
العدد العدد 08
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 22  ربيع األول عام   ربيع األول عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
أوامرأوامر

أمـر رقم 12- 01 مـؤرخ في 20 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة p2012 يـحـدد الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وعـدد اHـقـاعـد
اHطلوب شغلها في انتخابات البرHان...........................................................................................................

أمـــر رقــم 12 - 02 مـــؤرخ في 20 ربــيع األول عــام 1433 اHـــوافق 13 فـــبــرايـــر ســنــة p2012 يـــعــــدل ويـــتــمم الـــقــانــون رقم 01-05
اHؤرخ في 27 ذي احلجـة عام 1425 اHوافق 6 فـبـراير سـنــة 2005 واHتـــعـلـق بالــوقـايــة من تـبـيـيـض األمـوال وتـمـويـل
اإلرهاب ومكافحتهما...................................................................................................................................
أمــر رقـــم 12 - 03 مـؤرخ في 20 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافـق 13 فـبــرايـر ســنـة p2012 يـتــضـمن قـــانـون اHـــالـيـة الــتـكــمـيـلي
لسنة 2012..................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـــرســـوم رئـــاسي رقم 12 - 64 مـــؤرخ في 14 ربـــيـع األول عــام 1433 اHـــوافق  7 فــبـــرايـــر ســـنــة p2012 يـــعـــدّل ويـــتـــمم اHـــرســوم
الرئاسي رقم 06 - 413 اHـؤرّخ في أوّل ذي الـقعدة عام 1427 اHوافق 22 نوفمـبر سنة 2006 الذي يـحدد تشـكيـلة الهـيئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها....................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 12 - 65 مـؤرخ في 14 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 7 فــبـرايـر سـنـة p2012 يـحـــدد الـنــظـــام الـتــعـويـضي
Wالـعـامـلـ Wواألعــوان العـمــومــي WـوظــفــHطـبـق عـلى أعـضـاء مجـلس الـيــقظــة والــتـقــييم وكــيــفـية مـنح مـرتـبـات اHا
بالهـيئـة الوطنيـة للوقـايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه..........................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 473 مؤرّخ في 3 صفـر عام 1433 اHوافق 28 ديـسمـبر سـنة p2011 يتـضمن نـقل اعتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة االستشراف واإلحصائيات........................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12 - 27 مـؤرخ في أول ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــعــــدل تــوزيـــع نـفــقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كـل  قطـاع....................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 12 - 28 مـؤرخ في  13 ربــيع األول عــام 1433 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة p2012 يــحــدد شــروط تـصــويت
اHواطنW اجلزائريW اHقيمW في اخلارج النتخاب أعضاء اجمللس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك...........................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 - 29  مـؤرخ في 13 ربــيع األول عــام 1433 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنــة p2012 يــــحــدد كــيــفــيــات إشــهــار
الترشيحات...............................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12 - 30  مـؤرخ في 13 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنة p2012 يــحـدد شـكل وشـروط إعداد
الوكالة للتصويت  في االنتخاب....................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 - 31  مـــؤرخ في 13 ربــيع األول عــام 1433 اHـــوافق 6 فــبــرايــر ســنــة p2012 يــحــدد شـــروط تــســخــيــر
اHستخدمW خالل االنتخابات.......................................................................................................................

Wيــتــعــلــق بـشـروط تــعـيـ p2012 ـوافق 6 فـبــرايـر ســنـةHمــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12 - 32  مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1433 ا
أعضاء مكاتب التصويـت وكيفيـات �ارسـة حـق االعـتراض و/ أو الطعـن  القضائي بشأنهم.................................

Wيـؤسـس عـالوة حتـســ p2012 ـــوافق 7 فـــبــرايـــر ســنــةHمـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12 - 66  مـــؤرخ في 14 ربــيع األول عــام 1433 ا
خدمات العالج لفائدة األستـاذ الباحـث االستشفائـي اجلامعــي التابع للمؤسسات العمومية للصحة........................

مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 12 - 81 مـؤرخ في 21 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 14 فـبـراير سـنة p2012 يـحدد قـواعـد سـير الـلـجـنة
اإلدارية االنتخابية......................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مراسيم فرديةمراسيم فردية

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العـدل....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام األمـW العـامّ جمللس قـضاء أم
البواقي...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــديـر الــبـيــئــة في واليـة
بومرداس.................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يــنـايـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر الـتــجـارة في واليـة
إيليزي.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـثـمـW واالبـتـكــار
والتحـــويــل التكنــولـوجي في اHديـرية العـامة للبـحث العلـمي والتطـوير التكـنـولــوجي بـــوزارة التعـلــيم العـــالي
والبحث العلمي........................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتـضــمّـنــان إنـهـاء مــهـام عــمـداء كــلـيـات
باجلامعات.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة p2012 يـتضمّن إنـهاء مـهام مديـر دراسات بـقسم متـابعة
الرقابة البرHانية بوزارة العالقات مع البرHان............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30  صــفــر عــام 1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة p2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر دراســات بـوزارة
الصناعة وترقية االستثمارات - سابقا........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفــر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنــايـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيس دراســات بـوزارة
الصناعة وترقية االستثمارات - سابقا........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 18 ديـسـمــبـر سـنـة p2011 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديــر إدارة الـوسـائل
بوزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية......................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  محـرّم عام 1433 اHوافق 18 ديـسمـبر سـنة p2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـتعـاون والتـبادل
بوزارة االتصال........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 ينـاير سنة p2012 يتـضمّن تعـيW رئـيس قسم بوزارة االسـتشراف
واإلحصائيات...........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يـتضـمّن تعـيW نـائب مديـر بوزارة االسـتشراف
واإلحصائيات............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يتـضـمّن تـعـيـW نـائـبة مـديـر بـالـديـوان الـوطني
لإلحصائيات.............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW نائب مدير بوزارة التجـارة.......
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  محرّم عام 1433 اHوافق 18 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن تعيW مدير جامعة األغـواط............
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 تتضمّن تعيW نواب مديرين باجلامعات.........
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 30  صفـر عام 1433 اHوافق 24 يـنـاير سـنة p2012 يتـضـمّنـان تعـيـW عمـداء كـليـات بـجامـعة
معسكر....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30  صفر عام 1433 اHوافق 24 يناير سنة p2012 يتضمّن تعيW مدير اHركز اجلامعي بالطارف....
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن تـعـيW مـديـر دراسـات بـقـسم الـتـعــاون
والدراســات بـوزارة العالقــات مـع البـرHان.................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّن تعـيـW مـكـلّف بـالدراسـات والـتـلـخيص
بوزارة السكن والعمران...........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 30  صـفـر عـام 1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة p2012 يـتـضـمّـن تـعيـW مـديـريـن لـلـتعـمـيـر والـبـنـاء في
....................................................................................................................................................Wواليت

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 30  صــفــر عــام 1433 اHـوافق 24 يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمّن تــعـيــW مــديــر الـســيــاحــة والـصــنــاعـة
التقليدية في والية وهران..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  محـرّم عام 1433 اHـوافق 18 ديـسمـبـر سـنة p2011 يتـضـمّن تعـيW األمـW الـعامّ لـوزارة الصـيد
البحري واHوارد الصيدية...........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  محرّم عام 1433 اHوافق 18 ديسمبر سنة p2011 يتضمّن تعيW األمW العامّ لوزارة االتصال..

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـظام رقم 11 - 06 مؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 19 أكتـوبر سنة p2011 يـعدّل ويـتمّم الـنظام رقم 07 - 01 اHؤرخ
في 15 مـحـرّم عـام  1428 اHـوافق  3 فــبـرايـر سـنـة 2007 واHــتـعـلّق بـالـقـواعــد اHـطـبـقـة عـلى اHــعـامالت اجلـاريـة مع اخلـارج
واحلسابات بالعملة الصعبة..........................................................................................................................

نـظام رقم 11 - 07 مؤرخ في 21 ذي القـعدة عام 1432 اHوافق 19 أكتـوبر سنة p2011 يـعدّل ويـتمّم الـنظام رقم 08 - 01 اHؤرخ
في 12 مـحـرّم عـام 1429 اHـوافق 20 يـنـايـر سـنة 2008 واHـتـعــلّق بـتـرتـيـبـات الـوقـايـة من إصـدار الـشـيـكـات بـدون رصـيـد
ومــكــافــحــتــهــا...............................................................................................................................................
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2  :   : حتــــدد الـــدائـــرة االنــــتـــخـــابـــيـــة بــــالـــنـــســـبـــة اHــاداHــادّة ة 
النـتخاب اجمللـس الـشعبــي الوطـنــي باحلــدود اإلقلـيميــة
لـلـواليـة وفـقـــا لـلـقـانـــون رقم 84-09 اHـؤرخ في 2 جـمـادى
األولى عــام 1404 اHــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة p1984 اHـــعـــدل

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3  :   : توزع اHقاعـد لكل دائرة انتخـابية بحسب
عدد سكان كل والية.

يـــحــدد عـــدد اHــقـــاعــد في كـل دائــرة انـــتــخـــابــيـــةp عــلى
Wأسـاس تـخصـيص مـقعـد واحـد لكل حـصـة تتـضـمن ثمـان
ألف (80.000) نـسـمـة عـلى أن يـخـصص مـقـعـد إضـافي لـكل

حصة متبقية تشمل أربعW ألف (40.000) نسمة.
غير أنهp يخصص مـقعد إضافي للدوائـر االنتخابية
الــــتي ال تــــتـــوفــــر إال عــــلى أربــــعـــة (4) مــــقــــاعـــد ولــــلــــدوائـــر
االنـتخـابـية الـتي لم يـتـغيـر فـيـها عـدد اHـقاعـد مـنـذ تنـفـيذ
األمر رقم 97-08 اHؤرخ في 27 شوال عام 1417 اHوافق 6

مارس سنة p1997 اHعدل واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4  :   : تـوضح تـسـمـيـة الـدوائـر االنـتـخـابـيـة وكـذا
عـــدد اHــقــاعــد اHــنـــاســبــة لــهـــا في انــتــخـــاب أعــضــاء اجملــلس

الشعبي الوطني وفق اHلحق اHرفق بهذا األمر.

اHاداHادّة ة 5  :  : �ثل اجلاليـة الوطنية بـاخلارج ثمانية (8)
 أعضاء منتخبW باجمللس الشعبي الوطني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

6  :  : حتـــدد الــــدائـــرة االنــــتـــخـــابــــيـــة بــــالـــنــــســـبـــة اHــاداHــادّة ة 
النتخاب أعضاء مجلس األمة باحلدود اإلقليمية للوالية.
يــحــدد عــدد اHـقــاعــد لــكل دائــرة انــتـخــابــيــة �ــقــعـدين

.(2) Wاثن
اHـــــاداHـــــادّة ة 7  :  : يــــــلــــــغى األمــــــر رقم 97-08 اHــــــؤرخ في 27
شـوال عـام 1417 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 1997 الــذي يـحـدد
الــدوائـر االنــتــخـابــيــة وعـدد اHــقــاعـد اHــطــلــوب شـغــلــهـا في

انتخابات البرHانp اHعدل.

اHـاداHـادّة ة 8  :  :  يـنـشـر هـذا  األمـر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أمــــــــر رقم أمــــــــر رقم 12- - 01 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 20 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1433
13 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة p p2012 يــــحــــدد الــــدوائــــريــــحــــدد الــــدوائــــر اHــــوافق اHــــوافق 
االنـــتـــخـــابـــيـــة وعـــدد اHـــقـــاعـــد اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهـــا فياالنـــتـــخـــابـــيـــة وعـــدد اHـــقـــاعـــد اHـــطــلـــوب شـــغـــلـــهـــا في

انتخابات البرHان.انتخابات البرHان.
ــــــــــــــــــــــــ

p إنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدّسـتــورp ال سـيّـمــا اHـادتـان 122 و124

pمنه
-  و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتـعــلق بـنــظـام االنــتـخــابـاتp ال ســيـمــا اHـادتـان 26 و 84

pمنه
-  و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

pنتخبةHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

pعدلHا pتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 97-08 اHـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اHوافق 6 مـارس سنة 1997 الذي يـحدد الدوائر
االنـتـخـابـيـة وعـدد اHـقـاعد اHـطـلـوب شـغـلـهـا في انـتـخـابات

pعدلHا pانHالبر
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

pبالبلدية
pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدراألمر اآلتي نصه :يصدراألمر اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدد هـذا األمـر الـدوائـر االنـتـخـابـيـة
وعدد اHقاعد اHطـلوب شغلها في انتخابات أعضاء اجمللس
26 WـادتHالشـعـبي الوطـني ومـجلس األمـة طـبقـا ألحـكام ا
و 84 مـن الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي رقم 12-01 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

بنظام االنتخابات.

أوامرأوامر
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عدد اHقاعدعدد اHقاعدالرقمالرقم
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أدرار
الشلف
األغواط

أم البواقي
باتنة
بجاية
بسكرة
بشار
البليدة
البويرة
تامنغست
تبسة
تلمسان
تيارت

تيزي وزو
اجلزائر
اجللفة
جيجل
سطيف
سعيدة
سكيكدة

سيدي بلعباس
عنابة
قاHة

قسنطينة
اHدية

مستغا�
اHسيلة
معسكر
ورقلة
وهران
البيض
إيليزي

عدد اHقاعدعدد اHقاعدالرقمالرقم الدوائر االنتخابيةالدوائر االنتخابية
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10

10
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05

05

10
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برج بوعريريج
بومرداس
الطارف
تندوف

تيسمسيلت
الوادي
خنشلة

سوق أهراس
تيبازة
ميلة

عW الدفلى
النعامة

عW تموشنت
غرداية
غليزان

اجلالية الوطنية باخلارج
اجملموع العاماجملموع العام

أمــــــر رقــم أمــــــر رقــم 12 -  - 02 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
اHـــــوافق اHـــــوافق 13 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يـــــعــــــدل ويـــــتــــممp يـــــعــــــدل ويـــــتــــمم
الـــقـــانــون رقم الـــقـــانــون رقم 05-01  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عــام ذي احلــجــة عــام
1425 اHــــوافق  اHــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنــــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــــة 2005 واHــــتــــــعـــــلق واHــــتــــــعـــــلق

بـالـوقـايــة من تـبـييـض األمـوال وتـمـويـل اإلرهاببـالـوقـايــة من تـبـييـض األمـوال وتـمـويـل اإلرهاب
ومكافحتهما.ومكافحتهما.

ــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�قـتـضى اتـفـاقـيـة األ� اHـتـحـدة Hـكـافـحـة االجتار
غير اHشروع باخملـدرات واHؤثرات العقلـية اHوافق عليها
بـتـاريخ 20 ديـسـمـبـر سـنـة 1988 واHـصادق عـلـيـهـا �ـوجب
اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-41 اHـؤرخ في 26 شـعـبـان عـام

p1995 وافق 28 يناير سنةH1415 ا

- و�ـقــتـضى االتــفـاقــيـة الــعـربــيـة Hــكـافــحـة اإلرهـاب
اHــــوقـــعــــة في الــــقـــاهــــرة بــــتـــاريخ 25 ذي احلــــجــــة عـــام 1418
اHــوافق 22 أبـــريل ســـنــة 1998 واHـــصــادق عـــلـــيـــهــا �ـــوجب
اHرسـوم الرئاسي رقم 98-413 اHؤرخ في 18 شعـبان عام

p1998 وافق 7 ديسمبر سنةH1419 ا
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- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

pتممHعدل واHا pقانون اجلمارك
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

pعدلHا pالسلكية والالسلكية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

pعدلHا pبالنقد والقرض
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اHـؤرخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425 اHـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة 2005  واHــتـعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

pومكافحتهما
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pتممHعدل واHا pبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

 pوثقHتنظيم مهنة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اHــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يــولـــيــو ســـنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

pعتمدHا
pوبعد االستماع الى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يـعـدل هـذا األمـر ويـتـمم الـقـانـون رقم
05 -01 اHــــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHــــــــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHتعلق بـالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.

- و�ــقـتــضى اتــفــاقــيــة مـنــظــمــة الــوحـدة اإلفــريــقــيـة
لـلوقاية ومـكافحة اإلرهـاب اHعتمدة خـالل الدورة العادية
اخلامـسة والـثالثـيـن اHنــعــقــدة فــي اجلـزائر مـن 12 إلــى
14 يوليـو سنــة 1999 واHصــادق عليهـا �ـوجب اHرسـوم

الـــرئـــاســي رقم 2000-79 اHــــؤرخ في 4 مـــحـــرم عـــام 1421
p2000 وافق 9 أبريل سنةHا

- و�ـــقــــتـــضى االتــــفـــاقــــيـــة الـــدولــــيـــة لــــقـــمع تــــمـــويل
اإلرهـاب اHعـتمـدة من طرف اجلـمعـية الـعامـة Hنـظمة األ�
اHـتـحـدة بـتـاريخ 9 ديـسـمـبـر سـنة 1999  واHـصـادق عـلـيـها
�ـوجب اHـرسـوم الـرئاسي رقم  2000 -445 اHـؤرخ في 27

p2000 وافق 23 ديسمبر سنةHرمضان عام 1421 ا

- و�ـقـتضى اتـفـاقـية األ� اHـتـحـدة Hـكافـحـة اجلـر�ة
اHـنظـمة عـبر الـوطنـية اHـعتـمدة من قـبل اجلمـعيـة العـامة
Hـــنــظـــمــة األ� اHــتـــحــدة بـــتــاريخ 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2000
واHــصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اHــرســوم الــرئــاسي رقم 55-02
اHؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اHوافق 5 فبـراير سنة

 p2002

- و�ــــــقــــــتــــــضى بــــــروتــــــوكــــــول مــــــنع وقــــــمـع االجتـــــار
بـاألشـخـاصp بـخــاصـة الـنـســاء واألطـفـالp اHـكـمـل التـفـاقـيـة
pــنــظـمــة عـبــر الــوطـنــيـةHـكــافــحـة اجلــر�ـة اH ـتــحــدةHاأل� ا
اHـعــتـمـد مـن قـبل اجلــمـعــيـة الـعــامـة Hــنـظــمـة األ� اHــتـحـدة
بــتــاريخ 15 نـوفــمــبـر ســنـة 2000 واHــصـادق عــلــيه �ـوجب
اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 03-417 اHــؤرخ في 14 رمـــضــان

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHعام 1424 ا

- و�ـقتـضى بروتـوكول مـكـافحـة تهـريب اHهـاجرين
عن طــريـق الــبــر والـــبــحــر واجلــو p اHـــكــمل التـــفــاقــيــة األ�
اHتـحدة Hكـافحـة اجلر�ـة اHنظـمة عـبر الـوطنيـة p اHعـتمد
من طرف اجلمعيـة العامة Hنظمة األ� اHتحدة بتاريخ 15
نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2000 واHـــصــادق عـــلـــيه �ـــوجب اHـــرســوم
الــرئـــاسي رقم 03-418 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عــام 1424

p2003 وافق 9 نوفمبر سنةHا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
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- "جـر�ـة أصــلـيـة" : - "جـر�ـة أصــلـيـة" : أي جـر�ــــةp حـتى ولــو ارتـكـبت
بــاخلــارجp ســـمــحت Hــرتـــكــبــيـــهــا بــاحلــصـــــول عــلى األمــوال

 pحسب  ما ينص عليه هذا القانون
- " اخلــاضــعــون ":- " اخلــاضــعــون ": اHــؤســســـات اHــالــيـــة واHــؤســســات

pلزمة بالقيام باإلخطار بالشبهةHالية اHهن غير اHوا
- " مؤسـسة مـالية ": مؤسـسة مـالية ": كل شـخص طـبيـعي أو معـنوي
�ــارس ألغـــراض جتــاريـــة نـــشــاطـــا أو أكــثـــر من األنــشـــطــة

أوالعمليات اآلتية باسم أو حلساب زبون:
1 - تــــــلـــــقـي األمـــــوال والــــــودائع  األخــــــرى الــــــقـــــابــــــلـــــة

p لالسترجاع
p2 - القروض أو السلفيات

p3 - القرض اإليجاري
p4 - حتويل األموال أو القيم

p5 - إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها
p6 - منح الضمانات واكتتاب االلتزامات

7 - التداول والتعامل في :
pأ)  وسائل السوق النقدية

pب)  سوق الصرف
ج)  وســــائل عــــمـالت الــــصــــرف و نــــسـب الــــفــــائــــدة

pؤشراتHوا
pنقولةHد)  القيم ا

pهـ) االجتار بالسلع اآلجلة التسليم
8 - اHــــشــــاركــــة في إصــــدار قــــيـم مــــنــــقــــولــــة وتــــقــــد£

pخدمات مالية ملحقة
p9 - التسيير الفردي واجلماعي للممتلكات

10 - حـفظ الـقـيم اHـنـقـولـة نـقـدا أو سـيـولـة وإدارتـها

pحلساب الغير
11 - عـــمـــلـــيـــات أخـــرى لالســـتـــثـــمـــار وإدارة األمــوال

pأوالنقود وتسييرها حلساب الغير
12 - اكتـتاب وتـوظيف تـأمينـات على احلـياة ومواد

pWاستثمارية أخرى ذات صلة بالتأم
13 - صرف النقود والعمالت األجنبية ".

