
العدد العدد 42
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة 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

األحــد األحــد 28  رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـ
اHوافق اHوافق 11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 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

قوان%قوان%

قــانــون رقم 10 - 01 مـــؤرّخ في 16 رجـب عــام 1431 اHـــوافق 29 يــونــيــو ســنــة p2010 يـــتــعــلق  zــهـن اخلــبــيــر احملـــاسب ومــحــافظ
احلسابات واحملاسب اHعتمد...........................................................................................................................

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن إحداث باب وحتويل اعتماد
إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األوّل.......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 172 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن إحداث باب وحتويل اعتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احملليّة.....................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن إحداث باب وحتويل اعتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف......................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 174 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن حتـويل اعتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن حتـويل اعتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة اجملاهدين................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 176 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن حتـويل اعتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية.........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ رقم 10 - 177 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 اHوافق 7 يوليو سنة p2010 يتضمّن حتـويل اعتماد إلى ميزانية
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................

قراراتقرارات6 مقر6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء

مصالح مصالح الوزير األولالوزير األول

قـرار مؤرّخ في 25 جـمـادى األولـى عام 1431 اHـوافـق 10 مـايـو سـنة p2010 يتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى نائـبـة مـديـر اHوارد
البشرية....................................................................................................................................................

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 2 رجب عـام 1431 اHـوافـق 15 يـونــيـو  ســنـة p2010 يــتـضــمّن تـعــيـW ذوي الــرتب في الـدرك
الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة..................................................................................

وزارة اHاليةوزارة اHالية

قــرار مـؤرخ في 16 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1431 اHـوافق 30  مـايـو سـنـة p2010 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 29 ذي احلـجـة عـام 1429
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2008 واHتضمن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال.....................................

قــرار مـؤرخ في 16 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1431 اHـوافق 30  مـايـو سـنـة p2010 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 29 ذي احلـجـة عـام 1429
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2008 واHتضمن تعيW أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات واخلدمات.......
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قــرار مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1431 اHـوافق 9 مـارس سـنـة p2010 يـتــضـمّن تـعـيـW أعـضـاء الـلــجـنـة الـوزاريـة اHـشـتـركـة
للمساحات اخلضراء...................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 23  ربيع األول عام 1431 اHوافق 9 مارس سنة p2010 يتضمّن تعيW أعضاء جلنة التحكيم للجائزة الوطنية
للمدينة اخلضراء.........................................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

Wبـلـديـ Wيــتـعـلّق بــتـصـنــيف طـريـقــ p2010 ـوافق 4 مـارس ســنـةHقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 18 ربــيع األول عـام 1431 ا
ضمن صنف الطرق الوالئية في والية سطيف................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 4 مـارس سـنـة p2010 يـتـعـلّق بـتصـنـيف طـريق بـلـدي ضمن
صنف الطرق الوالئية في والية الطارف........................................................................................................

وزارة  وزارة  الصناعة واHؤسسات الصغيرة والصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثماراHتوسطة وترقية االستثمار

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 7 ربــيع األوّل عـام 1431 اHـوافق 21 فــبـرايـر سـنـة p2010 يـحـدد عــدد اHـنـاصب الـعـلــيـا لـلـعـمـال
اHهنيW وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...............................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مـؤرّخ في 6  ربـيع الـثـاني عـام 1431 اHـوافق 22 مـارس سـنـة p2010 يـعـدل الـقـرار اHـؤرخ في أول ربـيع األول عـام 1430
اHـوافق 26 فـبــرايـر ســنـة 2009 واHـتــضـمن تـعــيـW أعـضــاء الـلــجـنـة الــوطـنـيــة لـلـطــعن اHـســبق اHـؤهــلـة ضـمن الــصـنـدوق
الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.............................................................................................
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قوانيـنقوانيـن
قـانون رقم قـانون رقم 10 -  - 01 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1431 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة p2010 يتـعـلق  zـهن اخلـبـيـر احملاسب يتـعـلق  zـهن اخلـبـيـر احملاسب

ومحافظ احلسابات واحملاسب اHعتمد.ومحافظ احلسابات واحملاسب اHعتمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــــلى الـــدســــتـــورp الســـيّـــمـــا اHـــواد 119 و120

pو122 - 9 و126 منه
 - وzــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 66 - 155 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

 pتممHعدل واHا pقانون اإلجراءات اجلزائية

- وzقـتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات
- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا

- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبــــر  ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا

- وzـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 91 - 08 اHــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
zـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملـــاسب ومــحـــافظ احلـــســابـــات واحملــاسب

pعتمدHا
- وzــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1420 اHــوافق 26 غــشت  ســنــة 2003

pتعلق بالنقد والقرضHوا
- وzـقـتضى الـقـانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافـق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقـــــايــــــة من تــــــبـــــيـــــيـض األمـــــوال وتـــــمــــــويل اإلرهـــــاب

pومكافحتهما
- وzـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 06 - 01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايــر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

 pبالوقاية من الفساد ومكافحته
- وzـقـتضى الـقـانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

pعدّلHا pاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- وzـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHوافق 25  فبـراير  سنة 2008 واHـتضمن

 pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
 pوبعد رأي مجلس الدولة -

 pانHوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الفصل األولالفصل األول
أحكام  عامةأحكام  عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
شـروط وكيـفيـات �ـارسة مـهن اخلبـيـر احملاسب ومـحافظ

احلسابات واحملاسب اHعتمد.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : �ـكن أيّ شــخـص طـبــيــعي أو مــعــنوي أن
�ــارس حلـســـابه اخلــاصp حتـت أيـة تــسـمـيـة كــانتp مـهـنـة
اخلــبــيـــر احملــاسب أو مــهـــنــة مــحـــافظ احلــســابـــات أو مــهــنــة
احملــاسب اHــعــتــمــد إذا تــوفـــرت فــيه الــشــروط واHــقــايــيس

اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يـــــجب عــــلـى اخلــــبــــيـــــر احملــــاسب ومـــــحــــافظ
احلـسابـات واحملاسب اHعـتمـد االلتـزام باألحـكام الـقانـونية
اHــعـمـول بــهـا الـتـي حتـكم احملـاســبـة والــسـجالت احملـاســبـيـة
وكـــذا مــراقـــبـــتـــهـــا  و�ــارســـة مـــهـــنـــتـــهم بـــكل اســـتـــقاللـــيــة

ونزاهة.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــنـــشــأ مـــجـــلس وطـــني لـــلــمـــحـــاســـبــة حتت
ســلـطــة الــوزيـر اHــكـلـف بـاHــالـيــة ويــتـولى مــهــام االعـتــمـاد

والتقييس احملاسبي وتنظيم ومتابعة اHهن احملاسبية.
يــــضم اجملـــلـس ثالثـــة (3) أعـــضــاء مـــنـــتـــخـــبـــW عن كل

تنظيم مهني على األقل.
حتـــدد بـــاقي تـــشـــكـــيـــلــة أعـــضـــاء اجملـــلـس  وتــنـــظـــيـــمه

وسيره عن طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــنــشـــأ لــدى اجملــلـس الــوطــنـي لــلــمـــحــاســبــة
اللجان اHتساوية األعضاء اآلتية :

- جلـنــة تـقـيـيـس اHـمـارسـات احملــاسـبـيــة والـواجـبـات
pهنيةHا

pجلنة االعتماد -
pجلنة التكوين -

pجلنة االنضباط والتحكيم -
 - جلنة مراقبة النوعية.
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pدنية والسياسيةH3 -  أن يتمتع بجميع احلقوق ا
4 -  أن ال يـــكـــون قـــد صــدر في حـــقه حـــكم بـــارتـــكــاب

pهنةHجناية أو جنحة مخلة بشرف ا
5  -  أن يـــــكـــــون مــــعـــــتـــــمـــــدا مـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف
بــــاHــــالــــيـــة وأن يـــــكــــون مــــســــجــال فـي اHــــصـف الـــــوطـــني
لــلـــخــبــراء احملــاســـبــW أو في الـــغــرفــة الـــوطــنــيـــة حملــافــظي
Wــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــمــــحـــاســــبـــHاحلـــســــابـــات أو في ا
اHـــعـــتـــمـــديـن وفق الـــشـــروط اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا

pالقانون
6 - أن يـؤدي الــيـمـW اHــنـصـوص عـلــيـهـا في اHـادة  6

أعاله.
تـمــنـح الشـهـادات واإلجـازات اHـذكـورة في الـبـندين
أ وب أعالهp مـن مــعــهــد الــتـــعــلــيم اخملــتص الـــتــابع لــلــوزيــر

اHكلف باHاليةp أو اHعاهد اHعتمدة من طرفه.
ال�ــكن االلـتـحـاق zـعــهـد الـتـعـلــيم اخملـتص أو اHـعـاهـد
اHـعــتـمـدة إال بـعـد إجـراء مــسـابـقـة لـلـمــتـرشـحـW احلـائـزين
شــــــهـــــادة جــــــامــــعـــــيـــــة فـي االخـــــتـــــصـــــاص حتـــــدد عن طـــــريق

التنظيم.
pذكـورة في البند ج أعالهHتمنح الشـهادة واإلجازة ا
من طــرف مــؤســســات الـتــكــوين اHــهــني الــتــابـعــة لــلــوزيـر
اHــــكــــلف بــــالــــتــــكــــوين اHــــهــــنيp أو مـن طــــرف اHــــؤســــســـات
اHـــعـــتـــمـــدة من طـــرفـه أو من طـــرف مـــؤســـســـات الــتـــعـــلـــيم

العالي.
اHاداHادّة ة 9 :  :  تـرسـلp عن طـريق رســالة مــوصى عـليــها
أو تـــودع مـقــابـل وصـل اســتالمp طــلـبـات االعــتـمـاد بــصـفـة
خـبـيـر مـحـاسب أو مـحـافظ حـسـابـات أو مـحـاسب مـعـتـمد

إلى اجمللس الوطني للمحاسبة.
يـقدّر اجملـلس الوطنـي للمـحاسـبة الـصالحيـة اHهـنية
لشهادات وإجـازات كل مترشح يطـلب اعتماده في صنف

مهني و/ أو الصنف اHهني اآلخر.
يـــــدرس اجملـــــلـس الــــوطــــــني لـــــلــــمــــــحـــــاســــــبـــــة طــــــلب
االعــتــــمــــاد ويـــتـــحــــقـق ال ســـيـــمــا مـن مــطـــابـــقـــته لألحـــكــام

اHنصوص عليها في اHـادتW 7 و8 من هذا القانون.
يـبـلغ اجملــلس الـوطـني لــلـمـحـاســبـة لـطــالب االعـتـمـاد
قـرار االعـتـمـاد أو رفض مـعـلل لـلـطـلب في أجـل أربـعة (4)
أشـهـر. وفي حـالة عـدم الـتـبلـيغ بـعـد انقـضـاء هذا األجل أو
رفض الـطـلـب �ـكن تـقــد� طـعن قــضـائي طـبــقـا لـلــتـشـريع

الساري اHفعول.
يـحدد اجمللس الـوطني للمـحاسبـة في أول يناير من
كل سـنة قـائـمة اHـهـنـيW اHـسـجلـW في اجلـدول وينـشـرها

وفق األشكال احملددة من طرف الوزير اHكلف باHالية.

حتــدد تـشـكـيـلـة هــذه الـلـجـان وصالحــيـاتـهـا عن طـريق
التنظيم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 6 :  :  يــــــــؤدي اخلــــــبــــــــيـــــــر احملــــــــاسب ومـــــــحـــــــافظ
احلــــســــابــــات واحملــــاسـب اHــــعــــتــــمــــد بــــعـــــد االعــــتــــمــــاد وقــــبل
الـتسجيـل في اHصف الوطني أو في الـغرفة الـوطنية أو
في اHنظمة الوطـنية وقبل القيـام بأي عملp اليمW أمام
اجملــلس الــقـضــائي اخملـتص إقــلــيـمــيـا حملل تــواجـد مــكـاتــبـهم

بالعبارات اآلتية :
"أقـسم بـالــله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسنأقـسم بـالــله الـعـلي الــعـظـيم أن أقـوم بــعـمـلي أحـسن
قيـام وأتـعـهد أن أخـلص في تـأديـة وظيـفـتي وأن أكـتم سرقيـام وأتـعـهد أن أخـلص في تـأديـة وظيـفـتي وأن أكـتم سر
اHـهــنــة وأسـلـك في كل األمــور سـلــوك اHــتـصــرف احملــتـرفاHـهــنــة وأسـلـك في كل األمــور سـلــوك اHــتـصــرف احملــتـرف

الشريفp والله على ما أقول شهيدالشريفp والله على ما أقول شهيد". 

يـــحـــــرر مـــحـــضــــر بـــذلـك طـــبــــقـــا لألحــــكـــام الــــســـاريـــة
اHفعول.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحـكام مـشتـركة Hـهن اخلبـير احملـاسب ومحـافظ احلسـاباتأحـكام مـشتـركة Hـهن اخلبـير احملـاسب ومحـافظ احلسـابات

واحملاسب اHعتمدواحملاسب اHعتمد

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : ال �ــــكن أيّ خــــبـــيــــر مــــحـــاسـب أو مـــحــــافظ
حـــســـابـــات أو مـــحـــاسـب مـــعـــتـــمـــدp الـــتـــســـجـــيل في جـــدول
اHصف الـوطني لـلخـبراء احملـاسبـW أو في جدول الـغرفة
الـــوطـــنـــيـــة حملــــافـــظي احلـــســـابـــات أو فـي جـــدول اHـــنـــظـــمـــة
الوطـنيـة للمـحاسبـW اHعتـمدين مـا لم يعتـمد مسـبقا من

الوزير اHكلف باHالية.
حتـــــدد شــــروط  وكـــــيـــــفــــيـــــات االعـــــتــــمـــــاد  عن طـــــريق

التنظيم.

