
العدد العدد 26
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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 24  ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 23  أبريل سنة  أبريل سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم مراسيم تنظيميتنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 06 - 141  مـؤرّخ في 20 ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق 19  أبـريـل سـنة r2006  يـضـبط الـقـيم الـقـصوى
للمصبّات الصناعية السائلة......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1427 اIــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2006 يـتـضــمّـن إنـهـــاء مـهــامّ بــعـنـوان اإلدارة
اIركزية للوزير اIنتدب لدى رئيس احلكومةr اIكلّف باIساهمة وترقية االستثمار - سابقا.............................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1427 اIــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2006 يــتـضــمّـن إنـهـــاء مـهـــامّ بـعــنـوان وزارة
الشؤون اخلارجيّة...................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1427 اIــوافق أوّل أبــريل ســنـة r2006 يــتــضـمّــن إنـهـــاء مــهـــامّ مــديــرة اIـوارد
البشرية والتقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال بوزارة التّجارة.....................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1427 اIــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2006 يــتـضــمّـن إنـهـــاء مـهـــامّ بـعــنـوان وزارة
التهيئة العمرانية والبيئة......................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع األوّل عام 1427 اIوافق أوّل أبـريل سنة r2006 يـتضمّـن إنـهـاء مهـامّ نـائب مدير بوزارة
النّقـل...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عـام 1427 اIــوافق أوّل أبـريـل سـنـة r2006 يــتـضــمّـن إنـهـــاء مـهـــامّ مـفــتّش بـوزارة
.......................................................................................................................XهنيIالتّكوين والتعليم ا

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق أوّل أبـريل سـنة r2006 يـتضـمّـن إنـهــاء مـهــامّ مـديـرين لـلـسّـكـن
.........................................................................................................Xوالتجهيزات العموميـة فـي واليتـ

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع األوّل عام 1427 اIوافق أوّل أبريل سنة r2006 يتضمّـن التّعيX بعنوان وزارة الشؤون
اخلارجيّة...............................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 2 ربـــيـع األوّل عــام 1427 اIــوافـق أوّل أبــريل ســـنــة r2006 يــتـــضــمّـن الـــتّــعـــيــX بـــعــنــوان وزارة
اIساهمات وترقية االستثمــارات.............................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع األوّل عام 1427 اIوافق أوّل أبريل سنة r2006 يتضمّـن التّعـيX بعنوان وزارة التهيئة
العمرانية والبيئة..................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل عــام 1427 اIــوافـق أوّل أبــريل ســنــة r2006 يــتــــضــمّـن الـــتّــعــيــX بــعــنــوان وزارة
النّقـل...................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع األوّل عام 1427 اIوافق أوّل أبريل سنة r2006 يتضمّـنان التّعيX بعنوان وزارة
السّكن والعمران....................................................................................................................................

قراراتقرارات5 مقر5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 5 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 7 ديـسمـبر سـنة r 2005 يحـدد تصنـيف اIنـاصب العـليا في
الوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية..................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 اIوافق أوّل مارس سنة r2006 يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي للمالوف........

قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 اIوافق أوّل مارس سنة r2006 يتضمّن تأسيس مهرجان ثقافي دولي "جميلة".........

قــــــرار مــــؤرّخ في 6 ربـــــيع األوّل عـــــام 1427 اIــــوافـق 5 أبــــريـل ســــنــــة r2006  يــــتــــضـــــمّن تــــأســـــيس مــــهـــــرجــــان ثــــقـــــافي دولي
لتيمقاد...................................................................................................................................................

وزارة الصوزارة الصّـناعةـناعة

قـــرار مـؤرّخ في 24 شــوّال عـام 1426 اIـوافق 26 نـوفـمــبـر سـنــة r2005 يــعـدّل الـقـرار اIـؤرّخ في 17 ربــيع الـثــاني عـام 1424
اIـوافق 18 يـونـيو سـنة 2003  الّـذي يـحـدّد تشـكــيـلـة أعـضـــاء مـجــلس إدارة اIعـهــد الــوطـنـي لإلنتــاجـيـة والتـنـمـيـة
الصّنـاعيـةr اIعـدّل..................................................................................................................................

وزارة العمل والضمان االجتماعيوزارة العمل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرّخ في 2 ذي احلـجّـة عـام 1426 اIـوافق 2 يـنـايـر سـنة r2006 يــعــدّل الـقــرار اIـؤرّخ في 4 صـفـر عـام 1426 اIـوافق 15
مارس سنـة 2005 واIتضمّـن تعيX أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمX عن البطالة........................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نظام رقم 05 - 05  مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 اIوافق 15  ديسمـبر سنة 2005 5 يتعلق بـالوقاية من تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما....................................................................................................................

نــظـام رقم 05  - 06 مـؤرّخ في 13 ذي  الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة r2005 يـتـعـلق �ــقـاصـة الـصـكـوك وأدوات
الدفع اخلاصة باجلمهور العريض األخرى......................................................................................................
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يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام  اIـــــادّة 10  من
الــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 واIذكـور أعالهr يـهدف

هـــذا اIــــرســـوم إلى ضــــبط الـــقــــيم الــــقـــصـــوى لــــلـــمــــصـــبّـــات
الصناعية السائلة.

القسم  األوالقسم  األوّل
أحكام أحكام  تمهيدية تمهيدية

اIاداIادّة ة 2  :   :  يـقصد في مـفهوم هـذا اIرسوم بـاIصبات
الـصــناعــــيــة السـائلة كل تدفـق وسيــالن وقــذف وجتمع
مـــبــــاشـــــر أو غــــيــــر مــــبــــاشـــر لـــســـــائل يــــنـــجم عـن نـــشـــاط

صناعي.

اIــــاداIــــادّة ة 3 : :  إنّ الـــــقــــيم الـــــقــــصــــوى لــــطـــــرح اIــــصــــبــــات
الـــصــنـــاعـــيــة الـــســائـــلـــة هي تـــلك احملــددة فـي مــلـــحـــقي هــذا

اIرسوم.

غــيــر أنهr وفـي انــتــظــار تــســويـــة وضــعــيــة اIــنــشــآت
الــصــنــاعـــيــة الــقــد�ـــة  في أجل  خــمس (5) ســنــوات تــأخــذ
Xالــقـيـم الـقــصــوى لــلــمـصــبــات الــصـنــاعــيــة  الــسـائــلــة بــعـ
االعــتــبـــار قــدم اIــنــشـــآت الــصــنـــاعــيــة وذلك  بـــضــبط  حــد
مـســمـوح به لـلمـصـبات الـصـناعـيـة السـائلـة الـصادرة عن

هذه اIنـشآت. وحتـدد هـذه القـيم وتلحق بهذا اIرسوم.
يحـدد األجل بـالـنسـبـة للـمـنـشآت الـبـتـروليـة  بـسبع
(7)  ســنــوات  طــبــقـا لألحــكــام الــتــشـريــعــيــة  اIـعــمــول بــهـا
والسـيّـمـا أحــكـام الـقـانـون رقم 05-07 اIـؤرّخ في 19 ربـيع
األوّل عــــام 1426 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة 2005 واIـــذكـــور

أعاله.
عالوة عـــــلى ذلـك ولـــــغــــرض خـــــصـــــوصــــيـــــات تـــــتــــعـــــلق
بـالتـكنـولـوجيـات اIسـتعـمـلةr �ـنح أيضـا حـد مسـموح  به
لـــلــقــيـم الــقــصـــوى  حــسب األصـــنــاف الـــصــنــاعـــيــة اIــعـــنــيــة

واIلحقة  بهذا اIرسوم.

القسم  الثانيالقسم  الثاني
أحكام تقنية تتعلق باIصبات الصناعية السائلةأحكام تقنية تتعلق باIصبات الصناعية السائلة

اIـاداIـادّة ة 4  :   :  يــجب أن تــكـون كل اIــنــشـآت الــتي تــنـتج
اIـصبـات الصـناعـية الـسائـلة مـنجـزة ومشـيدة ومـستـغلـة

مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــــيــــــــذيذيّ  رقم رقم 06 - 141  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 رب ربــــــــيعيع
r2006 ــــــــــــوافق وافق 19  أب  أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــــنــــــــــــة ةIا Iاألواألوّل عل عــــــــــــام ام 1427 ا
يــــضــــــبط البط الــــقــــــيم اليم الــــقــــــصــــوى لوى لــــــلــــمــــصــــــبّــــات الات الــــــصــــنــــــاعاعــــيــــة

السائلة.السائلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
rوالبيئة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIا rبالبلدية

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اIـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتممIا rبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 04-136 اIؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 19 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 05-161 اIؤرخ
في 22 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافــق أوّل مــــايـــو  ســــنـــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2005 وا

- و�ــــقــــتــــضى  اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 160-93
اIــؤرّخ في 20 مــحــرّم  عـام 1414 اIــوافق 10 يــولــيــو ســنـة

r1993 الذي  ينظم  النفايات الصناعية السائلة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اIـاداIـادّة ة 10 : :  يـتـعيّـن عـلى مـسـتـغل اIـنـشـأة اIـعـنـية أن
يـــوضح أو يـــعـــلل أو يـــبـــرّر كل جتـــاوز يـــحــتـــمل مـالحــظـــته
وتـقـد� األعمـال التـصـحيـحيـة الـتي �ّ تنـفـيذهـا أو اIزمع

القيام بها.

11 :  : يـــنــــتج عن عــــمـــلـــيـــات اIـــراقــــبـــة كـــمـــا هي اIــاداIــادّة ة 
محددة أعالهr حترير محضر يعدّ لهذا الغرض.

يتضمن احملضر ما يأتي :

- ألـــقــاب وأســـمـــاء وصـــفــة األشـــخـــاص الـــذين قـــامــوا
rراقبةIبا

- تــعــيــX مــنــتـج أو مــنــتــجي اIــصــبــات الــصــنــاعــيــة
rالسائلة وطبيعة نشاطاتهم

- تـــاريخ وســـاعــة ومــوقـع وظــروف مـــعــايــنـــة اIــواقع
rكانIا Xتخذة في عIوالقياسات ا

- اIـعاينات اIتـعلقة �ـظهر ولون ورائـحة اIصبات
واحلـالـة الـظاهـرة جملـمـوع احلـيـوانـات والـنـبـاتـات الـقـريـبة
مـن اIـصب ونـتــائج الـقـيــاسـات والـتــحـالـيـل الـتي أجـريت

rكانIا Xفي ع

- تـــعــــريف كل عــــيـــنــــة مـــأخـــوذةr مــــرفـــقــــة بـــاإلشـــارة
rللموقع والساعة وظروف أخذ العينة

- اسـم اخملــــبــــر أو اخملــــابــــر اIــــرسـل إلــــيــــهــــا الــــعــــيــــنــــة
اIأخوذة.

12 : :  جتــــرى طـــرق أخـــذ الـــعــــيـــنـــات وحــــفـــظـــهـــا اIــاداIــادّة ة 
وتــداولـــهـــا وكـــذا كـــيــفـــيـــات الـــتـــحـــالــيـل حــسـب اIـــقــايـــيس

اجلزائرية اIعمول بها.

اIـاداIـادّة ة 13 :  تــلــــغى األحـــكــام اخملــــالـفــة لــهـذا اIــرسـوم
وال سـيّـمـا أحـكـام اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 93-160 اIـؤرّخ
في 20 مـــحـــرّم  عـــام 1414 اIــــوافق 10 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993

واIذكور أعاله.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق
19 أبريل سنة 2006.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

بطـريـقـــة ال تـتـجـاوز فـيهـا مـصـبـاتـهـا الـصنـاعـيـة الـسـائـلة
عـــنـــد خـــروجــهـــا من اIـــنـــشـــأة الــقـــيم الـــقـــصــوى احملـــددة في
مـلـحـقي هـذا اIـرسـومr كـمـا يـجب أن تـزود بـجـهـاز مـعـاجلة

مالئم يسمح باحلد من حجم التلوّث اIطروح.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـجب أن تـنـجـز مـنـشـآت اIـعـاجلـة وتـستـغل
وتـــصـــان بـــطــريـــقـــة تـــقــلـص فــيـــهـــا إلى أدنى حـــد مـــدة عــدم
اســــتــــغاللـــــهــــاr والــــتي ال �ــــكـن خاللــــهــــا أن تـــــضــــمن كــــلــــيــــا

وظيفتها.

إذا كـــــان عــــــدم االســـــتـــــغـالل مـن شـــــأنـه أن يـــــؤدي إلى
جتـــاوز الــقــيم الـــقــصــوى اIــفــروضـــةr يــجب عــلـى اIــســتــغل
اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الــضـــروريـــة لـــلـــتـــقـــلـــيص مـن الـــتـــلــوث
الـصـادر وذلك بـتخـفـيض الـنـشـاطات اIـعـنـيـة أو توقـيـفـها

عند احلاجة.

القسم الثالثالقسم الثالث

مراقبة مراقبة اIصبات الصناعية السائلةاIصبات الصناعية السائلة

rXــراقــبــة واحلــراســـة الــذاتــيــتــIــادّة ة 6 :  : بــعــنـــوان اIــاداIا
يــجـب عــلـى مــســـتـــغـــلي اIـــنــشـــآت الـــتي تـــصــدر مـــصـــبــات
صـنــاعـيـة سـائــلـــةr أن �ـسـكــوا سـجال يـدونــون فـيه تـاريخ
ونـتــائج الـتــحـالــيل الــتي يـقــومـون بــهـا حــسب الـكــيـفــيـات
احملدّدة بـقرار من الوزيـر اIكلف بـالبيـئة وعنـد االقتضاء

الوزير اIكلف بالقطاع اIعني.