-" اHـــؤســــســـات واHـــهـن غـــيـــر اHــــالـــيـــة":-" اHـــؤســــســـات واHـــهـن غـــيـــر اHــــالـــيـــة":  كـل شـــخص
طـــبـــيـــعي أو مـــعـــنــوي �ـــارس نـــشـــاطـــات غــيـــر تـــلك الـــتي
تـمـارســهـا اHـؤســسـات اHـالــيـةp ال سـيــمـا مـنـهــا اHـهن احلـرة
اHنظمة وخصـوصا احملامW عندما يقـومون بأعمال مالية
Wواحملـــضــريـن الــقـــضــائـــيــ WـــوثـــقــHحلــســـاب مــوكـــلـــيــهم وا
ومحـافـظي البـيع باHـزايـدة وخبـراء احملاسـبـة  ومحـافظي
احلــسـابـات واحملـاسـبــW اHـعـتـمـدين والــسـمـاسـرة والـوكالء
اجلـمــركـيـW والـوســطـاء في عـمــلـيـات الــبـورصـة واألعـوان

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــعــدل وتــتــمم اHــواد 2 و3 و4 من الــقــانــون
رقم 05-01 اHــؤرخ في 27 ذي احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي: 
 " اHادة 2 :  يعتبر تبييضا لألموال:

أ)  حتـــويل األمـــوال أو نــقـــلــهـــاp مع عـــلم الـــفــاعل أنـــهــا
عـــائــدات مــبـــاشــرة أو غــيــر مـــبــاشــرة من جـــر�ــةp بــغــرض
إخـفــاء أو تـمــويه اHــصـدر غـيــر اHـشــروع لـتــلك األمـوال أو
مسـاعدة أي شـخص متـورط في ارتكـاب اجلر�ـة األصلـية
الـتي حتـصـلت مـنـهـا هذه األمـوالp عـلى اإلفالت مـن اآلثار

pالقانونية ألفعاله
ب)  إخفـاء أو تـمويه الـطـبيـعـة احلقـيـقيـة لألموال أو
مـصدرهـا أو مكـانـها أو كـيفـيـة التـصرف فـيـها أو حـركتـها
أو احلــقــوق اHـــتــعــلـــقــة بــهـــاp مع عــلم الـــفــاعل أنـــهــا عــائــدات

pإجرامية
ج)  اكـتساب األمـوال أو حيازتـها أو استـخدامها مع
عــلـم الـــشـــخص الـــقـــائم بـــذلك وقـت تـــلـــقـــيــهـــا أنـــهـــا تـــشـــكل

pعائدات إجرامية
. .......(الباقي بدون تغيير)......." .

"اHـادة 3 : يـعـتـبـر تــمـويال لإلرهـاب  فـي مـفـهـوم هـذا
القـانـونp ويـعـاقب عـلـيه بـالـعـقـوبـات اHـقررة فـي اHادة 87
مـــكـــرر4 مـن قــــانـــون الــــعــــقــــوبــــاتp أي  فــــعل يــــقــــوم به كل
شخص أو منظمـة إرهابية بأي وسيـلة كانتp مباشرة أو
غـيـر مـباشـرةp وبـشـكل غـيـر مـشـروع وبـإرادة الفـاعلp من
خالل تقد£ أو جمع األموال بـنية استخدامـها شخصيا أو
pمن طـرف إرهـابـي أو مـنـظــمـة إرهــابـيـة  كــلـيـا أو جــزئـيـا
من أجل ارتــكـاب اجلــرائم اHــوصــوفـة بــأفــعـال إرهــابــيـة أو
تــخـــريــبــيـــةp اHــنـــصــوص واHــعـــاقب عـــلــيــهـــا في الــتـــشــريع

اHعمول به.
وتعـتبر اجلـر�ة مـرتكبـة سواء ¦ أو لم يـتم ارتكاب
الــفــعل اإلرهــابـي وســواء ¦ اســتــخــدام هــذه األمــوال أو لم

يتم استخدامها الرتكابه.
يعد تمويل اإلرهاب فعال ارهابيا" .

"اHادة 4 : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
pــــمـــتـــلــــكـــات أو األمـــوالHاألمــوال":-  "األمــوال": أي نـــوع من ا"  -
اHاديـة أو غـيـر اHاديـةp ال سـيمـا اHـنـقولـة أو غـيـر اHنـقـولة
الــتي يـحــصل عــلـيـهــا بـأي وســيـلــة كـانت مــبـاشــرة أو غـيـر
مــبـــاشـــرةp والـــوثـــائق أو الـــســنـــدات الـــقـــانــونـــيـــة أيـــا كــان
شكلهـاp �ا في ذلك الشكل اإللكتروني أو الرقميp والتي
تدل على ملكية تلك األموال أو مصلحة فيهاp �ا في ذلك
عـــلى اخلـــصـــوص  االئـــتـــمـــانـــات اHـــصـــرفـــيـــةp والـــشـــيـــكـــات
وشـــيـــكــات الـــســفـــر واحلـــواالت واألســهـم واألوراق اHــالـــيــة

pوالسندات والكمبياالت وخطابات االعتماد
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- "الـتـجـمـيـد و/أو احلـجز": - "الـتـجـمـيـد و/أو احلـجز": فـرض حـظـر مـؤقت عـلى
pحتـويل األموال أو اسـتبـدالهـا أو التـصرف فـيهـا أو نقـلها
أو تــولي عــهـدة األمـوال أو الــسـيــطـرة عــلـيــهـا مــؤقـتــا بـنـاء

pعلى أمر قضائي

- "اHـــســـتــفـــيـــد احلـــقــيـــقي": - "اHـــســـتــفـــيـــد احلـــقــيـــقي":  الـــشـــخص أو األشـــخــاص
الـطــبـيـعـيـون الـذين �ــلـكـون أو �ـارسـون سـيــطـرة فـعـلـيـة
فـي الــــنـــــهــــايــــة عـــــلى الـــــزبــــون و/أو الــــشـــــخص الـــــذي تــــتم
العمليات نـيابة عنهp كما يتضمن أيضا األشخاص الذين
�ــــارســــون ســـيـــــطـــرة فــــعــــلـــيــــة نــــهـــائــــيـــة عــــلى شــــخـص

مـعنوي ".

3 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05- 01 اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلــــــجــــــة عـــــام 1425 اHــــــوافق 6 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2005
واHـذكـور أعاله بـاHــادتـW 4 مــكــرر و4 مــكـرر1 وحتــرران

كما يأتي:

"اHــادة 4 مــكــرر: الـــهــيــئـــة اHــتـــخــصـــصــة هي  ســـلــطــة
إداريـة مسـتقـلـة تتـمتع بـالشـخصـية اHـعنـوية واالسـتقالل

اHاليp وتوضع لدى الوزير اHكلف باHالية.

حتـدد مهـام الهـيـئة اHـتخـصـصة وتـنظـيـمهـا وسيـرها
عن طريق التنظيم".

"اHادة 4 مـكرر 1 : يـؤدي أعـضاء الـهـيئـة اHـتخـصـصة
الـــذين لم يـــســـبق لـــهم تـــأديــة الـــيـــمــpW في إطـــار �ـــارســة
مهامـهمp واHسـتخـدمون اHؤهـلون لالطالع عـلى اHعـلومات
ذات الـطـابـع الـسـريp الـيـمـW أمـام اجملــلس الـقـضـائي قـبل

تنصيبهم بالعبارات اآلتية : 

"أقـسم بـالـله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم �ـهـامي أحـسن"أقـسم بـالـله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم �ـهـامي أحـسن
قـيـام وأن أخلص في تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كلقـيـام وأن أخلص في تـأديـتـها وأكـتم سـرهـا وأسلك في كل

الظروف سلوكا شريفا ".الظروف سلوكا شريفا ".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــعــــدل وتـــتـــمـم اHـــادة 7 من الـــقـــانــون رقم
05- 01 اHــــــــؤرخ في 27 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1425 اHــــــــوافق 6

فبراير سنة 2005 واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي:

"اHــــادة 7 : يــــجب عــــلى اخلــــاضـــعــــW أن يــــتـــأكــــدوا من
pمـوضـوع وطـبـيـعـة الـنــشـاط وهـويـة زبـائـنـهم وعـنـاويـنـهم
كـل فــيـــمـــا يـــخـــصهp قـــبـل فــتـح حـــســـاب أو دفــتـــرp أو حـــفظ
سنـدات أو قيم أو إيـصاالتp أو تـأجير صـندوق أو الـقيام

بأي عملية أو ربط  أي عالقة  أعمال  أخرى.

. .......(الباقي بدون تغيير)......."

5 :  : يــتـــمم الــقــانــون رقم 05- 01 اHــؤرخ في 27 اHـاداHـادّة ة 
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور

أعالهp باHادة 7 مكرر وحترر كما يأتي:

الـــعـــقــاريـــW ومـــقـــدمي اخلـــدمـــات لـــلــشـــركـــات ووكالء بـــيع
الــســـيـــاراتp والــرهـــانــات واأللـــعــاب وكـــذا جتــار األحـــجــار
pـــعــادن الــثـــمــيــنــة والـــقــطع األثــريـــة والــتــحف الـــفــنــيــةHوا
واألشـخـاص الــطـبـيـعـيــW واHـعـنـويـW الــذين يـقـومـون في
إطــار مــهـــامــهم عــلى اخلــصـــوص بــاالســتــشــارة و/أو إجــراء
عملـيات يـترتب علـيهـا إيداع أو مبـادالت أو توظـيفات أو

pحتويالت أو أي حركة أخرى لألموال
-"اإلرهابي":-"اإلرهابي": أي شخص : 

- يــرتــكب أو يــحــاول ارتــكــاب أفــعــال إرهــابــيــة بـأي
وســيــلــة كـانـتp مـبــاشــرة أو غــيــر مـبــاشــرةp وبــشــكل غــيـر

 pمشروع وبإرادة الفاعل
pيساهم كشريك في أفعال إرهابية  -

-  يـنـظم أو يـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 pإرهابية

- يــشـارك في قــيـام مــجـمــوعـة من األشــخـاص تــعـمل
بــقــصــد مــشــتــرك بــارتــكـاب أفــعــال إرهــابــيــة وتــكــون هـذه
اHـشــاركـة بـهــدف تـنـفــيـذ نـشـاط إرهــابي مع الـعــلم بـنـوايـا

pاجملموعة بارتكاب الفعل اإلرهابي
 : Wمنظمة إرهابية":منظمة إرهابية":  كل مجموعة إرهابي" -

- تــرتـــكب أو حتــاول ارتـــكــاب أفـــعــال إرهــابـــيــة بــأي
وســائل كــانتp مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةp وبـشــكـل غــيـر

 pWمشروع وبإرادة الفاعل
 pساهمة كشركاء في أفعال إرهابيةHا -

-  تـنـظم أو تـأمـر أشـخـاصـا آخـرين بـارتـكـاب أفـعـال
 p إرهابية

- تــشـارك في قــيـام مــجـمــوعـة من األشــخـاص تــعـمل
بــقــصــد مــشــتــرك بــارتــكـاب أفــعــال إرهــابــيــة وتــكــون هـذه
اHـشــاركـة بـهــدف تـنـفــيـذ نـشـاط إرهــابي مع الـعــلم بـنـوايـا

pاجملموعة بارتكاب الفعل اإلرهابي
- "شــخص مــعــرض ســيــاســيـا":- "شــخص مــعــرض ســيــاســيـا": كل أجـنــبي مــعـW أو
مـــنـــتــــخبp مـــارس أو �ـــارس فـي اجلـــزائـــر أو في اخلـــارج
وظـــائـف هـــامـــة p تـــشـــريـــعـــيـــة أو تـــنـــفـــيـــذيـــة أو إداريـــة أو

قضائية.
- " الــهـيـئـة اHــتـخـصـصـة ":- " الــهـيـئـة اHــتـخـصـصـة ": خـلـيـة مــعـاجلـة االسـتـعالم

pعمول بهHنصوص عليها في التنظيم اHالي اHا
- " الــــســـــلــــطــــات اخملــــتــــصــــة ":- " الــــســـــلــــطــــات اخملــــتــــصــــة ": الــــســــلــــطــــات اإلداريــــة
والـسلـطـات اHكـلـفـة بتـطـبيـق القـانـون والسـلـطـات اHكـلـفة
�ــكــافــحــة تــبــيــيض األمــوال وتــمــويل اإلرهــابp �ــا فــيــهــا

pسلطات الرقابة
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"اHــادة 10 مــكــرر 2 : تــتــولى الـــســلــطـــات اHــنــصــوص
عــلـــيــهـــا في اHــادة 10 مــكـــرر أعالهp فـي إطــار الـــوقـــايــة من

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما :
أ)  الـــســهــر عـــلى أن تــتـــوفــر لـــدى اخلــاضــعـــW بــرامج
مـــنـــاســبـــة لـــكــشف عـــمـــلــيـــات تـــبــيـــيض األمـــوال وتـــمــويل

pاإلرهاب والوقاية منها
ب)  مــراقـــبــة  مــدى احــتـــرام اخلــاضــعــW لـــلــواجــبــات
اHـنـصـوص عـليـهـا في هـذا الـقـانـون �ا في ذلـك عن طريق

pكانHا Wالرقابة في ع
ج)  اتــخــاذ اإلجـــراءات الــتــأديــبــيـــة اHــنــاســبــة وإعالم

 pتخصصة بهاHالهيئة ا
د)  الـــــتـــــعــــاون مـع الـــــســـــلــــطـــــات اخملـــــتـــــصـــــة وتـــــبــــادل
اHـــعــلـــومــات وإيـــاهــا وتـــقــد£ الـــعــون في الـــتــحـــقــيـــقــات أو

 pتابعاتHا
هـ)  الـــســـهــر عـــلـى أن تــعـــتـــمـــد وتـــطـــبق اHـــؤســـســات
اHـالــيــة وفـروعــهـا وشــركــاتـهــا الــتـابــعــة بـاخلــارج إجـراءات
Wمــــطـــابــــقـــة لــــهــــذا الـــقــــانـــون حــــســـبــــمــــا تـــســــمح به قــــوانـــ

pضيفHوتنظيمات البلد ا
و)  تــبــلــيغ الــهـيــئــة اHــتــخــصــصــةp دون تــأخــيـرp بــكل
اHعلومات اHتعـلقة بعمليات أو وقـائع مشبوهة لها عالقة

 pبتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب
ز )  مـسك إحــصـائـيـات تـتـعــلق بـاإلجـراءات اHـتـخـذة
واجلـــزاءات الــتــأديــبــيــة اHــســلــطـــة  في إطــار تــطــبــيق هــذا

القانون". 
"اHــــادة 10 مــــكــــرر 3 : تــــطــــبـق الـــتــــنــــظــــيــــمــــات الــــتي
يـتــخـذهــا مـجــلس الـنــقـد والـقــرض في مــجـال الـوقــايـة من
تــبـيــيض األمــوال وتــمــويل اإلرهـاب ومــكــافــحـتــهــمــاp عـلى
الـبنـوك واHـؤسسـات اHـاليـة وعـلى اHـصالح اHـالـية لـبـريد

اجلزائر التي تخضع لرقابة اللجنة اHصرفية".
"اHادة 10  مكرر 4 : يلزم اخلـاضعون بواجب اليقظة
طــيــلــة مـــدة عالقــة األعــمـــال ويــراقــبــون بــدقـــة الــعــمــلــيــات
اHـــنـــجــزة لـــلـــتـــأكـــد  مـن مـــطـــابـــقـــتــهـــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــتي

يحوزونها حول زبائنهم".

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 11 و 12 و14 و15 من
الــقــانـون رقم  05 -01 اHــؤرخ في 27 ذي احلــجــة عـام 1425
اHـــوافق 6 فـــبـــرايـــر ســــنــة 2005 واHـــذكـــور أعالهp وحتــرر

كما يأتي:
"اHـادة 11 :    يـرسل مـفـتـشـو بـنـك اجلـزائـر اHـفـوضون
Wــراقــبــة في عــHــصــرفــيــة في إطــار اHمن قــبـل الــلــجــنــة ا
اHـــكــــان لــــدى الــــبـــنــــوك واHــــؤســـســــات اHــــالــــيـــة وفــــروعــــهـــا
ومسـاهمـاتـها ولـدى اHصـالح اHالـيـة لبـريد اجلـزائر أو في

" اHـــــادة 7 مــــــكـــــرر : يـــــتــــعـــــW عــــــلـى اخلــــاضـــــعـــــيـن أن
يـتوفـروا عـلى مـنـظـومـة منـاسـبـة لـتـسيـيـر اخملـاطـر قادرة
عـــلى حتـــديـــد مـــا إذا كـــان الـــزبـــون احملـــتـــمـل أو الـــزبــون أو
اHـستـفـيـد احلـقـيقي شـخـصـا مـعـرضا سـيـاسـيـاp واتـخاذ كل
اإلجــراءات الالزمــة لـتــحــديــد أصل األمــوال واحلــرص عـلى

ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعالقة األعمال". 

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  تـعــدل وتــتـمم اHــادتـان 9 و10 من الــقـانـون
رقم 05- 01 اHــؤرخ فـي 27 ذي احلـــجـــة عـام 1425 اHـوافق
6 فــــبــــــرايـــــر ســــــنـــة 2005 واHـــــــذكـــــور أعـالهp وحتـــــرران

كــمـا يأتي:
" اHادة 9 : في حـالة عـدم تأكد اخلـاضعـW من تصرف
الــزبـــون حلــســابـه اخلــاصp يــتـــعــW عــلـــيــهم االســتـــعالم بــكل
الـطـرق الـقانـونـيـة عن هـويـة اHـسـتـفـيـد احلـقـيقـي أو اآلمر

احلقيقي بالعملية". 
"اHـــــادة 10 : إذا تـــــمـت عـــــمـــــلـــــيـــــة مـــــا فـي ظـــــروف من
التعقيد غـير عادية أو غير مبررة أو تبدو أنها ال تستند
إلى مبـرر اقـتـصادي أو إلى مـحل مـشـروع أو في احلاالت
الــتي يــفـوق مــبــلغ الـعــمــلـيــة  حــدا يـتم حتــديــده عن طـريق
التنـظيمp  يتـعW علـى اخلاضعـW أن يولوهـا عنايـة خاصة
واالســـتــــعالم عن مــــصـــدر األمـــوال ووجــــهـــتـــهــــا وكـــذا مـــحل

.Wاالقتصادي WتعاملHالعملية وهوية ا

 .......(الباقي بدون تغيير).......".

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــتـمـم الـقــانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعالهp بـــــاHــــواد 10 مـــــكــــرر و10 مـــــكــــرر1 و10 مـــــكــــرر2 و10

مكرر3 و10 مكرر4 وحترر كما يأتي:
"اHــــادة 10 مــــكــــرر:  تــــتــــولـى الـــســــلــــطــــات الــــتـي لــــهـــا
صالحـــيــات الـــضــبـط و/أو اإلشــراف و/ أو الـــرقــابـــة الــتي
يـتبـعها اخلـاضعـونp سن تنـظيـمات في مـجال الـوقاية من
pتـــبــــيــــيض األمــــوال وتــــمـــويـل اإلرهـــاب ومــــكــــافــــحـــتــــهــــمـــا
ومـسـاعــدة اخلـاضــعـW عـلى احــتـرام الــواجـبـات اHــنـصـوص

عليها في هذا القانون.
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم".
"اHـادة 10 مـكـرر 1 : يـجب عـلى اخلـاضـعـpW في إطـار
الــــــوقـــــــايــــــة مـن تــــــبــــــيـــــــيض األمـــــــوال وتــــــمـــــــويل اإلرهــــــاب
ومــكـــافــحــتـــهــمـــاp وضع وتــنـــفــيـــذ بــرامج تـــضــمن الـــرقــابــة

الداخلية والتكوين اHستمر Hستخدميهم.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم". 
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"اHـادة 18 مــكــرر: �ــكن رئــيس مــحــكــمــة اجلــزائـر أن
يــأمـر بــتـجــمــيـد و/أو حــجـز كل أو جــزء من األمــوال الـتي
تـكـون مـلـكـا إلرهـابــيـW أو مـنـظـمـات إرهـابـيـة أو اHـوجـهـة
لـهم وعـائداتـهاH  pـدة شـهر قـابل لـلتـجديـدp بـناء عـلى طلب
الــهــيـئــة اHــتــخـصــصــة أو وكــيل اجلـمــهــوريــة لـدى مــحــكــمـة

اجلزائر أو الهيئات الدولية اHؤهلة.
يــكــون هـذا األمــر قـابـال لالعـتــراض أمــام نـفس اجلــهـة

التي أصدرتهp في أجل يومW (2) من تاريخ تبليغه.
يـنـفـذ هـذا األمـر وفــقـا ألحـكـام الـفـقـرة 4 من اHـادة 18

أعاله".
اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تـعـدل وتــتـمم اHـواد 19 و20 و21 و25 و30
و31 و32 و33 و34 من الــقـانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور

أعالهp وحترر كما يأتي:
"اHـــــادة 19 : يــــــلـــــزم اخلـــــاضــــــعـــــون بـــــواجـب اإلخـــــطـــــار

بالشبهةp وفقا لألحكام احملددة في اHادة 20 أدناه".
"اHـادة 20 : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 32 من قـانـون
اإلجراءات اجلزائـيةp يـتعـW على اخلـاضعـpW إبالغ الهـيئة
اHــتــخـــصــصــة بــكل عـــمــلــيــة تــتــعـــلق بــأمــوال يــشـــتــبه أنــهــا
مـتحصل عـليـها من جـر�ة أو يبـدو أنهـا موجهـة لتـبييض

األموال و/ أو تمويل اإلرهاب.
......(الباقي بدون تغيير)......".