اHـاداHـادّة ة H  :  : 8ــمـارســة مـهـنــة اخلـبـيــر احملـاسب أو مــهـنـة
مـحــافظ احلــســابـات أو مــهــنـة احملــاسب اHــعـتــمــدp يـجب أن

تتوفر الشروط اآلتية :
p1 -  أن يكون جزائري اجلنسية

2 -  أن يـحــوز شــهــادة Hـمــارســة اHـهــنــة عـلى الــنــحـو
اآلتي :

أ -  بـالنسبـة Hهنة اخلـبير احملاسبp أن يـكون حائزا
 شـهــادة جـزائــريـة لـلــخـبــرة احملـاســبـيــة أو شـهــادة مـعــتـرفـا

pعادلتهاz
ب -  بـالــنـسـبـة Hــهـنـة مــحـافظ احلـســابـاتp أن يـكـون
حــائــزا الــشـــهــادة اجلــزائــريــة حملــافـظ احلــســابــات أو شــهــادة

pعادلتهاz معترفا
ج -  بــالــنـــســبــة Hــهـــنــة احملــاسب اHــعـــتــمــدp أن يــكــون
حـائـزا الشـهـادة اجلزائـريـة لـلمـحـاسب أو شهـادة تـسمح له

pهنةHمارسة اz
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pهن وحسن �ارستهاHالسهر على تنظيم ا -
pالدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليتهم -
pهن وأعرافهاHالسهر على احترام قواعد ا -

- إعــداد أنـــظــمـــتـــهــا الـــداخــلـــيـــة الــتي يـــوافق عـــلــيـــهــا
الـوزيــر اHـكـلـف بـاHـالــيـة ويـنــشـرهـاp فـي أجل شـهـرين (2)

pمن تاريخ إيداعها
p هنةHإعداد مدونة ألخالقيات ا -

- إبـداء الـرأي في كل اHـســائل اHـرتـبـطــة بـهـذه اHـهن
وحسن سيرها.

Wصف الـوطني للخبراء احملاسبHادّة ة 16 :  : يعمل اHاداHا
والـغرفة الـوطنـية حملافـظي احلسـابات واHـنظمـة الوطـنية
لـلـمـحــاسـبـW اHـعــتـمـدينp بـالــتـنـسـيق مع الــوزيـر اHـكـلف
بـاHــالـيــة الـذي يــعــW في هـذا الــشـأنp لــدى كل مــجـلس من
اجملـــالس اHـــذكـــورة فـي اHــادة 14 أعاله p �ـــثال عـــنـه p حتــدد

رتبته  وصالحياته عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : تــــســــاهـم اجملــــالس اHـــــذكــــورة في اHــــادة 14
أعالهp في األعـمـال الــتي تـبـادر بــهـا الـســلـطـات الـعــمـومـيـة
اخملتصة في مجال الـتقييس احملاسبي والـواجبات اHهنية
وتسعيرة  اخلدمات وإعداد النصوص اHتعلقة بهذه اHهن.

كـمــا تــمــثل مـصــالح اHــهــنـة إزاء الــغــيــر واHـنــظــمـات
األجنبية اHماثلة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
�ارسة مهنة اخلبير احملاسب�ارسة مهنة اخلبير احملاسب

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يـــعــد خـــبــيـــرا مــحـــاســبــاp فـي مــفـــهــوم هــذا
الـقـانـونp كل شـخص �ـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه اخلـاص
وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـو� وحتـليل
احملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف أنــــواع احلــــســـابــــات لــــلـــمــــؤســــســـات
والـهــيـئـات فـي احلـاالت الـتـي نص عـلــيـهــا الـقـانــون والـتي

تكلفه بهذه اHهمة بصفة تعاقدية خلبرة احلسابات.

ويــــــؤهـلp مـع مــــــراعـــــــاة األحـــــــكــــــام الـــــــواردة فـي هــــــذا
القانونH pمارسة وظيفة محافظ احلسابات.

يــــقــــوم اخلــــبـــــيـــر احملـــــاسب أيــــضــــا zــــسك ومـــــركـــزة
وفــتــح وضــبط ومــراقــبـة وجتــمــيع مــحـاســبــة اHـؤســسـات

والهيئات التي ال يربطه بها عقد عمل.

اHــاداHــادّة ة 19 :  :  يـــعـــد اخلـــبـــيـــر احملـــاسب اHـــؤهل الـــوحـــيـــد
للقيام بالتدقيق اHالي واحملاسبي للشركات والهيئات.

ويؤهل لـتقد� اسـتشـارات للشـركات والهـيئات في
اHيدان اHالي واالجتماعي واالقتصادي.

10 :  : ال �ـــكـن أيّ خـــبـــيـــر مـــحـــاسب أو مـــحـــافظ اHــاداHــادّة ة 
حـسابـات أو مـحاسب مـعـتمـد أن يسـجل في اجلـدول ما لم

يكن له عنوان  مهني خاص.

اHــــــاداHــــــادّة ة 11 :  : �ــــــارس اخلــــــبـــــــيــــــر احملــــــاسـب ومــــــحـــــــافظ
احلـسـابــات واحملـاسـب اHـعـتــمـد نــشـاطــهم في كـامل اإلقــلـيم

الوطني.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـسـنــد لـكل من اخلـبـيـر احملـاسب ومـحـافظ
احلــــســــابــــات واحملـــاسـب اHــــعـــتــــمــــدp مــــكـــتـب واحــــد يـــتــــولى
تـــســـيــيـــره حلــســـابه اخلـــاص وحتت مـــســؤولـــيــتـه و�ــكن أن

يسير في شكل شركة أو جتمع .
يـجب أن يـكــون اHـكـتب خــاضـعـا لـشــروط ومـقـايـيس

خاصة حتدد عن طريق التنظيم.
�ـكن الوزير اHكـلف باHالـية الترخـيص بفتح فروع

لبعض مكاتب احملاسبة.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : �ـكن أن يــعـW اخلــبـيــر احملـاسب ومــحـافظ
احلسـابـات بـصفـة مـحـافظـي حصص طـبـقـا ألحكـام الـقـانون
الــــتــــجـــاريp وخــــبـــراء قــــضـــائــــيــــW طـــبــــقـــا ألحــــكـــام قــــانـــون
اإلجراءات اHدنية واإلدارية وقانون اإلجراءات اجلزائية.

الفصل الـثالـثالفصل الـثالـث
Wالوطني للخبراء احملاسبWصف الوطني للخبراء احملاسبHصف اHا

الوطـنية حملافـظي احلسـابات واHـنظمـة الوطـنيةحملافـظي احلسـابات واHـنظمـة الوطـنية والغـرفة الوطـنيةوالغـرفة 
للمحاسبW اHعتمدينللمحاسبW اHعتمدين

Wـادّة ة 14 :  : يـنــشـأ مـصف وطــني لـلـخـبــراء احملـاسـبـHـاداHا
وغــرفـــة وطــنـــيــة حملــافـــظي احلــســـابــات ومــنـــظــمــة وطـــنــيــة
لــلـمــحـاســبـW اHــعـتـمــدينp يـتــمـتع كـل مـنـهــا بـالــشـخــصـيـة
WــعــنــويــHأو ا Wــعــنــويـــة ويــضمّ األشــخـــاص الــطــبــيــعـــيــHا
اHــعــتــمــدين واHــؤهــلــH Wــمــارســة مــهــنــة اخلــبــيــر احملــاسب
ومـهـنة مـحـافظ احلسـابـات ومهـنـة احملاسب اHـعـتمـد حسب

الشروط التي يحددها هذا  القانون.
Wـصف الـوطـني لــلـخـبـراء احملـاسـبـHيـسـيــر كال من ا
والـغرفة الـوطنـية حملافـظي احلسـابات واHـنظمـة الوطـنية

للمحاسبW اHعتمدين مجلس وطني ينتخبه مهنيون.
كما �كن إنشاء مجالس جهوية.

حتـدد تـشــكـيـلـة اجملــالس اHـذكـورة أعاله وصالحــيـاتـهـا
وقواعد تسييرها عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 15 :  : مع مراعـاة أحكام اHادتW 4 و5 أعالهp يـعد
اHــصف الـوطـني لــلـخـبــراء احملـاسـبـW والــغـرفـة الــوطـنـيـة
Wــنــظــمـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــحــاســبــHحملــافــظي احلــســـابــات وا
اHـعــتـــمـدين أجـــهـزة مـهـــنـيــة تـكـــلف في إطـــار الـقــانـون

zا يأتي :
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اHـاداHـادّة ة 24 :  :  عنـدمـا تـعـد الـشـركـة أو الـهـيـئـة حـسـابات
مــدمـجـة أو حـسـابـات مـدعـمــةp يـصـادق مـحـافظ احلـسـابـات
أيــضـا عـلى صــحـة وانـتـظــام احلـسـابــات اHـدعـمــة واHـدمـجـة
وصـــــورتـــــهــــا الـــــصـــــحــــيـــــحـــــة وذلك عـــــلى أســـــاس الــــوثـــــائق
احملــاسـبـيــة وتـقــريـر مـحــافـظي احلــسـابـات لــدى الـفـروع أو

الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.

اHــاداHــادّة ة 25 :  : يـــتــــرتب عن مـــهـــمـــة مـــحـــافظ احلـــســـابــات
إعداد :

- تـــقـــريــر اHـــصـــادقــة بـــتـــحـــفظ أو بـــدون حتــفـظ عــلى
pانـتـظام وصـحة الـوثائق الـسـنويـة  وصورتـهـا الصـحيـحة

pبررHصادقة اHرفض ا pأو عند االقتضاء
- تـــقــــريـــر اHــــصـــادقـــة عــــلى احلـــســــابـــات اHــــدعـــمـــة أو

pعند االقتضاء pدمجةHاحلسابات ا
pنظمةHتقرير خاص حول االتفاقيات ا -

- تــــــقــــــريــــــر خــــــاص حــــــول تــــــفــــــاصـــــــيل أعــــــلـى خــــــمس
pتعويضات

- تـقـريـر خـاص حـول االمـتـيـازات اخلـاصـة اHـمـنـوحة
pWللمستخدم

- تقرير خاص حـول تطور نتيجة السنوات اخلمس
األخـــيـــرة  والــــنـــتــــيـــجــــة حـــسـب الـــســـهـم أو حـــسـب احلـــصـــة

pاالجتماعية
pتقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية -

- تــقــريـر خــاص فـي حــالــة مالحــظــة تــهــديـد مــحــتــمل
على استمرار االستغالل.

حتـــدد مـــعـــايــــيـــر الـــتـــقـــريـــر وأشـــكـــال وآجـــال إرســـال
الـتـقاريـر إلى اجلـمـعيـة الـعامـة وإلى األطـراف اHعـنـية عن

طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : تـعــW اجلـمــعـيــة الـعــامـة أو اجلــهـاز اHــكـلف
بــاHــداوالت بــعــد مــوافــقــتــهــا كــتــابــيــاp وعــلى أســاس دفــتــر
الـشروطp مـحافظ احلـسابـات من بW اHـهنـيW اHـعتـمدين

واHسجلW في جدول الغرفة الوطنية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
اHـاداHـادّة  27 :  : حتـدد عـهـدة مـحـافظ احلـسـابـات بـثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

Wنـفس محـافظ احلسـابات بـعد عـهدت Wال �كن تعـي
متتاليتW إال بعد مضي ثالث (3)  سنوات.  

في حــالــة عـدم اHــصــادقــة عـلى حــســابـات الــشــركـة أو
pWمـتـتـالـيـتـ W(2) مـالــيـتـ Wـراقـبــة خالل سـنـتـHالـهـيــئـة ا
يــتــعــW عـلـى مـحــافظ احلــســابــات إعالم وكــيل اجلــمــهــوريـة

اخملتص إقليميا بذلك.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : مـهـمـة اخلـبـيـر احملــاسب هي أسـاسـا مـهـمّـة
ظرفية أو مؤقتة.

يتعW على اخلـبير احملاسب أن يعـلم اHتعاقدين معه
zدى تـأثير التـزاماتهم  والـتصرفـات اإلدارية والتـسيير

التي لها عالقة zهمته.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : حتــدد أتــعــاب اخلـــبــيــر احملـــاسب مع بــدايــة
مـهـامه في إطـار عـقـد تـأديـة خـدمـات يـحـدد مـجـال الـتـدخل
والـــوســـائـل الـــتي تـــوضـع  حتت تـــصـــرفـه وشـــروط تـــقـــد�

التقارير.
وال �ــــكـن احــــتـــــســــاب هـــــذه األتــــعـــــابp بـــــأي حــــال من
األحوالp عـلى أسـاس الـنـتـائج اHـالـيـة احملـقـقـة من الـشـركة

أو الهيئة اHعنية.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

�ارسة مهنة محافظ احلسابات�ارسة مهنة محافظ احلسابات

اHــاداHــادّة ة 22 :  : يــعــد مــحــافظ حـــســابــاتp في مــفــهــوم هــذا
الـقـانـونp كل شـخص �ـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه اخلـاص
وحتت مــسـؤولـيـتهp مـهـمـة اHـصــادقـة عـلى صـحـة حـسـابـات
الــشــركــات والــهــيــئــات وانــتـــظــامــهــا ومــطــابــقــتــهــا ألحــكــام

التشريع اHعمول به.