جتــرى الــقــيــاســـات عــلى مــســؤولــيــة اIـــســتــغل وعــلى
نــفــقـــاته اخلــاصـــة حــسب الــشـــروط احملــددة فــي الــتـــنــظــيـم

اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 7 : :  يـــجب أن تـــوضع نـــتـــائج الـــتــحـــالـــيل حتت
تصرف مصالح اIراقبة اIؤهلة.

rــــؤهــــلــــة في هــــذا اجملـــالIــــصــــالح اIــــادّة ة 8 : : تـــقــــوم اIــــاداIا
باIـراقبـة الدوريـة و/أو اIفـاجئـة للـخصـائص الفـيزيـائية
والكـيميائية والـبيولوجية للـمصبات الصنـاعية السائلة
لضمـان مطابـقتهـا للقـيم القصـوى احملددة في ملـحقي هذا

اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 9 : :  تـــــتـــــضـــــــمّـن مـــــراقـــــبـــــة طـــــرح اIـــــصـــــبـــــات
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــســـائـــلـــة مـــعـــايـــنـــة لـــلـــمـــواقع والـــقـــيـــاســات
والــتــحــالــيل الــتي أجــريت فـي عــX اIــكــان وأخــذ عــيــنـات

بغرض حتليلها.
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اIلحق األواIلحق األوّل
القيم القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلةالقصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعاييرالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

درجة احلرارة
ك هـ
م ع

آزوت كلدهال
فوسفور كامل

ط ك أ
ط ب أ 5
أIنيوم

مواد سامة بيو مجمّعة
سيانور

فليور ومركباته
مؤشر الفينول

محروقات كاملة
زيوت ودهون

كدميوم
نحاس كامل
زئبق كامل

رصاص كامل
كروم كامل
اإلتان كامل

منغنيز
نيكل كامل
زنك كامل

حديد  
مركبات عضوية كلورية

°C

-
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5 - 6,5

35

30

10

120

35

3

0,005

0,1

15

0,3

10

20

0,2

0,5

0,01

0,5

0,5

2

1

0,5

3

3

5

30

8,5 - 6,5

40

40

15

130

40

5

0,01

0,15

20

0,5

15

30

0,25

1

0,05

0,75

0,75

2,5

1,5

0,75

5

5

7

PH / ك هـ : كمون هيدروجيني

DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO

MES / م ع : مواد عالقة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م م

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

احلجم / الكمية
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

مواد مترسبة

م3 / طن هيكل معالج
-

غ / طن
"
"

6

8,5 - 5,5

250

800

200

8

9- 6

300

1000

250

اIلحق الثانياIلحق الثاني
القيم القيم اIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة حسب أنواع اIنشآتاIسموحة لبعض القيم القصوى Iعايير اIصبات الصناعية السائلة حسب أنواع اIنشآت

1 - صناعة اIواد الغذائية - صناعة اIواد الغذائية :
أ - اIذابح وحتويل اللحوم :أ - اIذابح وحتويل اللحوم :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع
 زيوت ودهون

°C

-
مغ/ ل

"
"
"

30

9 - 6

200

200

300

5

30

9- 6

400

250

350

10

ب - صناعة السكر :ب - صناعة السكر :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
مغ/ ل

"
"

30

8,5 -5,5

100

7000

30

35

8,5- 6,5

120

8000

50

ج - صناعة اخلمائر :ج - صناعة اخلمائر :

PH / ك هـ : كمون هيدروجيني

DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO

MES / م ع : مواد عالقة



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 8
24 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ

23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م  م

د - صناعة الكحول :د - صناعة الكحول :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
غ/ طن مالت منتوج

"
"

30

8,5 - 5,5

250

700

250

30

10,5- 9

300

750

300

هـ - أجسام دهنية :هـ - أجسام دهنية :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع

°C

-
غ/ طن 

"
"

30

8,5 - 5,5

200

700

150

30

9 - 6

250

800

200

2 - صناعة الطاقة : - صناعة الطاقة :
أ - تصفية البترول :أ - تصفية البترول :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

تدفق اIاء
درجة احلرارة

ك هـ
ط ب أ 5
ط ك أ

م ع
أزوت كامل

زيوت ودهون
فينول

محروقات
رصاص

كروم 3 +
كروم 6 +

م3 / طن
°C

-
غ / طن

"
"
"

مغ / ل
غ / طن
غ / طن
مغ / ل

"
"

1

30

8,5-5,5

25

100

25

20

15

0,25

5

0,5

0,05

0,1

1,2

35

8,5-5,5

30

120

30

25

20

0,5

10

1

0,3

0,5

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
 DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 
 MES / م ع : مواد عالقة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م م

ب - كوكيفاكسيونب - كوكيفاكسيون :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

ط ب أ 5
ط ك أ

الفوسفور
سيانور

مركبات األزوت
مؤشر فينول

بنزانr تولوانr كزيالن
محروقات أروماتكية

   متعددة احللقات
سلفور

مواد مصفاة

مغ / ل
"
"
"
"
"
"
"

"
"

30

120

2

0,1

35

0,3

0,08

0,08

0,08

40

40

200

2

0,1

40

0,5

0,1

0,1

0,1

50

3  - صناعة ميكانيكية :  - صناعة ميكانيكية :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
سيانور
النحاس
النيكل
الزنك

الرصاص
الكدميوم
احملروقات

فينول
اIعادن الكاملة

°C

-
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

300

0,1

0,7

0,7

2,5

0,7

0,5

15

0,5

20

30

8,5-5,5

350

0,15

1

1

3

1

1

20

1

25

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
 DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 

 MES / م ع : مواد عالقة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م  م

4  - صناعة حتويل اIعادن :  - صناعة حتويل اIعادن :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

النحاس
النيكل
الكروم
احلديد

األIنيوم

مغ / ل
"
"
"
"

1,5

2

1,5

5

5

2

2,5

2

7,5

7,5

5  - صناعة معادن اخلام غير اIعدنية :  - صناعة معادن اخلام غير اIعدنية :
أ - اخلزف :أ - اخلزف :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
مواد مترسبة

الرصاص
الكدميوم

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"

30

8,5-5,5

80

0,5

0,5

0,07

30

8,5-5,5

120

1

1

0,2

ب - الزجاج :ب - الزجاج :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
م ع

الرصاص
الكدميوم

الكروم
الكوبالت
النحاس
النيكل
الزنك

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

80

0.3

0,5

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

2

30

8,5-5,5

120

0,5

1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,5

5

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 

 MES / م ع : مواد عالقة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م م

ج - اإلسمنت. الكلس واجليرج - اإلسمنت. الكلس واجلير :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ك أ
مواد مترسبة

الرصاص
الكدميوم

الكروم
الكوبالت
النحاس
النيكل
الزنك

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"
"
"
"

30

8,5-5,5

80

0,5

0,5

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

2

30

8,5-5,5

120

1

1

0,2

0,1

0,1

0,3

0,5

5

6  - صناعة القماش :  - صناعة القماش :

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

درجة احلرارة
ك هـ

ط ب أ 5
ط ك أ

مواد مترسبة
مواد غير ذائبة
قابلية التأكسد

البرمنغنات

°C

ــ
مغ / ل

"
"
"
"
"

30

8,5-6,5

150

250

0,4

30

100

20

35

9-6

200

300

0,5

40

120

25

القيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم اIسموحة للمنشآت القد�ةالقيم القصوىالقيم القصوىالوحدةالوحدةاIعاييراIعايير

ط ب أ 5
ط ك أ

م ع
كروم كامل

مغ / ل
"
"
"

350

850

400

3

400

1000

500

4

7  - صناعة الدباغة واIراطة :  - صناعة الدباغة واIراطة :

 PH / ك هـ : كمون هيدروجيني
 DBO5 / ط ب أ 5 : طلب بيولوجي لألكسيجI Xدة 5 أيام

Xط ك أ : طلب كيميائي لألكسيج / DCO 

 MES / م ع : مواد عالقة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م  م

13 - حـــــمـــــود بـن حـــــمـــــدينr بـــــصــــــفـــــته رئـــــيـس قـــــسم

rالدّراسات والتّلخيص
14 - نــــاصــــر بـــكــــوشr بـــصــفـــتــه مـــديــــر دراســــات

لــــدى رئـــيس قــسم الــعـالقــات مع اIــؤســســـات الــعــمــومــيــة
rاالقتصـاديـة

15 - حسX بن ضـيفr بصفته رئيس دراسات لدى

رئـــــيـس قـــــسم الـــــعـالقــــات مـع اIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيــــة
rاالقتصـاديـة

16 - عــــلـي طـــرافـيr بــــصــــفــــته مــــديــــر دراســــات لـــدى

رئـــــيـس قـــــسم الـــــعـالقــــات مـع اIـــــؤســـــســـــات الـــــعـــــمـــــومـــــيــــة
rاالقتصـاديــة

17 - عــبــد الــقــادر فـلـــوانr بــصــفــته مــديــــر دراسـات

لــــدى رئــيس قـــسم الــعـالقــات مع اIـــؤســســـات الــعــمـــومــيــة
rاالقتصـاديــة

18 - حــسـX حــدوشr بــصــفــته رئــيس دراســات لـدى

rرئيس قسم الدّراسات والتّلخيص
19 - ورديــــة ســـيــــد عـــلـيr زوجـــة كــــوديلr بــــصـــفــــتـــهـــا

رئــــــيـــــــســـــــة دراســــــات لـــــــدى رئـــــــيس قـــــــسـم الــــــعـالقـــــــات مع
rؤسسات العمومية االقتصاديةIا

20 - جوهـر حمديـنيr زوجة هـاديr بصفـتها رئـيسة

rدراسات لدى رئيس قسم ترقية االستثمار
21 - دلــيـلــة ويــديـرr زوجــة لــزيـروr بــصــفـتــهــا نـائــبـة

rمدير لإلعالم اآللي والوثائق واألرشيف
22 - يسيـنة مـهديr زوجـة مشروحr بـصفـتهـا مديرة

rدراسات لدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص
23 - لـيـنـدة فيـروز مـعـوشr زوجـة لهاللـيr بصـفـتـها

rرئيسة دراسات لدى رئيس قسم ترقية االستثمار
24 - يـوب النـوري مالطيr بـصفـته رئيس دراسات

rلـدى رئيس قسم ترقية االستثمار
25 - مــحــمـد ســتــيـتـيr بـصــفــته مـديــر دراســات لـدى

rرئيس قسم ترقية االستثمار
26 - إيهـان بـلعـمريr زوجـة تـركيr بصـفتـهـا رئيـسة

rدراسات لدى رئيس قسم ترقية االستثمار
rزوجــــــة دهــــــان r27 - فــــــاطــــــمـــــــة الــــــزهــــــراء بن ازواو

بـــصـــفـــتــــهـــا رئـــيـــســـة دراســــات لـــدى رئـــيس قــــسم تـــرقـــيـــة
rاالستثمـــار

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــمّــن إنن إنــــهـهـــــاءاء
مــــهـهــامامّ ب بـعــــنـوان اإلدارة اIوان اإلدارة اIـركركـزيزيــــة لة لـلـوزيوزيــــر اIر اIـنـتـدبدب
لـدى رئدى رئـيس احليس احلـكومكومـةr اIةr اIـكـلّف بف بـاIاIـساهساهـمـة وتة وتـرقرقـيةية

االستثمار - سابقا.االستثمار - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الـــسّــــيـــدات والــــسّـــادة اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهم بــــعـــنـــوان اإلدارة
اIـركـزيـة لــلـوزيـر اIــنـتـدب لــدى رئـيس احلـكــومـةr اIـكـلّف

باIساهمة وترقية االستثمار - سابقا :

أ - لتكليفهم بوظائف أخرى :أ - لتكليفهم بوظائف أخرى :
rبصفته رئيس الديوان r1 - سي مقران أعراب

2 - ســلـــــوى ســكـــنــدرr بـــصــفــتــهــــا مــديــــرة دراســات
rلـدى رئيس قسم الدّراسات والتلخيص

3 - مـــحــمــد بـــاشــاr بـــصــفــتـه مــديـــر دراســات مــكـــلّــفــا
rساهمات باألقلية والسهم النوعيIديرية ا�

4 - نـور الــدين حــويــوr بـصــفــته مـكــلّــفـا بــالــدّراسـات
rوالتلخــيص

5 - عبد الـوحيد حـميتـوr بصـفته مكـلّفا بـالدّراسات
rوالتلخــيص

6 - هجـيرة دراجيr زوجة تـواهميr بـصفتـها مكـلّفة
rبالدّراسات والتلخيص

7 - يـاسمـينـة مـتيـجيr بـصفـتـها مـكلّـفـة بالـدّراسات
rوالتّلخــيص

8 - ولـــــــيـــــــد يـــــــعـــــــقـــــــوبـيr بـــــــصـــــــفـــــــتـه نـــــــائب مـــــــديـــــــر
rوالتّكوين Xللمستخدم

9 - مـــحـــمـــد حـــنـــاشr بــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
rوالتّلخــيص

10 - مـــســعــود بــنـــو مــشــيـــارةr بــصــفــتـه نــائب مــديــر

rللـوسائل العامّـة
11 - مـــــحــــمــــــد صـــــــالح عـــــــواديr بـــــصـــــفــــتــه مـــــديــــــر

دراســــات لـــــدى رئــــيس قـــــسم الـــــعالقـــــات مع اIـــــؤســــســــات
rالعمومية االقتصادية

12 - مـــحـــمـــد ولـــد مـــحـــمـــديr بـــصـــفـــتـه رئـــيس قـــسم

rؤسسات العمومية االقتصاديةIالعالقات مع ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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23 أبريل  سنة أبريل  سنة 2006  م م

مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1427
اIـــوافق أواIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة ل أبـــريـل ســـنــة r r2006 يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّـن إنـــهــــاءـن إنـــهــــاء
مـهـاممـهـامّ مـديرة اIـوارد البـشريـة والتـقنـيات احلـديثة مـديرة اIـوارد البـشريـة والتـقنـيات احلـديثة

لإلعالم واالتصال بوزارة التلإلعالم واالتصال بوزارة التّجارة.جارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الـسّيدة ربـيعـة خرفيr بصـفتـها مديـرة للـموارد البـشرية
rوالـتـقـنيـات احلـديـثـة لـإلعالم واالتـصـال بـوزارة الـتّـجارة

لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــــوم رئوم رئــــــــــــــاسياسيّ م مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــــمّـن إنـن إنــــــهـهـــــاءاء
مهـاممهـامّ بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الـــسّـــيـــدتـــX والــــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــعـــنـــوان وزارة

التهيئة العمرانية والبيئة :
أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :

1 - مــحـمــد بن غــرابيr بـصــفـتـه مـكــلّـفــا بـالــدّراسـات
rوالتّلخــيص

2 - الـــولــــيـــد بــــولـــقـــرونr بــــصـــفــــته مـــديــــر الـــشـــؤون
rنازعاتIالقانونية وا

3 - خــيـــريـــة مــنـــتـــوريr زوجــة بـن زاغــوr بـــصـــفــتـــهــا
مـــديــرة االســـتــقـــبـــالــيـــة والــبـــرمــجـــة والــدّراســـات الــعـــامّــة

rإلحالتها على التّقاعد rلتهيئة اإلقليم
4 - عـبــد الــقـادر بـن سـنــوسيr بــصـفــته نــائب مــديـر

للوسائل واإلمدادr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ب ) اIصالح اخلارجيب ) اIصالح اخلارجيّة :ة :

5 - مــصــطــفـى يــعــلىr بــصــفــته مــديــر حــفظ الــصّــحــة
والـنـظافـة والـبيـئـة وحمـايـة الوسط واIـسـاحات اخلـضراء

rبوالية اجلزائر
6 - نــور الــديـن مــفــتــاحيr بــصــفــته مــفــتّش الــبــيــئــة
بوالية تـيبـازةr ابتداء من 20 سبـتمبـر سنة r2005 إلعادة

rإدماجه في رتبته األصلية
7 - عــاشـور غــزليr بــصـفــته مـفــتّش الــبـيــئـة بــواليـة

rلتكليفه بوظيفة أخـرى r«مستغا
8 - أحــمــد رؤوف بـوحــارةr بــصـفــته مــفــتّش الـبــيــئـة

rلتكليفه بوظيفة أخـرى rبوالية األغواط
9 - ســلـــيم أونــارr بـــصــفـــته مــفـــتّش الــبـــيــئـــة بــواليــة

البليدةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 - رشــــيـــد شـــيـــنــــونr بــصـــفـــتـه رئـــيـس دراســـات

لــــدى رئــيس قـــسم الــعـالقــات مع اIـــؤســســـات الــعــمـــومــيــة
rاالقتصـاديـة

29 - ســـامـيـــة لــقــــامr بــصــفـتــهــا رئـيــســــة دراســـات

لــــدى رئــيس قـــسم الــعـالقــات مع اIـــؤســســـات الــعــمـــومــيــة
rاالقتصـاديـة

30 - عـــــلي ســـــــاسيr بــــصــــفــــتـــه رئـــــيس دراســـــــات

rلــدى رئيس قسم الدّراسات والتّلخيص
31 - عـــــــائــــــشــــــة حــــــفـــــيــــــظـــــــة مـــــحـي الـــــديـنr زوجـــــــة

مـــويــســاتr بــصـــفــتــهـــا مــديــرة دراســات لـــدى رئــيس قــسم
ترقية االستثمار.