"اHــادة 21 :  تـــرسـل اHـــفـــتــــشـــيــــة الـــعــــامـــة لــــلـــمــــالـــيـــة
ومــصـالح الـضــرائب واجلـمــارك وأمالك الـدولـة واخلــزيـنـة
العموميةp وبنك اجلزائرp بصفة عاجلة تقريرا سريا إلى
الـهيئـة اHتخـصصة  فـور اكتشـافهـاp خالل قيامـها �هـامها
اخلـاصــة بـاHــراقـبــة والـتــحـقــيقp وجـود أمــوال أو عـمــلـيـات
يــشـتــبه أنــهـا مــتــحـصل عــلــيـهــا من جــر�ـةp أو يــبـدو  أنــهـا

موجهة لتبييض األموال و/ أو تمويل اإلرهاب.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم". 
"اHــادة 25 : �ـــكـن الـــهـــيــــئـــة اHـــتــــخـــصـــصــــة أن تـــطـــلع
هــيــئــات الـدول األخــرى الــتي تــمــارس مـهــام �ــاثــلــةp عـلى
اHعـلومـات التي تـتوفـر لديـها حـول العـملـيات التـي يبدو
أنـهـا تـهـدف إلى تــبـيـيض األمـوال أو تـمـويل اإلرهـابp مع
مــراعـاة اHــعـامـلــة بـاHــثل وعـدم اسـتــعـمــال هـذه اHـعــلـومـات

ألغراض غير تلك اHنصوص عليها في هذا القانون.
كـــمــــا �ــــكن الــــهـــيــــئــــة اHـــتــــخــــصـــصــــة احلــــصـــول عــــلى
مــعــلــومـات مـن اخلـاضــعــW ومن الــســلــطــات اخملــتــصــة بــعـد
تــلــقي طــلــبــات مـن هــيــئــات الــدول األخــرى الــتي تــمــارس

مهام �اثلة".

إطار مراقبة الوثـائق p بصفة استعجالية p تقريرا سريا
إلى الهيئـة اHتخـصصة �ـجرد اكتشـافهم لعـمليـة تكتسي

اHميزات اHذكورة في اHادة 10 أعاله". 

pصـرفيـة فيـما يـخصـهاHادة 12 : تبـاشر الـلجـنـة اHا"
إجــراء تــأديــبـيــا طــبــقــا لــلــقـانــون ضــد الــبــنك أو اHــؤســسـة
اHـاليـة التي تـثبت عـجزا في إجـراءاتهـا الداخـليـة اخلاصة
بـالرقابة في مـجال الوقـاية من تبيـيض األموال وتمويل
اإلرهـــــاب ومـــكـــافــــحـــتـــهــــاp و�ـــكـــنــــهـــا الـــتــــحـــري عن وجـــود
الــتـقــريــر اHــذكــور في اHـادة 10 أعاله واHــطــالــبـة بــاالطالع

عليه.

يـــرفع تـــقــريـــر بـــخــصـــوص اHـــصــالـح اHــالـــيـــة لــبـــريــد
اجلزائر إلى السلطة الوصية".

"اHـــــادة 14 :  يــــتـــــعــــW عـــــلى اخلــــاضـــــعــــW االحـــــتــــفــــاظ
بــالــوثـائـق اآلتي ذكــرهــا وجــعـلــهــا في مــتــنــاول الــســلــطـات

اخملتصة :

...... (الباقي بدون تغيير).....".

"اHــادة 15 :  تـــتـــولـى الـــهـــيـــئـــة اHــتـــخـــصـــصـــة حتـــلـــيل
واســـتــغـالل اHــعـــلـــومــات الـــتي تـــرد إلــيـــهـــا من الـــســلـــطــات
اخملــــتــــصـــــة واخلــــاضــــعــــW قـــــصــــد حتــــديـــــد مــــصــــدر األمــــوال

ووجهتها. 

كـمـا �ـكنـهـا أن تطـلب من الـسـلـطات اخملـتـصة أو من
اخلاضـعـpW في إطار كل إخـطـار بالـشـبهـة أو تـقريـر سري
تـستـلـمهp أي معـلـومـات إضافـيـة تراهـا ضـرورية Hـمـارسة

مهامها. 

......(الباقي بدون تغيير).....".

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يــتـمـم الـقــانـون رقم 05- 01 اHـؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبراير سنة 2005 واHذكور
أعـالهp بـــاHــــواد 15مــكــرر و15 مــكــرر1 و18مــكــررp وحتــرر

كما يأتي:

"اHـادة 15 مـكرر: تـتـولى الـهـيئـة اHـتـخـصـصـة تـبـليغ
اHـعلـومـات اHـالـيـة لـلـسـلـطـات األمنـيـة والـقـضـائـيـة عـنـدما
توجد مبررات لالشـتباه في عملـيات تبييض األموال أو

تمويل اإلرهاب ".

"اHــادة 15 مــكــرر1 :  تــتــعـــاون الــهــيــئــة اHـــتــخــصــصــة
والـسـلـطـات اخملـتـصة وتـنـسـقـان أعـمـالـهـمـا إلعـداد وتـنـفـيذ
اســـتــراتــيــجــيــات وأعــمــال الــوقـــايــة من تــبــيــيض األمــوال

وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. 

pعـنـد االقــتـضـاء pــادةHحتـدد كـيــفـيــات تـطـبــيق هـذه ا 
عن طريق التنظيم".
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أمــــــر رقــم أمــــــر رقــم 12 -  - 03 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 13 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة p p2012 يــتـــضـــمن قــــانــونيــتـــضـــمن قــــانــون

اHـالية التكميلي لسنة اHـالية التكميلي لسنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عــلى الـــدســتــورp الســيــمــا اHــادتــان 122 و124
pمنه

- و�ـــــقـــتـــضـى الـــقـــــانـــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شـوال عــام 1404 اHـوافــق  7 يــولـيـو سـنة 1984 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عـــام  1433 اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة 2011  واHــتــضــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

pوبعد االستـماع  إلى مجلس الوزراء -

يـصدر األمــر اآلتي نـصه :يـصدر األمــر اآلتي نـصه :

أحــكام تمـهـيديـةأحــكام تمـهـيديـة

اHاداHادّة األولى :  األولى : يــعـدل ويــتـمم الـقـانـون رقــم 16-11
اHـــؤرخ فـي 3 صــــفـــر عــــــام 1433 اHـــــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر
ســـنـــة 2011 واHـــتـــــضــــمن قـــــانــــون اHـــــالـــيــــة لــــســـــنـــة 2012
باألحـكام اآلتـية الـتــي تشـكل قــانون اHــالـية التكــميلي

لسنة 2012.
اجلزء الثانياجلزء الثاني

اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األولالقسم األول
اHوارداHوارد

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعــدل أحـــكــام اHــادة  75 من الــقـانـون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وحترر كما يأتي :

"الــــــــمـــــــادة  75 :  تــــــقـــــــدر اإليـــــــرادات والـــــــحــــــواصل
والـمداخـيل الـمطبــقة على النـفقات النهـائية للــميزانية
الــــعـــــامــــة لــــلـــــدولــــة لــــــســـنـــة 2012  طـــبــــقـــا لــــلـــجـــدول ( أ)
الــملـحق بهــذا الـقـانون  بـثالثة آالف  وأربـعمـائة وتـسعة
وســـــــتــــــــW مـــــــلـــــــيـــــــــارا وثـــــــمـــــــانــــــــW  مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــــــنـــــــار

(3.469.080.000.000 دج)".

" اHــادة 30 : �ــكن أن يـــتــضــمن الـــتــعــاون الـــقــضــائي
طـلبـات الـتـحـقـيق واإلنابـات الـقـضـائـية الـدولـيـة وتـسـليم
األشــــخـــاص اHـــطــــلـــوبـــW طــــبـــقــــا لـــلـــقــــانـــون وكـــذا الــــبـــحث
والتجميـد واحلجز ومصادرة األموال اHـبيضة أو اHوجهة
لـــلــتـــبـــيـــيض ونـــتـــاجـــهـــا واألمــوال اHـــســـتـــعـــمـــلــة أو اHـــزمع
استعمالهـا ألغراض تمويل اإلرهاب والوسائل اHستعملة
في ارتــكــاب هــذه اجلــرائـم  أو أمــوال ذات  قــيــمــة مــعــادلــة

دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية".

"اHــادة 31 :  يـــعـــاقـب كــل من يـــقـــوم بـــدفـع أو يـــقـــبل
دفـعـا خرقـا ألحـكـام اHادة 6 أعاله p بـغـرامة من 500.000 دج

إلـى 5.000.000 دج".

"اHـادة 32 : يـعــاقب كل خـاضع �ــتـنع عــمـدا وبــسـابق
مـــعــــرفـــةp عن حتــــريـــر و/أو إرســــال اإلخـــطــــار بـــالــــشـــبــــهـــة
اHـــــنــــــصــــــوص عـــــلــــــيـه في هــــــذا الـــــقـــــانـــــونp بـــــغـــــرامـــــة من
1.000.000 دج  إلى  10.000.000 دج دون اإلخالل بـعـقـوبـات

أشد وبأية عقوبة تأديبية أخرى ". 

"اHــــادة 33 : يــــعـــاقـب مـــســــيـــرو وأعــــوان اHـــؤســــســـات
اHالـية واخلاضـعون الـذين أبـلغوا عـمدا صـاحب األموال أو
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــوضـــوع اإلخـــطـــار بـــالـــشـــبـــهـــةp بـــوجـــود هــذا
اإلخـطـار أو أطــلـعـوه عــلى اHـعــلـومـات حــول الـنـتــائج الـتي
تــخـــصهp بــغــرامــة من  2.000.000 د ج إلى  20.000.000 د ج
دون اإلخـالل بــعـــقـــوبـــات أشـــد وبــــأيــة عــــقـــوبـــة تــأديـــبــيــة

أخرى ".

"اHــــادة 34 : يــــعـــاقـب مـــســــيــــرو وأعـــوان اHــــؤســــســـات
اHــالـيـة واHـؤســسـات واHـهن غــيـر اHـالــيـة الـذين يــخـالـفـون
عـمــدا وبـصــفـة مـتـكــررةp تــدابـيــر الـوقــايـة مـن تـبـييض
األموال وتمويل اإلرهـاب اHنصوص عليها في اHواد 7 و8
و9 و10 و10 مـــــكـــرر و10 مــــكــــرر1 و10 مــــكــــرر2 و14 من
هــــــــــذا الـــــــــقـــــــــــانــــــــــونp بـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  500.000  د ج  إلـى

10.000.000 د ج".

ويـعـاقب األشـخـاص اHعـنـويـون اHـنـصـوص عـليـهم في
pـادة بغـرامة من 10.000.000 دج  إلى 50.000.000  دجHهذه ا

دون اإلخالل بعقوبات أشد".

اHـاداHـادّة  11 : :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- بـ 28  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مبـلغـها الـصافي اHـقبوض يـفوق  خـمسـة عشر ألف
ديــــــنـــــــار (15.000 دج) ويـــــــقــل عن عـــــــشــــــرين ألـف ديــــــنــــــار

p (20.000 دج)
- بـ 26  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يكـون مبلغـها الصـافي اHقبـوض يساوي أو يـفوق عشرين
ألف ديـنـار (20.000 دج)  وأقل من خـمـســة وعـشـرين ألف

p(25.000 دج) دينار
- بـ 24  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مـبـلغـهـا الصـافي اHـقبـوض يـساوي أو يـفـوق خمـسة
وعـشــرين ألف ديــنـار (25.000 دج)  ويـقل عن ثالثـW ألف

p(30.000 دج) دينار
- بـ 22  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
Wقـبـوض يـساوي أو يـفـوق ثالثHيـكون مـبـلـغهـا الـصـافي ا
ألف ديـــنـــار (30.000 دج) ويــقل عـن خــمـــســة وثـالثــW ألف

p(35.000 دج) دينار
- بـ 20  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يـكون مـبـلغـهـا الصـافي اHـقبـوض يـساوي أو يـفـوق خمـسة
وثالثــW ألف ديــنــار (35.000 دج) ويـــقل عن أربـــعــW ألف

p(40.000 دج) دينار
- بـ 15  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
Wقـبوض يـساوي أو يفـوق أربعHيكون مـبلغـها الـصافي ا

ألف دينار (40.000 دج).
pــعــمــول بــهــاHــســاس بــاألحــكــام الــتــشــريــعــيــة اHدون ا
يـــرفع اHـــبــلـغ الــشـــهــري األدنـى Hــعـــاش الـــتــقـــاعـــد اHــبـــاشــر
ومــعــاش الـتــقـاعــد األســاسي لأليـلــولــة إلى ذوي احلق وكـذا
اHبـلغ الـشـهـري األدنى Hـعـاش تـقـاعـد األيـلـولـة إلى األرمـلة
ذات احلق الـوحـيـدةp في نـظـام األجـراء وغـيـر األجراءp إلى

خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج).
كــمـا يـطـبق اHـبــلغ األدنى Hـعـاشـات الــتـقـاعـد اHـذكـور
في الـفــقـرة أعاله عـلى اHـعــاشـات اHـمـاثـلــة اHـصـفـاة ابـتـداء

من أول يناير سنة 2012.
Wتـتــحـمـل مـيـزانــيـة الــدولـة عــمـلــيـات إعــادة الـتــثـمـ
االستـثنـائي Hـعاشـات ومنح الـتقـاعـد اHذكـورة في الفـقرة
األولـى أعاله والـفــارق بــW اHــبـلـغ الـشــهــري األدنى Hــعـاش
الــتـقــاعــد كـمــا هـو مــنــصـوص عــلــيه في هـذه اHــادة واHــبـلغ
األدنى Hـعـاش الـتــقـاعـد احملـدد في إطـار الـتـشـريع اHـعـمـول

به اHتعلق بالتقاعد.

6 : :  يـنــشــر هــذا األمــر في اجلــريــدة الــرّســمــيّـة اHـاداHـادّة ة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
13 فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

القـــسم القـــسم الــثانيالــثاني
النـــفقـاتالنـــفقـات

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــعــدل أحـــكـــام اHــادة  76 من الــقــانـون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وحترر كما يأتي :

" الـــــمــــادة 76  : يـــفــتـح بـــعــنـــوان ســـنــة p2012 قـــصــد
تمويل األعباء النـهائية للميزانية العامـة للدولة:

1- اعـــتــمــاد مـــالـي مــبـلــغه أربــعــة آالف وتــســعــمــائـة

Wوخـــــمــــســــة وعــــشـــرون مــــلــــيــــارا ومــــائــــة وعــــشـــرة مـاليـــ
وأربــــــــعــــــــمــــــــائــــــــة وخــــــــمــــــــســــــــة وســــــــبـــــــــعــــــــون ألف ديــــــــنــــــــار
(4.925.110.475.000 دج) لتـغـطـية نـفـقات الـتـسيـيـرp يوزع
حـسب كل دائـرة وزاريـة طـبـقـا لـلـجـدول (ب) اHـلـحق بـهـذا

القـانون.
2- اعتـمـاد مالي مــبـلغه ألـفـان  وثمـا¬ـائة وعـشرون

مليارا  وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد
وثــمـــانــون ألـف ديــنــار(2.820.416.581.000 دج) لـــتـــغــطـــيــة
نــفـقات الــتـجـهـيز ذات الـطـابع الـنـهـائيp يـوزع حسب كل

قطاع طبقا للـجدول (ج) الـملحق بهذا القانون".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــعـــدل أحــــكـــام اHــادة 77 من الـــقـــانــون رقم
11- 16  اHــــــــــــؤرخ فـي 3 صــــــــــفــــــــــر عــــــــــام 1433 اHــــــــــوافـق 28

p2012 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبر سنة 2011 وا
وحترر كما يأتي :

"الــمــادة 77 : يبرمج خالل سنة 2012 سقف رخصة
بـرنـامج مبـلغه ألـفـان وثمـا¬ائـة وتسـعـة وأربعـون ملـيارا
وثـما¬ائـة وأربـعـة وخمـسون مــليونـا ومائــتان وسـبعون
ألـف ديــــــــنـــــــار (2.849.854.270.000 دج) يـــــــوزع حــــــــسـب كل

قطاع طبقا للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.
يـغــطي هــذا الــمــبـلـغ تـكــلـفــة إعــادة تـقــيـيـم الـبــرنـامج
الــجاري وتكـلفـة الـبـرامج الـجـديدة الـتي �ـكن تسـجيـلها

خالل سنة 2012.
تــحـدد كـيـفــيـات الــتـوزيعp عـنـد الــحـاجـةp عن طـريق

التنظيم".
الفــصل الـرابعالفــصل الـرابع

أحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولةأحكام مختلفة تطبق على العمليات اHالية للدولة

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـتم إعـادة تـثـمـW مـعـاشـات ومـنح الـتـقـاعد
لنظام األجراء وغـير األجراء اHصفاة قبل أول يناير سنة

2012 بصفة استثنائيةp كما يأتي :

- بـ 30  % بــالـنـسـبــة Hـعـاشــات ومـنح الـتــقـاعـد الـتي
يكون مبلـغها الصافي اHقبوض أقل من خمسة عشر ألف

pدينار (15.000 دج) أو يساويه
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اHالحــــقاHالحــــق
اجلدول (أ)اجلدول (أ)

اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2012

اHبالغ (بآالف دج)اHبالغ (بآالف دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 -  -  اHوارد العاديةاHوارد العادية

1-1 - اإليرادات اجلبائية : - اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة....................................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل و الطابع....................................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم اخملتلفة على األعمال.......................................................

(منها الرسم على القيمة اHضافة على  اHنتوجات اHستوردة).....................................

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..............................................................

005 - 201 - حاصل اجلمارك...................................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 -  - 2 -  اإليرادات العادية : -  اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل األمالك الوطنية..........................................................

007 - 201 - احلواصل اخملتلفة للميزانية..................................................................

008 - 201 - اإليرادات النظامية.............................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1-3 - اإليرادات األخرى : - اإليرادات األخرى :

اإليرادات األخرى.................................................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العادية مجموع اHوارد العادية 

2 - اجلباية البترولية :- اجلباية البترولية :

011 - 201 - اجلباية البترولية...............................................................................

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

 757 850 000

43 770 000

615 540 000 

330 200 000

2 000 000

232 580 000

1 651 740 000

 

19 000 000

54 300 000 

-

73 300 000 

225 000 000

225 000 000

1 950 040 000

 

1 519 040 000

3 469 080 000
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رئاسة اجلمهورية............................................................................................

مصالح الوزير األول........................................................................................

الدفاع الوطني................................................................................................

الداخلية واجلماعات احمللية................................................................................
الشؤون اخلارجية............................................................................................
العدل............................................................................................................
اHالية............................................................................................................
الطاقة واHناجم...............................................................................................
اHوارد اHائية..................................................................................................
االستشراف واإلحصائيات................................................................................
الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...............................
التجارة.........................................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف................................................................................
اجملاهدين........................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة...............................................................................
النقل.............................................................................................................
التربية الوطنية.............................................................................................
الفالحة والتنمية الريفية.................................................................................
األشغال العمومية...........................................................................................
الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات................................................................
الثقافة..........................................................................................................
االتصال ........................................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية............................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي.........................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..............................................................
العالقات مع البرHان.......................................................................................
................................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران.............................................................................................
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي................................................................
التضامن الوطني واألسرة................................................................................
الصيد البحري واHوارد الصيدية......................................................................
الشباب والرياضة...........................................................................................

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة
اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )
توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

12 577 574 000

2 447 889 000

723 123 173 000

629 343 771 000

30 035 600 000

75 725 532 000

104 196 257 000

31 783 386 000

50 291 662 000

961 428 000

4 395 874 000

22 189 764 000

29 630 963 000

191 635 982 000

3 407 118 000

28 387 232 000

778 093 508 000

242 383 415 000

12 342 022 000

404 945 348 000

19 618 095 000

11 285 813 000

4 289 735 000

277 173 918 000

3 927 269 000

228 806 000

49 132 325 000

18 204 576 000

249 250 734 000

165 845 327 000

2 647 204 000

36 141 213 000 

4 215 642 513 000

709 467 962 000

4 925 110 475 000
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اجلدول (ج)اجلدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائيتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي

 لسنة  لسنة 2012 حسب القطاعاتحسب القطاعات

(بآالف دج)بآالف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفالحة والري....................................................................

دعم اخلدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية.................................

دعم احلصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

اخملططات البلدية للتنمية....................................................

(منها عملية تسوية لفائدة والية بومرداس)............................

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعــم الـنـشـــاط االقـتصـادي ( تـخـصـيـصـات حلسـابـات الـتـخـصيص
اخلاص وخفـض نسب الفوائد)...........................................

البرنامج التكميلي لفائدة الواليات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة.............................................