اHاداHادّة ة 23 :  : يضطلع محافظ احلسابات باHهام اآلتية :
- يــــشــــهــــد بــــأن احلـــســــابــــات الــــســــنــــويـــة مــــنــــتــــظــــمـــة
وصــحـــيــحــة ومــطـــابــقــة تــمـــامــا لــنــتـــائج عــمــلـــيــات الــســنــة
اHـــنـــصـــرمـــة وكـــذا األمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــوضـــعـــيـــة اHـــالـــيـــة

pو�تلكات الشركات والهيئات
- يـفــحص صــحـة احلــســابـات الــسـنــويــة ومـطــابــقـتــهـا
لــلـمــعـلــومــات اHـبــيـنــة في تــقـريــر الـتــسـيــيــر الـذي يــقـدمه

pأو الشركاء أو حاملي احلصص Wسيرون للمساهمHا
- يـبـدي رأيه في شـكل تـقـريـر خـاص حـول إجـراءات
الــرقـــابــة الـــداخــلـــيــة اHـــصــادق عـــلــيـــهــا من مـــجــلس اإلدارة

pسيرHديرين أو اHومجلس ا
- يقـدر شروط إبـرام االتفـاقيـات بW الـشركـة التي
Wــؤســســات أو الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــهــا أو بـHيــراقــبـهــا وا
اHـؤسسات والـهيـئات الـتي تكـون فيهـا للـقائـمW باإلدارة
أو اHـســيـريـن لـلـشــركـة اHــعـنــيـة مــصـالح مــبـاشــرة أو غـيـر

pمباشرة
- يعـلم اHسيـرين واجلمعـية العـامة أو هيـئة اHداولة
اHـــؤهــــلـــةp بـــكل نــــقص قـــد يـــكـــتــــشـــفه أو اطـــلـع عـــلـــيهp ومن
طـــبـــيــعـــتـه أن يـــعـــرقل اســـتـــمـــرار اســـتــغـالل اHـــؤســـســة أو

الهيئة.
وتــخص هــذه اHــهــام فـحص قــيم ووثــائق الــشــركـة أو
الـهيـئة ومـراقبـة مـدى مطـابقـة احملاسـبـة للـقواعـد اHعـمول

بهاp دون التدخل في التسيير.
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اHــاداHــادّة ة 36 :  : يـــحــضــر مـــحــافـظ احلــســابـــات اجلــمـــعــيــات
pالـــعــامــة كـــلــمــا تــســـتــدعى لــلـــتــداول عــلى أســـاس تــقــريــره
ويحتفظ بحق التدخل في اجلمعية اHتعلقة بأداء مهمته.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : حتـدد اجلـمـعـيـة الـعــامـة أو الـهـيـئـة اHـؤهـلـة
اHــكـلــفـة بــاHـداوالتp أتـعــاب مـحــافظ احلـســابـات فـي بـدايـة

مهمته. 
ال �ـــكن مـــحــافظ احلـــســابـــات أن يــتــلـــقى أي أجــرة أو
امتياز مهمـا يكن شكلهp باستثناء األتعاب والتعويضات

اHنفقة في إطار مهمته .
وال �ـــــــكـن احـــــــتـــــــســـــــاب األتــــــــعـــــــابp فـي أي حـــــــال من
األحوالp عـلى أسـاس الـنـتـائج اHـالـيـة احملـقـقـة من الـشـركة

أو الهيئة اHعنية.

38 :  : �كن مـحـافظ احلسـابـات أن يسـتـقيل دون اHاداHادّة ة 
الـتخلص من التـزاماته القانـونية. ويجب عـليه أن يلتزم
بـإشـعــار مـسـبق مـدته ثالثـة (3) أشـهـر ويــقـدم تـقـريـرا عن

اHراقبات واإلثباتات احلاصلة.

pـادّة ة 39 :  : ال يـعـفي وجـود هـيـاكل داخـلـيـة لـلـمـراجـعةHـاداHا
Wالــشــركــة أو الــهـــيــئــة من اإللــزامـــيــة الــقــانــونـــيــة لــتــعــيــ

محافظ حسابات.

اHـاداHـادّة ة 40 :  : يـتـعـW عـلى مـحـافظ احلـسـابـات االحـتـفاظ
zــلـــفــات زبـــائــنه Hـــدة عــشــر(10) ســنـــوات ابــتــداء من أول

يناير اHوالي آلخر سنة مالية للعهدة.

الفصل الفصل السادسالسادس
�ارسة مهنة احملاسب اHعتمد�ارسة مهنة احملاسب اHعتمد

اHــاداHــادّة ة 41 :  : يــعــد مــحـــاســبــا مــعــتــمــدا في مــفــهــوم هــذا
القانـونp اHهـني الذي �ـارس بصـفة عـادية بـاسمه اخلاص
وحتت مـسـؤولـيـتهp مهـمـة مـسك وفـتح وضبط مـحـاسـبات
وحـســابـات الــتـجــار والـشــركـات أوالـهــيـئــات الـتي تــطـلب

خدماته.
اHاداHادّة ة 42 :  : يعـرض احملاسب اHـعتـمد حتت مـسؤولـيته
pــقـدمـة إلـيهHوعـلـى أسـاس الـوثـائق واألوراق احملــاسـبـيـة ا
الــكــتـابــات احملـاســبــيـة وتــطـور عــنــاصـر �ــتـلــكــات الـتــاجـر
والشركة أو الهيئة التي أسندت إليه مسك محاسبتها.
تـــعــــد وتـــبـــقـى احلـــســـابــــات واHـــوازنـــات والــــســـجالت
احملـاسبـيـة وكذا جـميع الـوثائق اHـتعـلـقة بـها الـتي يتـكلف

بها احملاسب اHعتمدp ملكية الزبون. 

43 :  : �ــــكن احملـــاسب اHـــعــــتـــمـــد أن يـــعـــد جـــمـــيع اHــاداHــادّة ة 
الـتصـريـحـات االجـتـماعـيـة واجلـبـائـية  واإلداريـة اHـتـعـلـقة

باحملاسبة التي كلف بها.

وفي هــــذه احلـــالـــة ال يــــجـــرى جتـــديــــد عـــهـــدة مــــحـــافظ
احلسابات. 

28 :  : عـــنـــدمـــا تـــعـــW شـــركـــة أو هـــيـــئـــةp شـــركـــة اHــاداHــادّة ة 
مـحــافـظـة احلــسـابــات بـصـفــة مـحـافـظ احلـسـابــات فـإن هـذه
األخــيـــرة تــعــW مـن بــW أعـــضــائـــهــا اHــســـجــلـــW في جــدول

الغرفة الوطنية محافظا للحسابات يتصرف باسمها.

29 :  : عنـدمـا تقـرر شـركة أو هـيـئة تـعـيW أكـثر اHاداHادّة ة 
من مـحافظ حـسـابـاتp فإن كل واحـد مـنهـم �ارس مـهـمته

طبقا ألحكام هذا القانون.

حتدد �ارسة هذه اHهمة عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـتـعـW عـلى مـحـافظ احلـسـابـات أو مـسـيـر
شـركــة أو جتـمع مــحـافـظي حــسـابــاتp إبالغ جلـنـة مــراقـبـة
النـوعـيةp بـتـعيـيـنه بصـفـة مـحافظ لـلـحسـابـات عن طريق
رسـالــة مـوصى عــلـيــهـا في أجل أقــصـاه خــمـســة عـشـر (15)

يوما.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : �ــكـن مــحـــافظ احلـــســابـــات االطالع في أي
وقت وفـي عــــــW اHــــــكــــــان عــــــلـى الــــــســــــجالت احملــــــاســــــبــــــيــــــة
واHــــوازنــــات واHــــراسالت واحملـــــاضــــر وبــــصــــفــــة عــــامــــة كل

الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة. 

و�ــكــنه أن يــطــلب من الــقــائــمــW بــاإلدارة واألعـوان
والــــتـــابــــعــــW لــــلــــشــــركــــة أو الــــهــــيــــئــــة كل الــــتــــوضــــيــــحـــات
واHـــعــلـــومــات وأن يـــقــوم بــكـل الــتــفـــتــيـــشــات الــتـي يــراهــا

الزمة.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : �ـــكن مـــحــافـظ احلــســـابـــات أن يــطـــلب من
األجهزة اHؤهلـةp احلصول في مقر الشـركة على معلومات
تـتـعـلق zـؤسـســات مـرتـبـطـة بـهــا أو مـؤسـسـات أخـرى لـهـا

عالقة مساهمة معها.

اHاداHادّة ة 33 :  : يـقدم الـقائمـون باإلدارة في الـشركات كل
ســــتــــة (6) أشــــهــــر عــــلى األقـلp حملــــافظ احلــــســــابــــات كــــشــــفـــا
مـــحـــاســـبــــيـــاp يـــعـــد حـــسـب مـــخـــطط احلـــصــــيـــلـــة والـــوثـــائق

احملاسبية التي ينص عليها القانون.

اHـاداHـادّة ة 34 :  : يـعـلم مـحـافظ احلـسـابـات كـتـابـيـا في حـالة
عـرقـلـة �ـارسـة مــهـمـتهp هـيـئـات الـتـسـيـيـر قـصـد تـطـبـيق

أحكام القانون التجاري.

اHـاداHـادّة ة 35 :  : مع مـراعاة مـعـايـيـر التـدقـيق والـواجـبات
اHـهـنـية اHـوافق عـلـيـها من الـوزيـر اHـكـلف بـاHالـيـةp يـحدد
مــحــافـظ احلــســابــات مــدى وكــيــفــيــات أداء مــهــمــة الــرقــابـة
الـــقــانــونـــيــة لــلــحـــســابــات وســـيــرورتــهــا فـي إطــار رســالــة

مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهّد بشأنه.
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األعـضـاء في اHـنـظـمـة الـوطـنــيـة اHـسـجـلـون بـصـفـة فـرديـة
في اجلـدول بصـفـة مـحـاسب معـتـمـد ثـلثي (3/2) الـشـركاء

على األقلp و�تلكون على األقل ثلثي (3/2) رأس اHال.

تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة
السابقة " شركات محاسبة".

اHـاداHـادّة ة 50 :  : طـبـــقــا ألحــكــام اHـواد 47 و48 و49 من هـذا
الـقانـونp يشـترط في الـثلث (3/1) الـشريك غـير اHـعتـمد
وغــيــر اHـســجل في اجلــدولp أن يــكـون جــزائــري اجلـنــســيـة
وحـامال شهادة جامـعية وله صلـة مباشرة أو غـير مباشرة

باHهنة.

اHــــاداHــــادّة ة 51 :  : لــــلـــحــــصـــول عــــلـى االعـــتــــمـــادp يــــجب عــــلى
شـــركــــات األســـهم والــــشـــركــــات ذات اHـــســـؤولــــيـــة احملـــدودة
والتجمعات ذات اHنـفعة اHشتركة اHشـكلة Hمارسة مهنة
اخلــبــيـــر احملــاسب أو مــهـــنــة مــحـــافظ احلــســابـــات أو مــهــنــة
احملــــاسـب اHــــعــــتــــمــــدp زيــــادة عــــلـى ذلك أن تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا

الشروط اآلتية :
1 - أن تـــهــدف Hــمـــارســة مـــهــنـــة اخلــبــيـــر احملــاسب أو

 p عتمدHمحافظ احلسابات أو احملاسب ا
2 - أن يـسـيـرهـا أو يديـرهـا الـشـركـاء اHـسـجـلون في

pاجلدول فقط
3 - أن يرتبط انـخراط أي شريك جديد أو أي عضو

فــيـهـا بــاHـوافــقـة الـقــبـلـيــة إمـا لــلـجـهــاز االجـتـمــاعي اHـؤهل
لذلك وإمـا حلامـلي احلصص االجتـماعـية  بغض الـنظر عن

pأي حكم مخالف
4 - أن ال تـــكــــون تـــابــــعـــة بـــصــــفـــة مــــبـــاشــــرة أو غـــيـــر

pمباشرة ألي شخص أو جتمع مصلحة
5 - أن ال تـمــتـلـك مـســاهـمـات مــالـيــة في اHــؤسـسـات

الـصــنـاعـيـة أو الـتـجـاريـة أو الـزراعـيـة أو الـبـنـكـيـة أو في
الــــشــــركـــــات اHــــدنــــيــــة. غـــــيــــر أنه إذا ارتــــبـط نــــشــــاط هــــذه
اHـــؤســـســـات zـــهـــنــة اخلـــبـــيـــر احملـــاسب أو zـــهـــنـــة مــحـــافظ
احلـــــســــــابــــاتp �ـــــكن اجملـــــلس اHــــعـــــني الـــــتــــرخــــيـص بــــأخــــذ

مساهمة.