ب -  بسبب إلغاء الهيكل :ب -  بسبب إلغاء الهيكل :
32 - يــاســـX ســاسيr بـــصــفــته رئـــيس قــسـم تــرقــيــة

االستثمارr ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــمّــن إنن إنــــهـهـــــاءاء

مهـاممهـامّ بعنوان وزارة الشؤون اخلارجي بعنوان وزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الــــسّــــــادة اآلتــــيـــــة أســـــمــــاؤهـم بــــعــــنــــــوان وزارة الــــشــــؤون

اخلـارجيّــة :
أ ) اإلدارة اIركزية :أ ) اإلدارة اIركزية :

1 - رشـيـد بن لونـاسr ابـتداء من 14 ديـسـمبـر سـنة
r2005 بــصــفــته مــكـلّــفــا بــالــدّراســات والــتّــلــخــيص بــديـوان

الــــوزيـــر اIــــنــــتـــدب لــــدى وزيــــر الــــدولـــةr وزيــــر الــــشـــؤون
rـــغـــاربـــيــة واإلفـــريـــقـــيــةIـــكـــلّف بـــالـــشــؤون اIا rاخلـــارجــيّـــة

rلتكليفه بوظيفة أخــرى
2 - دلــيــلــة بــومــكــحــلــةr زوجــة قــومــامــريr بــصــفــتــهـا
نــــائـــبـــة مـــديــــــر لألرشـــيفr ابـــتــــداء مـن 31 ديـــســـمـــبـــــر

r2005 سنــة
3 - مـــحــمـــد بــلـــعــــورةr بــصـــفــتـه نـــائب مـــديــر لـــنــزع
السالح ومسائل األمن الـدولي باIديرية الـعامّة للعالقات

اIتعدّدة األطـرافr ابتـداء من أولّ ينايـر سنــة 2006.

ب) السفراء :) السفراء :
4 - يـــوسف يــوســـفيr ابـــتــداء مـن أوّل يــنـــايــر ســـنــة
r2006 بـصـفـته سـفـيـرا فـوق الـعـادة ومـفـوضـا لـلـجـمـهـوريّـة

اجلـزائريّة الـدّ�قراطـيّة الـشّعبـيّة بأوتـاوا (كنـدا) لتكـليفه
بوظيفة أخـرى.
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أ ) اإلدارة اIركزية :أ ) اإلدارة اIركزية :
1 - عـــبـــد الــله لـــعـــواريr مــديـــر أمــريـــكـــا الــشـــمــالـــيــة

باIديرية العامّة ألمريكا.

ب) السفـراء :ب) السفـراء :
2 - محمد براحr سفير اجلزائر بطشقندr جمهوريّة

r2005 ابتداء من 29 نوفمبر سنة rأوزبكستان
3 - يـــوسف يــوســـفيr ســفـــيــر اجلـــزائــر بــهـــيــئــة األ¬

r2006 ابتداء من أوّل يناير سنة rتحدة بنيويوركIا
4 - اســمـــاعــيل بن عــمــارةr ســفــيــر اجلــزائــر بــأوتــاوا

r2006 (كندا) ابتداء من أوّل يناير سنة
5 - رشـيد بن لـونـاسr سفـيـرا فوق الـعـادة ومفـوّضا
rلـلـجــمـهـوريّـة اجلـزائــريّـة الـدّ�ـقـراطــيّـة الـشّـعـبــيّـة بـأبـوجـا
جـمــهـوريّــة نــيـجــيـريــا االحتــاديـةr ابــتـداء من 14 ديـســمــبـر

سنــة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّـعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل أبل أبـريريـل سل سـنة نةIاIا
بــــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــــوان وزارة اIوان وزارة اIــــــــــــــــــســــــــــــــــــاهاهــــــــــــــــمــــــــــــــــــات وتات وتــــــــــــــــــرقرقــــــــــــــــــيــــــــــــــــة

االستثمــارات.االستثمــارات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عـام 1427 اIـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2006 تـعـيّن الــسّـيـدات
والــسّـــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بـــعــنـــوان وزارة اIـــســاهـــمــات

وترقية االستثمارات :
rرئيس الديوان r1 - سي مقران أعراب

2 - ســــــلــــــوى ســـــكـــــنـــــــدرr مــــديـــــــرة دراســــات لــــــدى
rّالعـام Xاألمـ

3 - مـــــحـــــمــــــــد حـــــنــــــــاشr مـــــديـــــــر دراســـــــات لـــــــدى
rّالعــام Xاألمــ

4 - يــــاســــمــــيــــنــــة مـــــتــــيــــجيr مــــكــــلّــــفــــة بــــالــــدّراســــات
rوالتّلخــيص

5 - هـــــجــــــيـــــرة دراجـيr زوجـــــة تــــــواهـــــمـيr مـــــكــــــلّـــــفـــــة
rبالدّراسات والتّلخيص

6 - نــــــور الـــــــدين حــــــويــــــوr مـــــــكــــــلّــــــفــــــا بــــــالــــــدّراســــــات
rوالتّلخيص

7 - عـــبـــد الــــوحـــيـــد حـــمــــيـــتـــوr مـــكـــلّــــفـــا بـــالـــدّراســـات
rوالتّلخــيص

8 - حـــمـــود بن حـــمـــديـنr مـــديـــرا عـــامّـــا لالســـتـــثـــمـــار
rوالعالقات االقتصادية اخلارجيّة

9 - مــحـــمــد ولــد مــحــمــديr رئــيس قــسم اIــؤســســات
rالعمومية االقتصادية الكبرى

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــمّــن إنن إنــــهـهـــــاءاء

مهـاممهـامّ نائب مدير بوزارة الن نائب مدير بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
Xبصـفته نائب مدير لـلموظف rالـسّيد عبد الـسالم خالدي

والوسائل بوزارة النّقلr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــمّــن إنن إنــــهـهـــــاءاء
.XهنيIكوين والتعليم ا.XهنيIمهـاممهـامّ مفت مفتّش بوزارة التش بوزارة التّكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الــسّـــيــد مــحــنـــد أرزقي حــاجـــرr بــصــفـــته مــفـــتّــشــا بــوزارة

التّكوين والتعليم اIهنيrX لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
اIاIــــــوافق أووافق أوّل أبل أبــــــريل سريل ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــــضــــمّــن إنن إنــــهـهـــــاءاء
مـهـامهـامّ م مـديديـرين لرين لـلسلسّــكـن والكـن والـتـجهجهـيـزات الزات الـعمعمـومومـيـةيـة

.Xفـي واليتـ.Xفـي واليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــــام 1427 اIـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006 تـــــنــــهـى مــــهــــامّ
الــسّــيــدين اآلتي اســمــاهـمــاr بــصـفــتــهــمـا مــديــرين لــلــسّـكن
rXاآلتــــيـــتـــ Xوالـــتــــجـــهــــيـــزات الــــعـــمـــومــــيـــة فـي الـــواليــــتـــ

: Xأخري Xلتكليفهما بوظيفت

rفي والية سطيف r1 - نصر الدين بوحلوت
2 - عــــبـــد الــــسالم نــــصـــر الــــدين مــــومـــنـيr في واليـــة

اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّـعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل أبل أبـريريـل سل سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة الشؤون اخلارجيبعنوان وزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون اخلارجيّة :
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31 - حــــــســـــــX بـن ضـــــــيـفr مـــــــديـــــر دراســــــات لـــــدى

رئـــيـس قـــســم الـــعـــالقـــات مـع اIــــؤســـســــات الــــعـــــمــــومــــيـــة
rاالقتصادية

32 - حـــســX حـــدوشr رئـــيـس دراســات لـــدى رئـــيس

قسم العالقات مع اIؤسسات العمومية االقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم وم رئرئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّـعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل أبل أبـريريـل سل سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIــوافق أوّل أبـــريل ســنــة 2006 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
والـــسّــــادة اآلتــــيــــة أســـمــــاؤهم بــــعــــنــــوان وزارة الـــتــــهــــيــــئـــة

العمرانية والبيئة :

أ ) اإلدارة اIركزية :أ ) اإلدارة اIركزية :
rمدير دراسات r1 - عبد الرحمان ستي

2 - ربـيـعـة خـرفيr مـديـرة االسـتـقـبـالـيـة والـبـرمـجـة
rوالدّراسات العامّة لتهيئة اإلقليم

3 - كـر� بـابـاr نــائب مـديــر لـلـمـنــتـجـات والــنـفـايـات
rاخلطـيــرة

4 - عبد القـادر بن سنوسيr نائب مـدير للدّراسات
والتقو� في مجال البيئة.

ب ) اIصالح اخلارجيب ) اIصالح اخلارجيّة :ة :
5 - حـــمـــانـــة بـــوشـــرمـــةr مـــفــــتـــشـــا جـــهـــويـــا لـــلـــبـــيـــئـــة

rباجلزائر
rمدير البيئة بوالية بشار r6 - عز الدين بوعامر

rمدير البيئة بوالية األغواط r7 - سليم أونار
8 - أحـــمــد رؤوف بـــوحـــارةr مـــديـــر الـــبـــيـــئـــة بـــواليــة

r«مستغــا
9 - عاشور غزليr مدير البيئة بوالية وهران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم وم رئرئــــــــــــاساسـيّ م مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــام ام 1427
XيXيـتضتضـمّـن الـن الـتّـعـي r r2006 ـوافق أووافق أوّل أبل أبـريريـل سل سـنة نةIاIا

بعنوان وزارة النبعنوان وزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة النّقل :

10 - مـــحــــمــــد بـــاشــــاr رئــــيس قــــسم دعـم الـــصــــفــــقـــات

rومتابعتهـا
11 - مـحمـد صالح عـواديr رئيس قسـم العالقات مع

rؤسسات العمومية االقتصاديةIا
rمدير إدارة الوسائل r12 - محند أرزقي حاجر

13 - مــســعــود بـنــومــشــيــارةr نــائب مــديــر لــلــوســائل

rالعـامّــة
Xنـــــائب مــــديــــر لـــــلــــمــــوظــــفــــ r14 - ولــــيــــد يــــعـــــقــــوبي

rوالتّــكـويـن
15 - لــيــنـدة فــيــروز مـعــوشr زوجــة لـهـالليr مـكــلّــفـة

rبالدّراسات والتّلخيص
rمفتشة rزوجة هادي r16 - جوهر حمديني

17 - يـسينـة مهديr زوجـة مشروحr مـديرة دراسات

rلدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها
18 - عـلـي سـاسيr مــديـر دراســات لـدى رئــيس قـسم

rدعم الصفقات ومتابعتها
19 - سامية لـقامr رئيسة دراسات لدى رئيس قسم

rؤسسات العمومية االقتصادية الكبرىIا
rزوجـة مـويـسات r20 - عـائـشـة حـفـيـظـة مـحي الـدين

مـديـرة دراسـات لدى اIـديـر الـعـامّ لـالستـثـمـار والـعـالقات
rاالقتصادية اخلارجيّة

21 - دلـــيـــلـــة ويــــديـــرr زوجـــة لـــزيـــروr نــــائـــبـــة مـــديـــر

rألنظمة اإلعالم والوثائق واألرشيف
22 - إيــهـــان بـــلــعـــمـــريr زوجــة تـــركيr نـــائـــبــة مـــديــر

rللعالقات مع القطاع البنكي
23 - فـاطـمـة الزهـراء بن ازواوr زوجـة دهـانr نـائـبة

rمدير لسياسات وتطوير االستثمار القطاعي
24 - مـحــمـد سـتــيـتـيr مـديــر الـعالقــات االقـتــصـاديـة

rاخلارجيّــة
25 - رشـــــيــــــد شـــــيـــــنـــــونr نـــــائب مــــــديـــــر لـــــلـــــعالقـــــات

rاالقتصادية اخلارجيّة
rنائب مدير لإلدخار r26 - يوب النوري مالطي

27 - عـلي طـرافيr مـديــر دراسـات لـدى رئـيس قـسم

rؤسسات العمومية االقتصادية الكبرىIا
28 - ورديـــــة ســـــيــــد عـــــلـيr زوجــــة كـــــوديلr رئـــــيـــــســــة

دراســـــات لـــــدى رئــــيـس قـــــسم اIـــــؤســـــســـــات الــــعـــــمـــــومـــــيــــة
rاالقتصادية الكبرى

29 - عـبـد القـادر فـلـوانr مديـر دراسـات لـدى رئيس

rؤسسات العمومية االقتصاديةIقسم العالقات مع ا
30 - ناصـر بـكوشr مـدير دراسـات لدى رئـيس قسم

rؤسسات العمومية االقتصاديةIالعالقات مع ا
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4 - عـبـد الـوهــاب عـريـبـيr مـديـر الـتــعـمـيــر والـبـنـاء
rبوالية برج بوعريريج

5 - مـــحــمـــود زرقـــــانr مــديــــر الـــتــعـــمـــيــر والـــبـــنــــاء
rبواليــة بجـايـة

6 - مـــخـــتــــار مـــــرادr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء
rبـواليـة اجللـفـة

7 - عـــبــد الـــكــر� اخلـــيــرr مـــديــر الــتـــعــمـــيــر والـــبــنــاء
rبواليـة تامنغست

8 - عـبـد الـرحمـان  عـلـيـوةr مـديـر الـتـعـمـيـر والـبـناء
rديـةIبواليـة ا

9 - عبد السالم نصـر الدين مومنيr مديـر التعمير
rوالبنــاء بواليـة سطيف

10 - نـــــــصــــــــر الــــــــدين بــــــــوحلـــــــوتr مــــــــديــــــــر الـــــــسّــــــــكن

والتجهيزات العمومية بوالية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 2 ربــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :
1 - مــحـــمــد بـــركــونr مــديـــر الــسّـــكن والـــتــجـــهــيــزات

rالعمومية بوالية أدرار
2 - أمــــــحــــــمــــــد احلــــــاج IــــــX روابr مـــــــديــــــر الــــــســــــكن

rوالتجهيزات العمومية بوالية سطيف
3 - بــــلــــعــــيـــد آيـت عـــــلي بـــــراهمr مــــديــــر الـــتــــعــــمــــيـــر

والبنــاء بوالية ميلـة.