اجملموع الفرعي لعمليات برأس اHالاجملموع الفرعي لعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

16 448 000

203 686 120

6 616 870

1 475 802 280

198 511 000

91 125 000

279 665 000

300 000 000

94 135 107

(2 135 000) 

2 665 989 377

-

123 864 893

60 000 000

183 864 893

2 849 854 270

15 567 000

301 257 000

20 329 870

997 055 111

133 624 000

92 970 500

230 550 000

200 000 000

94 135 107

-

2 085 488 588

616 063 100

58 864 893

60 000 000

734 927 993

2 820 416 581

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرامجالبرامج
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"اHــادة 5 :  تـــضم الـــهــــيـــئـــة مـــجـــلس يـــقـــظـــة وتـــقـــيـــيم
يــتــشــكل من رئــيـس وســتـة (6) أعــضــاء يـــعــيــنــون �ــوجب
مـرسـوم رئــاسي Hـدة خـمس (5) سـنـوات قــابـلــة لـلـتــجـديـد

مرة واحدة.
  وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها ".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 6 مـن اHــرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 06 -413 اHــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام
pـــذكــور أعالهHــوافق 22  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006  واH1427 ا

وحترر كما يأتي :
" اHــادة 6 : تــــزود الــهـــيــئـــة ألداء مــهـــامــهـــا بـــالــهـــيــاكل

اآلتية :
pأمانة عامة -

pقسم  مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس -
pمتلكاتHقسم مكلف �عاجلة التصريحات با -

- قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدولي". 

اHــاداHــادّة  4 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 22  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي:
" اHـادة 7 : يـكــلف األمـW الـعــامp حتت سـلــطـة رئـيس

الهيئةp على اخلصوص �ا يأتي: 
 pتنشيط عمل هياكل الهيئة وتنسيقها وتقييمها -

pالسهر على تنفيذ برنامج  عمل الهيئة -
- تنـسيق األشغال اHـتعلـقة بإعـداد مشروع الـتقرير
الـسنوي وحصـائل نشاطات الـهيئةp بـاالتصال مع رؤساء

pاألقسام
- ضمان التسيير اإلداري واHالي Hصالح الهيئة.

 و يساعد األمW العام :
pوالوسائل WستخدمHنائب مدير  مكلف با -

- نائب مدير  مكلف باHيزانية واحملاسبة.   
تـنظم اHديـريتـان الفـرعيـتان اHنـصوص عـليـهما في

الفقرة أعاله في مكاتب".

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 22  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي:

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم  12 - - 64  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 14 ربــــيع األول ربــــيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق   اHــــوافق  7 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة p2012 يــــعــــدp يــــعــــدّل
ويـتـمم اHـرسـوم الرئـاسي رقم ويـتـمم اHـرسـوم الرئـاسي رقم 06 -  - 413 اHــؤر اHــؤرّخ فيخ في
أوأوّل ذي الـقــعـدة عـام ل ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق  اHـوافق 22 نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة
2006 الذي يـحـدد تشـكـيلـة الـهـيئـة الـوطنـيـة للـوقـاية الذي يـحـدد تشـكـيلـة الـهـيئـة الـوطنـيـة للـوقـاية

من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بنـاء على الـدسـتورp ال سـيـما اHـادتان 77-8  و125

p( الفقرة األولى ) منه
 - و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 66 - 155  اHــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

 pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية
- و�ـقــتـضى الـقــانون رقـم 06 - 01 اHــؤرخ فـي 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

pتممHا p بالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 07 - 01 اHـؤرّخ في 11 صـفـر
عـام 1428 اHـوافق أول مـارس سـنـة 2007 واHـتـعـلق بـحاالت
pناصب والوظائفHالتنافي وااللتزامات اخلاصة ببعض ا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي  رقم 06 - 413
اHؤرخ في أول ذي الـقعـدة عام 1427  اHوافق 22  نوفـمبر
سـنة 2006  الذي يـحدد تـشكـيلـة الهـيئـة الوطـنيـة للـوقاية

pمن الفساد ومكافحته  وتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي  رقم 06 - 415 اHؤرخ
في أول ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22  نــوفــمـــبــر ســنــة
2006 الـذي يـحـدد كـيـفــيـة الـتـصـريح بـاHـمــتـلـكـات بـالـنـسـبـة

لـلـموظـفـW الـعـمـومـيW غـيـر اHـنـصـوص عـلـيهـم في اHادة 6
pتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهHمن القانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة ة األولى :األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحـــكــــام اHـــــرســــوم الـــرئـــــاسـي رقــم 06 - 413 اHــــؤرخ في
أول ذي الـقـعـدة عـام 1427 اHـوافق 22  نـوفـمـبـر سـنة 2006

واHذكور أعاله.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 22  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- دراســة وتـــصــمـــيم واقــتـــراح اإلجــراءات اHـــتــصـــلــة
بــحــفظ  الــبـيــانــات الالزمـة لــنــشـاطــات الــهـيــئــة ومـهــامــهـا
والـوصـول إلـيـهـا وتـوزيـعـهـا p �ـا في ذلك  بـاالعـتـمـاد عـلى

pاستخدام تكنولوجيات االتصال واإلعالم احلديثة

- تــصــمــيـم واقــتــراح ¬ــاذج الــوثــائـق اHــعــيــاريــة في
جـمع اHعلـومات وحتـليلـها سـواء منهـا اHوجهـة لالستـعمال

pالداخلي أو اخلارجي

- دراسـة اHــعـايـيـر واHـقـايـيس الـعـاHـيـة اHـعـمـول بـهـا
في الــتـحـلـيل واالتــصـال واHـتـعـلــقـة بـالـوقــايـة من الـفـســاد

pومـكافحته بغرض اعتمادها وتكييفها وتوزيعها

- اقتراح وتـنشـيط البـرامج واألعمال الـتحـسيـسية
pبالتنسيق مع الهياكل األخرى في الهيئة

- تـرقـية إدخـال قـواعـد أخالقيـات اHـهنـة والـشفـافـية
pوتـعــمـيـمـهــا عـلى مـسـتــوى الـهـيـئــات الـعـمـومــيـة واخلـاصـة

pعنيةHؤسسات اHبالتشاور مع ا

- تــــكــــوين رصــــيــــد وثــــائــــقـي ومــــكــــتــــبي في مــــيــــدان
الـــــوقـــــايـــــة مـن الـــــفـــــســـــاد ومـــــكـــــافـــــحـــــته وضـــــمـــــان حـــــفـــــظه

pواستعماله
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته".

اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 06-413 اHــــؤرخ في أول ذي الــــقــــعــــدة عــــام
pـــذكــور أعالهHــوافق 22  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006  واH1427 ا

وحترر كما يأتي:

"اHــــادة 13 : يـــكــــلـف قـــسـم  مـــعــــاجلــــة الــــتـــصــــريــــحـــات
باHمتلكاتp  على اخلصوص �ا يأتي :

 - تــــلــــقـي الــــتــــصــــريــــحــــات بــــاHــــمـــــتــــلــــكــــات لألعــــوان
العموميـW كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من اHادة
6 من الـقانون رقم 06 -01 اHؤرخ في 21  مـحرم عام1427
اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHذكـور أعالهp والنصوص

pتخذة لتطبيقهHا

- اقـــتــــراح شـــروط وكـــيــــفـــيـــات وإجــــراءات  جتـــمـــيع
ومـركزة وحتويل التصـريحات باHـمتلكاتp طـبقا لألحكام
الــتـشـريـعـيـة والـتــنـظـيـمـيـة  اHـعـمــول بـهـا وبـالـتـشـاور مع

pعنيةHؤسسات واإلدارات اHا

- الـــقــــيـــام �ــــعـــاجلــــة الـــتــــصـــريــــحـــات بــــاHـــمــــتـــلــــكـــات
 pوتصنيفها وحفظها

- اســتــغـالل الــتــصــريــحــات اHـتــضــمــنــة تــغــيــيــرا في
pاليةHالذمة ا

"اHــادة 8 : يـــحـــدد الـــتـــنـــظـــيـم الـــداخـــلي لـــلـــهـــيـــئـــة في
مكـلفW بـالدراسـات و/ أو مكاتب  �ـوجب قرار مـشترك
بـW السلطة اHكـلفة بالوظيـفة العمومـية والوزير اHكلف

باHالية  ورئيس الهيئة ". 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـتـمم أحـكـام اHادة 9 من اHرسـوم الـرئاسي
رقـم 06 - 413 اHـــــــــؤرخ فـي أول ذي الــــــــقـــــــــعـــــــــدة عــــــــام 1427
اHــوافق 22  نــوفــمــبــر ســنــة 2006  واHــذكــور أعاله بــفــقـرة

أخيرة حترر كما يأتي :
" اHادة 9 :  يكلف رئيس الهيئة  �ا يأتي :

............................................-
...........................................-

كــمــا �ـــكن رئــيـس الــهــيــئـــة  أن يــســنـــد إلى أعــضــــاء
مــجـلـس الــيــقـظــة والــتـقــيــيم مــهـمــــة تــنـشــيط فــرق عـــمل
مـوضـوعاتـيــة في إطـار تـنفـيـذ برنـامج عمل الـهـيئـة وكذا
اHـشـاركـة في الـتـظــاهـرات الـوطـنـيـة والــدولـيـة اHـرتـبـطـة
بالـوقاية من الفساد ومكافحته واHساهمة في أعمالها".

اHــــاداHــــادّة  7 :  : تـــتــــمـم  أحـــــكــــام اHـــــرســــــوم الــــرئـــاسي
رقـم 06 - 413 اHـــــــــؤرخ فـي أول ذي الــــــــقـــــــــعـــــــــدة عــــــــام 1427
اHـوافق 22  نـوفـمـبـر سنـة 2006 واHـــذكـور أعـالهp �ـادة

9 مكررp  حترر كما يأتي :
" اHــــادة 9 مـــكـــرر: يــــســـاعــــد رئــــيس الــــهــــيـــئــــة مــــديـــر
دراســـات يـــكـــلف عـــلى اخلـــصـــوص بــتـــحـــضـــيــر  نـــشـــاطــات
الرئيس وتـنظـيمـها  في مـجال االتـصاالت مع اHـؤسسات
الـعـمـوميـة وكـذا الـعالقـات مع األجـهـزة اإلعالمـيـة واحلـركة

اجلمعوية ".

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 12 من اHـرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 06-413 اHــــؤرخ في أول ذي الــــقــــعــــدة عــــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 22  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 واH1427 ا

وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 12 : يــــكـــــلف قــــسـم  الــــوثـــــائق والـــــتــــحـــــالــــيل
والتحسيسp  على اخلصوص �ا يأتي :

- الـقـيـام بـكل الـدراسـات والـتـحـقـيـقـات والـتـحـالـيل
االقـتـصـاديـة أو االجــتـمـاعـيـةp وذلك عـلى اخلـصـوص بـهـدف
حتـديـد ¬اذج الـفـسـاد وطـرائـقه  من أجل تـنويـر الـسـيـاسة

pالشاملة للوقاية من الفساد ومكافحته
- دراســـة  اجلـــوانب الـــتي قـــد تــشـــجع عـــلى �ـــارســة
الفـساد واقـتراح التـوصيـات الكـفيلـة بالـقضـاء علـيهاp من
خالل  الـتـشـريع والتـنـظـيم اجلاري بـهـما الـعـمل وكـذا على
مـــســــتـــوى اإلجـــراءات واHــــمـــارســـات اإلداريــــةp عـــلى ضـــوء

pتنفيذها
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- اHـبـادرة بـبـرامج  ودورات تـكـويـنـيـة يـتم إجنـازها
�ـسـاعـدة  اHـؤسـسـات أو اHـنـظـمـات أوالـهـيـئـات الـوطـنـيـة
والــدولـــيــة  اخملــتـــصــة بـــالــوقــايـــة من الــفـــســاد ومــكـــافــحــته

pوتنظيم ذلك
- إعداد تقارير دورية لنشاطاته". 

اHـــاداHـــادّة ة 11 :  : تــــتــــمـم أحـــــكــــام اHــــرســـــوم الــــرئـــاسـي
رقم 06-413 اHـؤرخ في أول ذي الـقـعـدة عـام 1427 اHـوافق
p1ادة 13 مـكرر� pـذكـور أعالهH22  نـوفـمـبـر سـنة 2006 وا

حترر كما يأتي:
" اHــــادة 13 مــــكــــرر1 : يــــســــاعـــــد رئــــيس كـل قــــسم في
�ـــارســــة الـــصالحــــيـــات اHـــوكــــلـــة إلـــيـه أربـــعـــة (4) رؤســاء

دراسات.
ويساعد رؤساء الدراسات مكلفون بالدراسات".

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 14 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكــور أعالهHــوافق 22  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006 واH1427  ا

وحترر  كما يأتي:
" اHـــــادة 14 : وظــــائـف األمــــW الــــعـــــام ورئــــيـس قــــسم
ومـديـر دراسـات ورئـيس دراسـات ونـائب اHـديـر وظـائف

عليا في الدولة.
ويــتم الـتـعــيـW في هــذه الـوظـائف  �ــوجب مـرسـوم

رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
يـــحـــدد الــنـــظـــام الـــتـــعـــويـــضي اHـــطـــبق عـــلـى أعـــضــاء
WــوظــفــHمــجــلس الــيــقــظــة والــتــقــيــيم وكــذا نــظــام أجــور ا
واألعــوان الــعــمــومــيــW  الــعــامــلــW بــالــهــيــئــة �ــوجب نص

خاص ".

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 17 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكــور أعالهHــوافق 22  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2006 واH1427  ا

وحترر كما يأتي:
" اHــادة 17 : �ـــكن الـــهـــيـــئـــة أن تـــطـــلب مـــســـاعـــدة أي
إدارة أو مؤسسة أو هيـئة عمومية في مجال الوقاية من

الفساد ومكافحته".
كـمــا �ـكــنـهــا االسـتــعـانــة بـأي خــبـيــر أو مـســتـشـار أو
هـــيـــئــة  دراســـات �ـــكن أن تـــفــيـــدهـــا  في أعـــمــالـــهـــا طــبـــقــا

للتنظيم اHعمول به ". 

14 :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 18 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكــور أعالهHـــوافق 22  نــوفــمــــبــر ســـنــة 2006 واH1427 ا

كما يأتي :

- جمع واستـغالل العناصـر التي �كن أن تؤدي إلى
اHــتــابـــعــات الــقــضــائـــيــة والــســهـــر عــلى إعــطــائـــهــا الــوجــهــة
اHناسبـة طبقا لـألحكام التـشريعيـة والتنـظيميـة اHعمول

pبها
-  إعداد تقارير دورية لنشاطاته".

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تـــتــــمــم أحــــكــــام اHـــــرســــوم الــــرئـــاسـي
رقم 06-413 اHؤرخ في أول ذي الـقعـدة عام 1427  اHوافق
pـادة  13 مـكـرر� pــذكــورأعالهH22  نـوفــمــبـر ســنـة 2006 وا

حترر كما يأتي:

" اHـادة 13 مـكـرر: يـكـلف قــسم الـتــنـسـيق والــتـعـاون
الدوليp  على اخلصوص �ا يأتي :

 - حتـديـد واقـتــراح وتـنـفـيـذ الــكـيـفـيـات واإلجـراءات
اHــتـــعــلـــقـــة بــالـــعالقــات الـــواجب إقـــامــتـــهـــا مع اHــؤســـســات
الـعـمـومـيـة والـهـيـئـات الـوطـنـيـة األخـرىp طـبـقـا لـلـمادة 21
من الـقـانون رقم 06 - 01  اHـؤرخ في 21 مـحـرم عام 1427
اHـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واHـذكـور أعالهp وال ســيـمـا

بغرض :

* جـمع كل اHـعـلــومـات الـكـفـيـلــة بـالـكـشف عن حـاالت
pالتساهل مع أفعال الفساد

*  الـــقــيـــام أو الــعــمـل عــلى الـــقــيـــام بــتــقـــيــيم أنـــظــمــة
الــرقـــابـة الــداخـــلــيـة وعــمـــلــهــا اHـــوجـــودة بـغـــرض حتـــديـد

pـمـارسـات الفـسادH مـدى هشـاشـتـهـا بـالنـسبـة

* جتــمــيع ومـركــزة وحتــلــيل اإلحــصـائــيــات اHــتـعــلــقـة
pبأفعال الفساد و�ارساته

- اســتــغالل اHــعــلــومــات الــواردة إلى الــهــيــئــة بــشـأن
حــاالت فـــســاد �ـــكن أن تـــكــون مــحـل مــتـــابــعـــات قــضـــائــيــة
والــســهـر عــلى إيالئــهــا احلـلــول اHــنـاســبــة طـبــقــا لـلــتــشـريع

pعمول بهماHوالتنظيم ا

- تـطبـيق الكيـفيـات واإلجراءات اHـتعـلقـة بالـتعاون
مـع اHــؤســـســـات ومـــنــظـــمـــات اجملـــتــمـع اHــدنـي والــهـــيـــئــات
الــوطــنــيــــة والــدولــيــة اخملــتــصـــــة بــالــوقــايــة من الــفــســــاد
ومــكـــافــحـــتهp وذلـك قــصـــد ضــمـــــان تــبـــادل  لـــلــمـــعــلـــومــات
منتـظم ومفيـــد في توحـيد مقـاييس الـطرق اHعـتمدة في
الوقـاية من الـفسـاد ومكـافحـته وتطـوير اخلـبرة الـوطنـية

pيدانHفي هذا ا

- دراسـة كل وضــعـيـة تـتـخــلـلـهـا عـوامل بــيّـنـة خملـاطـر
pالـــفــــســـاد من شـــأنــــهـــا أن تـــلـــحـق أضـــرارا �ـــصــــالح الـــبالد

pالئمة بشأنهاHبغرض تقد£ التوصيات  ا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 413
اHـؤرخ في أول ذي الـقـعـدة عام 1427 اHـوافق 22  نـوفـمـبـر
ســـنــة 2006 الــــذي يــحـــــدد تــشـــكــيـــلـــة الـــهــيـــئـــة الـــوطــنـــيـــة
لـلوقـايـة مـن الـفـســاد ومـكافـحـتـه وتنـظيـمـهــا وكـيفـيـات

pادة 14 منهHال سيّما ا pتمـمHعـدل واHا pسيـرهـا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرخ في 3 مـــحـــرم عــام 1411 اHــوافق 25  يــولـــيــو ســـنــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

pتممHعدل واHا pعليا في الدولة وواجباتهم

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 227
اHؤرخ في 3 محرم عام 1411 اHوافق 25  يولـيو سنة 1990
الــذي يــحـدد قــائــمـة الــوظــائف الــعـلــيــا في الــدولـة بــعــنـوان
pتممHعدل واHا pؤسسات والهيئات العموميةHاإلدارة وا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 228
اHؤرخ في 3 محرم عام 1411 اHوافق 25  يولـيو سنة 1990
الذي يحـدد كيفـية مـنح اHرتبـات التي تـطبق على الـعـمال

pعدلHا pالـذين �ـارسون وظائف عليا في الدولة

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 500-91
اHـــــؤرخ في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1412 اHـــــوافق 21
ديسـمبـر سنة 1991 الذي يـحدد مـبلغ اHـنحـة التـعويـضية
عن اHصاريف التي ينـفقها األعوان خالل قيامهم �همات
pمـطــلـوبــة مــنـهـم عـبــر الـتــراب الــوطـني وشــروط مــنـحــهـا

pتممHعدل واHا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 14 من اHـــرســوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
1427 اHــــوافق 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة p2006 اHـــعـــدل واHــــتـــمم

واHــذكـور أعالهp يــهـــدف هـذا اHــرسـوم إلـى حتـديــد الـنــظـام
التعويضي اHطـبق على أعضاء مجلس اليقظـة والتقييـم
Wواألعـوان الـعـمومـيـ WوظـفــHوكـيـفيــة مـنـح مرتـبــات ا
الـــعــامـــلــــW بـــالــهـــيــئـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــوقـــايــــة من الــفـــســـاد

ومكافحته.

pادة 2 : : يستـفيـد أعضاء مـجلس الـيقظـة والتـقييمHادة اHا
بـاستـثنـاء الرئـيسp من تـعويض جـزافي شهـري بعـنــوان
نـشـاطـاتـهــم في اجملـلس اHـذكـور وتـعـويض شـهـري يـرتـبط
�ساهـمتهم احملـتملـة في أشغـال فرق العـمل اHوضوعـاتية

يحدد مبلغ كل منهـما كما يأتي :
pالتعويض اجلزافي الشهري : ..........50.000 دج -

- التعـويض الشـهري اHـرتبط بـتنـشيط فـرق العمل
اHوضوعاتية : ................... 20.000 دج.

" اHـادة 18 : تـصـدر الـهـيـئـة كل الـتـوصـيات أو اآلراء
أو الــتــقـاريــر أو الــدراسـات الــتي تــرسـلــهــا إلى الــهـيــئـات
اHـعنـيةp طـبقا لـألحكام الـتشـريعـية والـتنظـيمـية اHـعمول

بها ".

اHـــــاداHـــــادّة  15 : : تـــــعــــــدل أحـــــكــــــام  اHـــــادة 19 مـن اHـــــرســـــوم
الـــرئـــاسي رقم 06 - 413 اHـــؤرخ في أول ذي الـــقـــعـــدة عـــام
pـــذكــور أعالهHـــوافق 22  نـــوفــمــــبــر ســنــة 2006 واH1427 ا

كما يأتي :

" اHادة 19 : تعد الهيـئة نظامها الداخلي  الذي يحدد
كيفيات العمل الداخلي لهياكلها.

 ويــصـادق مــجــلس الـيــقــظـة والــتـقــيــيم عـلـى الـنــظـام
الداخلي الذي ينشر في اجلريدة الرسمية". 

16 : : يــــــنــــــشـــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة  
الـــرّســــمـــيـّـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في14 ربيع األول عام 1433 اHوافق 7
فبراير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم 12 -  -  65 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p2012 يــــحـــــددp يــــحـــــدد
الـنــظــــام الـتــعــويـضي اHــطــبـق عــلى أعـضــاء مــجـلسالـنــظــــام الـتــعــويـضي اHــطــبـق عــلى أعـضــاء مــجـلس
الــــيــــقـــظـــــة والــــتـــقـــــيـــيم وكـــــيــــفـــيــــة مـــنح مــــرتـــبـــاتالــــيــــقـــظـــــة والــــتـــقـــــيـــيم وكـــــيــــفـــيــــة مـــنح مــــرتـــبـــات
Wالــــعــــامــــلــــ Wواألعـــــوان الــــعـــمـــــومـــــيــــ WـــــوظـــــفـــــHاWالــــعــــامــــلــــ Wواألعـــــوان الــــعـــمـــــومـــــيــــ WـــــوظـــــفـــــHا
بــــالــــهـــــيــــئـــــة الـــــوطــــنــــيـــــة لــــلــــوقـــــايــــــة مـن الــــفــــســـــادبــــالــــهـــــيــــئـــــة الـــــوطــــنــــيـــــة لــــلــــوقـــــايــــــة مـن الــــفــــســـــاد

ومكافحتـه.ومكافحتـه.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ  رئيس اجلمهوريـة

-  بنـاء على الـدسـتورp ال سـيّـما اHـادتان 77-8 و125
p( الفقرة األولى) منه

- و�ــــــــــقـــــــــتــــــــــضـى األمــــــــــر رقم 06 - 03  اHــــــــــؤرخ فـي
19جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006

واHـــــتــــضــــــمــن الــــقــــــانـــــون األســـــاسي الـــــعــــام لــــلـــــوظــــيــــفــــة
pالعمومية

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 82 - 217 اHــؤرخ في 11
رمــضـان عـام 1402 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنـة 1982 واHــتــعـلق
بـاHــكـافــآت اHـعــوضــة للـمـصـاريف اHـترتـبـة عن اHهـمات

pتممHعدل واHا pؤقتة في اخلارجHا



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 08 22 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـهـ
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

p2011 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن

p2011 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 11 - 49 
اHؤرخ في 4 ربيع األول عام 1432 اHوافق 7 فبـراير سنة
2011 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االستشراف واإلحصائيات من ميزانية التسيير �وجب
p2011 الية لسنةHقانون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مــن مـيزانيــــة سـنـــــة 2011
 اعــتـــمــــــاد قـــــــدره ســتــــة ماليــــW ديــنــــار (6.000.000 دج)
مــــقــــــيّـــــد فــي مـــيــــزانــــيـــة تــــســــيـــيــــر وزارة االســــتــــشـــراف
واإلحـصـائيـات وفـي الـبـابW اHـبـيـنـW في اجلـدول اHـلـحق

بهذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Hــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2011
اعـــــتـــــمـــــاد قـــــــدره ســــتــــــة ماليــــــW ديــــنــــار (6.000.000 دج)
يــــقـــــــيّــــــــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة االســـتـــشـــراف
واإلحصـائيات وفي الباب رقم 35-01 "اإلدارة اHـركزية -

صيانة اHباني".

3 : :  يـــــــكـــــــلـــــف وزيــــــــــر اHـــــــالــــــــيـــــــــة ووزيـــــــــر اHــــــاداHــــــادّة ة 
pكـلّ فــــيـــــمـــــا يـــخـــــصـّـه pاالســـتـــــشــــراف واإلحــــصــــائــــيـــــات
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــــذا اHــــرســـــوم الــــذي يــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 28
ديسمبر سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  يــــســـتــــفــــيـــــد أعــــضــــاء مــــجــــلـس الــــيـــقــــظــــة
والـتـقيـيـمp باسـتثـنــاء الرئـيــسp �نـاسـبـة تـنقـلهــم داخـل
الـــــتــــــراب الـــــوطــــــني وإلـى اخلـــــارجp مـن تــــــعـــــويـــــضــــــات عن
pحتــسب عــلى الــتـوالي pــهــمـاتHــصــاريف الـنــاجــمـة عن اHا
اســـتــنـــادا إلى الـــوظـــائف الـــعـــلــــيـــا احملـــــددة فــي اHـــرســـوم
الـتـنـفـيـذي رقــم 91 - 500 اHــؤرخ فـي 14 جـمـادى الـثـانـية
عام 1412 اHـوافـق 21  ديســمبر سنة p1991 اHعدل واHتمم
وفـي اجملــــــمـــــــوعـــــــة األولـى مــن الـــــتـــــــصـــــــنــــــيف احملــــــدد في
اHــــرســــوم رقم 82-217 اHــــؤرخ في 11 رمــــضــــان عــــام 1402
اHـوافق 3  يـولـيـو سـنة p1982 اHـعـدل واHـتـمم  واHـذكورين

أعاله.

Wــادّة ة 4 : : تــصــنف الــوظــائف الــعــلــيــا لــكل من األمــHــاداHا
الــــــعــــــام ورئــــــيـس الــــــقــــــسم ومــــــديــــــر الــــــدراســــــات ورئــــــيس
الـدراسـات ونـائب اHديـر في الهيئـة الوطنيـة للوقاية من
الــفــســاد ومــكــافــحـــتــهp وتـــدفــع مــــرتـــبـــاتـــهــا اســتــنـادا
إلـى الــــوظـــــــائف اHـــــمــــــاثــــلــــــة لــــهــــــا فـي اإلدارة اHـــــركــــزيــــة

للوزارة.

اHاداHادّة ة 5 : : يصنـف اHنـصبان العالـيان لكل من اHكلف
بــالــــدراســـات ورئــيــس مــكـــتـب اHـنـــصـــوص عــلــيــهـمــا في
الـتــنـظـيم الـداخـلي لـلـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة مـن الـفـسـاد
ومكــافـحــته ويــدفع مــرتـبــاهــمــا اسـتــنــادا إلى اHـنـاصـب

اHمـاثلة لهـمـا فـي اإلدارة اHـركـزية للـوزارة.

pـوظــفـون واألعـوان الـعـمـومـيـونHـادّة ة 6 : : يـصـنف اHـاداHا
p4 و 5 أعاله WــادتــHـــنــصــوص عـــلــيــهـم في اHغــيـــر أولــئك ا
الـــعـــامـــلـــون بـــالــــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلــــوقـــايـــة من الـــفـــســـاد
ومـكـافـحــته وتـدفع مـرتــبـاتـهم طـبــقـا لـلـقــوانـW األسـاسـيـة

pطبقة عليهمHاخلاصة والنصوص التنظيمية ا

اHاداHادّة ة 7 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حرر بـاجلـزائر في 14 ربـيع األول عام 1433 اHوافق

7 فبراير سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم مرسوم تنفيذي رقم تنفيذي رقم 11 -  - 473 مؤر مؤرّخ في خ في 3 صفر عام  صفر عام 1433
اHوافق اHوافق 28 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة p2011 يتضـمن نقل اعتمادp يتضـمن نقل اعتماد
فـي مــــــيــــــزانــــــيــــــة تـــــــســــــيــــــيــــــر وزارة االســــــتــــــشــــــراففـي مــــــيــــــزانــــــيــــــة تـــــــســــــيــــــيــــــر وزارة االســــــتــــــشــــــراف

واإلحصائيات.واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 36

01 - 37

وزارة االستشراف واإلحصائياتوزارة االستشراف واإلحصائيات
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني لإلحصائيات .......................................
مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اجمللس الوطني لإلحصائيات - نفقات التسيير.........................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة لوزير االستشراف واإلحصائياتمجموع االعتمادات اHلغاة لوزير االستشراف واإلحصائيات
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعــــــــتـــــــــمـــــــــاد دفــع قـــــــــدره تــــــــســـــــــعــــــــون مــــــــلــــــــيــــــــار ديــــــــنـــــــار
(90.000.000.000 دج)  ورخـــصـــــة بـــرنـــامـــج قــــدرهــــا مـــائـــة
وخــمــســة وخــمــســون مــلــيــار ديــنــار (155.000.000.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اHنصــوص
عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم 11 - 16 اHـؤرخ في 3 صــفـر عـام
1433 اHـوافق 28 ديـســمــبـر ســنـة 2011 واHــتـضــمن قــانـون

اHـــالــيـــة لـــســـنــة p(2012 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اHـــلــحـق بـــهــذا
اHرسوم.

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12 - - 27 مـؤرخ في أول ربـيع األول مـؤرخ في أول ربـيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 24 يــــنــــايــــر ســــنـــة  يــــنــــايــــر ســــنـــة p p2012 يــــعـــــــدليــــعـــــــدل
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

p2012 حسب كـل  قطـاع.p حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية  لسنةHقانون ا
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مـرسـوم تنـفـيذيمـرسـوم تنـفـيذي رقــم  رقــم 12 -  - 28 مـؤرخ في   مـؤرخ في  13 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 6 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
شروط تصويت اHـواطنW اجلزائريـW اHقيمW فيشروط تصويت اHـواطنW اجلزائريـW اHقيمW في
اخلــارج النـتــخـاب أعــضــاء اجملـلس الــشـعــبي الــوطـنياخلــارج النـتــخـاب أعــضــاء اجملـلس الــشـعــبي الــوطـني

وكيفيات ذلك.وكيفيات ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية
واجلــمـــاعــات احملــلــيـــة  ووزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــة ووزيــر

pحافظ األختام pالعدل

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012
واHـتـعـلق بــنـظـام االنـتـخــابـاتp ال سـيـمـا اHـواد 9 و16  و54

pو84 و158 و159 منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانيـة عام 1431  اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يــحـدد هــذا اHـرســوم شـروط تــصـويت
اHــواطـــنــW اجلـــزائــريــW اHـــقــيــمـــW في اخلــارج النـــتــخــاب

أعضاء اجمللس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك.  

الفصـــل األولالفصـــل األول
�ارسة حق التصويت�ارسة حق التصويت

اHاداHادّة ة 2 :  : يـعتبـر ناخبـا مقيمـا في اخلارج كل مواطن
جـزائـري تـتـوفـر فـيه الــشـروط الـقـانـونـيـة لـلـتـسـجـيل في
الـــقــائـــمـــة االنــتـــخـــابـــيــةp ويـــكـــون مــســـجال لـــدى اHـــمــثـــلـــيــة

الدبلوماسية أو القنصلية Hكان إقامته.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـســجل اHـواطـنــون اجلـزائــريـون اHـقــيـمـون
في اخلارج في القائمة االنـتخابية اHفتـوحة لدى اHمثلية

الدبلوماسية أو القنصلية  Hكان إقامتهم.

اHاداHادّة ة 4 :  : تـسلم بـطاقـة النـاخب التي تـعدهـا اHمـثلـية
الـدبــلـومــاسـيــة أو الــقـنــصـلــيـةp إلى كل نــاخب مــسـجل في

القائمة االنتخابية. 

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قــــدره تــســـعــون مــلـــيــار ديــنــار (90.000.000.000 دج)
ورخصـة بـرنامــج قــدرها مائـة وخمـسة وخمـسون مـليار
ديـنار (155.000.000.000 دج)  يـقيّـدان فــي الـنفـــقات ذات
الــطــابع الـنــهـــائي (اHــنـصــــوص عـلــيــهـا فــي الــقــانـون رقم
11- 16 اHـؤرخ في 3 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 28 ديـسـمـبـر

سـنـة 2011 واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيــة لـسـنـة p(2012 طــبـقـا
للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــــاجلـــــــزائـــــــر في  أول ربـــــــيـع األول عــــــام 1433
اHوافق 24 يناير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

25.000.000

65.000.000

90.000.000

25.000.000

130.000.000

155.000.000

- اHــــــنـــــــشــــــآت الـــــــقــــــاعـــــــديــــــة
االقتصادية واإلدارية

- دعم احلصول على سكن
اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHلحق اHلحق 
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

25.000.000

65.000.000

90.000.000

25.000.000

130.000.000

155.000.000

- اخملــــــطـــــــطــــــات الــــــبـــــــلــــــديــــــة
للتنمية

- الــــبــــرنــــامـج الــــتــــكــــمــــيــــلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع
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القسم الثـــانيالقسم الثـــاني
اللجان االنتخابية  للدوائراللجان االنتخابية  للدوائر الدبلوماسية أو القنصليةالدبلوماسية أو القنصلية

9 :  :  حتـــــدث جلـــــان انـــــتـــــخــــابـــــيـــــة فـي الـــــدوائــــر اHــــاداHــــادّة ة 
االنـتـخـابـيـة الـدبـلـومـاســيـة أو الـقـنـصـلـيـة تـكـلف بـإحـصـاء
الـــنــتـــائج احملـــصل عـــلــيـــهــا فـي جــمـــيع مـــكــاتب الـــتـــصــويت

التابعة للدائرة االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
يـحدد وزير الشـؤون اخلارجية بـقرار عدد وتشـكلية

الدوائر االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللجنة االنتخابية  للمقيمW في اخلارجاللجنة االنتخابية  للمقيمW في اخلارج

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تــنــشــأ جلــنــة انـــتــخــابــيــة لــلــمــقــيــمــW  في
اخلارج تـكلف بجمع الـنتائج الـنهائيـة لالقتراعp اHـسجلة

من طرف جلان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
تتكون اللجنة من ثالثة (3) قضاة من بينهم رئيس

برتبة مستشارp يعينهم وزيرالعدل.
(2) Wاثــنـ Wأعـضــاء هــذه الـلــجــنـة �ــوظــفـ Wيــسـتــعــ
يـــعــيــنــهــمــا الـــوزيــر اHــكــلف بــالـــداخــلــيــة ووزيــر الــشــؤون

اخلارجيةp بقرارمشترك. 
جتـتـمع الـلـجـنــة  االنـتـخـابـيـة لـلــمـقـيـمـW في اخلـارج

�جلس قضاء اجلزائر.
جتـري أعـمـال الـلـجنـة وفـق الـشــــروط والـكـيـفــيــات
احملــــددة فــــي اHـــادة 159  مــن الــقــــانـــون الــعـــضـــوي رقم
 12 - 01 اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق  12  يناير

سنة 2012 واHذكور أعاله.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

كيفيات التصويتكيفيات التصويت

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : �ــــــارس الــــنـــــاخــــــبــــون اHــــقـــــيـــــمــــون فـي
اخلــارج حـقــهـم فـي التــصــويت مبــاشــرة لـدى اHــمـثـلـية

الدبـلومــاسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : �ـــكـن الـــنـــاخــــبـــW اHـــقـــيــــمـــW في اخلـــارج
pالـذين يـتـعـذر عـلـيـهم أداء حـقـهم  في الـتـصـويـت مـبـاشرة
أن �ـارســواp بـطــلب مـنــهمp حق الــتـصــويت بــالـوكــالـة في
احلـــاالت الـــتي حتـــددهـــا اHـــادة 54 من الــــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
رقم 12 - 01 اHــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12

يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــعـد الـوكــالـة بــعـقـد يــحـرر أمــام اHـمـثــلـيـة
الـدبلوماسيـة أو القنصـلية Hكـان إقامة اHوكلp ويجب أن
يتـمـتع  بـحقـوقه االنـتخـابـيـة ويكـون مـسجـال في القـائـمة

االنتخابية نفسها  التي سجل فيها الناخب اHوكل.

5 :  :  تــســلم بــطــاقــة الـنــاخـب لـلــنــاخب فـي مــقـر اHـاداHـادّة ة 
pوعـنــد االقـتـضـاء pـمـثـلــيـة الـدبــلـومـاسـيــة أو الـقـنـصــلـيـةHا

ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. 
حتــفظ بـطـاقـات الـنــاخـبـW الـتي لم تــسـلم ألصـحـابـهـا
قـبل ثـمـانـيـة (8) أيـام عـلى األقل من تـاريخ االقـتـراع لـدى
اHــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاسـيــة أو الــقــنــصــلــيــة وتــبــقى  حتت

تصرف الناخبW اHعنيW إلى غاية يوم االقتراع.
وفـي  حـــالـــة عـــدم وجـــود بـــطـــاقـــة الـــنـــاخـبp �ـــكن كل
نـــاخب �ــارســـة حــقه فـي الــتــصـــويت إذا كــان مـــســجال في
القـائـمـة االنتـخـابـية. ويـجب  أن يـحـمل بـطاقـة الـتـعريف
الـوطـنــيـة اخلـاصـة به أو أيــة وثـيـقـة رسـمــيـة أخـرى تـثـبت

هويته.
الفصل الثانيالفصل الثاني

اللجان االنتخابيةاللجان االنتخابية
القسم األولالقسم األول

اللجنة اإلدارية االنتخابيةاللجنة اإلدارية االنتخابية

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :   :  حتــــــدث فـي إطـــــــار أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 16 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اHـوافق  12 يـنـايــر سـنـة 2012 واHـذكــور أعالهp جلـنـة

Wاجلـــزائـــريـــ WـــواطـــنـــHإداريـــة انـــتــــخـــابـــيـــة لـــتـــصـــويـت ا
اHقيمW في اخلارج.

pـذكورة أعالهHوحتدث الـلجـنة اإلداريـة االنتـخابـية ا
عـلى مستوى كل �ثـلية دبلومـاسية أو قنصـلية. وتتكون

من أربعة (4) أعضاء :
- رئــيس اHـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاسـيــة أو رئـيـس اHـركـز

 pرئيسا pالقنصلي
- نــاخــبــان (2) مــســـجالن في الـــقــائــمـــة االنــتــخـــابــيــة
لــلـدائــرة الـدبــلـومــاسـيــة أو الـقـنــصـلــيـةp يــعـيــنـهـمــا رئـيس

pعضوين pاللجنة
- مـــوظـف واحـــد في اHـــمـــثـــلـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيــة  أو

القنصليةp كاتبا  للجنة.
يــحـدد وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيـة بــقــرار الـتــشــكـيــلـة

االسمية ألعضاء اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : لـلـجــنـة اإلداريــة االنـتـخــابـيــة كـتـابــة دائـمـة
يسيرها أمـW  اللجنة وتوضع حتت رقابة رئيس اللجنة
لـــضــــمـــان مــــسك الـــقــــائـــمــــة االنـــتــــخـــابــــيـــة وفــــقـــا لـألحـــكـــام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 8 :  : جتتـمع اللجنـة �قر اHـمثليـة الدبلـوماسية
أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  يحــدد هذا اHـرســوم كيفيـات إشهار
الــتــرشــيــحــات فـي إطــار األحــكــام اHــذكــورة في اHــواد 188
و189 و 191 و195 مـن الــــــقـــــــانــــــون الــــــعـــــــضــــــوي رقم 01-12
اHؤرخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

واHذكور أعاله.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتــــحــــمل اHــــتــــرشــــحــــون نــــفــــقــــات إشــــهـــار
التـرشـيـحاتp زيـادة عـلى أشكـال اإلشـهار األخـرى اHـقررة
في التشريع والتـنظيم اHعمـول بهماp سواء كان ذلك عن
طـريـق الـتــعـلــيقp أو كـان شــفــويـا أو دعــائم كـتــابـيــة أخـرى

كما هو منصوص عليه أدناه.

اHـادةاHـادة 3 : : تـبــدأ عــمـلــيــة الـتــعــلـيـق مع انـطـالق احلـمــلـة
االنـتـخـابيـة وفـقـا ألحـكـام اHادة 188 من الـقـانـون الـعـضوي
رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1433 اHــــــوافق 12

يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 : :   يكون الـتعـليق نـهارا من الـساعـة السـابعة
(7) صـبـاحا حـتى الـسـاعة الـثـامـنة (8) مسـاء و�ـبادرة من

.WترشحHا

اHــادةاHــادة 5 : :   يــحــدد الــعـــدد األقــصى لألمـــاكن اخملــصــصــة
للتعليق كما يأتي :

- خمـسة عـشر (15) مكـانـا في البـلديـات التي يـكون
pعدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها

- عـشـرون (20) مــكـانــا في الـبــلـديــات الـتي يــتـراوح
p20.001 و 40.000 نسمة Wعدد سكانها ب

- ثالثــون (30) مــكــانــا في الــبــلــديــات الــتي يــتــراوح
p40.001 و 100.000 نسمة Wعدد سكانها ب

- خـمــســة وثالثـون (35) مــكــانــا في الــبــلــديـات الــتي
p100.001 و 180.000 نسمة Wيتراوح عدد سكانها ب

- مــــكـــــانــــان إضـــــافــــيــــان(2) لــــكل 10.000 نــــســـــمــــة في
البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة.

Wــــســــاواة بــــHـــــادة 6 : :   حــــرصــــا عـــــلى اإلنــــصـــــاف واHـــــادةاHا
اHـــتـــرشـــحـــW لـالنــتـــخـــاب p حتـــدد اHـــواقع اخملـــصـــصـــة لـــكل
مـــتـــرشـح أو قـــائـــمـــة مـــتـــرشـــحـــW حتـت إشـــراف الـــلـــجـــنـــة
الوالئيـة Hراقـبة االنـتخابـات قبل خـمسـة عشر (15) يـوما

من تاريخ افتتاح احلملة االنتخابية.

اHاداHادّة ة 14 :  : حتـدد مدة حتـرير  الـوكاالت خالل اخلـمسة
عـــشـــر (15) يـــومــــا اHـــوالــــيـــة لـــتــــاريخ اســـتــــدعـــاء الـــهــــيـــئـــة
االنـتـخـابيـة وتـنـتـهي قـبل ثالثة (3) أيـام كـامـلـة من تاريخ

االقتراع.
و تـسـجـل الـوكـاالت في دفـتـر مــفـتـوح  لـهـذا الـغـرض
يـرقــمه ويـؤشــر عـلــيه رئــيس اHـمــثـلــيـة الــدبـلــومـاســيـة أو

القنصلية.