52 :  : عـــنـــدمـــا يـــخـــتـــار اخلـــبـــراء احملـــاســـبـــون أو اHــاداHــادّة ة 
مـــحـــافـــظـــو احلـــســـابـــات أو احملـــاســبـــون اHـــعـــتـــمـــدون شـــكل
الــشـــركـــة اHــدنـــيـــةp فــإن هـــذه األخـــيــرة ال تـــضم إال أعـــضــاء
اHصف الـوطني والـغـرفة الـوطنـية أو اHـنظـمة الـوطنـية.
إال أنه �ـكن أن يـكـون الـقــانـونـيـون واالقـتـصـاديـون أو أي
شـــخص حـــامـل شـــهـــادة الـــتـــعـــلـــيم الــــعـــالي يـــســـاهمp نـــظـــرا
لـتــأهـيـله فـي حتـقـيق هــدف الـشـركـة اHــدنـيـةp شــركـاء غـيـر
مـــعـــتــمـــدين وغـــيــر مـــســجـــلـــW في اجلــدول فـي حــدود ربـع

(4/1) الشركاءp شريطة أن يكونوا جزائريي اجلنسية.

كـما �ـكـنه أن يـسـاعد زبـونه لـدى مـخـتلف اإلدارات
اHعنية.

44 :  : �ـــكن الــــزبـــون أن يـــلـــتـــمـس من احملـــاسب اHــاداHــادّة ة 
اHـــعـــتــــــمـــد الـــقـــــيـــام zــــهـــام اHـــســـاعـــدة في إعـــداد اجلـــداول

اHالية.            

اHـاداHـادّة ة 45 :  : حتـدد أتــعــاب احملـاسـب اHـعــتـمــد في بــدايـة
مـهمـتهp في إطار عـقد تـقد� خـدمات يـحدد مـجال الـتدخل
والــوســائل اHـــوضــوعــة حتت الـــتــصــرف وشــروط  تـــســلــيم

الوثائق.
وال �ـكن احـتـســابـهـا في جـمــيع األحـوال عـلى أسـاس
الــنـتـائج اHــالـيــة احملـقـقــة من طـرف الــتـاجـر أو الــشـركـة أو

الهيئة اHعنية.
الفصل السابعالفصل السابع

شركات اخلبرة احملاسبية ومحافظة احلسابات واحملاسبةشركات اخلبرة احملاسبية ومحافظة احلسابات واحملاسبة

اHاداHادّة ة 46 :  : طبـقا ألحـكام اHادة 12 أعالهp �ـكن اخلبراء
احملاسبW ومحـافظي احلسابات واحملاسـبW اHعتمدين أن
يشكلوا شـركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة
أو شــركـــات مــدنــيـــة أو جتــمــعـــات ذات مــنــفـــعــة مــشـــتــركــة
باسـتثناء األشـكال األخرى لـلشركـاتH pمارسـة مهنهم كل
عــلى حـدةp شــريــطـة أن يــحــمل جـمــيع الــشـركــاء اجلــنـســيـة

اجلزائرية.

اHــاداHــادّة ة 47 :  : تـــؤهل شـــركــات األســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـســؤولـيـة احملـدودة أو الـتـجــمـعـات اHـذكـورة في اHـادة 46
أعالهH pمارسة مهنة اخلبير احملاسب عندما يشكل أعضاء
اHصف اHسـجلـون بصـفة فرديـة في اجلدول بـصفـة خبراء
مــحـاسـبــpW ثـلـثي (3/2) الـشــركــاء عـلـى األقلp و�ـتــلــكـون

على األقل ثلثي (3/2) رأس اHال.
تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة

السابقة "شركات اخلبرة احملاسبية ".

اHــاداHــادّة ة 48 :  : تـــؤهل شـــركــات األســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـسـؤولـيـة احملـدودة أو التـجـمـعـات اHـذكـورة في اHادة  46
أعالهH pــمـارســة مــهـنــة مــحـافـظ احلـســابــات عـنــدمــا يــشـكل
األعـضاء في الغرفة الـوطنية اHـسجلون بـصفة فردية في
اجلـدول بـصـفـة مـحـافـظي حـسـابـات ثـلـثـي (3/2) الـشـركاء

على األقلp و�تلكون على األقل ثلثي (3/2) رأس اHال.

تـدعى الشـركـات أو التـجمـعات اHـذكـورة في الفـقرة
السابقة "شركات محافظة احلسابات".

اHــاداHــادّة ة 49 :  : تـــؤهل شـــركــات األســـهم والـــشـــركــات ذات
اHـســؤولـيـة احملـدودة أو الـتـجــمـعـات اHـذكـورة في اHـادة 46
أعالهH pـــمــارســة مـــهــنــة مـــحــاسب مـــعــتــمـــد عــنــدمـــا يــشــكل
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اHـاداHـادّة ة 60 :  : يــعـد اخلــبــيــر احملـاسـب واحملـاسـب اHـعــتــمـد
أثناء �ارسة مهـامهما مسؤولW مدنيا جتاه زبائنهم في

احلدود التعاقدية.

اHــاداHــادّة ة 61 :  : يـــعـــد مـــحـــافظ احلـــســـابـــات مـــســـؤوال جتـــاه
الـكــيـان اHـراقبp عن األخـطـاء الـتي يــرتـكـبـهـا أثـنـاء تـأديـة

مهامه.
ويعـد مـتـضـامـنـا جتـاه الـكـيـان أو جتـاه الغـيـر عن كل

ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون.
وال يــتــبــرأ مـن مــســؤولــيــته فــيــمــا يــخص اخملــالــفــات
الـتي لم يــشـتـرك فــيـهـا إال إذا أثــبت أنه قـام بــاHـتـطــلـبـات
العادية لوظـيفته وأنه بلغ مجلس اإلدارة باخملالفاتp وإن
لم تـتم معـاجلـتـها بـصـفة مالئـمـة خالل أقرب جـمـعيـة عـامة
بعـد اطالعه عليهـا. وفي حالة  مـعاينـة مخالـفةp يثبت أنه

أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة اخملتصة. 

62 :  : يـــــتـــــحــــمـل اخلـــــبــــيـــــر احملـــــاسب ومـــــحـــــافظ اHــــاداHــــادّة ة 
احلـسابـات واحملاسب اHـعتـمـد اHسـؤوليـة اجلزائـية عن  كل

تقصير في القيام بالتزام قانوني.

63 :  : يـــــتـــــحــــمـل اخلـــــبــــيـــــر احملـــــاسب ومـــــحـــــافظ اHــــاداHــــادّة ة 
احلـسـابـات واحملـاسب اHعـتـمـد اHـسـؤولـية الـتـأديـبـيـة  أمام
اللجـنة التأديـبية للمـجلس الوطني لـلمحاسـبة حتى بعد
استـقالـتهم من مـهـامهمp عن كل مـخالـفة أو تـقصـير تـقني

أو أخالقي في القواعد اHهنية عند �ارسة  وظائفهم.
pتـتــمـثل الـعــقـوبــات الـتـأديــبـيـة الــتي �ـكن اتــخـاذهـا

وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتهاp في:
pاإلنذار -

pالتوبيخ -
pدة أقصاها ستة (6) أشهرH ؤقتHالتوقيف ا -

- الشطب من اجلدول.
يـقـدم كل طــعن ضـد هــذه الـعــقـوبـات الــتـأديـبــيـة أمـام
اجلــهـة الــقـضــائـيــة اخملـتــصــةp طـبــقـا لإلجــراءات الـقــانـونــيـة

اHعمول بها.
حتـدد درجـات األخـطاء والـعـقـوبـات التي تـقـابـلـها عن

طريق التنظيم.
الفصل الفصل التاسعالتاسع

حاالت التنافـي واHوانـعحاالت التنافـي واHوانـع

اHـاداHـادّة ة 64 :  :  لـتـحـقـيق �ـارسـة مـهـنـة اخلـبـير احملـاسب
ومـهــنـة مـحــافظ احلـسـابــات ومـهـنــة احملـاسب اHـعــتـمـد بـكل
استقاللية فكـرية وأخالقيةp يعتبر متنافيا مع هذه اHهن

في مفهوم هذا القانون : 

اHاداHادّة ة 53 :  : ال �ـكن تعيـW األجهزة اHـسيرة لـلشركات
والــتــجــمــعــات اHــذكــورة فـي اHــادتـW 46 و52 أعالهp إال من

بW اHهنيW اHسجلW في اجلدول .

اHــــــاداHــــــادّة ة 54 :  : ال �ـــــكـن أن تـــــعــــــW األجـــــهــــــزة اHـــــســــــيـــــرة
اHذكورة في اHادة 53 أعالهp في أكثر من شركة أو جتمع.

اHــــاداHــــادّة ة 55 :  : �ـــكـن أن تـــنــــشــــأ في الــــشــــكل الــــقـــانــــوني
اHـنـصـوص علـيهp كل مـؤسـسـة عـمومـيـة اقـتـصاديـة هـدفـها
االجــتــمــاعي �ـــارســة مــهــنــة اخلــبــيـــر احملــاسب أو مــحــافظ
احلـسابـات أو احملـاسب اHعـتـمد في ظل احـتـرام أحكـام هذا
الــقـانــونp  شـريــطـة أن يــكـون اHــسـتـــخـدمـــون اHـتـــدخـلـون
اHـوقـــعـــون عــلى الــعـــقـود والــوثــائق الــتي لــهــا حــجــيـة في
نظـر الـقانـونp  مـسـجلـW في جـدول اHصف أو الـغـرفة أو

اHنظمة  في أصنافهم اخلاصة.

اHــاداHــادّة ة 56 :  : ال يـحـق لــلـخــبــراء احملــاســبــW ومــحـافــظي
احلـــســابـــات واحملــاســـبـــW اHــعـــتـــمــديـن الــشـــركـــاء في إطــار
الـشــركــات والــتــجــمــعــات اHــذكـورة فـي اHـادة 46 أعالهp أن
ينـفذوا باسمـهم اخلاص مهـام أو عهدات يـكونون قـد كلفوا

بها جراء تسجيلهم في اجلدول.
يـنـبـغي أن تـوكل هـذه اHـهـام أو الـعـهـدات وجـوبا إلى

الشركات أو التجمعات.

W57 :  : تـــــنــــــجـــــز أعــــــمــــــال اخلـــــبــــــراء احملـــــاســــــبـــــ اHـــــاداHـــــادّة ة 
ومـــحــــافــــظي احلــــســـابــــات واحملــــاســـبــــW اHــــعـــتــــمــــدين حتت
أســــمــــائـــهـم الــــشـــخــــصــــيــــة اخلــــاصــــة وحتت مــــســــؤولـــيــــتــــهم
الــشـخــصـيــة حــتى وإن كـانــوا ضـمـن شـركــةp وال تـقــبل أيـة

أسماء مستعارة.
ويــــجــب عــــلــــيـــــهم مــــــراعــــاة األحـــــكـــــام الــــقــــانـــــونــــيــــة
والـتـنـظـيـمـيـة الـتي حتـكـم مـهـنـتـهم وكـذا الـنـظـام الـداخـلي
لـــلـــمـــصـف الـــوطـــني أو الــــغـــرفـــة الـــوطـــنــــيـــة أو اHـــنـــظـــمـــة

الوطنية.
اHـاداHـادّة ة 58 :  : تــشـمـل حـقــوق وواجــبــات أعــضــاء اHـصف
الــوطـني لــلـخـبــراء احملـاســبـW وأعـضــاء الـغــرفـة الـوطــنـيـة
حملـــــافـــــظي احلـــــســـــابــــات وأعـــــضـــــاء اHـــــنــــظـــــمـــــة الــــوطـــــنـــــيــــة
لـــلــمـــحـــاســبـــW اHــعـــتـــمــديـنp شــركـــات اخلــبـــرة احملـــاســبـــيــة
وشـركـات مـحـافـظـة احلـسـابـات وشـركـات احملـاسـبـة مـا عدا

حق التصويت وحق الترشح.

الفصل الفصل الثامنالثامن
مــســؤولـــيــات اخلــبــراء احملـــاســبــW ومــحــافـــظي احلــســابــاتمــســؤولـــيــات اخلــبــراء احملـــاســبــW ومــحــافـــظي احلــســابــات

واحملاسبW اHعتمدينواحملاسبW اHعتمدين

59 :  : يــتـــحــمل مــحــافظ احلــســابــات اHــســؤولــيــة اHـاداHـادّة ة 
العـامة عن العنـاية zهـمته ويلتـزم بتوفـير الوسائل دون

النتائج.
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أو اHـــعــنـــويـــW الـــذين حتـــصـــلـــوا عـــلى أجـــور أو أتـــعــاب أو
امتـيازات أخرىp ال سـيمـا في شـكل قروض أو تـسبـيقات
أو ضـــمــــانـــات من الـــشــــركـــة أو الـــهـــيـــئــــة خالل الـــثالث (3)
سنوات األخـيرة  كـمحـافظي حسـابات لـدى نفس الـشركة

أو الهيئة.
توسع نفس حـاالت التنافي واHـوانع وتلك اHذكورة
في اHـادتW 64 و 65 أعاله إلى أعــضـاء شــركــات مـحــافــظـة

احلسابات.

اHاداHادّة ة 67 :  : �نـع اخلبـير احملـاسب ومحـافظ احلسـابات
واحملاسب اHعتمـدp القيام بأية  مهمة في اHؤسسات التي

تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

اHــــــاداHــــــادّة ة 68 :  : إذا اســـــــتـــــــقــــــدمــت شـــــــركـــــــة أو هـــــــيـــــــئــــــة
محــافظW (2) لـلحــسـابات أو أكــثرp فـإن هؤالء يجـب أن
ال يــكـــونــوا تـابـــعــW  لــنـــفس الــســـلـــطــة وأال تــربــطـهـم أيـة
مـصـلـحة وأال يـكـونـوا مـنـتـمـW إلى نـفس شـركـة مـحـافـظة

احلسابات.