أ ) اIصالح اخلارجية :أ ) اIصالح اخلارجية :
1 - عبد الرزاق بلعيزr مدير النّقل بوالية بشار.

ب ) مؤسسات حتت الوصاية :ب ) مؤسسات حتت الوصاية :
2 - نـصـر الـدين حـاج الـعـربيr مـديـرا عـامـا Iـؤسـسـة

rطارية في وهرانIصالح اIتسيير ا
3 - حـسـX شـليr مـديـرا عـامـا للـمـؤسـسـة الـعـمـومـية

للنّقل احلضري في مدينة قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــومومــــــان رئان رئــــــاساســــــيّــــــان مان مــــــؤرؤّرخــــــان في ان في 2 رب ربــــــيع األويع األوّل عل عــــــامام
1427  اIاIـوافق أووافق أوّل أبل أبــــريل سريل ســــنـة ة r r2006 يــــتـضــــمّـــــنـانان

التالتّعيX بعنوان وزارة السعيX بعنوان وزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 2 ربــــيع األوّل
عــام 1427 اIـــوافق أوّل أبــــريل ســـنـــة 2006 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران :

أ ) اإلدارة اIركزية :أ ) اإلدارة اIركزية :
1 - يـوسف بـودوانr نـائب مــديـر لـتـنـظـيم الـوسـائل

rهنIومراقبة ا
2 - يزيد حاج لعزيبr نائب مدير لإلحصائيات.

ب ) اIصالح اخلارجيب ) اIصالح اخلارجيّة :ة :
3 - عـــمـــــر مـــكــــــاويr مـــديـــــر الـــتـــعـــمـــيــــر والـــبـــنــــاء

rبـواليـة غـردايـة

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسيّ الـــــنّــــمـــــوذجيّ لـــــعــــمّـــــال اIــــؤسّـــــســــات

rواإلدارات العموميّة

- و�ــقـتــضى اIــرسـوم رقم 86 - 179 اIـؤرّخ في  29
ذي القـعـدة عام 1406 اIـوافق 5 غـشت سـنة 1986 واIـتـعلق
بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليـا في بعض الهـيئات

rستخدمةIا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 04 - 136
اIــــؤرّخ في 29 صـــفـــر  عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيI2004 وا

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 5 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1426
7 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r 2005 يــحـــدد تـــصــنـــيفr يــحـــدد تـــصــنـــيف اIــوافق اIــوافق 
اIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــةاIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي  الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــرقــيــة

التجارة اخلارجية.التجارة اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
rاليةIووزير ا

rووزير التجارة
- �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85 - 58 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1405 اIــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rبتعويض اخلبرة
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- و�ـقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIـشــتـرك اIـؤرّخ في
24 جمـادى الثانـية عام 1426 اIوافق 30 يولـيو سنة 2005

واIـتـضـمن الـتـنـظيـم الـداخلـي للـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـية
rالتجارة اخلارجية

يقريقرّرون ما يأتيرون ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولىة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــقـــرار الـــوزاريّ
اIــــشــــتـــرك اIـــــؤرّخ في 19 جــــمــــادى الـــثـــــانــــيــــة عــــام 1407
اIـوافق 18 فــبـرايــر ســنـة 1987 واIـذكــور أعــالهr تــصـنف
الـوكــالــة الـوطــنـيــة لــتـرقــيــة الـتــجــارة اخلـارجــيـة في سـلم
األرقـــام االســـتـــداللـــيـــة الـــقـــصـــوى اIــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في
اIــرســوم رقم 86 - 179 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقــعــدة عــام
1406 اIـوافــق 5 غــشت ســنـة 1986 واIـذكـور أعالهr طــبـقـا

للجدول اآلتي :

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-161 اIـؤرخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 224
اIـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عام 1410 اIـوافق 5 ديـسـمـبـر
ســـنــة 1989 واIـــتــضـــمن الــقـــانـــون األســاسي اIـــطــبـق عــلى
الــعــمــال اIــنــتــمـــX إلى األسالك اIــشــتــركــة لــلــمــؤســســات

rتممIعدل واIا rواإلدارات العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 174
اIـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اIـوافق 12 يــونـيـو
سـنـة 2004 واIــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة الــوطـنــيـة لـتــرقـيـة

rالتجارة اخلارجية وتنظيميها وسيرها
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1407 اIــوافق 18 فــبـــرايــر ســـنــة

1987 واIتـعلّق بالتـصنيف الـفرعي للـمناصب الـعليا  في

rؤسسات العموميّة ذات الطابع اإلداريIا

الوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية

التصنيفالتصنيف
اجملموعةاجملموعة

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالقسمالقسمالصنفالصنف
11080أ-

اIؤسسة العموميةاIؤسسة العمومية

Xـناصب الـعلـيـا للـوكالـة الـوطنـية لـتـرقيـة التـجـارة اخلارجـية وشـروطـها وطـريقـة الـتعـيI2 : يحـدد تـصنـيف ا اIادة اIادة 
فيها كما يأتي :

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

-
-

-

-
-

-

-
-

-

مرسوم
قرار من
وزير

التجارة

مقرر من
اIدير العام
للوكالة

اIدير العام
األمـــــــX الـــــــعــــــام

واIدير

نائب مدير

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

االستداللياالستداللي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مرسوم
مــــــتــــــصـــــرف إداري رئــــــيــــــسي أو
رتـــــبـــــة مـــــعـــــادلـــــةr له ثالث (3)
سـنـوات أقـدمـيـة بـهـذه الـصـفة
وحــائــز عــلـى شــهــادة الــتـــعــلــيم

العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلةr له ثماني (8) سنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـتصـرف إداري رئـيـسي مـثـبت
أو رتــبــة مــعــادلــة وحــائـز عــلى

شهادة التعليم العالي.
مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
معـادلـةr له خمس (5) سـنوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

-
-

-

الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

اخلارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا
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وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير اIاليةوزير اIالية
مراد مدلسيمراد مدلسي

عن رئيس احلكومةعن رئيس احلكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اIــاداIــادّة ة 3 : يـــســتــفـــيــد الـــعــمــال اIـــعــيـــنــون قــانـــونــا في
مـنصـب عال واIـذكـورون في اجلـدول اIـنـصـوص علـيه في
اIــادة 2 أعـالهr من األجــر الــقــاعـــدي اIــرتــبط بــالـــتــصــنــيف
(قـسم الـصـنف اخلـاص بـالـتـصـنيـف) احملـدد لـهذه اIـنـاصب

اIشغولة.
اIاداIادّة ة 4 :  : زيـادة على األجر الـقاعديr يسـتفيـد العمال
اIـذكورون في اIادة 3 أعالهr من األجـر القـاعدي لـلمـنصب
اIشغـول من تعويض اخلـبرة اIهـنيـة اIكتـسبة في الـرتبة
األصلية وكذا من التعويضات واIنح اIنصوص عليها في

التنظيم اIعمول به.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمــهورية اجلــزائرية الد�ـقراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 5 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق 7

ديسمبر سنة 2005.

التصنيفالتصنيف

اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنف

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

م-12أ
مقرر من
اIدير العام
للوكالة

رئيس مصلحة

اIؤسسةاIؤسسة
الرقمالرقمالعموميةالعمومية

االستداللياالستداللي

شروطشروط
XالتعيXالتعي

مـــــــــتـــــــــصـــــــــرف إداري أو رتـــــــــبــــــــة
مــعـادلــةr له ثالث (3) ســنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.
مـسـاعــد إداري رئـيـسي أو رتـبـة
مـــعــادلـــةr له ست (6) ســـنــوات
بــــهــــذه الـــــصــــفــــة وحــــائـــــز عــــلى

شهادة التعليم العالي.

686 الوكالة
الوطنية
لترقية
التجارة

اخلارجية 

اIناصباIناصب
العلياالعليا

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 03 - 297 
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبــر سـنـة
2003 الــذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهــرجــانـات الــثــقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 05 - 79 
اIـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّــنـفــيــذّي رقم 03 -  297  اIــؤرّخ في 13 رجب عــام 1424
اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اIهـرجـانات الـثـقـافيـة وكـيـفيـاتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

دولي سنوي للمالوف بقسنطينة.

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر فـي أوّل صـفـر عام 1427 اIـوافق  أوّل
مارس سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

"جميلة"."جميلة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صــفـر عـام ل صــفـر عـام 1427 اIـوافق أو اIـوافق أوّل مـارسل مـارس
سـنة سـنة r  2006 يتr يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان  رجان  ثـقافي دوليقافي دولي

للمالوف.للمالوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أول مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 6 ربـيع األول عــام 1427 اIـوافـق
5 أبريل سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة الصوزارة الصّـناعةـناعة

قـقــرار مؤررار مؤرّخ في خ في 24 ش شـوّال عام ال عام 1426 اIوافق  اIوافق 26 نوف نوفـمـبربر
ســــــنـنـــــــة ة r2005 يr يــــــعــــــدّل الل الــــــــقــــــرار اIرار اIــــــؤرؤرّخ في خ في 17 رب ربــــــــيعيع
الالــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1424 اI اIــــوافق وافق 18 ي يــــونونــــــيــــو سو ســــــنــــة ة 2003
الالّذي يحدذي يحدّد تشكـيلـة أعضــاء مجـلس إدارة اIعهـدد تشكـيلـة أعضــاء مجـلس إدارة اIعهـد
rةrالـالـــــوطـوطـــــني لإلنني لإلنــــــتـتـــــاجاجــــيــــة والة والــــتــــنــــمــــــيـيـــــة الة الــــصّــــنـنـــــاعاعــــيـيـــــة

اIعـداIعـدّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 24 شـوّال عام 1426 اIـوافق
26 نوفمبر سنة 2005 تعدّل تشـكيلة أعضاء مجلس إدارة

اIعهد الوطني لإلنتاجية والتنمية الصناعية كمـا يأتي :
rعضوا rثل العمال rالسّيد عبد القادر هالل -

- السّيد زوبير زورازr ثل العمالr عضوا.
(الباقي بدون تغيير).

وزارة العمل والضمان االجتماعيوزارة العمل والضمان االجتماعي

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 2 ذي احل ذي احلــــجّــــة عة عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 2 ي يــــنــــايايـر
r2006 يr يـعـعــدّل الل الـقـقــرار اIرار اIـؤرؤرّخ في خ في 4 ص صـفـر عامر عام سـنة نة 
1426 اI اIــــوافق وافق 15 م مــــــارس سارس ســــــنـنـــــة ة 2005 واI واIــــــتــــــضــــمّـنـن

تــــعـيــــX أعX أعـضــــاء ماء مـجــــلس إدارة اللس إدارة الـصــــنـدوق الدوق الــــوطوطـنيني
للتأمX عن البطالة.للتأمX عن البطالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 2 ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1426
اIــوافق 2 يــنــايــر ســنـة r2006 يــعــدّل الـقــرار اIــؤرّخ في 4
صــفـر عـام 1426 اIـوافق 15 مــارس سـنـة 2005 واIــتـضـمّن
Xأعـضـاء مـجـلس إدارة الـصنـدوق الـوطـني لـلـتـأم Xتعـيـ

عن البطالة كما يأتي :
بـــعــنـــوان ــثـــلي األجـــراء اIـــعــيـــنـــX من اIـــنــظـــمــاتبـــعــنـــوان ــثـــلي األجـــراء اIـــعــيـــنـــX من اIـــنــظـــمــات

النقابية للعمال األكثر تمثيال على الصعيد الوطني :النقابية للعمال األكثر تمثيال على الصعيد الوطني :
...................... (بدون تغيير) ..........................
بـــعـــنـــوان ـــثـل مـــســـتـــخـــدمي الــــصـــنـــدوق الـــوطـــنيبـــعـــنـــوان ـــثـل مـــســـتـــخـــدمي الــــصـــنـــدوق الـــوطـــني

للتأمX عن البطالة :للتأمX عن البطالة :
السيّد جمال الدين خميسي.

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

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 03 - 297 
اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اIــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

rوكيفياته
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 05 - 79 
اIـؤرّخ في 17 مــحــرّم عـام 1426 اIـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

r2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الــتّـنــفــيـذّي رقم 03 -  297  اIـؤرّخ في 13 رجب عـام 1424
اIوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اIـهرجـانـات الثـقـافيـة وكيـفـياتهr يـؤسس مـهرجـان ثـقافي

دولي سنوي "جميلة" بسطيف.

اIـاداIـادّة ة  2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّـعبيّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل صـفـر عام 1427 اIـوافق  أوّل
مارس سنة 2006.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـقــرار رار مؤرمؤرّخ في خ في 6 رب ربـيع األويع األوّل عـام ل عـام 1427 اI اIـوافـق وافـق 5 أب أبـريلريل
سـنة نة r 2006  يت r  يتـضـمّن تأسن تأسـيس مهيس مهـرجان ثرجان ثـقافي دوليقافي دولي

لتيمقاد.لتيمقاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اIــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الّـــذي يــــحـــدّد شــــروط تـــنـــــظـــيم اIــــهـــرجــــانـــات الــــثـــقــــافـــيـــة

rوكيفياته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــــــــا ألحـكـــــــــام اIــــادّة 2 مــن
اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اIؤرّخ في 13 رجب عــام
1424 اIــوافــق 10 ســـبـــتـــمـــبــــــر ســـنـــــة 2003 الـــذي يـــحــدّد

شـروط تـنـظيـم اIهـرجـانـات الـثـقـافـيـة وكـيـفيـاتهr يـؤسّس
مهرجان ثقافي دولي سنوي لتيمقاد بباتنة.
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يصدر الـنـظـام اآلتي نـصـه :يصدر الـنـظـام اآلتي نـصـه :

اIــــادة اIــــادة األولىاألولى:  يــــجب عــــلى الــــبـــنــــوك و اIـــؤســــســـات
اIـالية و اIصالح اIالـية لبريد اجلـزائرr  تطبيـقا للقانون
رقم 05 - 01  اIـؤرخ في 27  ذي احلـجّة عام 1425 اIـوافق 6
فبراير سنة 2005 واIتعلق بـالوقاية من تبييض األموال
و تمـويل اإلرهاب ومـكافـحـتهـماr كـما هـو منـصوص عـليه
rعـليـها Xالـتـحلي بـاليـقـظة. ويـتعـ r2 و3  منه XـادتIفي ا
بــهــذا الــصــددr أن تــتــوفــر عــلى بـــرنــامج مــكــتــوب من أجل
الـــــوقــــايـــــةr والــــكــــشــف عن تـــــبــــيــــيـض األمــــوال و تـــــمــــويل
اإلرهـــاب ومــــكــــافـــحــــتــــهـــمــــا. ويــــنـــبــــغي أن يــــتــــضـــمـن هـــذا

البرنامجr ال سيما ما يأتي :
rاإلجراءات -

rراقبةIعمليات ا -
- مــنــهــجـيــة الــرعــايــة الالزمــة فــيــمــا يــخص مــعــرفـة

rالزبائن
rستخدميهاI توفير تكوين مناسب -

- نــظــام عالقــات ( مــراسـل و إخــطــار بــالــشــبــهــة) مع
خلية معاجلة االستعالم اIالي.