15 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
p2012 6 فبراير سنة

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 29  مـؤرخ في   مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة p p2012 يـــــحــــدديـــــحــــدد

كيفيات إشهار الترشيحات.كيفيات إشهار الترشيحات.
ــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـتــعـلق بــنـظــام االنـتــخـابــاتp ال سـيــمـا اHـواد 188 و 189

pو191 و 195 منه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12- 04 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق باألحزاب السياسيةHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 89-28 اHـــــؤرخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةp اHـعـدل

pتممHوا
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 90 - 09  اHــؤرخ في 12 
رمـضـان عـام 1410  اHـوافق 7  أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية



22 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2608
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 64 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
pتعـلق بنظام االنـتخاباتHوافق 12 ينـاير سنة 2012 واHا
يـــــحــــــدد هـــــذا اHـــــرســـــوم شــــــكل وشـــــروط إعــــــداد الـــــوكـــــالـــــة

للتصويت في االنتخاب.

اHــادة اHــادة 2 : : يــجب عــلـى اHــوكل عــنـــد إعــداد الــوكــالــة أن
يــبـيّـن هـويــته ويــدعم طــلـبـه بـأي عــنــصـر يــثــبت األســبـاب
pالــتي تـمــنـعـه من �ـارســة حـقـه في الـتــصـويت شــخـصــيـا
وذلك تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 53 من الـقـانون الـعـضوي رقم
12-01 اHــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 12 يـــنـــايــر

سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة  3 : : ال يـــشـــتـــرط حـــضـــور الـــوكـــيل عـــنـــد إعـــداد
الوكالة.

اHــادة اHــادة  4 : :   يـــتــعـــW عـــلى الـــســلـــطـــة الـــتي يـــتم إعـــداد
الوكـالة أمـامهـــا أن تــدوّن ذلــك فــي سجـل خـاص تفـتحه
لـهـذا الـغـرضp كـمـا تـضع عـلى مـطـبـوع الـوكـالـة تـأشـيـرتـها
وخــــاتـــمــــهــــاp وذلك طــــبـــقــــا ألحـــكــــام اHـــادة 57 مـن الـــقــــانـــون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-01 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433

اHوافق 12 يناير سنة 2012 واHذكور أعاله.
اHـادةاHـادة 5 : :   يــجب أن يـبــيّن في مــطـبـوع الــوكـالــة عـلى
اخلـــصـــوص لـــقب واسـم كل من اHـــوكـل والـــوكـــيل  وتـــاريخ
ومـكان  والدتهما وعنـوانهما ومهنـتهما  ورقم تسـجيلهما
في الــقــائـمــة االنــتــخـابــيــة ومــكـتـب تـصــويــتــهـمــا وإمــضـاء

اHوكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.

اHـادةاHـادة 6 : :   يــحـدد الــوزيــر اHــكــلف بــالـداخــلــيــة بــقـرار
نص مطبوع الوكالة و�يزاتها التقنية.

اHادة اHادة  7 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

يــجب عــلى مــصــالح الــبــلــديــة أن تـنــهـيp في غــضـون
الـــثــمــانــيــة (8) أيـــام الــتي تــســـبق تــاريخ افــتـــتــاح احلــمــلــة
االنـتـخــابـيـةp تــعـيـpW داخـل كل مـكـان مـن األمـاكنp اHـواقع
اخملـصــصــة لـكـل مـتــرشح أو قــائــمـة مــتــرشـحــW بــنــاء عـلى
الــــتـــوزيـع احملـــدد مـن طـــرف الــــلـــجــــنـــة الــــوالئـــيــــة Hـــراقــــبـــة

االنتخابات.
pبــــقـــرار pيــــحـــدد رئــــيس اجملــــلس الــــشـــعــــبي الـــبــــلـــدي

.Wواقع اخملصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحHا

Wــــســــاواة بــــHـــــادة 7 : :   حــــرصــــا عـــــلى اإلنــــصـــــاف واHـــــادةاHا
اHـــــتـــــرشــــــحـــــW لالنــــــتـــــخـــــاب p تـــــكــــــلف مـــــصــــــالح اHـــــراكـــــز
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة بــتــعــيــW اHــواقع اخملــصــصــة
لـــلـــتــــعـــلـــيـق عـــلى مـــســــتـــوى اHـــمــــثـــلـــيــــات الـــدبـــلــــومـــاســـيـــة
والــقــنــصــلــيــة بــالــتــشــاور مع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة Hــراقــبـة

االنتخابات.
اHــــادةاHــــادة 8 : :   يــــشـــــكل تـــــوزيع اHـــــنــــاشـــــيـــــر واHــــراسالت
االنــتـخـابـيـةp كـذلـك طـريـقـة من طـرق اإلشــهـار االنـتـخـابي

لصالح اHترشحW لالنتخابات.

اHـادةاHـادة 9 : :   يــتــحــمل اHــتــرشــحــون مــســؤولــيــة إشــهــار
الترشيحات مهما تكن الدعائم اHستعملة في ذلك.

اHـــــادةاHـــــادة 10 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 30  مـؤرخ في   مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1433 اHوافق  اHوافق 6 فبـراير سنة  فبـراير سنة p2012  يــحدد شكل  يــحدد شكل

وشروط إعداد الوكالة للتصويت  في االنتخاب.وشروط إعداد الوكالة للتصويت  في االنتخاب.
ــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�قتـضى القانون العضوي رقم 12-01 اHؤرخ في
18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يــنـايــر ســنـة 2012 واHــتـعـلق

pواد 53 و 57 و 64 منهHال سيما ا pبنظام االنتخابات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في12 
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة  1990 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوالية
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اHــاداHــادّة ة   4 : :  يـــســـتـــخـــدم األشـــخـــاص اHـــســـخـــرون عـــلى
مـــســـتـــوى الـــدوائــر االنـــتـــخـــابـــيـــة اHـــوجــودة بـــاخلـــارجp في
مـستوى الدوائر الدبـلوماسية أو القـنصلية الـتي يتبعها

مكان إقامتهم.

اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
.p2012 6 فبراير سنة

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 32  مـؤرخ في   مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة p2012  يــــتـــعــلـق  يــــتـــعــلـق
بـــــشــــروط تـــــعـــــيـــــW أعـــــضـــــاء مـــــكـــــاتب الـــــتـــــصـــــويـتبـــــشــــروط تـــــعـــــيـــــW أعـــــضـــــاء مـــــكـــــاتب الـــــتـــــصـــــويـت
وكــيــفــيــات �ــارســـة حـق االعـــتــراض و/ أو الــطـعـنوكــيــفــيــات �ــارســـة حـق االعـــتــراض و/ أو الــطـعـن

القضائي بشأنهم.القضائي بشأنهم.
ــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية
واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة ووزيـــر الـــشــؤون اخلـــارجــيـــة ووزيــر

pحافظ األختام pالعدل
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان  3-85

 pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

pادة 36 منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اHــــؤرخ في12 
رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة  1990 واHــتـعـلق

pتممHا pبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28 

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12- 31 
اHــؤرخ في  13 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايــر
سنة p2012 الذي يحدد شـروط تسخير اHستخدمW خالل

pاالنتخابات
 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مــرســوم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم تــنــفـيــذي رقم 12 - -31  مــؤرخ في   مــؤرخ في 13 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنــــة  فــــبــــرايــــر ســــنــــة p2012   يــــحــــدد يــــحــــدد

شروط تسخير اHستخدمW خالل االنتخابات.شروط تسخير اHستخدمW خالل االنتخابات.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية

pواجلماعات احمللية  ووزير الشؤون اخلارجية
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012

 pادة 36  منهHال سيما ا pتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة ة األولى :األولى : يـــــتم فـي إطــــار عـــــمـــــلـــــيـــــات تــــنـــــظـــــيم
Wتـــســـخــــيـــر أعـــضــــاء أســـاســـيـــ pاالنـــتـــخـــابــــات وإجـــرائـــهــــا
ومـــســتــخــلــفــW وكـــذا كل مــســتــخــدم آخـــر تــبــعــا لــلــشــروط

احملددة في هذا اHرسوم.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 :  :  يــــــــســـــــخــــــــر الــــــــوالـي أو رئـــــــيـس اHــــــــركـــــــز
WـــوظـــفـــHا pحــــسب احلـــالـــة pالـــدبـــلـــومـــاسـي أو الـــقـــنـــصـــلي
وأعــــــوان الـــــدولـــــة واجلـــــمـــــاعـــــات احملـــــلـــــيـــــة واHـــــمـــــثـــــلـــــيـــــات
الـدبــلـومـاسـيـة والـقـنـصـلـيـة الـتـابـعـة لـلـدوائـر االنـتـخـابـيـة
اHعنية بعـمليات تنظيم االنـتخابات وإجرائهاp خالل مدة
تــتــراوح من ثالثــة (3)  إلى خــمــســة (5) أيـــام أثــنــاء فــتــرة

االقتراع.
كما �كن خالل نفس اHـدة وبصفة تكميليةp تسخير
مــســتـخــدمي اHــؤســسـات والــهــيـئــات الــعــمـومــيــة وكـذا كل

شخص مسجل في القائمة االنتخابية.

اHـاداHـادّة  ة  3 :  :  يـسـتخـدم األشـخـاص اHسـخـرون في اHـقر
الرئيسي لبلدية إقامتهم.

غـيــر أنه �ـكـنp عـنــد االقـتــضـاءp نــقــلـهم داخل  نــطـاق
االختصاص اإلقليمي ألي بلدية أخرى في الوالية. 
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تفـصل اجلهة الـقضـائية اإلداريـة اخملتصـة في الطعن
خالل خــمــسـة (5) أيــام كــامــلــة ابــتــداء من تــاريخ تــســجــيل
الـطـعـن. ويـبـلغ قــرارهـا فـورا إلـى األطـراف اHـعــنـيـة وإلى

الوالي قصد تنفيذه.
يــكــون هــذا الــقــرار غــيــر قـــابل ألي شــكل من أشــكــال

الطعن.

اHادةاHادة 6 : :   يـضبط الـوالي الـقائـمة الـنـهائـية لألعـضاء
األسـاسـيــW واإلضـافـيـH Wـكــاتب الـتـصـويت بــعـد انـقـضـاء

آجال الطعن.
توجه نسخة من هذه القائمة إلى :

- رئيس اجملـلس القـضائي اخملـتص إقلـيمـيا Hـباشرة
pWإجراءات أداء اليم

- رئــيس اجملــلس الــشـعــبي الــبــلـدي لــتــعـلــيــقـهــا �ــقـر
pالبلدية

- رؤســـــاء مـــــراكــــــز الـــــتـــــصــــــويت ورؤســـــاء مــــــكـــــاتب
التصويت لتعليقها يوم االقتراع.

اHـادةاHـادة 7 : :   تـطــبق هـذه األحــكـام حــسب نـفـس األشـكـال
بـالـنـسـبـة لـتـصــويت اHـواطـنـW اجلـزائـريـW اHـقـيـمـW في

اخلارج.
تــقــدم االعــتــراضــات احملـتــمــلــــة إلى رئــيـــس اHــركـــز
الــــدبـــلـــومـــاسـي أو الــــقـــنـــصـــلـيp وإلـى احملـــكـــمـــــة اإلداريــــة

باجلزائر في حالة الطعن القضائي.

اHادةاHادة 8 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  13 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
6 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم رقم 12 -  - 66  مـؤرخ في   مـؤرخ في 14 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 7 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة p2012    يــؤسـسيــؤسـس
عالوة حتـــســـWعالوة حتـــســـW خـــــدمــــات الـــــعالج لـــــفــــائـــــدة األســــتـــــاذخـــــدمــــات الـــــعالج لـــــفــــائـــــدة األســــتـــــاذ
الباحـث االستشـفائـي اجلامعــي التـابع للمؤسساتالباحـث االستشـفائـي اجلامعــي التـابع للمؤسسات

العمومية للصحة.العمومية للصحة.
ــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

pستشفياتHا
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيّـــمـــا اHـــادتــان 3-85

pو125 ( الفقرة 2)  منه

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 36 من الــقـانـــون
الـــــعــــــضـــــــوي رقم 12-01 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1433
اHـوافق 12 يــنــايــر ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهp يــحــدد هـذا
اHــــرســــوم شــــروط تــــعـــيــــW أعــــضــــاء مــــكـــاتـب الــــتـــصــــويت
وكـيـفـيـات �ـارسـة حق االعـتـراض و/أو الـطعـن الـقضـائي

بشأنهم.

2 : : تــنـشــر قــائــمــة أعـضــاء مــكــاتب الــتــصـويت اHـادة اHـادة 
واألعـــضــــاء اإلضــــافــــيـــW �ــــقــــر كل مـن الـــواليــــة والــــدائـــرة
والـبـلـديـات اHـعـنـيـة بـعـد خـمـسـة عـشـر (15) يـوما مـن قفل

.WترشحHقائمة ا
وتسلم إلى �ثـلي األحزاب  السياسية اHشاركة في
pاألحــرار في نـفس الـوقت WــتـرشـحـHاالنـتــخـابـات وكـذا ا

مقابل وصل استالم.
تــعــلق قــائــمـة أعــضــاء مــكـاتـب الـتــصــويت واألعــضـاء

اإلضافيW في مكاتب التصويت يوم االقتراع.

Wـادة 3 : : �ـكن أن تـكون قـائـمـة األعـضـاء األسـاسـيHـادةاHا
Hكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيW محل اعتراض.

ويجب أن يـقدم هـذا االعتراض كـتابيـا ويكـون معلال
قـانونـا خالل األيـام اخلـمـسة (5) اHـوالـيـة لـتـاريخ الـتـعـليق
والتـسليم األولي لـهذه الـقائمـة ويجب أن يثـبت أن عضو

مكتب التصويت اHعني موضوع االعتراض :
pليس ناخبا -

pأنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الوالية -
pأنه مترشح لالنتخابات-

WـتــرشـحـHأنه قـريـب من الـدرجــة الـرابــعـة ألحــد ا -
pأو صهر له

pأنه يتمتع بصفة منتخب -
- أنه عضـو في حـزب سيـاسي ألحـد اHتـرشـحW في

االنتخابات.
�ــكن أن تـــكــون قــائـــمــة أعــضـــاء مــكــاتب الـــتــصــويت

محلّ تعديل في حالة اعتراض مقبول.

اHــادةاHــادة 4 : :   تـــدرس االعـــتـــراضـــات اHــقـــدمـــة مـن طــرف
اHـصالح اخملـتصة فـي الوالية أو اHـمثـليـة الدبـلومـاسية أو
الـقـنصـلـيةp حـسب احلـالةp الـتي تـصدر قـرارا بـالقـبول أو

الرفض.
يـبلغ قـرار الرفض إلى األطراف اHـعنـية خالل ثالثة

(3) أيام ابتداء من تاريخ إيداع االعتراض.

اHــادةاHــادة 5 : :   يـــكـــون قـــرار الــرفـض قـــابال لـــلـــطــعـن أمــام
احملــكــمــة اإلداريــة اخملــتــصــة إقـــلــيــمــيــا خالل ثالثــة (3) أيــام

ابتداء من تاريخ تبليغه.
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اHادة اHادة 6 : : يسري مـفعول هذا اHـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2008.

اHادة اHادة 7 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في  14 ربـيع األول عام 1433 اHوافق
7 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 12 -  - 81 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 14 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة p2012 يــــحــــددp يــــحــــدد

قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية.قواعد سير اللجنة اإلدارية االنتخابية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر  وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات
pاحمللية

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012
واHــتــعـلق بــنــظــام االنـتــخــابــاتp ال سـيــمــا اHــادتـان 15 و16

 pمنه

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 09 اHـــؤرخ فـي 12
رمـضان  عام 1410 اHوافق  7 أبـريل  سنة 1990 واHـتعلق

pتمّمHا pبالوالية

- و�ــــقــتـــضى الــقــــانــون رقم 11- 10 اHـــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12-28  اHـؤرّخ
في 13  ربـيع األول عام 1433 اHوافق 6 فـبراير سـنة 2012
Wاجلـــزائــــريـــ WــــواطـــنــــHالــــذي يـــحــــدد شــــروط تـــصــــويت ا
اHــقــيـمــW فـي اخلــارج النــتـخــاب أعــضــاء اجملــلس الــشــعــبي

pالوطني وكيفيات ذلك

pو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اHؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

pالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 02-119 اHـؤرخ
في 23 مــحــرم عـام 1423 اHــوافق 6 أبــريل ســنـة 2002 الـذي
Wالـتابـع WسـتـخدمـHيـؤسس عالوة انـتفـاع لـفائـدة بـعض ا
pللمـؤسسـات العمـومـية للصـحـة ويحدد كيفيات منحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-129 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

pاالستشفائي اجلامعي
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة اHـادة األولى : األولى :  يـهـدف هـــذا اHـرســــوم إلـى تـأسـيــس
Wخــدمـات الـعالج لـفـائـدة األسـاتـذة الـبـاحـثـ Wعالوة حتـسـ
االســتــشــفــائــيــW اجلــامــعــيــW اخلــاضــعــW ألحــكــام اHــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08-129 اHـؤرخ في 27 ربـيع الــثــاني عـام
pـــــــــذكـــــــــور أعالهHـــــــــوافق 3 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2008 واH1429 ا

والتابعW للمؤسسات العمومية للصحة.

اHـــــادة اHـــــادة 2 :   :  حتـــــسب عـالوة حتــــســـــW خـــــدمــــات الـــــعالج
شــهـريــا وفق نـســبـة مــتـغــيـرة من 0 إلى 20 % من الـراتب
Wوتــــصـــرف كـل ثالثـــة (3) أشـــهــــر لـــلـــمـــوظـــفـــ pالــــرئـــيــــسي

اHذكورين في اHادة األولى أعاله.
يخضع صرف هـذه العالوة إلى تقييم حتدد معاييره

بقرار من الوزير اHكلف بالصحة.

اHــادة اHــادة 3  :  : تـــخـــــضع الـــعالوة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في
اHــــادة 2 أعالهp إلـى اشــــتـــــراكــــات الـــــضــــمـــــان االجــــتـــــمــــاعي

والتقاعد.

اHادة اHادة 4 : : �كن أن توضح كيـفيات تطـبيق أحكام هذا
اHرسومp عند احلاجـةp بتعليمة مشـتركة بW وزير اHالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHادة اHادة 5 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التنفيذي رقم 119-02
اHــؤرخ في 23 مـــحـــرم عــام 1423 اHــوافـق 6 أبـــريل ســـنــــة
2002 واHـــــذكـــــور أعالهp فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلـق بـــــاجلـــــزء اخلــــاص

WـــــتـــــخـــــصـــــصـــــHبـــــتـــــحـــــقـــــيـق األهـــــداف" فـــــيـــــمـــــا يـــــخـص ا"
.Wاجلامعي Wاالستشفائي
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اHــاداHــادّة ة 8 : :  يـــســهـــر رئـــيس اجملــلـس الــشـــعــبـي الــبـــلــدي
ورئـيـس اHـركــز الــدبــلــومـاسـي أو الـقــنــصــلي عــلى تــعــلـيق
اجلــدول الـتـصـحـيـحـي خالل األربع والـعـشـرين (24) سـاعـة

التي تلي قرار اللجنة اإلدارية االنتخابية.

اHــاداHــادّة ة 9 : :  يـــقــوم الـــكــاتب الـــدائم لــلـــجــنـــة بــتــســـجــيل
الـناخـبـW أو شـطبـهم فـور تـبلـيغ قـرار الـقضـاءp في حـالة

الطعن أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اHــاداHــادّة ة 10 : :  �ـــسك الـــكـــاتب الـــدائم لـــلـــجـــنـــة اإلداريــة
االنــتـخـابـيــة سـجال تـدون فــيه قـرارات الـلــجـنـة وقـرارات

القضاء.

11 : :  يــــتــــولـى الـــكـــاتـب الـــدائـم لـــلـــجــــنـــة  حتت اHــاداHــادّة ة 
مـراقــبــة رئـيس اللـجـنـة اإلداريـة االنتـخـابـيةp مـسـؤولـية

ما يأتي :

pمسك القوائم االنتخابية -

- إيـداع نـسخ من الـقـوائم االنـتـخـابـيـة عـلى مـسـتوى
كـتـابـة ضـبط احملـكـمـة اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا والـواليـة وإرسـال

pدرجة بعد إيداعهاHالتصحيحات ا

pفي البلدية Wتسيير بطاقية الناخب -

pفي سـجل الــشـطب WــتـوفــHا Wتـســجـيـل الـنـاخــبـ -
pدنية في البلديةHباالتصال مع مصلحة احلالة ا

- وضع الـقــائـمـة االنــتـخـابـيــة الـبـلــديـة حتت تـصـرف
pWالناخب

pبالتشريع االنتخابي Wإعالم الناخب -

pمسك سجل التصويت بالوكالة -

- إعـداد وكــاالت تــصـويت الــنــاخـبــW اHــرضى الـذين
يــــعــــاجلـــــون فـي مــــنـــــازلـــــهـم وذوي الــــعـــــطـب الــــكــــبــــيـــر أو

العجزة.