اHـــــاداHـــــادّة ة 69 :  : إذا أراد اخلـــــبــــــيــــــر احملـــــاسـب أو مـــــحــــــافظ
احلسـابـات أو احملـاسب اHـعـتـمـد أن �ارس نـشـاطـا مـنـافـيا
pـواد  أعالهHبـصـفــة مـؤقـتــة كـمــا هـو مـنــصـوص عـلــيه في ا
يـتـعW عـلـيه طـلب  إغـفـاله من اجلـدول لدى جلـنـة االعـتـماد
في أجل أقــصـاه شـهـر (1) واحـد مـن تـاريخ بـدايــة نـشـاطه.
وتــمـنح جلـنــة االعـتــمـاد اHـوافــقـة إذا كـانـت اHـهـمــة اجلـديـدة

للمهني ال تمس بطبيعتها باHصالح األخالقية للمهنة.

اHاداHادّة ة 70 :  : �نـع اخلبـير احملـاسب ومحـافظ احلسـابات
واحملاسب اHعتمد الـسعي بصفة مبـاشرة أو غير مباشرة
لـــــدى الــــزبــــون لـــــطــــلب مـــــهــــمــــة أو وظــــيـــــفــــة تــــدخـل ضــــمن

اختصاصاتهم القانونية.
كــمــا �ــنــعــون من  الــبــحث عـن الــزبــائن بــتــخــفــيض
األتـــعــاب أومـــنـح تــعـــويـــضـــات أو امـــتـــيـــازات أخـــرى وكــذا

استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار لدى اجلمهور.

تطبّق هذه اHوانع أيضا على الشركات والتجمعات
اHمارسة للمهنة.

اHــاداHــادّة ة 71 :  : يـــتــعـــW عــلـى اخلــبـــيــر احملـــاسب ومـــحــافظ
احلسابات واحملاسب اHـعتمد كتم السـر اHهني حتت طائلة
الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادتــW 301 و302 من

قانون العقوبات.
ويـــــخــــضـع لــــنـــــفس االلــــتـــــزامــــات اخلـــــبــــيـــــر احملــــاسب
ومـــــحـــــافـظ احلـــــســــــابـــــات واحملـــــاسـب اHـــــتـــــربــــــصـــــون وكـــــذا
مــســـتــخــدمـــو اخلــبــراء احملـــاســبــW ومـــحــافــظي احلـــســابــات
واحملـــاســبـــW اHــعـــتـــمــدينp وكـــذا الــشـــركـــاء في الــشـــركــات
اHــــنــــصــــوص عـــــلــــيــــهــــا في اHــــواد 47 و48 و49 و52 مـن هـــذا

القانون.

- كل نـــشـــاط جتـــاريp ال ســيـــمـــا في شـــكل وســـيط أو
pهنيةHعامالت التجارية واHوكيل مكلف با

- كل عــــمل مــــأجــــور يـــقــــتـــضـي قـــيــــام صــــلـــة خــــضـــوع
pقانوني

- كل عـهـدة إداريـة أو الـعـضـويـة في مـجـلس مـراقـبة
اHــؤســـســات الــتـــجــاريـــة اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في الـــقــانــون
pادة 46 أعالهHنصوص عليها في اHغير تلك ا pالتجاري

- اجلمع بW �ارسة مهنة اخلبير احملاسب ومحافظ
احلـــســــابـــات واحملـــاسـب اHـــعــــتـــمـــد لــــدى نـــفس الــــشـــركـــة أو

pالهيئة
pانيةHكل عهدة بر -

- كل عـــهـــدة انـــتـــخـــابـــيـــة فـي الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة
للمجالس احمللية اHنتخبة.

يـتـعـW عــلى اHـهـنـي اHـنـتـخـب لـعـضـويــة الـبـرHـان أو
لـعضـوية الـهـيئـة التـنـفيـذيـة جمللس مـحلـي منـتخبp إبالغ
التنظيـم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد (1)

من تاريخ مباشرة عهدته.
يـــتم  تـــعــيـــW مـــهــنـي الســتـــخالفه يـــتـــولى تـــصــريف

األمور اجلارية Hهنتهp طبقا ألحكام اHادة 76 أدناه.
ال تـتـنــافى مع �ــارسـة مــهــنـة اخلــبــيـر احملــاسب أو
مـحــافـظ احلـســابـات أو احملــاسب اHــعــتــمـد مــهــام الـتـعـلـيم
pوالبـحث في مجـال احملاسـبة بـصفـة تعـاقديـة أو تكـميـلية
طـبـقـا لـلـتـشـريع الـسـاري اHـفـعـول وكـذا احلـاالت  اHـذكـورة

في اHادتW 46 و52 من هذا القانون.

اHاداHادّة ة 65 :  : �نع محافظ احلسابات من :
- الـقـيـام مــهـنـيـا zـراقـبـة حــسـابـات الـشـركـات الـتي

pتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة�
- الـقـيـام بــأعـمـال تـسـيــيـر سـواء بـصــفـة مـبـاشـرة أو

pسيرينHساهمة أو اإلنابة عن اHبا
- قـبـول ولـو بـصـفـة مـؤقـتـةp مـهـام اHـراقـبـة الـقـبـلـية

pعلى أعمال التسيير
- قــبــول مـهــام الــتـنــظــيم في مــحـاســبــة اHـؤســسـة أو

pراقبة أو اإلشراف عليهاHالهيئة ا
- �ارسـة وظـيـفـة مسـتـشـار جـبـائي أو مهـمـة خـبـير

pقضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها
- شـغل منـصب مـأجور في الـشـركة أو الـهـيئـة التي
راقبها بعد أقل من ثالث (3)  سنوات من انتهاء عهدته.

اHــــاداHــــادّة ة 66 :  : زيـــــادة عــــلـى حــــاالت الـــــتــــنـــــافي واHـــــوانع
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا خـــصــوصـــا فـي اHــادة 715 مـــكــرر6 من
Wاألشـخاص الـطـبيـعـي Wال �ـكن تـعيـ pالـقانـون الـتجـاري
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إفالسهـاp يـعـW الـوزير اHـكـلف بـاHـالـية بـنـاء عـلى اقـتراح
من رئـــيس مـــجـــلس اHـــصف الـــوطـــني أو رئـــيس مـــجـــلس
pــنـظــمـة الــوطـنــيـةHالـغــرفـة الــوطـنــيـة أو رئــيس مــجـلس ا
مـهــنـيــا مـؤهال  لــتـســيـيـر اHــكـتب الــذي تـنــتـهي مــهـامه مع

نهاية إجراء التصفية أو مع زوال اHانع.
ويـــخــضع اHـــهـــني اHـــعـــW حلــاالت الـــتـــنــافـي واHــوانع

اHنصوص عليها في هذا القانون. 

اHــاداHــادّة ة 77 :  :  يــعــتـــبــر خــبـــيــرا مــحـــاســبــا مـــتــربــصــا أو
مـحـافـظـا مـتـربـصـا لـلـحسـابـات أو مـحـاسـبـا مـتـربـصـا في
مــــفـــهــــوم هـــذا الــــقـــانــــونp اHـــتــــرشح الــــذي تـــابـع الـــتــــكـــوين
الــنـــظــري اHـــطــلـــوب واHــقـــبــول من طـــرف جلــنـــة الــتـــكــوين
للمـجلس الوطني لـلمحاسـبة للقـيام بتربص مـهني طبقا

للشروط احملددة عن طريق التنظيم.
ال يـــعــــتــبـــر اخلــبــــيـــر احملـــاسـب اHــتــــربص ومـــحـــافظ
احلــــســـــابــــات اHـــتــــربـص واحملـــاسـب اHـــتــــربـص أعـــضــــاء في
pنظمة الوطنيةHصف الوطني أو الغـرفة الوطنية أو اHا

إال أنهم يخضعون للتوجيه والرقابة التأديبية.

اHاداHادّة ة 78 :  : يـلزم اخلبـير احملـاسب ومحافظ احلـسابات
واحملــــاسب اHــــعـــتــــمـــد اHــــمـــارســــون Hـــهــــامــــهم بـــاســــتـــقــــبـــال
Wهـني لـلـخبـراء احملـاسـبHوتنـظـيم الـتربـص ا WتـربـصـHا
ومــحـــافــظي احلـــســابــات واحملـــاســبــW اHـــتــربـــصــpW حــسب
pالـكــيـفــيـات احملـددة مـن قـبل اجملــلس الـوطــني لـلــمـحــاسـبـة
بــــالــــتـــعــــاون مـع اHــــصف الــــوطــــني والــــغــــرفــــة الــــوطــــنــــيـــة

واHنظمة الوطنية.
ويـــلــزم اخلــبـــراء احملــاســبــون ومـــحــافــظـــو احلــســابــات
واحملــاسـبــون اHــعـتــمـدون zــنح أجــرة لــلـمــتـربــصــW الـذين
يــــتــــكـــفــــلــــون بــــهم حــــسـب الــــكـــيــــفــــيــــات احملــــددة عن طــــريق

التنظيم.
يــتـــرتب عــلـى رفض الــتــأطـــيــر غــيـــر اHــبــرر عـــقــوبــة
تـأديبية تصـدرها جلنة االنـضباط والتـحكيم اHذكورة في

اHادة 5 أعاله.

اHاداHادّة ة 79 :  : تنظم بصفة انـتقالية امتحانات للخبراء
احملــــاســـبــــW اHـــتــــربــــصـــW الــــذين اســــتـــكــــمــــلـــوا تــــربــــصـــهم
واحلـاصـلW عـلى شـهـادة نهـايـة التـربص في فـترة أقـصـاها

سنتان (2).
حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق

التنظيم.
الفصل الفصل  احلادي عشر احلادي عشر
أحكام  انتقاليةأحكام  انتقالية

اHـاداHـادّة ة 80 :  : حتل جلـنـة خاصـة مـتـساويـة األعـضـاء محل
مـجــلس اHـصف الـوطــني لـلـخــبـراء احملـاسـبــW ومـحـافـظي

اHــاداHــادّة ة 72 :  : ال يـــتــــقـــيـــد اخلـــبـــيـــر احملــــاسـب ومـــحـــافظ
احلســابات واحملـاسـب اHعـتـمـد بـالســر اHهـني في احلاالت

اHنصـوص عليها في القانون وال سيما : 
pWبعد فتح بحث أو حتقيق قضائي -

- zـــــقـــــتــــضـى واجب اطـالع اإلدارة اجلــــبـــــائـــــيــــة عـــــلى
pقررةHالوثائق ا

pبناء على إرادة موكليهم -
- عـــنــــدمـــا يـــتـم اســـتــــدعـــاؤهم لــــلـــشــــهـــادة أمــــام جلـــنـــة

االنضباط والتحكيم اHقررة في اHادة 5 أعاله. 

اHــــاداHــــادّة ة 73 :  : يـــعــــاقـب كل من �ــــارس مــــهــــنـــة اخلــــبــــيـــر
احملـاسب ومـحـافظ احلـسـابـات واحملـاسب اHـعـتـمـد بـطـريـقـة

غير شرعية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. 
وفي حــــالـــة الـــعــــودp يـــعـــاقب مــــرتـــكب هــــذه اخملـــالـــفـــة
بــــاحلـــبـس تـــتــــراوح مـــدته مـن ســـتـــة (6) أشـــهـــر إلـى ســـنـــة

واحدةp وبضعف الغرامة.  

74 :  : يــعــد �ــارســا غــيــر شــرعي Hــهــنــة اخلــبــيــر اHـاداHـادّة ة 
احملــاسب أو مــحــافظ احلــســابــات أو احملــاسب اHــعــتــمــدp كل
شـــخص غــــيـــر مـــســـجـل في اجلـــدول أو ª تـــوقــــيف مـــؤقت
لـتـسجـيـله أو شـطبه من اجلـدول والـذي �ـارس أو يواصل
في أداء الـــعـــمـــلـــيـــات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في أحـــكـــام هـــذا

القانون.
ويـــعـــد كـــذلـك �ـــارســـا غـــيـــر شـــرعـي Hـــهـــنـــة اخلـــبـــيـــر
احملــاسب ومــحـافظ احلــســابـات واحملــاسب اHـعــتــمـدp كل من
ينتـحل إحدى هـذه الصـفات أو تسـميـات شركـة خبرة في
احملاسبة أو شركة مـحافظة احلسابـات  أو شركة محاسبة
أو أية صفـة أخرى ترمي إلى خلق تـشابه أو خلط مع هذه

الصفات والتسميات.