يـنــدمج هـذا الـبـرنــامج في نـظــام اIـراقـبـة الــداخـلـيـة
لـلــبـنـوك و اIـؤسـسـات اIـالـيـة و يـتم إعـداد تـقـريـر سـنـوي

يرسل إلى اللجنة اIصرفية.
الباب األولالباب األول

معرفة معرفة الزبائن و العملياتالزبائن و العمليات
اIـادة اIـادة 2 :  : يــتـعــX عـلى الـبــنـوك و اIــؤسـسـات اIــالـيـة
واIــصــالح اIـالــيـة لــبـريــد اجلــزائـرr لــتـفــادي الـتــعـرض إلى
rـقـابـلةIمـخـاطـر حـقـيـقـيـة مـرتبـطـة بـزبـائـنـهـا و أطـرافـهـا ا
الـــســهــر عـــلى وجــود مــعـــايــيــر داخــلـــيــة "مــعــرفـــة الــزبــائن"

ومطابقتها باستمرار.
تـتــعـدى الــتـدابـيــر اIـتــعـلـقــة �ـعـرفــة الـزبــائن مـجـرد
عـملية عاديـة لفتح و مسك حـساب. وتستـلزم من البنوك
واIؤسسات اIالـية واIصالح اIالية لبريد اجلزائر واجب
الــرعـايــة الــصـارمــة فــيـمــا يــخص احلــسـابــات والــعـمــلــيـات
الـتي قـد تــمـثل خــطـرا بـاإلضــافـة إلى  اIــراقـبـة الــصـارمـة

للنشاطات و العمليات محل الشبهة. 

اIـادة اIـادة 3 : : يـجب أن تــأخـذ  اIـعــايـيـر اIـتــعـلـقــة �ـعـرفـة
الــزبــائن  بــعـX االعــتــبـار الــعــنـاصــر األســاسـيــة لــتـســيــيـر

اخملاطر و إجراءات الرقابةr ال سيما :

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــــــــظــــــــام ام رقمرقم 05 - 05  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 13  ذي ال  ذي الــــــــقــــــــعــــــــدة عدة عــــــام ام 1426
اIوافق اIوافق 15  ديس ديسـمبر سنة مبر سنة 52005 يتع يتعـلق بالوقاية منلق بالوقاية من

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

- �قـتضى األمر رقم 75 - 59 اIؤرخ في 20 رمضان
واIــتــضــمن عــام 1395 اIــوافق  26 ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975  

rتممIعدل واIا rالقانون التجاري

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 03 - 11  اIــــــؤرخ في 27 
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1424 اIــوافق 26 غــشت ســنــة 2003 
rادتان  56  و57 منهIالسيما ا rتعلق بالنقد والقرضIوا

- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 05 �01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اIــوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02 - 127
اIؤرخ في 24 محرم عام 1423 اIوافق 7 أبريل سنة 2002
واIـــتـــضـــمن إنـــشــاء وتـــنـــظـــيم و تـــســيـــيـــر خـــلــيـــة مـــعـــاجلــة

rاليIاالستعالم ا

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 05 - 442 اIؤرخ
في  12 شــوال عــام 1426 اIــوافق 14 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005
XـتعIدفـوعات اIالـذي يحـدد احلد القـابل للـتطـبيق عـلى ا
إجنــــازهــــا عن طــــريـق وســــائل الــــدفـع من خالل الــــقــــنــــوات

rاليةIصرفية و اIا

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئـاسي اIؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اIـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001  واIــتــضـمن

rاحملافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئـاسي اIؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اIـوافق 2  يــونـيــو ســنـة 2001  واIــتـضـمن

rأعضاء مجلس اإلدارة لبنك اجلزائر Xتعي

- وبــــنـــاء عــــلى مــــداوالت مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
r2005 بتاريخ 15 ديسمبرسنة

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
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يجب االحتفاظ بـنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية
و العنوان.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIـالــيـة لـبــريـد اجلــزائـر أن تــفـضلr في إطــار الـتــعـامل مع

زبائنهاr  إقامة اتصاالت دورية.
إذا تـبــX بــعــد فـتح حــســاب ظــهـور مــشــاكل مــتـعــلــقـة
بــالـتــدقــيق ( فـحص احلــســابـات) والــتــحـيــrX يـتــعــX عـلى
الــبــنــوك واIــؤســســات اIــالــيــة و اIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد
اجلـزائـر إقــفـال احلـسـابr إخـطــار خـلـيـة مــعـاجلـة االسـتـعالم
اIـالي والـلجـنـة اIـصرفـيـة و ردّ الـرصـيد مـا لم يـوجـد أمر

مغاير لسلطة مختصة.

اIـادة اIـادة 6 : يــتـعــX عـلى الـبــنـوك و اIــؤسـسـات اIــالـيـة
واIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد اجلــزائــرr  قــصــد الــتــأكــد من أن
اIــــعـــطـــيــــات اIـــتــــوفـــرة لـــديــــهم كـــامــــلـــةr  الــــقـــيـــام ســــنـــويـــا
بـتـحـيـيـنـهـا أو عـلى األقل عـنـد كل عـمـلـيـة مـهـمـة أو تعـديل
أساسي في اIـعايـير اخلـاصة بـالتـزويد بـالوثـائق اIتـعلـقة

بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير احلساب.
غــــيـــر أنـه إذا تـــبــــX لــــبـــنـكr أومـــؤســــســــة مـــالــــيـــة أو
اIصالح اIـاليـة لبـريد اجلـزائر في وقت مـا بأنه ال تـتوفر
لـديـهــا مـعـلــومـات كـافــيـة بـخــصـوص زبـونr يــتـعـX عــلـيـهـا
اتخاذ اإلجراءات الالزمـة للحصـول في أقرب اآلجال على

جميع اIعلومات الضرورية. 

7 : يــجب عــلـى الــبــنــوك و اIــؤســســات اIــالــيـة اIـادة اIـادة 
واIصـالح اIالية لـبريد اجلـزائر r حسب تـقدير مـديريتهم
الــعــامــةr احلـــصــول من كل زبــون جــديـــدr شــخص مــحــتــمل
تـعــرضهr  عــلى مــعــلـومــات كــافـيــة و اتــخــاذ تـدابــيــر احلـذر

اIالئمة في تسيير هذه العالقة.
البابالباب الثانيالثاني

 حفظ الوثائق حفظ الوثائق 
8 : يــجب عــلـى الــبــنــوك و اIــؤســســات اIــالــيـة اIـادة اIـادة 
واIــصــالح اIــالــيــة لــبــريــد اجلــزائــر االحــتــفـاظ خـالل فــتـرة
خـمس(5) سـنـوات بـعـد غـلق احلـسـابـات  و/أو وقف عالقـة

التعامل بالوثائق اآلتي ذكرها: 
rتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهمIالوثائق ا -

- الوثائق اIتعلـقة بالعمليات التي أجراها الزبائن
بعد تنفيذ العملية.

تــــوضـع هـــــذه الــــوثـــــائـق حتت تـــــصـــــرف الــــســـــلـــــطــــات
اخملتصة.

يتـعـX على الـبـنوك و اIـؤسـسات اIـالـية و اIـصالح
اIــالـيــة لــبـريــد اجلــزائـر إعــداد إجـراءات لــفــائـدة هــيــئـاتــهـا

r1 - سياسة قبول الزبائن اجلدد
2 - حتــديـــد هــويـــة الــزبــائـن و مــتـــابــعـــة الــتـــحــركــات

rوالعمليات
3 - الرقابة اIستمرة للحسابات اIتضمنة خملاطر.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIالـيـة لـبريـد اجلـزائـر أن تـعرف هـويـة و عـنوان زبـائـنـها
ومـراقـبـة حتـركـات احلـسابـات الكـتـشـاف أنـواع الـعـمـلـيات
واIعامالت غـير االعـتيـادية و/ أو غيـر العـادية و مـبررها
االقتصادي بالنسبة لزبون محدد أو فئة من احلسابات.

اIادةاIادة 4 :  : يتم إجـراء التـحـقق من هويـة الـزبائن عـند
إقــامــة عـالقــة الــتـــعــامل. يــقـــصــد في مـــفــهــوم هـــذا الــنــظــام

�صطلح "زبونزبون" ما يأتي :
- كل شخص أو كـيـان صـاحب حسـاب لـدى الـبنك أو
الـــــذي يـــــتم فـــــتح حـــــســــاب بـــــاســــمـه ( الــــصـــــاحب الـــــفــــعـــــلي

r(للحساب
- اIــــســـتــــفـــيــــدين مـن الـــعــــمـــلــــيـــات الــــتي يــــنـــجــــزهـــا

rالوسطاء احملترفون
rXالزبائن غير االعتيادي -

rالوكالء و الوسطاء الذين يعملون حلساب الغير -
- كل شــخص أو كــيــان مــشـــتــرك في عــمــلــيــة مــالــيــة
تـنفـذ من قـبل وسيط بـنك r  أومؤسـسـة مالـية أواIـصالح

اIالية لبريد اجلزائر.

اIـادةاIـادة 5 : : يـتم الــتـأكـد من هــويـة الـشــخص الـطــبـيـعي
بتقـد� وثيقة رسـمية أصلـية سارية الـصالحية متـضمنة
لـلـصورة و يـتـعX جـمع اIـعلـومـات اخلاصـة بنـسب اIـعني

باألمر.
يــتم الـتــأكـد من هــويـة الــشـخص اIــعـنــويr  �ـا فــيـهـا
جــمــيـع أنــواع اجلــمــعـــيــات و اIــنــظــمـــات األخــرىr  بــتــقــد�
أصل قــانـونـه األسـاسـي و أيـة وثــيــقــة تـثــبت تــســجــيـله أو
اعـتــمــاده و بــأن له وجـودا و عــنــوانــا فـعــلــيــا أثـنــاء إثــبـات

شخصيته.
يــتم الـــتــأكــد مـن الــعــنـــوان بــتــقـــد� وثــيــقـــة رســمــيــة
تــــثــــبت ذلـك و بــــرجــــوع وصل اإليــــداع Iــــراســــلــــة (رســــالــــة
إخــطـار بــفــتح حـســاب أو مــجـامــلــة) مـرســلـة إلـى الـعــنـوان

اIصرح به.
يـــتـــعــX عـــلى الـــوكالء و الـــوســـطـــاء الــذيـن يــعـــمـــلــون
حلــســاب الــغــيــر أن يــقــدمــواr فـضـال عن الــوثــائق اIــذكـورة
أعالهr الــتــفــويض بــالــســلــطــات اخملـولــة لــهـم بـاإلضــافــة إلى
الـــوثــائق الـــتي تــثـــبت هــويـــة و عــنــوان أصـــحــاب األمــوال

.Xاحلقيقي
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يـتمr باإلضافة إلى اإلخـطار بالشـبهةr حتريـر تقرير
ســــري و يـــحــــتـــفـظ به دون اإلخالل بــــاIـــواد  15 إلى 22 من
الـــقـــانــون رقم 05 - 01 اIــؤرّخ في 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005

واIذكور أعاله.

الباب اخلامسالباب اخلامس
 إخطار بالشبهةإخطار بالشبهة

اIــادة اIــادة  11 : : تـــخـــضع الــبـــنـــوك و اIــؤســـســـات اIــالـــيــة
واIـصـالح اIـالـيـة لـبـريـد اجلـزائـر قـانـونـا لـواجب اإلخـطار
بالشـبهة في الـشكل التـنظـيمي و يجب عـليهـا أن تطالب

وصل االستالم.

يجب عـلى الـبـنوك و اIـؤسـسات اIـالـية إبالغ خـلـية
مـــعـــاجلـــة االســــتـــعالم اIـــالي(CTRF)  بـــكـل عـــمـــلـــيـــة تـــتـــعـــلق
بأموال يشتبه أنـها متحصلة من جنـاية أو جنحة السيما
اجلر�ـة اIنـظمـة واIـتاجـرة باخملـدرات واIؤثـرات العـقلـية

أو يبدو أنها موجهة لتمويل اإلرهاب.

و يـتـعــX الـقـيـام بــهـذا اإلخـطـار �ـجــرد وجـود شـبـهـة
حــتى و لــو تــعــذر تـأجــيل تــنــفــيــذ تــلك الــعـمــلــيــات أو بــعـد

إجنازها.

يجـب إبالغ كل معـلـومـات ترمي إلى تـأكـيـد الشـبـهة
أو نفيها دون تأخير إلى خلية معاجلة االستعالم اIالي.

يتم اإلبالغ بالشبهة حسب النموذج التنظيمي .

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
اIـالـيـة لــبـريـد اجلـزائـر أن تـتــقـيـد بـالـتـدابـيــر الـتـحـفـظـيـة
اIــــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في اIـــادة  18 من الـــقــــانـــون اIـــتـــعـــلق
بـــــالـــــوقـــــايــــة مـن تـــــبــــيـــــيـض األمـــــوال و تــــمـــــويـل اإلرهــــاب

ومكافحتهما و السهر على تطبيقها.

اIــادة  اIــادة  12 : حتـــدد إجــــراءات اإلخـــطـــار بــــالـــعـــمــــلـــيـــات
rــشـتــبه فـيــهـا بــصـفــة دقـيـقــة كـتــابـة بــالـنـســبـة لــكل بـنكIا
مـؤســســة مـالــيــة و اIــصـالح اIــالــيــة لـبــنك اجلــزائــر و يـتم
إبـالغــــهــــا لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــX فــــيــــهــــا. يــــجب أن حتــــدد هــــذه
اإلجـراءات الـداخـلـيـةr أيــضـاr كـيـفـيـات اإلخــطـار بـالـشـبـهـة

إلى خلية معاجلة االستعالم اIالي.