12 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســــمـــيـّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 21 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق

14 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــحــــدد هـــذا اHــــرســـوم قــــواعـــد ســــيـــر
15 WـادتـHالــلـجـنـة اإلداريـة االنــتـخـابـيـة فـي إطـار أحـكـام ا
و16 مـن الـــقــــانـــون الــــعــــضـــوي رقم 12 - 01 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق  12 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHــتــعــلق

بنظام االنتخابات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  جتـتـمع الـلـجـنـة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة �ـقر
اجمللس الشعبي البلدي بناء على استدعاء من رئيسها.

جتــتــــمـع الــلـــجــــنـــة اإلداريـــة االنـــتـــخـــابــيـــة لـــلـــدائـــرة
االنـتــخـابـيــة الــدبـلـومـاسـيــة أو الـقـنـصــلـيـة �ـقـر اHــمـثـلـيـة
الــدبـــلــومـــاســيـــة أو الــقـــنــصــلـــيــة بـــنــاء عـــلى اســتـــدعــاء من

رئيسها.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  جتـتـمع الـلـجـنــة اإلداريـة االنـتـخـابـيـة وفق
الـــشــــروط اHـــنـــصــــوص عـــلــــيـــهـــا فـي اHـــادتـــW  15 و16  من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام
pــــــذكـــــور أعالهHـــــوافق  12 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012 واH1433 ا

Hـراقـبة شـروط مراجـعـة الـقـائمـــة االنتـخـابيـــةp وبصـفــة
خـاصـــة الشـروط اHتـعلـقـــة بتـسجـيـل نـاخبـي الـبلـديـة أو

اHمثليــة الدبلوماسيــة أو القنصلية وشطبهم.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : :  جتــــتــــمع الــــلــــجــــنــــة فــــور تــــعــــلــــيـق اجلـــدول
الــتــصـــحــيــحـي لــلــبت فـي االحــتــجــاجـــات عــلى الــتـــســجــيل

والشطب التي يودعها  الناخبون.

اHاداHادّة ة 5 : :  تطبق القـواعد اإلجرائية نفـسها  في حالة
اHراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : :  تــــقــــدم الــــطــــلــــبــــات واالحــــتـــــجــــاجــــات عــــلى
الـــــــتـــــــســــــــجـــــــيــــل أو الــــــــشـــــــــطــــب إلــــــى الـــــــكـــــــــاتــب
الــــدائـــم لـــلــــجــــنـــة اإلداريـــــة االنــتـــخــابــيةp وتدون
فـي ســـــجالت خـــــاصــــــة يـــــرقـــــمـــــهـــــا ويــــــؤشـــــرهـــــا رئـــــيـس

الـلجنة.

7 : :  تـــضــــبط الـــلــــجـــنـــة اإلداريــــة االنـــتـــخــــابـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
اجلدول التصحيحي.

ويـشــتــمل هــذا اجلـدول عــلى قــائـمــة الــنـاخــبــW اجلـدد
.WشطوبHأو ا WسجلHا

ويــــبـــW اجلــــدول  ألــــقـــاب األشــــخــــاص اHـــســــجــــلـــW أو
اHــــشـــطـــوبـــpW وأســـمـــاءهـم وتـــواريخ مـــيـالدهم وأمـــاكـــنـــهـــا

وعناوينهم.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
الـتـثــمـW واالبـتــكـــار والــتـحـــويــل الــتـكــنــولــوجيالـتـثــمـW واالبـتــكـــار والــتـحـــويــل الــتـكــنــولــوجي
في اHــديـريــة الــعـامــة لــلـبــحث الــعــلـمـي والـتــطــويـرفي اHــديـريــة الــعـامــة لــلـبــحث الــعــلـمـي والـتــطــويـر
الــــتــــكــــنــــــولــــــوجـي بــــــوزارة الــــتــــعـــــلــــــيم الـــــعـــــــاليالــــتــــكــــنــــــولــــــوجـي بــــــوزارة الــــتــــعـــــلــــــيم الـــــعـــــــالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 30 صـفر عام 1433
اHوافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مـهام السّيد سيف الدين
الــعــابــدp بــصـــفــته مــديــرا لـــلــتــثــمــW واالبــتـــكــار والــتــحــويل
التكنولوجي في اHـديرية العامة للبحث العلمي والتطوير

التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
اHوافق اHوافق 24 ينـاير سنة  ينـاير سنة p2012 يتضـمp يتضـمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صـفر عام 1433
اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة 2012 تـنـهى مـهـام الـسّــيـد مصـطـفى
شـعـشـوعp بـصـفـته عـمـيــدا لـكـلـيـة عـلـوم األرض واجلـغـرافــيـا

والتهيئة العمرانــية بجامعــة وهرانp بنــاء على طلبـه.
�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنـة 2012 تـنـهــى مـهـام الـسّـيـدين

اآلتي اســمـــاهــمــا بـــصــفــتــهـــمــا عــمـــيــدي كــلـــيــتــW بـــجــامــعــة
بومرداسp بناء على طلبيهما :

- نــــــــور الـــــديـن عــــــبـــــد الــــــبــــــــاقيp عــــــمــــــيـــــد كــــــلــــــــيـــــة
pاحملـروقــات والكيميـاء

- عــــبــــد الـــرحــــمـــان مــــغـــاريp عــــمــــيـــد كــــلـــيــــة الـــعــــلـــوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
دراسـات بقـسم متـابعـة الرقـابة الـبرHـانيـة بوزارةدراسـات بقـسم متـابعـة الرقـابة الـبرHـانيـة بوزارة

العالقات مع البرHان.العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

جــعـفــر تــوتيp بـصــفــته مــديـرا لــلــدراسـات بــقــسم مـتــابــعـة
الرقابة البرHانية بوزارة العالقات مع البرHانp إلحالتـه

على التقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سـنة ينـاير سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائب مـديرن إنهـاء مـهام نـائب مـدير

بوزارة العـدل.بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHــــــوافـق 24 يــــــنـــــايــــــر ســـــنــــة 2012 تــــــنـــــهـى مـــــهــــام

الــسّـــــيــد مــحــــمــد الـــعــيــد بـــراهــمـيp بــصــفـــته نــائـب مــديــر
ألنـــظـــمــــة اإلعـالم اآللـي بــــوزارة الـــعـــــدلp إلحــــالـــتـه عـــــلى

التـّقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
ينـاير سنة ينـاير سنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن إنهاء مـهام األمـW العامن إنهاء مـهام األمـW العامّ

جمللس قضاء أم البواقي.جمللس قضاء أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHوافق 24 ينـاير سنة 2012 تنهى مـهام السّـيد عمر

pبـصــفــته أمـيــنـا عــامـا جملــلس قــضـاء أم الــبـواقي pدربــاسي
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام مدير البيئةن إنـهاء مهام مدير البيئة

في والية بومرداس.في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الـــسّـــيــد

مـــصــطـــفى أوبــابـــاسp بــصــفـــته مـــديــرا لــلـــبــيــئـــة في واليــة
بومرداسp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

التجارة في والية إيليزي.التجارة في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHوافق 24 يناير سنة 2012 تنهى مـهام السّـيد فؤاد

توتةp بصفته مديرا للتجارة في والية إيليزي.

مراسيم فرديةمراسيم فردية
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن تــعـــيــW رئــيس قــسمن تــعـــيــW رئــيس قــسم

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــــوافق 24 يــــنــــايـــــر ســــنـــــة 2012 يــــعـــيّـــن الـــسّــــــيـــد

جمـــال الــدين العــابـدp رئـيــسا لقــسم تـنـظيم اHـنــظـومـة
اإلحصائية بوزارة االستشراف واإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديــرـن تــعــيــW نــائب مــديــر

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّــيـد ســمــيـر

إدريـــسـيp نــــائب مـــــديـــر لـــلــــمــــســــتــــخـــدمــــW والــــتــــكـــوين
�ــــــديـــــــريــــــة اإلدارة والـــــــوســـــــائل بـــــــوزارة االســــــتـــــــشــــــراف

واإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعــيــW نــائــبــة مــديـرن تــعــيــW نــائــبــة مــديـر

بالديوان الوطني لإلحصائيات.بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ في 30 صـــفـــر عــام
1433 اHـوافـق 24 يـنـاير سـنة 2012 تعيّـن السّيـدة فيروز

مــحـــمــديp نــائـــبــة مــديـــر لــلــتـــوزيع والــوثـــائق واألرشــيف
بالديوان الوطني لإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن تــعــيــW نــائب مــديــرـن تــعــيــW نــائب مــديــر

بوزارة التجـارة.بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافق 24 ينـاير سـنة 2012 يـعيّن الـسّيـد إسمـاعيل

رامـيp نـــائـب مـــديـــر لــــلـــمــــنـــازعــــات والـــتــــوثـــيـق اHـــتــــعـــلق
باHنافسة بوزارة التجارة.

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر
دراسات بـوزارة الـصـناعـة وتـرقـية االسـتـثـماراتدراسات بـوزارة الـصـناعـة وتـرقـية االسـتـثـمارات

- سابقا.- سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

جمال الدين العابدp بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس
قسم اHـواكبة التـكنولوجـية واليـقظة االقتـصادية بوزارة
الــصــنـــاعــة وتـــرقــيــة االســـتــثـــمــارات - ســابـــقــاp لـــتــكــلـــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة p2012 يـــتـــضــمp يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس
دراسات بـوزارة الـصـناعـة وتـرقـية االسـتـثـماراتدراسات بـوزارة الـصـناعـة وتـرقـية االسـتـثـمارات

- سابقا.- سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايــر ســـنــة 2012 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيــد

مـــراد حــمــديp بـصــفــته رئــيــســا لــلــدراســــات لــدى رئــيس
قـــــسم تـــــرقــــــيـــــة وتــــأهـــــــيـل اHـــــوارد الــــبـــــشـــــريـــــــة بــــوزارة
الــصــنــاعــــة وتــرقــيــة االسـتــثــمــارات - ســابــقــاp لــتــكــلـيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
18 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرن إنهـاء مـهام مـدير

إدارة الـوســائل بــوزارة الــصـيــد الــبـحــري واHـواردإدارة الـوســائل بــوزارة الــصـيــد الــبـحــري واHـوارد
الصيدية.الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مــصــطــفـى الغــاp بــصــفــتـه مــديــرا إلدارة الــوســائل بــوزارة
الــــصـــيــــد الــــبـــحــــــري واHــــوارد الـــصــــيـــديــــــةp لــــتـــكـــلــــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
18 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p2011 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرن إنهـاء مـهام مـدير

التعاون والتبادل بوزارة االتصال.التعاون والتبادل بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنـة 2011 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـحــمـد بـوســلـيـمــانيp بـصـفــته مـديـرا لــلـتـعــاون والـتـبـادل
بوزارة االتصالp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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- رشـــــيــــد مـــســــعـــــوديp عــــمـــيــــدا لــــكـــلــــــيـــة احلــــقـــــوق
pوالعلــوم السياسـية

- مــــــحـــــمـــــد بـــــوشـــــكــــــارةp عـــــمـــــيـــــدا لـــــكــــــيـــــة الـــــعـــــلـــــوم
pوالتكنـولـوجيـا

- خلــــضـــــــر بــــلــــعـــبــــــيــــدp عــــمـــــيــــدا لـــكــــلـــــــيــــة عــــلــــــوم
الطبيعـــة واحليــاة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد غــمـاري

طيبـيp عميدا لـكلية اآلداب والـلغات والـعلوم االجتـماعية
واإلنسانية بجامعة معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيـW مــديــر اHــركـزن تــعــيـW مــديــر اHــركـز

اجلامعي بالطارف.اجلامعي بالطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الــسّــيــد رشــيـد

سيابp مديرا للمركز اجلامعي بالطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر دراسـاتن تـعـيـW مـديـر دراسـات
بـقـسم الــتـعــــاون والـدراســـات بـــوزارة الـعالقـــاتبـقـسم الــتـعــــاون والـدراســـات بـــوزارة الـعالقـــات

مـع البـرHان.مـع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنـــايـــر ســـنــة 2012 يـــعــيّـن الــسّـــيـــد مــراد

حــمــديp مــديـــرا لــلــدراســات بــقــسـم الــتــعــاون والــدراســات
بوزارة العالقات مع البرHان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة p2012 يـــــتــــضـــــمp يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلّف
بــــــالــــــدراســـــــات والــــــتـــــــلــــــخــــــيص بـــــــوزارة الــــــســــــكنبــــــالــــــدراســـــــات والــــــتـــــــلــــــخــــــيص بـــــــوزارة الــــــســــــكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHوافق 24 ينـاير سنة 2012 يعيّن الـسّيد عـميروش

مـــهـــــديp مـــكــــلّــــفـــا بـــالـــدراســـــات والــــتـــلـــخـــــيص بـــــوزارة
السكــن والعمـران.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
18 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p2011 يـــتــضــمp يـــتــضــمّن تـــعــيــW مــديــرن تـــعــيــW مــديــر

جامعة األغـواط.جامعة األغـواط.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة 2011 يـعيّـن الـسّـيـد جـمال

بن برطالp مديرا جلامعة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق اHـوافق
24 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة p2012 تــــتـــضــــمp تــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــW نـــوابن تــــعـــيــــW نـــواب

مديرين باجلامعات.مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صفر عام 1433
اHوافق 24 ينايــر سنــة 2012 يعيّن السّيد ناصــــــر الدين
زبـديp نـائب مديـرp مـكلّـفـا بـالتـكـوين العـالي في الـطورين
األوّل والــثـــــاني والــتـــكــوين اHـــتــواصــل والــشـــهــادات وكــذا

التكوين العالي في التدرج بجامعـة اجلـزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــــوافـــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنــــة 2012 يـــعــــيّـن الـــسّـــــيـــد

عــبـــــــد الـــرزاق عــبـــيـــدp نــائـب مــديــــر مـــكــلّـــفـــا بــالـــتـــكــوين
الـعـــالـي في الـطـور الـثـالث والـتــأهـيل اجلـامـعي والـبـحث
الـــعـــلـــمي وكـــذا الـــتـــكــــوين الـــعـــالي فـــيـــمــــا بـــعـــــد الـــتــدرج

بجامعــة اجلــزائر 2.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHـوافق 24 يــنـايــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيــد حــبـيب

مصبـاحيp نائب مديـر مكلّـفا بالتـكوين العـالي والتكوين
اHتواصل والشهادات بجامعة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــــوافـــق 24 يـــنـــايــــــر ســـنــــة 2012 يـــعــــيّـن الـــسّـــــيـــد

عـــبـــــــد الــصـــمـــد طــالبp نـــائب مـــديـــر مــكـــلّـــفــا بـــالـــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 30  صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1433
Wــنـان تــعــيـWيـتــضــمّــنـان تــعــيـ pيـتــضــم p2012 ــوافق 24 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـةHــوافق اHا

عمداء كليات بجامعة معسكر.عمداء كليات بجامعة معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 30 صـــفـــر عـــام
1433 اHــوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم عمداء كليات بجامعة معسكر :



22 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3408
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
Wاألمـ Wن تــعــيــWاألمـ Wيــتـضــمّن تــعــيــ pيــتـضــم p2011 18 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة

الــــــعـــــــامالــــــعـــــــامّ لــــــوزارة الـــــصـــــــيــــــد الـــــبـــــــحـــــــري واHــــــوارد لــــــوزارة الـــــصـــــــيــــــد الـــــبـــــــحـــــــري واHــــــوارد
الصيدية.الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام
1433 اHــــوافق 18 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2011 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

مـــصــطـــفـى الغــاp أمـــيـــنـــا عــامـــا لـــوزارة الـــصــيـــد الـــبـــحــري
واHوارد الصيدية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 23  مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
Wاألمـ Wن تــعــيــWاألمـ Wيــتـضــمّن تــعــيــ pيــتـضــم p2011 18 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة

العامالعامّ لوزارة االتصال. لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام
1433 اHـوافق 18 ديـسـمبـر سـنة 2011 يـعيّن الـسّـيد مـحـمد

بوسليمانيp أمينا عاما لوزارة االتصال.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يناير سنة يناير سنة p2012 يتضمp يتضمّن تعيW مديرين للتعميرن تعيW مديرين للتعمير

.Wوالبناء في واليت.Wوالبناء في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 30 صــــفــــر عـــام
1433 اHــوافــق 24 يـــنـــايـــــر ســـنـــــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــدان

Wاآلتي أسمـاهـمـا مديـرين لـلـتـعمـيـر والـبنـاء في الـواليـت
:Wاآلتيت

pةHفي والية قا pرشـيد فرقاني -
- رياض عموريp في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  صـفـر عام صـفـر عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 24
يـنـايـر سـنة يـنـايـر سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعـيـW مديـر الـسـيـاحةن تـعـيـW مديـر الـسـيـاحة

والصناعة التقليدية في والية وهران.والصناعة التقليدية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 صـفر عام 1433
pــوافق 24 يــنــايــر ســنـة 2012 يــعــيّن الــسّــيــد يــحي ســبــيحHا

مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في والية وهران.

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرّخ في أول
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1422 اHــوافق 20 غـــشت ســـنــة2001

pتممHعدل و اHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اHــوافق  19 يــولـــيـــو ســـنــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pالبضائع وتصديرها

- �قـتـضى األمر رقم 03 - 11 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بــــالـــنــــقــــد والـــقــــرضp اHـــعــــدل واHـــتــــممp ال ســــيـــمــــا اHـــادة62

p(النقطة م) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة عـام 1425  اHـوافق  6 فـبـرايــر سـنـة 2005 واHــتـعـلق
بـــــالـــــوقـــــايــــة مـن تـــــبــــيـــــيـض األمـــــوال و تــــمـــــويـل اإلرهــــاب

pومكافحتهما
- و�ـــقـــتـــضى األمـــر 05 - 05 اHــؤرّخ في 18 جـــمـــادى
الـــــثــــــانـــــيـــــة عـــــام  1426 اHـــــوافق 25 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2005 

p2005 الية التكميلي لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 05 - 07 اHــــؤرّخ في19
ربــــــيـع األول عــــــام  1426 اHــــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2005

pتممHعدل و اHا pتعلق باحملروقاتHوا

بنك اجلزائربنك اجلزائر
نــــظــــام رقم نــــظــــام رقم 11 -  - 06 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1432
19 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة p2011 يـعد يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّم النـظامم النـظام اHوافق اHوافق 
رقم رقم 07 -  - 01 اHؤرخ في اHؤرخ في 15 مـحر مـحرّم عام م عام  1428 اHوافق اHوافق
 3 فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة 2007 واHـتــعـل واHـتــعـلّق بــالـقــواعـد اHــطـبــقـةق بــالـقــواعـد اHــطـبــقـة
عـــلـى اHــــعـــامـالت اجلـــاريــــة مـع اخلـــارج و احلــــســــابـــاتعـــلـى اHــــعـــامـالت اجلـــاريــــة مـع اخلـــارج و احلــــســــابـــات

بالعملة الصعبة.بالعملة الصعبة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن محافظ بنك اجلزائر
- �ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل و اHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في21 
يــولــيــو ســنـة  1979 واHــتــضــمـن قــانــون اجلــمــاركp اHــعــدل

pتممHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 09 اHــــــــؤرّخ في 19
شـعــبـان عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 1996 واHــتـعـلق

pباالعتماد اإليجاري
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 96 - 22 اHـؤرّخ في 23 صــفــر
عـام 1417 اHـوافـق 9 يـولـيــو ســنة  1996 واHـتــعـلق بقمع
مـخــالـفـة الـتــشـريع والـتـنــظـيم اخلـاصـW بــالـصـرف وحــركـة

pتممHعدل واHا pرؤوس األمـوال من و إلى اخلارج

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
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15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

نــــظــــام رقم نــــظــــام رقم 11 -  - 07 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 ذي الــــقــــعــــدة عــــام  ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1432
19 أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة p2011 يـعدp يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّم النـظامم النـظام اHوافق اHوافق 
رقم رقم 08 -  - 01 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 12 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1429 اHـوافق اHـوافق
20 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة 2008 و اHـتـعـل و اHـتـعـلّق بـتـرتـيـبـات الـوقـايـةق بـتـرتـيـبـات الـوقـايـة