الباب الباب العاشرالعاشر
أحـكام مخـتلفـةأحـكام مخـتلفـة

اHــاداHــادّة ة 75 :  : يـــتــعـــW عــلـى اخلــبـــيــر احملـــاسب ومـــحــافظ
احلـسابـات واحملـاسب اHعـتـمـد اكتـتـاب عقـد تـأمW لـضـمان
مسؤولـيتهم اHـدنية الـتي من اHمـكن أن يتحـملوهـا أثناء

�ارسة مهنتهم.
يـضـمن عقـد الـتـأمـW الـذي يكـتـتـبه اHـصف الـوطني
والـغــرفـة الـوطـنــيـة واHـنـظــمـة الـوطـنــيـةp الـنـتــائج اHـالـيـة
لـلــمـسـؤولـيــة اHـدنـيـة الــتي يـتـحـمــلـهـا اخلـبــراء احملـاسـبـون
ومــحـــافـــظــو احلـــســابـــات واحملـــاســبـــون اHــعـــتـــمــدون وغـــيــر

.Wشمولة بعقد تأمHا

اHــــاداHــــادّة ة 76 :  : فـي حـــــالــــة وفــــــاة  أو شـــــطـب أو إيــــقـــــاف
اخلـبير احملاسـب أو محافظ احلسـابات أو احملاسب اHـعتمد
أو أيـة حـالـة أخـرى zا فـيـهـا حاالت حـل الشـركـات أو شـهر
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لــلــتــشــريع والــتـــنــظــيم اHــعــمــول بــهــمــا في جــدول اHــصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبـــW ومــــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
pـعــتــمــدين عــنــد تــاريخ نــشــر هــذا الــقــانـونHا Wواحملــاســبــ
مـعتـمـدين تـلقـائـيـا ومسـجـلW في جـدول اHـصف الـوطني
لــلــخـــبــراء احملــاســبـــW و/أو في جــدول الــغــرفـــة الــوطــنــيــة
حملــافــظـي احلــســابــات و/أو في جــدول اHــنــظــمــة الــوطــنــيــة

للمحاسبW اHعتمدين.

اHـاداHـادّة ة 83 :  : مـع مـــراعــاة أحــكــام اHـادة 81 أعـالهp تـلــغى
جميع األحكام اخملالفة لهذا القانونp ال سيّما القانون رقم
91 - 08 اHـؤرخ في 12 شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل

ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلـق zــهـــنــة اخلـــبـــيــر احملـــاسب ومـــحــافظ
احلسابات واحملاسب اHعتمد.

اHـــــاداHـــــادّة ة 84 : :  يـــــنـــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيــّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 16 رجـب عـــام 1431 اHــــوافق 29
يونيو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

احلــسـابــات واحملــاسـبــW اHـعــتــمـديـن عـنــد تـاريـخ نـشــر هـذا
الــقــانــون في اجلــريــدة الــرســمــيّــةp لــتــحــضــيــر انــتــخــابــات
Wاجملــلس الــوطــني لــلــمــصف الــوطــني لــلــخــبــراء احملــاســبـ
واجملـلـس الـوطــني لــلــغـرفــة الــوطـنــيــة حملـافــظي احلــســابـات
Wواجملـــلس الـــوطـــني لـــلـــمـــنـــظــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلـــمـــحـــاســـبــ

اHعتمدينp في أجل أقصاه ثالثة (3) أشهر.
ال يــقل تـــمــثـــيل أيــة مـــهــنـــة في الــلـــجــنــة اخلـــاصــة عن

عضوين (2).
حتدد تشكيـلة اللجنة اخلاصة وصالحياتها عن طريق

التنظيم.
اHـــــاداHـــــادّة ة 81 :  :  تــــــبـــــقـى أحـــــكــــــام الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 08
اHــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 والـنصـوص الالحقـة به واHـتعـلقـة بشـروط االلتـحاق

zـــهـن اخلـــبـــيـــر احملــــاسب ومـــحــــافظ احلـــســــابـــات واحملـــاسب
اHـــعــــتـــمـــدp ســـاريـــة اHـــفـــعـــول إلـى غـــايـــة نـــشـــر الـــنـــصـــوص
الـتـطـبـيــقـيـة لـهــــذا الـقـــانـونp فــي أجــل ال يــتـــعـدى ســتـة

(6) أشهر.
الفصل الفصل الثاني عشرالثاني عشر

أحــكام  نهائيةأحــكام  نهائية
82 :  :  يــعــتــبــر اخلــبــراء احملــاســبــون ومــحــافــظــو اHـاداHـادّة ة 
احلـــســـابــات واحملـــاســـبـــون اHـــعــتـــمـــدون اHـــســـجــلـــون طـــبـــقــا

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
صـفـر - وzـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 9 
عــــــام 1431 اHــــوافق 25  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2010 واHــــتــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر zـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2010 لسنة
- وzــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 41
اHؤرخ في 9  صفر عام 1431 اHوافق 25  يناير سنة 2010
واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصـصة للوزير األول من

p2010 الية  لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
مــــصـــــالح الــــوزيـــــر األولp بــــاب رقــــمه 37 - 12  وعــــنــــوانه
"مـصـاريف نـقل الـفريـق الوطـني لـكـرة الـقـدم ومـنـاصريه

(اخلرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـلـغى من مـيزانـية ســنـة 2010  اعـتـمــــاد
قـــــــدره مـلـــيـــار وخـمــســة وأربـعــون مـلــيــونـا وســبــعـمــائـة

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 171 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن إحـداثن إحـداث

بـاب وحتـويل اعـتمـاد إلى مـيـزانـيـة تسـيـيـر مـصالحبـاب وحتـويل اعـتمـاد إلى مـيـزانـيـة تسـيـيـر مـصالح
الوزير األوالوزير األوّل.ل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا



28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1442
11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 م م

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـداخليـة واجلماعـات احملليـةp الفرع األول - اإلدارة
الـــــــعـــــــامــــــــة -  بـــــــاب رقـــــــمه 37-17 وعـــــــنـــــــوانـه "اHـــــــصــــــــالح
الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة - مـساعدات لـلعـائالت الرحل

بواليات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـلـغى من مـيزانـية ســنـة 2010  اعـتـمــــاد
قـــــدره مـائـتان وثالثـة وعـشرون مـلـيونـا وثـما»ـائة ألف
ديـنـار (223.800.000 دج) مـــقــيّـد في مــيــزانـيــة الـتــكــالـيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتـمــاد
قـــــدره مـائتـان وثالثـة وعـشـرون مـليـونـا وثـمـا»ـائة ألف
ديــنــار (223.800.000 دج)  يــــقـــيّـــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر
وزارة الــداخــلــــيـــة واجلـمـــاعــات احملــلــيــــةp الــفـــرع األول -
اإلدارة الــــــعــــــامــــــــة  وفي الــــــبــــــاب رقم 37 - 17 "اHــــــصــــــالح
الالمـركزيـة التـابعـة للـدولة - مـساعدات لـلعـائالت الرحل

بواليات أدرار  وتامنغست وتيندوف وإيليزي".

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـكـلــف وزيـــر اHــالـيــــة ووزيـــر الــداخـلـيـة
واجلـمــاعـات احملــلــيـةp كـلّ فـيــمـا يــخــصّــهp بـتـــنـــفــيـــذ هــــذا
اHـــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر في اجلــــــريـــــدة الــــــرّســـــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7
يوليو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم مــــرســــوم رئــــاسيرئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 173 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن إحـداثن إحـداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
الشؤون الدينية واألوقاف.الشؤون الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- وzــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

وتــسـعــة وسـبــعـون ألف ديــنـار (1.045.779.000 دج) مـــقـيّـد
في مـيـــزانـيــة الـتـــكـالـيف اHـشــــتـركـة وفي الـبـــاب رقــم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتـمــاد
قــــــدره مــلـــيـــار وخـمــســة وأربــعـون مــلــيــونــا وسـبــعــمــائـة
وتـسعـة وسـبعـون ألف ديـنار (1.045.779.000 دج)  يــقــيّـد
في مـيــزانـيــة تـســيـيـر مــصـالـح الـوزيـر األول وفـي الـبـاب
رقم 37-12  "مـصـاريف نقل الـفـريق الـوطنـي لكـرة الـقدم

ومناصريه (اخلرطوم - لواندا - جوانسبورغ)".

اHاداHادّة ة 4 : :  ينـشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7
يوليو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 172 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن إحـداثن إحـداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
الداخلية واجلماعات احملليالداخلية واجلماعات احملليّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

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

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
صـفـر - وzـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 9 
عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سنة 2010 واHتـضمن توزيـع
االعتمـادات اخملصصــة Hيزانيـة التـكاليـف اHشتركـة من

p2010 الية لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
- وzــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 42
اHؤرخ في 9  صفر عام 1431 اHوافق 25  يناير سنة 2010
واHــتـضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصـة لــوزيـر الــدولـة
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

p2010 الية  لسنةHوجب قانون اz
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مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 174 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن حتـويلن حتـويل

اعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- وzـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وzـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في  9 صـفـر
عام 1431 اHـوافق 25 ينـاير سـنة 2010 واHتـضـمن توزيـع
االعتمـادات اخملصصــة Hيزانيـة التـكاليـف اHشتركـة من

p2010 الية لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
- وzــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 49
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير zـوجب قـانون

p2010 الية  لسنةHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى : يـــلــــغــى من مـــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2010
اعـــــتــــــمـــــــــاد قــــــــدره ســـــتــــــة عــــــــشـــــر مـــــلــــــيــــــون ديــــــنــــــار
(16.000.000 دج) مـقيــد في ميزانية التكاليف اHشتركة
وفـي الـبــاب رقم 37 - 91 "نــفــقـات مــحــتــمـلــة - احــتــيـاطي

مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قـــدره ستــة عــشر ملـيـون ديـنار (16.000.000 دج) يقيـد
في مـيـزانـيـة تـســيـيـر وزارة الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف
وفـي الـبــاب رقم 37 - 01 "اإلدارة اHــركــزيــة - اHــؤتــمـرات

واHلتقيات".
اHــاداHــادّة ة 3 : : يـــكـــلـّف وزيـــــر اHـــالــيــــة ووزيــــر الـــشــؤون
الـــديـــنـــيـــة واألوقـــافp كلّ فـــيـــمـــا يـــخـــصّهp بـــتـــنـــفـــيــــذ هــــذا
اHــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7

يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

صـفـر - وzـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 9 
عــــــام 1431 اHــــوافق 25  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2010 واHــــتــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر zـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2010 لسنة

- وzقـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 10-49 اHـؤرخ
في 9  صــــفـــــر عــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2010
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير zـوجب قـانون

p2010 الية  لسنةHا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــشـــؤون الــديــنــيـــة واألوقــاف لــســنــة p2010 الــفــرع
األولp فــــــرع وحـــــــيــــــدp الــــــفــــــرع اجلــــــزئـي األول - اHــــــصــــــالح
اHركـزيـةp العـنوان الـرابع - الـتدخالت الـعمـومـيةp الـقسم
pالـرابع - النشاط االقـتصادي - الـتشجيـعات والتدخالت
بـاب رقـمه 44 - 02 وعـنــوانه "مـســاهـمــة الـدولــة لـلــديـوان

الوطني للحج والعمرة".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـلـغى من مـيزانـية ســنـة 2010  اعـتـمــــاد
قــــــدره سـتـون مـلـيـون ديـنـار (60.000.000 دج) مــقـيّد في
مـيــزانـيـة الــتـكــالـيف اHــشـتــركـة وفي الــبـاب رقم 37 - 91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتـمــاد
قــــدره سـتـون مـلـيـون ديـنار (60.000.000 دج) يــقــيّـد في
مـيزانـية تـسيـيـر وزارة الشـؤون الديـنيـة واألوقاف وفي
الـبـاب رقم 44 - 02 "مـســاهـمــة الـدولــة لـلــديـوان الــوطـني

للحج والعمرة".

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـكـلــف وزيـــر اHـالـيــــة ووزيـــر الـشـــؤون
الــديــنـيـــة واألوقـافp كلّ فــيـمــا يــخـصّــهp بــتــنـــفــيـــذ هــــذا
اHـــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشــــــر في اجلــــــريـــــدة الــــــرّســـــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7
يوليو سنة 2010.
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28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1642
11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 م م

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 176 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن حتـويلن حتـويل

اعــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــةاعــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــة
والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- وzــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
صـفـر - وzـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 9 
عام 1431 اHـوافق 25 ينـاير سـنة 2010 واHتـضـمن توزيـع
االعتمـادات اخملصصــة Hيزانيـة التـكاليـف اHشتركـة من

p2010 الية لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
- وzــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 54
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير zـوجب قانون

p2010 الية  لسنةHا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعـتـــمـــــاد قـــــدره تـســعـة وعــشــرون مـلــيـونــا وخـمــسـمــائـة
ألف دينار (29.500.000 دج) مقيد في مـيزانية التكاليف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قــــــدره تـــســعــــة وعــشــــرون مـــلـــيــــونــا وخـــمــســـمـــائـــة ألـف
ديــــنـــار (29.500.000 دج)  يـــقــيــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر
وزارة الــفــالحـة والــتـــنـمــيـة الـريـــفـيــة وفي الـبـــاب رقــم

37 - 01 "اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات".