اIادة اIادة 13 : يـوجه اإلخطار بـالشبهـة إلى خليـة معاجلة
االسـتـعالم اIـالي دون سـواهـا ويـنـدرج اإلخـطـار بـالـشـبـهة
واIـتــابــعـات اخلــاصــة به في إطــار الـســر اIــهـنـي و ال �ـكن

للزبون أو اIستفيد من العمليات االطالع عليها.

اIادةاIادة 14 : : ال �ـكنr طـبقـا لـلقـانـونr أن يعـارض الـسر
اIصرفي خللية معاجلة االستعالم اIالي.

الـعمليةr  حتـدد �وجبها اIعـطيات التي ينـبغي االحتفاظ
بـها بـخـصوص إثـبـات هويـة الـزبائن والـعـملـيـات الفـردية

واIدة القانونية و النظامية لعملية االحتفاظ.
الباب الثالث الباب الثالث 
البنوك البنوك اIراسلةاIراسلة

rـالــيـةIـؤســســات اIـادة 9 :  : يــجب عــلى الــبـنــوك و اIـادةاIا
الــوســيــطــة اIــعــتــمــدة r أن جتــمع مــعــلــومــات كــافــيــة حــول
الــبــنــوك اIــراســلــة. يـــجب عــلى الــوســيـط اIــعــتــمــد إقــامــة
عـالقـــات مـــراسل مـع اIـــؤســـســــات اIـــصـــرفـــيــــة األجـــنـــبـــيـــة

بشرط:
rأن تتوفر على حسابات مصدّقة -

rراقبة السلطات اخملتصةI أن تخضع -
- وأن تـــتــــعــــاون في إطــــار نــــظـــام وطــــنـي Iـــكــــافــــحـــة

تبييض األموال و تمويل اإلرهاب.
يـجـب حتـيــX اتــفـاقــيــات احلـســابــات اIـراســلــة لـدمج

االلتزامات اIنصوص عليها أعاله.
الباب الرابعالباب الرابع
أنظمة أنظمة اإلنذاراإلنذار

اIادة  اIادة  10 : يـتعـX عـلى البـنـوك و اIؤسـسـات اIالـية
rــالـيـة لـبـريـد اجلـزائـر أن تــتـوفـر عـلى أنـظـمـةIـصـالح اIوا
تسمح بالنسـبة جلميع احلساباتr باستكشاف النشاطات

ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها. 
يجب أن تخضع العـمليات اIشتبه فيها إلى إخطار
بـــالــشـــبـــهـــة يـــرسـل إلى خـــلـــيـــة مـــعـــاجلـــة االســـتـــعالم اIـــالي

ويتعلق األمر ال سيما بالعمليات:
- التي ال تـبدو أنـها تـستـند إلى مـبرر اقـتصادي أو

rجتاري كن إدراكه
- الـتـي تـتــضــمن حــركــات رأس اIــال بــشــكل مــفـرط

rقارنة مع رصيد احلسابIبا
- الــتي تــتـــعــلق �ــبـــالغr ال ســيــمـــا نــقــديــة لـــيس لــهــا

rعالقة مع العمليات العادية أو احملتملة للزبون
- الـتي تــتم في ظـروف من الــتـعـقــيـد غـيــر عـاديـة أو

 rغير مبررة
- التي يبدو أنها ال تستند إلى محل مشروع.

يـجب عــلى الـبـنـوك و اIـؤسـســات اIـالـيـة و اIـصـالح
rبـــالـــنـــســـبـــة لــهـــذه الـــعـــمـــلـــيــات rـــالـــيـــة لـــبـــريـــد اجلــزائـــرIا
االسـتعالم حول مصـدر األموال و مسـتفيديـها و كذا محل

.XتعاملIالعملية و هوية ا
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الباب الثامنالباب الثامن
دور أجهزة اIراقبة اخلارجيةدور أجهزة اIراقبة اخلارجية
للبنوك واIؤسسات اIاليةللبنوك واIؤسسات اIالية

اIادة اIادة 20 :  : يـقوم مـفوضـو احلسـابات بـتقـييم مـطابـقة
األنظـمـة الـداخـليـة اخلـاصـة بـالوقـايـة من تـبـيـيض األموال
وتـــمـــويل اإلرهـــاب و مـــكـــافــــحـــتـــهـــمـــا الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــوك
واIـؤســســات اIـالــيـة اIــعــتـمــدة بــاIـقــارنـة مـع اIـمــارسـات
اIـعــيـاريــة و ـارسـات احلــذر الـســاريـة اIــفـعــول و يـرسل

تقرير سنوي بذلك إلى اللجنة اIصرفية

اIـادةاIـادة  21 : تـسـهـر الـلـجـنـة اIـصـرفـيـة عـلى أن تـتـوفـر
الـــــبـــــــنـــــوك و اIـــــؤســـــــســـــات اIـــــالــــــــيــــة عـــــلـى ســـــيـــــاســــات
وــارســات وتــدابــــيــر مـــنــاســـبــةr الســـيــمـــا فــيــمــا يــخص
rـتــعـلـقــة �ـعــرفـة الـزبــون و عـمــلـيـاتهIـعــايـيـر الــدقـيــقـة اIا
الـكــشف واIـراقــبـة بــاإلضـافــة إلى اإلخـطــار بـالــشـبــهـة ـا
يــضــمن مــســتــوى عـال مـن األخالقــيــات و االحــتـرافــيــة في

اIيدان اIصرفي.

يـجب عـلـى الـلـجـنـة اIـصـرفـيـة أن تـتـحـقق من وجـود
التقرير اIذكور في اIادة  10 أعاله من هذا النظام.

 فـي حــالـــة الـــتـــقـــصـــيــرr �ـــكـن أن تــبـــاشـــرr الـــلـــجـــنــة
اIصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا.

اIـادةاIـادة 22 :  يــرسل مـفـتــشـو بــنك اجلـزائـر اIــفـوضـون
Xــراقــبــة في عــIــصــرفــيــة في إطــار اIمن قــبـل الــلــجــنــة ا
rبـصـفـة استـعـجـالـية rكـان أو في إطـار مـراقـبـة الوثـائقIا
تـقــريــرا عن طــريق الـتــســلـسل اإلداري إلـى خـلــيــة مـعــاجلـة
االســـتـــعالم اIـــالي �ـــجــرد اكـــتـــشــافـــهم لـــعـــمـــلــيـــة تـــكـــتــسي

اIميزات اIذكورة في اIادة 10 من هذا النظام. 

اIـادةاIـادة  23 : يـتـعـX عـلى مـكـاتب الـصـرف اIـعـتـمدة أن
تـعـتـمـد إجـراءات إثـبـات هـويـة زبـائـنـهـا كـمـا يـجب عـلـيـهم
إرسـال اإلخــطــار بــالـشــبــهـة إلـى خـلــيــة مـعــاجلــة االســتـعالم

اIالي.

اIـــــادةاIـــــادة 24 :  يـــــنـــــــشــــــر هــــــذا الــــــنـــــظـــــام فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حرر بـاجلزائر في13 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق15
ديسمبر سنة 2005.

 محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

اIـادةاIـادة 15 : : يعـفي الـقـانـون اIتـدخـلX الـذين تـصـرفوا
بـحسن نـيـة من أيـة متـابـعـة و مسـؤولـيـة إدارية و مـدنـية

وجزائية و يجب إطالع اIستخدمX على هذه األحكام.

الباب الباب السادسالسادس
 التحويالت اإللكترونية و وضع األموال حتت التصرفالتحويالت اإللكترونية و وضع األموال حتت التصرف

اIـادة اIـادة 16 :  : يـتــعـX عـلى الـبـنـوك واIــؤسـسـات اIـالـيـة
واIــصــالح اIــالــيــة لــبـريــد اجلــزائــر فـي إطـار الــتــحــويالت
اإللـــــكــــتــــرونــــيــــة مــــهــــمــــا كــــانـت الــــوســــيــــلــــة اIــــســــتــــعــــمــــلــــة
(SWIFT,ARTS,ATCI) و/ أو وضــــع األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال حتــــت
الــتــصــرف أن تــتــحــقق بــدقــة  من هــويـة اآلمــر بــالــعــمــلــيـة

واIستفيد باإلضافة إلى عنوانهما.

الباب السابعالباب السابع
 اIعلومات اIعلومات و التكوينو التكوين

اIــــادةاIــــادة 17 : يــــجب عــــلى كل بــــنك r مــــؤســـســــة مـــالــــيـــة
واIـصـالح اIالـيـة لـبـريـد اجلزائـر أن تـضع بـرنـامج تـكوين
دائم  يـسـمح بـتحـضـيـر بـصـفـة مالئمـة مـسـتـخـدمـيهـم على
مـــعــــرفـــة الـــتـــنـــظـــيم اخلـــاص �ــــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيض األمـــوال
وتــــــمــــــويل اإلرهــــــاب. يــــــجب أن تــــــتـالءم كل مـن رزنــــــامـــــة
ومضـمون هذه الـدورات اIنـظمة مع االحـتياجـات اخلاصة

بكل مؤسسة. 

اIـادةاIـادة 18 : يــجب عــلى الــبـنــوك واIــؤســسـات اIــالــيـة
واIـصالح اIالـية لبريـد اجلزائر أن تـعX على األقل إطارا
سـاميا مـسؤوال عـلى اIطـابقـة في مجال مـكافـحة تـبييض
األمـوال و تمـويل اإلرهـاب; بصـفته مـراسل خلـليـة معـاجلة
االسـتعالم اIالي و يكلف بـالسهر على الـتقيد بسـياساتها
و إجـراءاتـها اIـطـبقـة في مـجال مـكـافحـة تبـيـيض األموال

و تمويل اإلرهاب.

يـجـب عـلى الــبـنــوك واIـؤســسـات اIـالــيـة و اIــصـالح
اIـاليـة لـبريـد اجلـزائر أن تـتأكـد من إبالغ هـذه اإلجراءات
إلى جــمـيـع اIـســتـخــدمـX و بــأنـهــا تـســمح لــكلّ مـوظف أن
يــبــلغ بــإخــطــار اIــســـؤول بــاIــطــابــقــة في مــجــال مــكــافــحــة
تـــبـــيــيـض األمــوال وتـــمـــويل اإلرهـــاب بـــأي عـــمـــلـــيــة مـــحل
شــبــهـــة. يــتم حتـــريــر تــقـــريــر ســنــوي يـــرسل إلى الـــلــجــنــة

اIصرفية. 

اIـادةاIـادة 19  : يـجب عـلى الــبـنـوك و اIـؤسـسـات اIـالـيـة
واIـــصـــالح اIـــالـــيـــة لــبـــريـــد اجلـــزائـــر أن حتـــدد في وثـــيـــقــة
معايير أخالقـيات اIهنة و االحتـرافية في مجال اإلخطار

و يجب إطالع جميع اIستخدمX على هذه الوثيقة. 
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أ) نـــظــــام مـــا بــــX الـــبــــنـــوك لــــلـــتــــســـديــــدات اخلـــاصـــةأ) نـــظــــام مـــا بــــX الـــبــــنـــوك لــــلـــتــــســـديــــدات اخلـــاصـــة
باجلمهور العريض :باجلمهور العريض :

اIــــــادة اIــــــادة 2 :  : يــــنـــــجــــز بــــنـك اجلــــزائــــر نــــظـــــام اIــــقــــاصــــة
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االـــذي يـــدعى "نـــظـــام اجلـــزائـــر لـــلـــمـــقـــاصـــة
اIـسـافـية مـا بـX الـبـنـوك- أتكي"(ATCI). و يـتـعـلق األمـر
بـنـظام مـا بـX الـبـنـوك لـلـمـقـاصـة اإللـكـتـرونـيـة لـلـصـكوك
والــســنــدات والــتــحــويـالت واالقــتــطــاعــات األتــومــاتــيــكــيـة

السحب و الدفع باستعمال البطاقة اIصرفية.

ال يــــقــــبل هــــذا الــــنــــظـــام إال الــــتــــحــــويالت الــــتي تــــقل
قــيـمـتــهـا االسـمــيـة عن مــلـيـون ( 1) ديــنـار. يـجب أن تــنـفـذ
أوامر الـتحـويلr الـتي تفـوق أو تسـاوي قـيمـتهـا االسمـية
هــذا اIــبــلـغr ضــمن نــظــام الـــتــســويــة اإلجــمـــالــيــة الــفــوريــة

للمبالغ الكبيرة والدفع اIستعجل.

يـــشــتـــغل نــظـــام أتــكي ( ATCI) وفـــقـــا Iــبـــدأ اIــقـــاصــة
اIـتـعـددة األطراف ألوامـر الـدفع الـتي يـقـدمـهـا اIـشـاركون

في هذا النظام.

الـــمــــادة الـــمــــادة 3 : : يــتـم حــســاب أرصــدة اIــقـــاصــة اIــتــعــددة
األطـراف من قـبل نــظـام أتـكي ( ATCI). ثم تــدفقr بـغـرض
تسويتـهاr في نظـام التسـوية اإلجمـالية الـفورية لـلمبالغ

.ARTS سمى " أرتسIستعجل اIالكبيرة و الدفع ا

الـمــادة الـمــادة 4 :  : يفوِض بنك اجلـزائر مهمة تـسيير نظام
(CPI ) ــصـرفــيـةIـســبـقــة اIـقــاصــة اIـركــز اI (ATCI ) أتـكي

وهي شركة أسهم و فرع تابع لبنك اجلزائر.

الــمــادة الــمــادة 5 :  : يـقوم بـنك اجلـزائـر �ـراقـبـة نـظـام أتكي
( ATCI) وفـــقــا لــلــمــادة  56 من األمــر رقم  03 - 11 اIــؤرخ

في 26 غشت سنة  2003 واIتعلق بالنقد و القرض.

6 :  : يــؤسـس اIــشــاركـــون صــنـــدوق ضــمــان . الـــمــــادة الـــمــــادة 
ويـــســتــعــمل هــذا الــصــنــدوق لــلــتــغــطــيــة األخــيــرة لــرصــيــد
اIقـاصة اIديـنة Iشـارك واحد أو لعـدة مشاركـX في حالة
مـا لم تسـمح أرصدة حـساباتـهم للـتسـوية بـتسـوية أرصدة
اIــــقـــــاصــــة وفــــقــــا Iــــبــــدأ " الـــــكل أو ال شيء". و بـــــطــــلب من
اIـشــاركـrX يـتـم تـسـجــيل هــذا الـصـنــدوق في دفـاتــر بـنك

اجلزائر.
يقوم اIشارك أو اIـشاركون اIعنيون باألمر بإعادة
تكـوين مـبـالغ األمـوال التي � سـحـبهـا من الـصـندوق في

أجل أقصاه منتصف نهار اليوم الذي يلي استعمالها.