من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن محافظ بنك اجلزائر
- �ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واHـتـضــمن الـقـانـون الــتـجـاريp اHـعـدل و اHــتـممp ال سـيـمـا

p16 واد 526 مكرّر إلى 526 مكرّرHا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرّخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـتـعـلق بـالـنـقـد والقـرض اHـعـدل واHـتـممp ال سـيـمـا اHادة

p98 منه

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرّخ في 10 ربـيع
األول عـام  1422 اHـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

pمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في  10 ربيع
األول عـام  1422 اHـوافق 2 يــونـيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

pأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و�قتـضى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في  10 ربيع
األول عـام  1422 اHـوافق 2 يــونـيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن
pأعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك اجلزائر Wتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 26
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1423 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002

pعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولـى عــــــــام 1427 اHــــــــوافـق أول يـــــــــونــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2006

pنائب محافظ بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 92  - 02 اHــــؤرّخ في17
رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 22 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 1992
pدفوعة وعملهاHتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير اHوا
- و�ـقـتضى الـنـظام رقم 94  - 12 اHؤرّخ في 22 ذي
احلــجــة عــام 1414 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1994 واHــتــعــلق

pاليHبادىء تسيير ووضع مقاييس خاصة بالقطاع ا�
- و�ـــقـــتــــضى الـــنــــظـــام رقم 08  - 01 اHــــؤرّخ في 12
مــحــرّم عـام 1429 اHــوافق 20 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق
بــتـرتــيــبـات الــوقــايـة من إصــدار الــشـيــكــات بـدون رصــيـد

pومكافحتها

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرّخ في 10 ربـيع
األول عـام  1422 اHـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001 واHــتــضـمن

pمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرّخ في  10 ربـيع
األول عـام  1422 اHـوافـق 2 يـونــيـو سنـة 2001 واHتضـمن

pأعـضـاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعيـ
- و�ـــــقــــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي اHـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1423 اHوافق 2 نوفـمبر سنة  2002 واHتضـمن

pعضـو فـي مجـلس إدارة بنـك اجلزائر Wتعيـ
- و�ـــقـــتــــضى اHـــرســـوم الـــرئــــاسي اHـــؤرخ في 24 ذي
القـعـدة عام  1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة  2004 واHـتـضمن
pأعضـاء فـي مجلس النقد و القرض لبنك اجلزائر Wتعيـ
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولـى عـــــــام  1427 اHــــــــوافـق أول يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنـــــــة 2006

pنائب محافظ بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 07  - 01 اHــــؤرّخ في15
مـــــحـــــــرّم عـــــــام 1428 اHــــــوافـق 3 فـــــبـــــــرايــــــر ســـــــنـــــة 2007
واHتــعــلّق بالــقواعــد اHــطبــقة عـلى اHـعامالت اجلـارية مع

pاخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة
- وبــــنـــاء عــــلى مــــداولــــة مـــجــــلس الــــنــــقـــد و الــــقـــرض

p2011 بتاريخ  19 أكتوبر سنة
يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة اHـادة األولىاألولى :  : يهـدف هذا الـنـظام إلى تـعـديل وتتـميم
النظام رقم 07  - 01 اHؤرّخ في 15 محرم عام 1428 اHوافق
3 فــبـــرايــر ســـنــة 2007 واHـــتــعــلـق بــالــقـــواعــد اHـــطــبــقـــة عــلى
اHعامالت اجلارية مع اخلارج واحلسابات بالعملة الصعبة.
2 :  : تـــعــدّل وتــتـــمّـم اHـــادة 61 من الــنــظـام رقم اHـادة اHـادة 
07  - 01 اHؤرّخ في 15 مـحرم عام 1428 اHوافق 3 فـبراير

سنة 2007 واHذكور أعاله وحترّر كما يأتي :
" اHــادة 61 : �ــكـن أن يــبـــرم عـــقـــد الــتـــصـــديـــر خــارج

احملروقات نقدا أو ألجل.
يجب عـلى اHـصدِّر أن يُـرحّل اإليـرادات النـاجـمة عن
الـتـصـديـر في أجل ال يـتـجـاوز مـائـة وثـمـانـW (180) يـومـا
اعــتــبــارا من تــاريخ اإلرســال بـالــنــســبــة لــلـســلع أو تــاريخ

اإلجناز بالنسبة للخدمات.
عـنــدمـا يـكــون تـسـديــد الـتــصـديـر مــسـتـحــقـا في أجل
يــــتـــجـــاوز مـــائـــة وثـــمـــانـــW (180) يــــومــــاp ال �ـــكـن الـــقــــيـــام
بــالــتــصـديــر إال بــعــد احلـصــول عــلى تــرخـيـص من اHــصـالح

اخملتصة لبنك اجلزائر".
اHـادة اHـادة 3 : : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق

 19 أكتوبر سنة 2011.
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22 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3608
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2012 م م

اHـادة اHـادة 4 : : تـــعــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 9 مـن الــنـــظـام رقم
08 - 01 اHـؤرّخ في 12 مـحـرم عام 1429 اHـوافق 20 يـنـاير

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 9 : يـــجب أن تـــوضح رســـالـــة األمـــر بـــاإليـــعــاز
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 8 أعالهp مــــبـــلـغ و أجل دفع

غرامة التبرئة.

يــرفـق ¬ــوذج رســالــة األمـــر بــاإليــعــاز بـــهــذا الــنــظــام
(اHلحق الثالث).

في غيـاب تسـوية عـارض الدفع فـي اآلجال اجملـموعة
و اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـي الـــقـــانـــون الـــتــــجـــاريp تـــبـــاشـــر

اHتابعات اجلزائية طبقا ألحكام قانون العقوبات".

اHــادة اHــادة 5 : : يــتـــمّم الــنـــظــام رقم 08 - 01 اHــؤرّخ في 12
مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 20 يــنـايــر  ســنـة 2008 واHـذكـور

أعالهp باHادّة 9 مكرّر حترّر كما يأتي :

pـادة 9 مـكـرر: تــعـتــبـر حــالـة تــكـرار عــارض الـدفعHا"
طـبــقـا لـلــمـادتـW 526 مـكـرّر 3 و526 مـكـرّر 5 من الــقــانـون
التـجاريp عنـد حدوث عارض دفـع متتـال بعد تـقد£ شيك
بــدون رصــيــد في غــضــون االثــني عــشــر (12) شــهــرا الــتي
تعقب عارض الـدفع األول حتى ولو كان هـذا األخير محل

تسوية".

اHــــادة اHــــادة 6 : : تــــعــــدّل اHـــادة 10 مـن الـــنــــظـــام رقم 08 - 01
اHؤرّخ في 20 يناير سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي:

"اHادة 10 : في حالة تـكرار عارض الدفع في غضون
pاالثـني عـشر (12) شهـرا الـتي تـعـقب عـارض الـدفع األول
يــقــرر اHــســحــوب عــلــيـه مــبــاشــرة ضــد الــســاحب اHــنع من
إصــدار الــشـــيــكــات Hــدة خــمس (5) ســـنــوات. ويــطــبق هــذا
اHــنع ابــتــداء من تــاريخ إرســال اإلشــعــار لــغــرض تــســويـة

الشيك اHستحق غير اHدفوع.

يـجـب أن يــشـيــر هــذا اإلشــعــارp الــذي يــكـون ¬ــوذجه
مـرفـقا بـهـذا الـنظـام (اHـلحـق الرابع)p بـأنه يـقع عـلى عاتق
مــصــدر الـــشــيك اHــســتـــحق غــيــر اHـــدفــوع غــرامــة تــســاوي
ضـعـف غـرامــة الــتــبــرئــة اHـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادة 526

مكرر 5 من القانون التجاري".

اHـادة اHـادة 7 : :   يـنـشـر هـذا الـنـظـام في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلــزائـر في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1432 اHـوافق
 19 أكتوبر سنة 2011.
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- وبــــنـــاء عــــلى مــــداولــــة مـــجــــلس الــــنــــقـــد و الــــقـــرض
p2011 بتاريخ  19 أكتوبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHادة األولى : اHادة األولى : يهدف هذا الـنظام إلى تعديل وتتميم
الـــــنـــــظـــــام رقم 08  - 01 اHـــــؤرّخ في 12 مــــحـــــرم عــــام 1429

اHوافق 20 يناير سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : : تــعــدل وتــتـــمـم اHــادة 4 مـن الـــنـــظــام رقم
08  - 01 اHؤرّخ  في 12 محرم عام 1429 اHوافق 20 يناير

سنة 2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

" اHـادة 4 : �ـجـرد حـدوث عـارض دفع بـسـبب انـعـدام
أو نـقص فـي الـرصـيـد يــتـعـW عـلـى اHـسـحـوب عــلـيهp وفـقـا
ألحـــكـــام الـــقـــانــون الـــتـــجـــاريp أن يـــصـــرح بـــذلك Hـــركـــزيــة
عـوارض الدفع لـبنك اجلزائـر في غضـون األربعة (4) أيام
pـوالــيــة لـتــاريخ تـقــد£ الــشـيك. وفي هــذا اإلطـارHالـعــمل ا
يــتـم إعــداد و تــســلـــيم شــهــادة عــدم الـــدفع لــلــمــســـتــفــيــد من
الـــشــيك اHــســـتــحق غــيـــر اHــدفــوعp وفق الـــنــمــوذج اHــوحــد

اHلحق في هذا النظام (اHلحق األول) :

- من طـــرف الـــبـــنـك اHـــســـحـــوب عـــلـــيهp عـــنـــد تـــقـــد£
الــشــيك لـــلــتــســويــة لــدى شــبــاك تــوطــW احلــســاب أو عــنــد

pقاصة اليدويةHاللزوم لدى ا

- من طرف البنك اHقدم للشيكp عند رفض الشيك
لدى اHـقاصـة اإللكـترونـية طـبقـا لنـمط عمل نـظام اHـقاصة
اإللكــتـرونــيـة اHســمـى اجلــزائـر - اHــقــاصة اإللـكـتـرونـية
مــا بـW الــبــنـوك (ATCI) وطــبـــقــا Hــعــايــيـــر تــبــادل وســائل

pالبنوك Wالدفع ما ب

دون اإلخالل بـاألحـكام اHـتـعـلـقـة بـأجل أربـعة (4) أيـام
اHـــنــــصــــوص عـــلــــيه في الــــفـــقــــرة األولى أعـالهp يـــجـب عـــلى
اHـؤســســة اHـقــدمـة إرســال بـدون تــأخــر نـســخـة من شــهـادة

عدم الدفع إلى اHؤسسة اHسحوب عليها".

3 : : تــعــــدّل وتــتــمـّـم اHــادة  5 من الــنــظـام رقم اHــادة اHــادة 
08 -  01 اHؤرخ في 12 مـحرم عام 1429 اHوافق 20 يـناير

سنة  2008 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــــادة 5 : �ــــجـــرد حــــدوث أول عــــارض دفع بــــســــبب
انعـدام أو نقص في الرصـيد تـمت معايـنته قانـوناp يجب
على اHسحوب عـليه أن يرسل للجهة اHصدرة للشيك في
pــعــمـول بهHــنــصــوص عـلــيه في الــتــشــريع اHحــدود األجل ا
أمرا باإليعاز حـسب النموذج اHرفق بهذا النظام (اHلحق

الثاني)".
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
مؤسسة : .......................................................
فرع : .............................................................
االسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية:

العنوان :
اHوضوع : أمر بالتسوية بعد أول عارض دفعاHوضوع : أمر بالتسوية بعد أول عارض دفع

السيدةp اآلنسةp السيد

p............... يـــؤســفــنــا أن نـــبــلــغــكم بـــأن الــشــيك رقم
بـــــقـــــيـــــمـــــة ................. الـــــصــــادر بـــــتـــــاريخ ...................
اHــــســـحــــوب عــــلى حــــســـابــــكم رقم .................................
ألمــر .............. و اHــقـــدم لــلــدفـع بــتــاريخ .....................

قد ¦ رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد.
طــبـقــا لـلــتـنــظـيم اHــعـمــول بهp ¦ تـســلـيم شــهـادة عـدم
الــدفع لــصــالـح اHــســتــفــيــد و الــتي تــعــادل عــقــد االحــتــجــاج
تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 531 مـن الـقــانـون الــتـجــاري و كـان
محل تصريح عارض الـدفع لدى مركزية اHستحقات غير

اHدفوعة لبنك اجلزائر.
و عـــــلـــــيـهp قـــــصـــــد تــــــفـــــادي احلـــــظـــــر اHــــــصـــــرفي الـــــذي
تـخــضـعــون إلـيهp نــدعـوكم إلى تــسـويــة الـوضــعـيــة اخلـاصـة
بـــعـــارض الـــدفـع اHـــذكـــور أعاله فـي أجل عـــشـــرة (10) أيــام
ابــــتـــداء من تـــاريـخ بـــعث هـــذه الـــرســـالــــة و هـــذا بـــتـــكـــوين
رصــيـد كـاف و مـتـوفـر لـتـسـويــة الـشـيك وهـذا خالل اHـهـلـة

احملددة أعاله. 
pـدة احملـددةHو في حـالــة عـدم الـقـيـام بـالــتـسـويـة في ا
طبـقا لألحـكام الـقانـونـيةp سـيطـبق علـيكم إجـراء اHنع من
إصدار الشيكات Hدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ

بعث رسالة األمر باإليعازp و �وجب هذا :
- ال �ـكنـكم إصـدار شيـكات عـلى كل حـسابـاتكم مـا عدا
pسحوب عليهHتعلقة بالسحب (شيك شباك) لدى اHتلك ا

- يـتـعW عـلـيـكم رد ¬ـاذج الـشيـكـات الـتي بـحـوزتكم
pأو بحوزة مفوضيكم

Wيــتـعـ pقــصـد اســتـعــادة إمـكــانـيــة إصـدار الــشـيــكـات
عــلــيـكم دفـع غـرامــة الـتــبـرئــة لــفـائــدة اخلـزيــنــة الـعــمـومــيـة

باإلضافة إلى مبلغ الشيك غير اHسدد.

نـــدعــوكـم في اHــســـتــقـــبل إلـى أن تــتـــأكــدوا جـــيــدا من
وجـود رصـيـد كـاف قـبل إصـدار أي شـيك. فـي حـالـة تـكرار
عــارض الـدفـع في غـضــون اثــني عــشـر (12) شـهــرا ابــتـداء
من مـهــلـة اإليــعــاز هـذه ســتـكــونـون مــحل اHــنع من إصـدار
الشيكات Hدة خمس (5) سنوات بدون إمكانية التسوية.

حرر بـ ............................في ..........................

اHلحق األولاHلحق األول
شهادة عدم الدفعشهادة عدم الدفع

..........................................pأدناه WـمـضـHنـحن ا
رمز الفرع................................... (1)

نـشــهــد أن الـشــيك اHـعــرف بــالـعــنـاصــر اآلتـيــةp قـد ¦
رفضه من طرف ......................................................

رمز الفرع..................................................(2)

بسبب: قلة الرصيدp رمز الرفض : 007.

اسم و لقب أو اسم شركة الساحب.......................

بيان الهوية البنكية (R.I.B) للساحب.................

اسم و لقب أو اسم شركة اHستفيد من الشيك......

بـــيـــان الـــهـــويـــة الـــبـــنـــكـــيــة (R.I.B) لـــلــمـــســـتـــفـــيـــد من
الشيك....................................................................

رقم الشيك.....................................................

مبلغ الشيك.....................................................

تاريخ إصدار الشيك.........................................

تاريخ تقد�ه للدفع...........................................

تاريخ الرفض لدى البنك اHسحوب عليه .............

........... (R.I.O) البنوك Wرقم مرجع العملية ما ب

تـسـلم هــذه الـشــهـادة و تـعــد �ـثـابــة احـتــجـاج �ـوجب
التنظيم و التشريع اHعمول بهما حاليا.

حرر بـ ...........................في ...........................

ختم و توقيع معتمد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اسم فرع البنك اHسلم للشهادة 

(2) اسم فرع البنك اHسحوب عليه
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع
مؤسسة : .......................................................
فرع : .............................................................
االسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية:

العنوان :

اHـوضــوع : إشــعــار بـاحلــظــر في حــالـة تــكــرار عـارضاHـوضــوع : إشــعــار بـاحلــظــر في حــالـة تــكــرار عـارض
الدفعالدفع

السيدةp اآلنسةp السيد

p............... يـــؤســفــنــا أن نـــبــلــغــكم بـــأن الــشــيك رقم
بـــــقـــــيـــــمـــــة ................. الـــــصــــادر بـــــتـــــاريخ ...................
اHـــســحـــوب عــلـى حــســـابــكم رقم ...................................
ألمــر .............. و اHـقــدم لــلــدفع بــتـاريخ ......................

قد ¦ رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد.
طــبـقــا لـلــتـنــظـيم اHــعـمــول بهp ¦ تـســلـيم شــهـادة عـدم
الــدفع لـــصــالح اHـــســتــفــيـــد والــتي تـــعــادل عــقـــد االحــتــجــاج
تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 531 مـن الـقــانـون الــتـجــاري و كـان
محل تصريح عارض الـدفع لدى مركزية اHستحقات غير

اHدفوعة لبنك اجلزائر.
يــجـــدر بـنـــا الــتــذكـــيــر أن الــعــارض اخلــاص بــالـدفع
يقـع خـالل اثـنـي عـشر (12) شـهـرا بعد أول عارض دفع.
وعليه نـبلـغكم بـأنكم �نـوعون من إصـدار الشـيكات
Hـــدة خـــمس (5) ســـنـــوات ابـــتــــداء من تـــاريخ..................
وهذاp تـطبـيـقا لألحـكام الـقـانونـية و الـتـنظـيمـيـة اHعـمول

بها. و�وجب هذا :
- ال �ــكــنــكم إصــدار شــيــكــات عـــلى كـل حـســابـاتـكم
مــا عـــدا تــلـك اHــتـــعــلـــقــة بـــالـــســحب (شـــيك الـــشــبـــاك) لــدى

pسحوب عليهHا
- يـتـعW عـلـيـكم رد ¬ـاذج الـشيـكـات الـتي بـحـوزتكم

pأو بحوزة مفوضيكم
يــتـــعـــW عــلـــيــكـم دفع غـــرامــة تـــســاوي ضـــعف غـــرامــة
الـتـبـرئــة لـفـائـدة اخلـزيـنـة الــعـمـومـيـة الـتي يــقـدر مـبـلـغـهـا
بـ................... ديـنـار باإلضـافـة إلى مـبلغ الـشـيك مـقابل
تـكــوين مــؤونـة كــافــيـة ومــتـاحــة لــدى بـنــكـنــا. ويــجـدر بــنـا
الـتـذكــيـر أنه في حـالـة عــدم تـسـويـة هـذه الــوضـعـيـةp �ـكن
للمستفيد من الشيك أن يباشر متابعات جزائية ضدكم.
pعـمول بهاHطبقا لـألحكام القـانونيـة و التنـظيمـية ا
كل احــتـجــاج ضــد قـرار احلــظــر هـذا و كــذا الــغـرامــة يــحـال

إلى احملاكم اخملتصة.
حرر بـ .......................في ..................

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
مؤسسة : .......................................................
فرع : .............................................................
االسم و اللقب أو اسم الشركة أو التسمية التجارية:

العنوان :
اHــوضـــوع : أمـــر بـــالـــتــســـويـــة خالل اHـــهـــلــة الـــثـــانـــيــةاHــوضـــوع : أمـــر بـــالـــتــســـويـــة خالل اHـــهـــلــة الـــثـــانـــيــة

للتسويةللتسوية
السيدةp اآلنسةp السيد

p............... يـــؤســفــنــا أن نـــبــلــغــكم بـــأن الــشــيك رقم
بـــــقـــــيـــــمـــــة ................. الـــــصــــادر بـــــتـــــاريخ ...................
اHـــســـحـــوب عـــلـى حـــســـابـــكم رقم ..................................
ألمــر .............. و اHـقــدم لــلــدفع بــتـاريخ ......................

قد ¦ رفضه بسبب انعدام (أو قلة) الرصيد.
طــبـقــا لـلــتـنــظـيم اHــعـمــول بهp ¦ تـســلـيم شــهـادة عـدم
الــدفع لـــصــالح اHـــســتــفــيـــد والــتي تـــعــادل عــقـــد االحــتــجــاج
تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 531 مـن الـقــانـون الــتـجــاري و كـان
محل تصريح عارض الـدفع لدى مركزية اHستحقات غير

اHدفوعة لبنك اجلزائر.
يجـدر بنـا التذكـير أن الـعارض اخلـاص بالـدفع الذي
¦ إعالمـكم به �ـوجب رسـالـة أمـر بـاإليـعـاز مـوصى عـلـيـها
مع وصل بـــاالســتالم بــتـــاريخ .............. لم يــتـم تــســويــته

خالل اHهلة األولى (10) عشرة أيام.
وعليه نـبلـغكم بـأنكم �نـوعون من إصـدار الشـيكات
Hـــدة خــمس (5) ســنـــوات ابـــتــداء مـن تــاريخ ..................
وهذاp تـطبـيـقا لألحـكام الـقـانونـية و الـتـنظـيمـيـة اHعـمول

بها. و�وجب هذا :
- ال �ـكنـكم إصـدار شيـكات عـلى كل حـسابـاتكم مـا عدا
pسحوب عليهHتعلقة بالسحب (شيك الشباك) لدى اHتلك ا
- يـتـعW عـلـيـكم رد ¬ـاذج الـشيـكـات الـتي بـحـوزتكم

أو بحوزة مفوضيكم.
إال أنه حــــتى �ــــكـــنــــكـم اســـتــــعــــادة إمــــكـــانــــيــــة إصـــدار
الـــشــيــكــاتp يــتــعــW عــلــيــكم دفع غــرامــة الــتــبــرئــة لــفــائــدة
اخلـزيـنة الـعـمـوميـة الـتي يقـدر مـبلـغـها بـ .....................
ديــنـار بـاإلضـافـة إلى مــبـلغ الـشـيك مـقــابل تـكـوين مـؤونـة
كـافــيـة ومــتــاحـة لــدى بـنــكـنــا و هــذا في مـدة عــشـرين (20)

يوما ابتداء من انقضاء مهلة اإليعاز األولى.
نـــدعــوكـم في اHــســـتــقـــبل إلـى أن تــتـــأكــدوا جـــيــدا من
وجـود رصـيـد كـاف قـبل إصـدار أي شـيك. فـي حـالـة تـكرار
عــارض الـدفـع في غـضــون اثــني عــشـر (12) شـهــرا ابــتـداء
من مـهــلـة اإليــعــاز هـذه ســتـكــونـون مــحل اHــنع من إصـدار
الشيكات Hدة خمس (5) سنوات بدون إمكانية التسوية.

حرر بـ .......................في ..................
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