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـــكـــلّــف وزيـــــر اHـــالـــيــــة ووزيــــر الـــفالحـــة
والــتــنــمـــيــة الــريــفـــيــةp كلّ فـــيــمــا يــخـــصّهp بــتــنـــفــيـــذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7

يوليو سنة 2010.
عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

مــــرســــوم مــــرســــوم رئــــاسيرئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 175 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p2010 يـتــضـم يـتــضـمّن حتـويلن حتـويل

اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين.اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- وzــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وzــقــتــضى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
صـفـر - وzـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 9 
عام 1431 اHـوافق 25 ينـاير سـنة 2010 واHتـضـمن توزيـع
االعتمـادات اخملصصــة Hيزانيـة التـكاليـف اHشتركـة من

p2010 الية لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
- وzــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 10 - 50
اHؤرخ في 9 صـفر عام 1431 اHوافق 25  ينـاير سـنة 2010
واHتـضمن تـوزيع االعتمـادات اخملصـصة لوزيـر اجملاهدين
p2010 الية  لسنةHوجب قانون اz من ميزانية التسيير

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعــتـــمــــــاد قـــــدره مــلــيــار وثــمـا»ــائــة وخــمــســون مــلــيــون
ديـنــار (1.850.000.000 دج) مقـيد في مـيـزانيـة الـتكـاليف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قــــــدره مـــلـــيـــار وثـــمـــا»ـــائـــة وخـــمـــســـون مـــلـــيــــون ديـــنــــار
(1.850.000.000 دج) يـــقــيـــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة
اجملـاهـدين وفي الـبـاب رقم 46 - 07 "الـتـكـمــيل الـتـفـاضـلي

للمعاش اHقدم للمجاهدين".
pــالـيـــة ووزيــر اجملــاهـدينHـادّة ة 3 : : يـكــلّــف وزيـــر اHـاداHا
كلّ فيـما يخـصّهp بتنـفيـذ هــذا اHرســوم الــذي ينـشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7

يوليو سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2010
اعـتــمـــــاد قــــدره مـلـيــار وخـمـسـمـائـة وخـمـسـة وخـمـسـون
ملـيـونا وأربـعـة وستـون ألف ديـنار ( 1.555.064.000 دج )
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم
37 - 92 "احـــــــــتـــــــــيــــــــاطـي لـــــــــرفـع األجــــــــر الـــــــــوطـــــــــنـي األدنى

اHضمون".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يــخـصص Hـيـزانيــة ســنة 2010  اعـتــمــاد
قـــــدره مــلـيــار وخــمــسـمــائــة وخــمـســة وخــمــسـون مــلــيــونـا
وأربــعـة وسـتــون ألف ديـنـار ( 1.555.064.000 دج )  يــقـيـّـد
في مـيزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان
االجتـماعي وفـي األبـواب اHبـينة في اجلـدول اHلـحق بهذا

اHرسوم. 

3 : : يـــكــــلّــف وزيــــــر اHـــالـــيـــــــة ووزيـــر الـــعـــمل اHــاداHــادّة ة 
pكـلّ فــيــــمـــا يــخــصّه pوالـــتــشــغـــيل والــضـــمــان االجــتـــمــاعي
بـــتـــنـــفــــيــــذ هــــذا اHـــرســـــــوم الــــذي يــــنــــــشـــر في اجلـــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 7
يوليو سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســــوم رئــــاسيمــــرســــوم رئــــاسيّ رقم  رقم 10 -  - 177 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 24 رجـب عـــام رجـب عـــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 7 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة p2010 يـتــضــم يـتــضــمّن حتـويلن حتـويل

اعــــتـــــمــــاد إلـى مــــيـــــزانــــيــــة تـــــســــيـــــيــــر وزارة الـــــعــــملاعــــتـــــمــــاد إلـى مــــيـــــزانــــيــــة تـــــســــيـــــيــــر وزارة الـــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا -
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيّـــمــا اHـــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- وzــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- وzــقــتــضـى الــقــانــون رقم 09 - 09  اHــؤرخ في 13 
مـــــحـــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق  30 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2009 

p2010 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وzــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 9  صـفـر
عام 1431 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2010  واHتـضمن توزيـع
االعـتمـادات اخملصصــة Hيزانيــة التكالـيـف اHشتركـة من

p2010 الية لسنةHوجب قانون اz ميزانية التسيير
- وzقتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 10 - 65 اHؤرخ
في 9  صــــفـــــر عــــام 1431 اHـــــوافق 25  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
واHــتــضــمن تــوزيع االعــتـمــادات اخملــصــصـة لــوزيــر الــعـمل
والـتـشغـيل والـضـمـان االجـتـمـاعي من مـيزانـيـة الـتـسـيـير

p2010 الية  لسنةHوجب قانون اz

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

08 - 46

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اHساعدة والتضامن
التكميلي التفاضلي لفائدة اHعاشات الصغيرة..........................

مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

23 - 31

23 - 31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية للتشغيلاHصالح الالمركزية للتشغيل

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

pـــتـــعـــاقــدونHـــســـتـــخــدمـــون اHـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة لـــلــتـــشـــغـــيل - اHا
الــــــرواتبp مــــــنـح ذات طـــــابـع عــــــائـــــلـي واشــــــتــــــراكـــــات الــــــضــــــمـــــان
االجتماعي.........................................................................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHفتشية العامة للعملاHفتشية العامة للعمل

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHـــركـــزيـــة لـــلـــمـــفـــتــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعـــمل - اHـــســـتـــخـــدمــون
اHــــتــــعــــاقـــدونp الــــرواتـبp مـــنـح ذات طــــابع عــــائــــلي واشــــتــــراكـــات
الضمان االجتماعي.............................................................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.266.000

1.551.266.000

85.000

85.000

85.000

85.000
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناويــنالعناويــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 31

الفرع الفرع اجلزئي الثانياجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHــــصـــالح الالمــــركـــزيـــة الـــتـــابــــعـــة لـــلـــمـــفــــتـــشـــيـــة الـــعـــامــــة لـــلـــعـــمل -
اHـــســـتــخـــدمـــون اHـــتـــعـــاقـــدونp الـــرواتبp مـــنح ذات طـــابع عـــائـــلي
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مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
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3.713.000

3.713.000

3.713.000

3.713.000

3.798.000

1.555.064.000

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرئـاسيّ  اHـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أول أبــريل سـنـة 2010

واHــتـضــمن تـعــيـW الــسـيـدة لــيـنــدة شـيــبـانp نــائـبــة مـديـر
pديرية إدارة الوسائل للوزير األولz للموارد البشرية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى :ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيّــدة لـيــنــدة شـيــبـانHـاداHا
pــديـريــة إدارة الــوسـائلz ـوارد الــبــشـريــةHنــائــبـة مــديــر ا
اإلمـضــاء في حـدود صالحــيـاتــهـاp بــاسم الـوزيــر األول عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

2 : : يــــــنـــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1431
اHوافـق 10 مايو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 25 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1431 اHــوافـق  اHــوافـق 10
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة p2010 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلىن تـــفــويض اإلمـــضــاء إلى

نائبة مدير اHوارد البشرية.نائبة مدير اHوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

- zـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسيّ رقم 09 - 128 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام الوزير األولH2009 وا

- وzقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 63 اHؤرّخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1430 اHــــوافق 7 فــــبــــرايــــر ســــنـــــة 2009

pتضمن مهام ديوان الوزير األول وتنظيمهHوا

- وzقتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 64 اHؤرّخ
في 11 صـفر عام 1430 اHـوافق 7 فبـراير سـنـة 2009 الّذي
يــحــدّد صالحــيــات مــديــريــة إدارة الــوسـائـل لــلــوزيـر األول

pوتنظيمها



28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2042
11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 م م

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك

وفق القائمة االسمية اHلحقة بأصل هذا القـرار.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 رجـب عـــام 1431 اHــــوافـق 15
يونيو  سنة 2010.

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني
قـــــــرار وزاري مـــــــشــــــــتـــــــرك مـــــــؤرقـــــــرار وزاري مـــــــشــــــــتـــــــرك مـــــــؤرّخ في خ في 2 رجـب عـــــــام  رجـب عـــــــام 1431
اHـوافـق اHـوافـق 15 يـونـيـو  سـنة  يـونـيـو  سـنة p2010 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيW ذوين تـعـيW ذوي
الـــرتب فـي الــدرك الـــوطـــني ورجـــال الــدرك بـــصـــفــةالـــرتب فـي الــدرك الـــوطـــني ورجـــال الــدرك بـــصـــفــة

ضباط للشرطة القضــائيـة.ضباط للشرطة القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الدفاع الوطني

pحافظ األختام pووزير العدل

- zـقــتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلــزائـــيــةp اHــعــدّل واHــتـــمّمp ال ســيّــمــا اHــادّة 15

p(الفقرة 5) منه

- وبـــمــــقـــتـــضــى األمــر رقم 66 - 167 اHــــؤرّخ فـــي
18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 الـــــمـــوافــق 8 يــــــونــــــيـــــــو ســــنـــة

1966 الـذي يـحدد zـوجبه تـأليـف وتسـييـر اللّـجـنة اHـكلّـفة

pهام ضابط الشرطة القضائيةH WترشحHبامتحان ا

- وzقتضى اHرسوم الرئاسيّ رقم 05 - 162 اHؤرّخ
في 23 ربـــيع األوّل عــام 1426 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة 2005
الّـــذي يـــحـــدّد مـــهـــام الــوزيـــر اHـــنـــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــدّفــاع

pالوطني وصالحياته

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئـــــاسيّ رقم 09 - 143
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل
ســــــــنـــــة 2009 والـــــــمـــــــتــــــضـــــمّـن مـــــــهـــــام الــــــدرك الـــــوطــــــني

pوتنظيمه

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئـــــاسيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

pأعضاء احلكومة Wسنة 2010 والـمتضمّن تعي

- وzـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتّــــنـــــفــــيــــذيّ رقم 04 -332
اHؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHوافق 24 أكتـوبر سـنـة
pحافظ األختام p2004 الّذي يحدّد صالحيات وزير العـدل

- وzــقــــتــضى الــقــــرار الــوزاري اHــــشــتــرك اHــؤرّخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
pـتـعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضـبـاط الشـرطـة الـقـضـائـيةHوا

pعدّلHا

- وبـعــد االطـالع عـلـى احملـضــر اHــؤرّخ في أول أبــريل
سنة 2010 لـلجنة اHـكلفـة بامتـحان ذوي الرتب في الدرك
الـوطـني ورجـال الـدرك اHتـرشـحـH Wـهـام ضـابط الـشـرطة

pالقضائية

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك ڤنايزيةعبد اHالك ڤنايزية

pعن وزير العدلpعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

األمW العاماألمW العام
مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

وزارة اHاليةوزارة اHالية
قـرار قـرار مـؤرخ في مـؤرخ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 30
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2010 يــعـــدp يــعـــدّل الـــقــرار اHـــؤرل الـــقــرار اHـــؤرّخ في خ في 29 ذي ذي
احلـــجـــة عــام احلـــجـــة عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008
واHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقاتواHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

األشغال.األشغال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1431 اHـوافق 30  مـايــو ســنـة p2010 يــعـدّل الــقــرار اHـؤرّخ

في 29 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 27 ديسـمبر سنة 2008
واHــتــضـمـن تــعـيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

األشغالp اHعدّلp كما يأتي :
. . . ( بدون تغيير ) . . .

- الـسـيـد جـعــفـر قـلـيـعيp عـضـو أسـاسيp �ـثل وزيـر
اHوارد اHائية خلفا لآلنسة فضيلة حمداوي.

( الباقي بدون تغيير )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 30
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة p2010 يــعـــدp يــعـــدّل الـــقــرار اHـــؤرل الـــقــرار اHـــؤرّخ في خ في 29 ذي ذي
احلـــجـــة عــام احلـــجـــة عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 27 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008
واHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقاتواHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الـوطنية لـصفقات

اللوازم والدراسات واخلدمات.اللوازم والدراسات واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1431 اHـوافق 30  مـايــو ســنـة p2010 يــعـدّل الــقــرار اHـؤرّخ
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- نـــديـــر حــنـــيـــفيp �ـــثل الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــالـــبــحث
pالعلمي

pكلف بالعمرانHثلة الوزير ا� pفتيحة مجدوب -
pخبير في علم النباتات pعمار بوزنون -

- عبد الرزاق زيرياتp خبير في هندسة اHناظر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 23  ربـــــــيـع األول عـــــــام   ربـــــــيـع األول عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 9
مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة p2010 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن تـــعــيـــW أعــضـــاء جلــنــةن تـــعــيـــW أعــضـــاء جلــنــة

التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة اخلضراء.التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة اخلضراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 23 ربــــيـع األول عـــام 1431
اHــوافق 9 مــارس ســنــة 2010 يــعـــيّن أعــضـــاء جلــنـــة حتــكــيم
اجلـائــــزة الـوطـــنــيـة لــلـمــديـنــة اخلـضــراءp تـطــبـيــقـا ألحــكـام
اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 09 - 101 اHـؤرخ في
13 ربــــيـع األول عـــام 1430 اHــــوافق 10 مــــارس ســــنـــة 2009

الــذي يـــحــدد تــنـــظــيم وكـــيــفــيـــات مــنح اجلـــائــزة الــوطـــنــيــة
للمدينة اخلضراءp السيدات والسادة :

pـكـلف بـالـبـيـئةHثـل الوزيـر ا� pزوبـيـر بن صـبـان -
pرئيسا

- عـــــــمــــــر آيت واعـــــــرابp �ــــــثل وزيـــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة
pواجلماعات احمللية

pاليةHثل وزير ا� pسمير صايبي -

- رابــح عـــــبــــــد الــــــنـــــاصــــــرp �ـــــثـل الـــــوزيــــــر اHـــــكــــــلف
pبالفالحة

- صــــلـــــيــــــحـــــة فــــرطـــــاسp �ـــــثــــلـــــة الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
pبالغابات

- عــائــشــة عـايـشp �ــثـلــة الــوزيــر اHــكــلف بــاألشــغـال
pالعمومية

- مـــــحــــمّـــــد دحــــــمــــانـيp �ــــــثـل الــــوزيـــــــرة اHــــكـــــلــــفــــة
pبالثقافة

- عـــــبــــد الـــــرؤوف عـــــبـــــاسp �ــــثـل الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف
pباالتصال

- ســـعـــيــد صـــغـــورp �ـــثل الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــالـــبــحث
pالعلمي

- عــبـــد احلــمـــيــد بـن ســيـــراجp �ــثل الـــوزيــر اHـــكــلف
pبالعمران

في 29 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 27 ديسـمبر سنة 2008
واHــتــضـمـن تــعـيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

اللوازم والدراسات واخلدماتp اHعدّلp كما يأتي :

p. . . ( بدون تغيير ) . . .