تُـــحــدَّد كـــيـــفــيـــات إنــشـــاء و اشــتـــغـــال الــصـــنــدوق عن
طريق تعليمة.

نــــــظــــام رقم ام رقم 05  - - 06 م مــــؤرؤرّخ في خ في 13  ذي  ال  ذي  الــــقــــــعــــدة  عدة  عــــام ام 1426
15 دي ديــــــســــمــــــبــــــر سر ســــــنــــة ة r2005 يr يــــــتــــعــــــلق �لق �ــــــقــــــاصاصــــة اIاIــــوافق وافق 
الصكوك و أدوات الالصكوك و أدوات الـدفع اخلاصة بادفع اخلاصة با  جلـمهور العريضمهور العريض

األخرى.األخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

-   �ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام 1395 اIــــوافق   26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

rتمّمIعدّل و اIا rدنيIتعلق بالقانون اIوا

- و �ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75-59  اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  1975

rتمّمIعدّل و اIا rتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03- 11 اIــــــــؤرخ في 27
جــــــمــــــادى الـــــثــــــانـــــيــــــة عـــــام  1424 اIـــــوافق 26 غـــــشت 2003
واIـــتــعـــلق بــالـــنــقـــد والــقـــرضr الســيّـــمــا اIــواد r56 57  و62

rمنه

- و �قتـضى اIرسوم الـرئاسي اIؤرخ في  10ربيع
األول عـام  1422 اIـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001 واIــتــضـمن

rمحافظ بنك اجلزائر و نوابه Xتعي

- و �قتـضى اIرسوم الـرئاسي اIؤرخ في 10 ربيع
األول عـام  1422 اIـوافق 2 يـونـيــو سـنـة  2001 واIــتـضـمن

rأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي

- و �ــــقـــــتــــضى الــــنــــظــــام رقم  97- 03 اIــــؤرخ في16
رجب عـام 1418 اIـوافق 17 نـوفـمبـر سـنة   1997 واIـتعلق

rقاصةIبغرفة ا

- و �ـــقـــتــــضى الـــنــــظـــام رقم  05 - 04 اIــــؤرخ في10
رمـضان عام 1426 اIوافق 13 أكتـوبر سـنة 2005 واIـتعلق
بــنـظــام الـتــسـويــة اإلجـمــالـيـة الــفـوريــة لـلــمـبــالغ الـكــبـيـرة

rستعجلIوالدفع ا

- و بــــنـــاء عـــلى مــــداوالت مـــجـــلس الــــنـــقـــد والـــقـــرض
r2005 بتاريخ  15 ديسمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اIــادة األولى: اIــادة األولى: يـــهـــدف هــذا الـــنـــظـــام إلى وضـع نـــظــام
مـقـاصـة خـاص بـأوامـر الـدفع اخلـاصـة بـاجلـمـهـور الـعـريض.
ويـحـدّدr زيـادة عـلى ذلكr مـسـؤولـيـات مـسـيّـر هـذا الـنـظـام

واIشاركX فيه وكذا قواعد اشتغاله.

حتــتـوي قــائـمــة اIـصــطــلـحــات اIـلــحـقــة بـهــذا الـنــظـام
تعريفا Iعاني الكلمات اخلاصة بنظام الدفع هذا.
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�  األخطاء اIادية اIـرتكبة في العمليات التي تُحال
rإما بواسطة مشارك آخر rإما مباشرة rعلى النظام

� الـــتـــأخـــر بـــســـبب الـــرفـض ورفض الـــرفض ورفض
rقاصة التي أُجريت خطأIرصيد ا

� عدم التقيّد بااللتزامات اIالية اخلاصة بها.

12 :  : يــجب عـلى اIــشـاركـX في نــظـام أتـكي الــمـــادة الــمـــادة 
( ATCI) الـسـهـر عـلى الـتـقــيّـد �ـقـايـيس وشـروط اشـتـغـال
وأمـن الــنــظــام الــتي حــدّدهـــا " مــركــز اIــقــاصــة اIــصــرفــيــة

اIسبقة".

الـــمــــادة الـــمــــادة 13 : :  إن كل مـــشــارك مــبــاشــر مــســؤول عن
إبـــقـــاء أرضـــيــتـه اIـــســـمـــاة "مـــشــارك" فـي حـــالـــة اشـــتـــغــال
مــــســـتـــمـــر ومــــوصـــولـــة بـــنــــظـــام أتـــكي ( ATCI) خـالل أيـــام
وســاعــات عــمل هــذا األخــيــر. كـــمــا بــجب أن يــســتــخــدم كل
الـوسائل قصـد إرسال حواالت اIشـاركX غيـر اIباشرين

و هذاr في إطار االتفاقية التي تربطه بهؤالء.

الــمــادة الــمــادة 14 : : ال يـعد اIـشارك اIـبـاشر مـسؤوال ال عن
الـتـدقيق في الـنوعـية الـقـانونـية لـلـقيّم اIـقدمـة من طرف
اIـشـاركــX غـيـر اIـبـاشـرينr الـذين يـسـتـعـمـلـون اخلـدمـات
الـفــنـيـة و ال عن االلـتــزامـات اIـالــيـة الـتي �ــكن أن تـنـجـر

عن معاجلة النظام لهذه القيّم.

الـــمــــادة الـــمــــادة 15 : : يــعــتــبــر اIـشــارك اIــبــاشــرr بــالــنــســبـة
Iـسـيّـر نـظـام أتـكي r(ATCI ) مـسـؤوال عن اIـعـاجلـة الـفـنـيـة
لــلــعـمــلــيــات اخلـاصــة �ــشــاركـيه غـيــر اIــبـاشــرين كــمــا هـو

احلال بالنسبة للعمليات التي تخصه.

الــــــمــــــادة الــــــمــــــادة 16 : : كل مـــــشـــــارك مـــــســـــؤول عن مـــــعـــــاجلــــة
.XقدمIاالعتراضات التي تصدر عن زبائنه ا

: (: (ATCI) ج -  شروط االنخراط في نظام أتكي) ج -  شروط االنخراط في نظام أتكي

الــمـــادة الــمـــادة 17 :  : فـضـال عن بـنك اجلــزائـرr إن االنـخـراط
في نــــــظـــــام أتـــــكي ( ATCI) مـــــفـــــتــــــوح لـــــكل مـن الـــــبـــــنـــــوك

واخلزينة و بريد اجلزائر.

18 :  : يـــفِــــوض اIـــشـــاركـــون في نـــظـــام أتـــكي الــــمــــادة الــــمــــادة 
I (ATCI )ــركـز اIــقـاصــة اIـســبـقــة اIـصــرفـيـة قــبـولــهم بـأي

مشارك جديد في النظام. 

الـــمــــادة الـــمــــادة 19 :  : تــخــضع أيــة مــشــاركــة في نــظــام أتــكي
( ATCI) لــطـــلب االنــخــراط و Iــوافــقــة من مــركــز اIــقــاصــة
rوافقـة على االنخراطIـصرفية. يـجب أن يليَ اIـسبقة اIا
الــذي تُــرسل نــســخـــة مــنــهــا لــلـــمــديــريــة الــعــامـــة لــلــشــبــكــة

الـــمــــادة الـــمــــادة 7 :  : يــجـب عــلى الــبــنـــوكr اخلــزيــنــة و بــريــد
اجلـزائـرr الـتي � سـحب الـصـكـوك عـلـيـهـا (الـبـنـوكr بـريد
اجلـــزائــرr اخلــزيــنــة) أو الــتي أرســلـت إلــيــهــا الــســفــتــجــات
وسـنـدات ألمرr أن تـشـاركr بصـفـة مبـاشـرة أو عن طريق
مشـارك آخـرr في عـملـيـات مـقاصـة وسـائل الـدفع هذه في

إطار هذا النظام.
يـجب عـلـيـهم الـقـبول بـأن تـقـدم هـذه األدوات بـغرض

الدفع في إطار هذا النظام.

8 :  : يــــتم تــــقـــد� الــــصــــكـــوكr الــــســــفـــتــــجـــات الــــمـــــادة الــــمـــــادة 
وســـنـــدات ألمـــر فـي نـــظـــام أتـــكي ( ATCI) في شـــكل غـــيـــر
مـادي. و يــفــتـرض هــذا أن اIـشــارك اIـقــدِم يــحـوز مــسـبــقـا
أدوات الــــدفع هـــذه فـي شـــكــــلـــهـــا الــــورقي. وأنه حتــــقّق من

صحتها القانونية. 
يـضمن اIشـارك أن اIعطيـات اIقدمـة في شكل غير
مـــادي  مــــطــــابــــقـــة لــــلــــمـــعــــلــــومـــات الــــواردة في الــــصــــكـــوك

والسفتجات والسندات ألمر.

يـــعـــفي عـــدم تـــقـــيّـــد اIــقـــدِم بـــهـــذه األحـــكـــامr اIـــشــارك
اIُـرسل إليـه من االلتـزامات اIـنـصوص عـلـيهـا في اIادة 7

الفقرة 2 أعاله.

 ب- مسؤوليات اIشاركX ومسي ب- مسؤوليات اIشاركX ومسيّر النظام :ر النظام :

الــــمـــــادة الــــمـــــادة 9 :  : بـــاســـتـــثـــنــــاء الـــعـــمـــلـــيــــات الـــتي يـــكـــون
�ـــوجــبــهــا بـــنك اجلــزائــر مـــشــاركــا مــقـــدمــا لــلــعـــمــلــيــات أو
اIُرسَل إليهr ال يُعد بـنك اجلزائر الطرف اIقـابل بالنسبة
اللـــتــزامــات الـــدفع اIــرتـــبــطــة بـــالــقـــيّم اIــقـــدمــة من طــرف
اIـشاركـX اآلخـرين في نظـام أتكي ( ATCI) وال بـالـنـسـبة
لألرصـدة الـنـاجـمة عن حـسـاب اIـقـاصة اIـتـعـددة األطراف.
كــمــا أن بــنك اجلــزائـر ال يــضــمن الــتــنــفــيــذ احلـسـن ألوامـر

الدفع التي تمت معاجلتها في النظام.

الـــمــــادة الـــمــــادة 10 :  : تــنـــحــصــر مــســـؤولــيــة مــركـــز اIــقــاصــة
اIـصـرفـيـة اIـسـبـقـة ( CPI) في تـنـفـيـذ اإلجـراءات الالزمـة
للسير احلسن للـعمليات الفنيةr التي تتحكم في اشتغال
نـــظـــام أتــكي (  ATCI) والـــواردة في "مـــرشــد اIـــســتـــعــمل"
للنـظام و في هذا الـنظام. ينـحصر فيـما يتعـلق بااللتزام
اخلــاص بــالــنـــتــائجr في حـــســاب صــافي األرصـــدة اIــتــعــددة
والـثنائـية األطـراف للمـقاصـة و دفعـها في نظـام التـسوية
اإلجـمالـيـة الـفـوريـة للـمـبـالغ الـكـبيـرة و الـدفع اIـسـتـعجل

."ARTS أرتس"

الـــمــــادة الـــمــــادة 11 :: إن اIـشــاركـX في الــنـظــام مـســؤولـون
عن األضرار التي حتدث في حالة :
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د- تـــنـــظــيــم حـــــواالت الـــــقـــيد- تـــنـــظــيــم حـــــواالت الـــــقـــيّــم  :ــم  :

الــــمــــادة الــــمــــادة 24 :  :  يـــبـــعث اIـــشـــاركــون إلـى نـــظــام أتـــكي
( ATCI) حواالت القيّم مقوّمة بالدينار.

الــــمــــادة الــــمــــادة 25 : : تـــتم حـــواالت الـــقـــيّم في شـــكل رســـائل
إلـكــتـرونـيــة و هـذاr طــبـقــا لـلــمـقــايـيس اخلــاصـة بـالــرسـائل
اإللـكــتــرونـيــةr الـتـي اعـتــمـدتــهـا جلــنــة الـتــقـيــيس لــوسـائل
الدفع و للتعلـيمات الواردة في "مرشد اIستعمل" لنظام

 .(ATCI) أتكي
تُــوجه الـــصــور اخملــتــومـــة لــلــصـــكــوك و الــســـفــتــجــات
والـســنــدات ألمـرr اIُــرســلَـة إلى نــظــام أتـكي r(ATCI ) إلى
اIشاركX اIـرسل إليهم. و ال تخضع هذه الصور إلى أية

معاجلة من طرف نظام اIقاصة.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 26 : : يــــــخـــــضـع نــــــظـــــام أتــــــكي ( ATCI) إلى
رزنــامـــة تــبـــادالت وإلى مـــواقــيت تـــبــادل تـــدعى جـــلــســات
حتـدّدها اIـواصفـات الـفنـية لـلـنظـام و للـتـعلـيمـات الواردة

في "مرشد اIستعمل".

الــمــادة الــمــادة 27 : : حتى يـتسـنى معـاجلتـها في نـظام أتكي
r(ATCI ) يـجب أن تُـقـدم احلـواالت في تـاريخ الـتـقـد�. في
rحالة ما إذا تعـلق األمر بتاريخ يكون خالله النظام مقفال
rالـذي يـلي مـبــاشـرة هـذا األخـيـر rيـعـتــبـر تـاريخ االفـتــتـاح

تاريخ التقد�.
�ــكن أن تـكــون كل قــيـمــة مـوضــوع حــوالـة إلى غــايـة
سـاعـة انـتـهـاء يـوم الـتـبادل الـتي يـخـصـهـا. و فـيـمـا يـتـعلق
بــــاحلـــواالتr الـــتـي � تـــقـــد�ــــهـــا بـــعــــد ســـاعـــة انــــتـــهـــاء يـــوم
الــتــبــادلr فـإن تــاريـخ الــتــقــد� هـو يــوم االفــتــتــاح اIــوالي

.(ATCI ) لنظام أتكي

الــــمـــــادة الــــمـــــادة 28 :  :  يـــعـــلـم نـــظـــام أتـــكي (ATCI) بـــاســـتالم
احلواالت التي أرسلها اIـشارك اIقدم للعمليات ويحِّولها
في كل جـــلــســة لــلــمــشــارك اIــرسَل إلـــيه. و يــصــبح تــاريخ

التقد� يوم التقد�.

الــمــادة الــمــادة 29 :  :  �ـكن حلوالة وفـقا لـلشروط اIـنصوص
عــلــيــهـا فـي "مـرشــد اIــســتــعــمل" أن تــكــون مـوضــوع رفض
فـــني يـــصـــدر عن الـــنـــظـــام أو رفض مـــصــرفـي يــصـــدر عن

اIشارك اIرسَل إليه.

�كـن إعادة تـقـد� عـمـلـيـةr مـجـمـوعـة أو حـوالة كـانت
موضوع رفض فني.