- الـسـيـد مـراد كـبـيـشيp عـضـو أسـاسيp �ـثل وزيـر
اHوارد اHائية خلفا للسيد لزهر زهواني.

- الــســيـد يــزيــد بـوزرورةp عــضــو مـســتــخـلـفp �ـثل
وزير اHوارد اHائية خلفا للسيد مراد كبيشي.

( الباقي بدون تغيير ).

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 23  ربـــــــيـع األو  ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1431 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 9
مـارس مـارس سـنة سـنة p2010 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيW أعـضـاء اللـجـنةن تـعـيW أعـضـاء اللـجـنة

الوزارية اHشتركة للمساحات اخلضراء.الوزارية اHشتركة للمساحات اخلضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 23 ربــــيـع األوّل عـــام 1431
اHــــوافق 9 مــــارس ســــنــــة 2010 يــــعــــيّـن أعــــضــــاء الـــــلــــجــــنــــة
الـوزارية اHشـتركـة للمـساحـات اخلضـراءp تطبـيقـا ألحكام
اHـادة 3 من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09 - 115 اHـؤرّخ في
11 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1430 اHــوافق 7 أبـــريل ســـنـــة 2009

الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـنـظـيم الـلـجـنـة الـوزاريـة اHـشـتـركة
للمساحات اخلضراء وعملهاp السيدات والسادة :

pـكـلف بـالـبـيـئةHثـل الوزيـر ا� pزوبـيـر بن صـبـان -
pرئيسا

- عـــــــمــــــر آيت واعـــــــرابp �ــــــثل وزيـــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة
pواجلماعات احمللية

pاليةHثل وزير ا� pسمير صايبي -
- سـلـيم حـاج عـيـسىp �ـثل الـوزيـر اHـكـلف بـاHـوارد

pائيةHا
pكلف بالفالحةHثل الوزير ا� pرابح عبد الناصر -
pكلف بالغاباتHثلة الوزير ا� pصليحة فرطاس -
- عــائــشــة عـايـشp �ــثـلــة الــوزيــر اHــكــلف بــاألشــغـال

pالعمومية
- مـــــحــــمـــــد أمــــW قـــــريــــبـيp �ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف

pبالصحة
- شــــانــــيـــــز بــــورويسp �ـــــثـــــلــــة الــــوزيــــرة اHـــــكــــلــــفــــة

pبالثقافة



28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2242
11 يوليو سنة يوليو سنة 2010 م م

1 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 70 الـرابط
بـــــــــــW الـــــــــــطــــــــــــريـق الـــــــــــوطـــــــــــنـي رقـم 75 ( ن.ك 66 + 000 )
والــشــريـــحــةp والــبـــالغ طــوله 6,000 كـــلــمp كـــطـــريق والئي

p6 رقم

2 - يـصـنف ويـرقم الـطـريق الـبـلـدي رقم 91 الـرابط
بـW الــشـريــحـة واحلـدود الــوالئـيـةمـع واليـة بـجــايـة مـرورا
بتـيزي نـتاقـة وبو�ـانp والبـالغ طوله 9,800 كـلمp كطريق

والئي رقم 6.

تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملـــمل الـــطـــريق الـــوالئي رقم 6 عـــنـــد نــقـــطـــة تـــقـــاطـــعه مع
الطريق الوطني رقم 75 ( ن.ك 66 + 000 ) ونقـطة نهايته
الـكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 15 + 800 ) عـنـد احلـدود الـوالئـيـة مع

والية بجاية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
4 مارس سنة 2010.

- عـبد الرحمـان الالقp �ثل اHرصـد الوطني للـبيئة
pستدامةHوالتنمية ا

- الـطــاوس مـجـاهـدp �ـثـلـة اHـركـز الـوطـني لـتـنـمـيـة
pوارد البيولوجيةHا

- صــارة فـرحــاتp �ــثـلــة اHــدرسـة الــوطــنـيــة الــعـلــيـا
pعماريةHللهندسة ا

- حــســW مــحــمّــدp �ـــثل اHــدرســة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا
pعماريةHللهندسة ا

- صــحــراوي جــوافp �ــثل جــمــعــيــة حــمــايــة الــبــيــئـة
p(اجللفة) والتضامن

- ســيـد أحــمــد شـلــحــةp �ـثل جــمــعـيــة " الــيـخــضـور "
حلماية البيئة (البليدة).

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 4 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة p2010 يـــتـــعـــلp يـــتـــعـــلّـق بـــتـــصـــنـــيفـق بـــتـــصـــنـــيف
طـريـقــW بـلـديـW ضــمن صـنف الـطــرق الـوالئـيـة فيطـريـقــW بـلـديـW ضــمن صـنف الـطــرق الـوالئـيـة في

والية سطيف.والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الـــدولــــةp وزيــــر الـــداخـــــلـــــيـــة واجلــــمــــاعـــات
pاحمللية

pووزير األشغال العمومية

- zــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 80 - 99 اHـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

pعدّلHا pتعلّق بتصنيف الطرقHوا

- وzــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
pـــــعــــدّلHا p1980 ـــــؤرخ في 6 أبـــــريـل ســـــنــــةHرقم 80 - 99  ا
واHذكـور أعالهp يـصنف الـطـريقـان اHـرتبـان سـابقـا ضمن
صـنف " الـطـرق الـبـلديـة " في صـنف " الـطـرق الـوالئـية "

ويعيّنان بالترقيم اجلديد احملدد أدناه.

اHـادة اHـادة 2 :  :  يــــحـــدد الــطـــريــقـــان الـبــلـديــان اHـعــنـيـان
كما يأتي :

عن وزير الدولةp وزيرعن وزير الدولةp وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عمار غولعمار غول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في في 18 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1431
اHــــوافق اHــــوافق 4 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة p2010 يـــتـــعـــلp يـــتـــعـــلّـق بـــتـــصـــنـــيفـق بـــتـــصـــنـــيف
طريق بـلدي ضـمن صنـف الطرق الـوالئيـة في واليةطريق بـلدي ضـمن صنـف الطرق الـوالئيـة في والية

الطارف.الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الـــدولــــةp وزيــــر الـــداخـــــلـــــيـــة واجلــــمــــاعـــات
pاحمللية

pووزير األشغال العمومية

- zــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 80 - 99 اHـــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

pعدّلHا pتعلّق بتصنيف الطرقHوا

- وzــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

pعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -
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اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن

العددالعدد

1

1

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة اHـادة األولى : األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
pـــــعــــدّلHا p1980 ـــــؤرخ في 6 أبـــــريـل ســـــنــــةHرقم 80 - 99  ا
واHـذكــور أعالهp يـصـنف الــطـريق اHـصـنف ســابـقـاp ضـمن
p"صـنـف "الـطــرق الـبـلــديـة" فـي صـنف " الــطـرق الــوالئـيـة

ويعيّن بالترقيم اجلديد احملدّد أدناه.

اHـادة اHـادة 2 :  :  يــصـنـف  ويـرقم الــطــريق الـبــلــدي الـرابط
بــــــيـــن الــــطـــــريـــق الــــوطـــــــني رقـــم 82 ( ن.ك 26 + 100 )
عــــــــــW الــــكــــــــــرمـــــــة والــــطـــــــريـــق الــــــــــوالئـــي  رقــــــم
pـشـتـة الـفـحـيصz 118( ن.ك 30 + 000 )  الـشـافـيـة مـرورا

والـبـالـغ طـولـه 16,000 كلمp كطريق والئي رقم 118 أ.
تــقـع نـقــطــة بــدايــته الــكــيــلــومــتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
عــنــد نــقــطـــة تــقــاطــعه مع الـــطــريق الــوطــني رقم 82 وتــقع
نـقـطـة نـهـايتـه الكـيـلـومـتـرية ( ن.ك 16 + 000 ) عـنـد نـقـطة

تقاطعه مع الطريق الوالئي رقم 118.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
4 مارس سنة 2010.

- وzــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــــــؤرّخ في 2 جــــــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1430 اHـــــــــوافـق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009  واHــــتــــضــــمّـن جتــــديــــد مــــهــــام أعــــضـــاء

pاحلكومة

- وzــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- وzــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اHــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

pالعمومية

- وzــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 356
اHـؤرّخ في 16 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 9  أكـتـوبـر سـنة
2006 الذي يـحــدد صـالحــيــات الـوكـالـة الوطـنـيـة لـتـطـوير

pاالستثمار وتنظيمها وسيرها

- وzــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 100
اHــــؤرخ في 17 ربــــيـع األول عـــام 1429 اHــــوافق 25 مــــارس
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصـناعـة وترقـية

pاالستثمارات

- وzقتـضى اHرسوم التـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2008
واHـــــتـــــضـــــمّـن الــــقــــــانــــون األســــاسي اخلـــــــاص بــــالــــعــــمـــال
اHــهـــنـــيـــيــن وســائــقي الــســيــارات واحلـــــجّــابp ال ســــيــمــا

pادّة 38 منهHا

- وzـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اHــؤرّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـوافق 19  يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكـور أعالهp يــحـدّد عـدد
اHـنـاصب الـعــلـيـا ذات الـطـابـع الـوظـيـفي بـعــنـوان الـوكـالـة

الوطنية لتطوير االستثمارp كما يأتي :

عن وزير الدولةp وزيرعن وزير الدولةp وزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عمار غولعمار غول

وزارة وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة الصناعة واHؤسسات الصغيرة 
واHتوسطة وترقية االستثمارواHتوسطة وترقية االستثمار

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 7 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1431
اHـوافق اHـوافق 21 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة p2010 يـحـدد عـدد اHـنـاصبp يـحـدد عـدد اHـنـاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـــجـــاب بـــعـــنـــوان الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويـــرواحلـــجـــاب بـــعـــنـــوان الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــطـــويـــر

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم
pاليةHووزير ا

pووزير الصناعة وترقية االستثمارات
- zقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

pؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا



عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا الــقرار في اجلـريدة الرّسميّة
للجمهوريّــة اجلزائــريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1431 اHــوافق
21 فبراير سنة 2010.

وزير اHاليةوزير اHالية
كر� جوديكر� جودي

وزير الصناعة وزير الصناعة وترقية االستثماراتوترقية االستثمارات
حميد الطمارحميد الطمار

اHـــــــــــــؤرخ فـي أول ربــــــــــــيـع األول عــــــــــام 1430 اHــــــــــوافـق 26
فـــبــرايــر ســنــة 2009 واHــتــضـــمن تــعــيــW أعـــضــاء الــلــجــنــة
الـــوطـــــنـــيـــة لـــلـــطــعـن اHـــســـبق اHـــؤهـــلـــة ضــمـن الـــصـــنــدوق
pالـوطــــني لــلــضـــمــان االجــــتـمــاعي اخلــاص بـغــيــر األجـراء

كما يأتي :

......................... (بدون تغيير) .......................

- بـــعـــنـــوان �ــثـــلـي - بـــعـــنـــوان �ــثـــلـي الـــصـــنـــدوق الــوطـــنـي لـــلـــضـــمــانالـــصـــنـــدوق الــوطـــنـي لـــلـــضـــمــان
االجتماعي اخلاص بغير األجراء :االجتماعي اخلاص بغير األجراء :

pعضوا pالسيد رشيد طالب -

- السيد زين الدين زيدانيp عضوا.

... (الباقي بدون تغيير) ...

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 6  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 22
مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة p2010 يــــعـــدل الــــقــــرار اHـــؤرخ في أولp يــــعـــدل الــــقــــرار اHـــؤرخ في أول
ربـيع األول عام ربـيع األول عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 26 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة 2009
واHـتـضـمن تـعـيـW أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلطـعنواHـتـضـمن تـعـيـW أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلطـعن
اHـسـبق اHـؤهـلـة ضـمن الـصـنـدوق الـوطـني لـلـضـمـاناHـسـبق اHـؤهـلـة ضـمن الـصـنـدوق الـوطـني لـلـضـمـان

االجتماعي اخلاص بغير األجراء.االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

zــوجب قــرار مــؤرّخ في 6  ربــيع الــثــانـي عـام 1431
اHـــــوافق 22 مــــــارس ســــــنـــة 2010 تــــعــــدل أحـــكــــام الــــقـــرار

28 رجب عام  رجب عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2442
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