ال �ـكن إصـدار رفض فـني إذا انـقضى أجـل الرفض.
يـساوي أجل رفض الـعمـليـات أجل التـسويـة. بعـد انقـضاء

هذا األجلr يتعذر إصدار رفض مصرفي.

وأنــظــمــة الــدفعَ لـــبــنك اجلــزائــرr الــتــوقــيـع عــلى اتــفــاقــيــة
الـســاحــة الــتي حتــدّد حــقــوق و واجــبـات اIــشــاركــX فــيــمـا
بـيـنـهم و إزاء مـركـز اIـقـاصـة اIــسـبـقـة اIـصـرفـيـة بـصـفـته

.(ATCI) مسيّر نظام أتكي
يـــــتـــــحـــــصـل كـل مـــــشـــــاركr عـــــنــــــد انـــــخـــــراطـهr وفـــــقـــــا
لــلــكـــيــفــيــات و األشــكـــال الــواردة في "مــرشــد اIـــســتــعــمل"
لــلـــنــظــامr عــلى رمـــوز تــعــريف تــســـمح له بــإرســال أوامــر

الدفع عبر النظام.

20 : : يـــخـــتـــار اIـــشــاركـــونr اIـــذكـــورون في الــــمــــادة الــــمــــادة 
اIــادة  17 أعالهr في طـــلــبـــهم بـــاالنــخـــراط في نــظـــام أتــكي
r(ATCI )  وضـــعــــيـــة مــــشـــارك مــــبـــاشــــر أو مـــشــــارك غـــيـــر

مباشر.
rـبـاشرIـشـارك اIـنـخـرط وضـعـيـة اIعـنـدمـا يـخـتـار ا
تخضع موافقة مركـز اIقاصة اIسبقة اIصرفية للتدقيق
وإجـراءات مــراقــبــة االسـتــعــمـال اIــعــتــادة الـتـي اعـتــمــدهـا

مركز اIقاصة اIسبقة اIصرفية لهذا الغرض.

الـــــــمــــــــادة الـــــــمــــــــادة 21 : : �ــــــكن لــــــلـــــمــــــشـــــاركــــــX أن يـــــغــــــيـــــروا
وضــعــيــتــهم. وفـي هــذه احلــالــةr يــقــومــون بــتــوجــيه تــبــلــيغ
Iـركز اIـقاصـة اIسـبقـة اIصـرفيـة بـصفـته مسـيّرا لـلنـظام
وهـــذاr فـي غـــضــــون شــــهـــر واحــــد قــــبل الــــتــــاريخ الــــفـــعــــلي
للـتغيـير. تُـوجه نسـخة من هذا الـتبـليغ لـلمديـرية الـعامة

للشبكة وأنظمة الدفع التابعة لبنك اجلزائر.

يجب أن يخضع اIـشارك غير اIـباشرr الذي يرغب
فـي أن يــــتــــحــــول إلى مـــــشــــارك مــــبــــاشــــرr إلـى الــــتــــدقــــيق
وإجـــراءات اIـــراقــــبـــة اIــــعـــتــــادة عـــلـى مـــســــتـــوى أرضــــيـــته

اIسماة "مشارك". 
يجب على اIشـارك اIباشرr الذي يـرغب في تغيير
وضـــعــيـــتهr أن يـــقــتـــرح حال يـــضــمن اســـتــمـــراريــة اخلـــدمــة
لصـالح اIشـاركX غـيـر اIبـاشرين الـذين يشـكل بالـنسـبة

لهم الوسيط الفني. 

الـــــمــــــادة الـــــمــــــادة 22 : : يــــجـب عــــلى كـل مــــشــــارك أن يــــفــــوض
عــضــوا واحــدا أو عــدة أعــضــاء من ضــمن مــوظــفــيه بــصــفـة
اخملـاطــبـX الــوحـيــدين مع نـظــام أتـكي (ATCI) ومع مـركـز

اIقاصة اIسبقة اIصرفيةr مسيّر النظام. 

الــمـــادة الــمـــادة 23 :  :  �ــنح اIـشـاركــون تـفــويـضـا غــيـر قـابل
لإللـغـاء Iـركـز اIـقـاصـة اIـسـبـقـة اIـصـرفـيـة بـغـرض توجـيه
أوامـــــر حتــــويـل أرصــــدة اIــــقـــــاصــــة فـي نــــظـــــام الــــتـــــســــويــــة
اإلجـمـالـيـة الـفـوريـة لـلـمـبـالغ الـكـبـيـرة والـدفع اIـسـتـعـجل

.ARTS  "أرتس"
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اIـصـرفـيـة (CPI) اIــشـارك اIـعـني بـاألمــر بـأنه لم يـعـد في
مـقــدوره الـقــيـام بـاحلــواالت الـتي �ــكـنـهــا أن حتـدث زيـادة
في الرصيد اIدين ما دام هذا األخير في مستواه األعلى.

35 : : فـورا عـقب نـهـايـة يـوم الـتبـادلr يـرسل الــمــادة الــمــادة 
مركز اIـقاصة اIـسبقة اIـصرفيـة أرصدة اIقاصـة اIتعددة
rوهـذا ARTS "األطـراف قـصـد اقتـطـاعـهـا في نـظام "أرتس

وفقا للكيفيات اIذكورة في "مرشد اIستعمل".

الـــــمــــــادة الـــــمــــــادة 36 : : تُـــعــــد الــــتــــســــديـــدات فـي نــــظـــام أتــــكي
(ATCI) نـهـائــيـة �ـجــرد قـيـد األرصــدة اIـطـابــقـة لـلــمـقـاصـة
اIــــــتــــــعـــــــددة األطــــــراف فـي حــــــســــــاب الــــــتـــــــســــــويــــــة اخلــــــاص

.XشاركIبا
37 :  :  فـي حــالـــة نــقص في الـــرصــيـــد الــدائن الـــمــــادة الـــمــــادة 
حلـــــســـــاب الــــــتـــــســـــويـــــة اخلـــــاص �ـــــشـــــارك واحـــــد أو بـــــعـــــدة
مـشـاركـrX تُـؤجل تـسـويـة رصـيـد اIـقـاصـة لـفـتـرة قـصـيـرة
(XــعــنــيـIا XــشــاركـIا) ــعــنيIحــتى يــتـســنى لــلــمــشـارك ا

إحضار القروض الالزمة.

38 : : في حالـة نـقص أو انـعـدام األمـوال عـند الــمــادة الــمــادة 
(ATCI ) يُرسل مسـيّر نظام أتكي rـمنوحIانقضاء األجل ا
rلـلـمديـريـة الـعامـة لـلشـبـكـة وأنظـمـة الدفـع لبـنك اجلـزائر
مــسـيّــر نــظـام "أرتس" r(ARTS) الــتــعـلــيــمـات الــضــروريـة
لـيــقـوم هـذا األخـيــر بـقـيــد اجلـانب اIـدين حلــسـاب صـنـدوق
الــضــمــان بــغــرض قــيــد اجلــانب الــدائن حلــســاب الــتــســويـة

.XعنيIا XشاركIعني أو اIشارك اIاخلاص با

الـــــــمـــــادة الـــــــمـــــادة 39 : : فـي حـــــالــــــة مـــــا إذا لـم تـــــســــــمح اآللــــــيـــــة
اIــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اIــادة  38 أعاله بـــتــســـويــة رصـــيــد
rXمـعني Xـشارك معـني أو لعدة مـشاركI دينIقـاصة اIا
جتـــتــمـع جلــنـــة الـــتــحـــكـــيمr الـــتي حتـــدد تــعـــلـــيـــمــة مـن بــنك
اجلـزائر كـيـفيـات إنشـائهـا واشتـغـالهـاr بغـية الـتوصل إلى
حل. فـي حــــالــــة انـــعــــدام احلـلr يـــشــــرع الــــنــــظــــام في عــــكس

اIقاصة.
ز- إبطال وتوقيــف واستبعـــــاد :- إبطال وتوقيــف واستبعـــــاد :

(ATCI ) الــمــادة الــمــادة 40 : : يـتم االنـخراط في نـظـام أتكي
Iدة غير محدّدة. �كن أن حتدث نهاية انخراط اIشارك:
- بـــطـــلب من اIـــشـــارك يُـــرسل إلـى مـــركـــز اIـــقـــاصــة
اIـسـبـقـة اIـصـرفـيـة ( CPI) وتُـوجـه نـسـخـة مـنه لـلـمـديـريـة
العامة للشـبكة وأنظمة الدفع لبنك اجلزائر قبل التاريخ

rالفعلي لإلبطال بـ 30 يوما من أيام السنة
- بعد االتفـاق اIتبادل لإلبطـال بX مشارك ومركز
اIــقــاصـة اIــســبــقـة اIــصــرفــيـة ( CPI) يــدخل اإلبــطـال حــيـز
الـتـنـفــيـذ اعـتـبـارا من الـتـاريخ اIـتـفق عـلـيه. يُـوجه مـركـز
اIقـاصة اIـسبـقة اIـصرفـية ( CPI) نسـخة من هـذا االتفاق

للمديرية العامة للشبكة و أنظمة الدفع لبنك اجلزائر.

ال �ـكن اIــشـارك اIُـقــدِم أن يـرفض الــرفض. تـخـضع
القـيمة اIـتنـازع علـيها لـتسـوية ثـنائيـة خارج نـظام أتكي

.(ATCI)

الـــمــــادة الـــمــــادة 30 :  :  �ــكـن أن تــكــون  حلــوالــة أو مــجــمــوعـة
عمليات أو عمـلية فردية  موضوع إلغـاء قبل نهاية جلسة
اIــقــاصــة لــيــوم الــتــبــادل اIــعـنـي. في حــالــة اإللــغــاءr حتـول
احلـوالــةr أومـجـمـوعـة الـعــمـلـيـات أو الـعـمــلـيـة الـفـرديـة في

.(ATCI) عاكس في نظام أتكيIاالجتاه ا

هـ هـ -  تـواريخ التسوية :-  تـواريخ التسوية :

الــــمـــــادة الــــمـــــادة 31 : : يــــكـــون تــــاريخ الــــتـــســــويـــة هــــو تـــاريخ
إرســـال أرصــدة اIــقــاصــة في نــظـــام الــتــســويــة اإلجــمــالــيــة
الــفــوريـة لــلــمــبــالغ الــكــبــيــرة و الـدفـع اIــسـتــعــجل (أرتس
 ARTS) بــغـرض الـتــسـويــة. يـتم حتـديــد هـذا الــتـاريخ عـلى

النحو اآلتي:
rبالنسبة للتحويالت: يوم التقد� �

rصرفية: يوم التقد�Iبالنسبة للبطاقة ا �

� بـــــالــــنــــســـــبــــة لــــلـــــصــــكــــوكr �ـــــا في ذلـك الــــصــــكــــوك

rصرفية يومان بعد يوم التقد�Iا
� بالنسبة لـلسندات (السفتجات و السندات ألمر):

rاليوم الذي يلي يوم التقد�
� بــالــنــســبــة لالقــتــطــاع اآللي: الــيــوم الــذي يــلـي يـوم

التقد�.
و- تسيــيـــر اIقــاصة :و- تسيــيـــر اIقــاصة :

الــــمــــادة الــــمــــادة 32 : : يـــقـــوم نـــظـــام أتـــكي r(ATCI ) خالل كل
أيـــام الـــعـــملr بـــقـــرن و إجـــراء حــســـاب اIـــقـــاصـــة اIـــتـــعــددة
األطـراف جملـمـوع الـقـيم الـتي تـمت مـعـاجلتـهـا و لم تُـلغ من
طــرف اIـــشــارك اIــقــدم لــلـــعــمــلــيــات و لم تُـــرفض من فــبل

اIشارك اIرسَل إليه في اآلجال القانونية.

rـتـعـددة األطرافIـقـاصـة اI33 : : بـعـد إجـراء ا الــمــادة الــمــادة 
يُـرسل الـنـظـام معـلـومـة لـلـمـشاركـX حـول أرصـدتـهم وفـقا
لـلــكـيـفــيـات الـواردة في "مــرشـد اIـســتـعـمل". و يــعـلن بـعـد
ذلك مــركــز اIــقــاصــة اIــســبــقــة اIــصــرفــيــة عن نــهــايــة يــوم

التبادل.

الـمــادة الـمــادة 34 : : يقوم النـظام خالل يوم التبادل بعملية
حـســاب األرصـدة الــثـنــائـيــة اIـديــنـة لـكـل مـشــارك و يـقـوم
بـتـبـلـيـغـهـا  لـكل اIـشاركـX. عـنـد مـا يـسـجل رصـيـد ثـنائي
اIـبـلغ األعـلى احملـدّد مـسـبـقـاr يُـعـلم مـركـز اIـقـاصـة اIـسـبـقة
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اتفاقية السـاحة و بالتزاماته إزاء مركـز اIقاصة اIسبقة
اIـصــرفــيـة ( CPI) يُـشــرع فـي إبـعــاده  بــصــفــة نــهــائـيــة عن
نــظــام أتـكي ( ATCI) بـقــرار مـن مـركــز اIــقــاصــة اIــســبــقـة
اIـصــرفــيـة (CPI) وتُــوجه نــسـخــة مــنه لــلــمــديـريــة الــعــامـة

للشبكة و أنظمة الدفع لبنك اجلزائر.

الــمــادة الــمــادة 46 : : يُـعلم مـركز اIـقـاصة اIـسبـقة اIـصرفـية
(CPI) كل اIــشـاركـX في نــظـام أتـكي ( ATCI) بــإبــطـال أو

توقيف أو استبعاد أي مشارك. 
ح - الــمعلـــومات و الســـريـــةح - الــمعلـــومات و الســـريـــة

الــمــادة الــمــادة 47 : كل اIـعـلـومـاتr الـتي يـجب أن يـوفـرها
مــركــز اIــقــاصــة اIــســبــقــة اIــصــرفــيـة ( CPI) واIــشــاركـون
Iـــســـيّـــر الـــنـــظـــام خـالل يـــوم الـــتـــبـــادلr واردة في "مـــرشـــد

اIستعمل". و ال �كن اIطالبة بأية معلومة أخرى.
ال �ـــكن لـــلـــمــــشـــاركـــX الـــطـــلب مـن مـــركـــز اIـــقـــاصـــة
اIسبقة اIصرفية (CPI) إرسال  معلومة من جديد إالّ في
حــــالــــة اخــــتالل فـي عــــمــــلــــيــــة إرســــال احلــــواالت و بــــشــــرط
أاليــكــون جــهــازهـم اIــرتــبط بــالــنــظـــام قــد تــســبب في هــذا
االخــتالل. �ــكــنــهم طــلب نــسخ من اIــعــلــومــات تُـطــبع عــلى

ورق والتي �كنها أن تخضع لفوترة.
�كن للمشـارك أن يطلبr مقابل تـسديدr من مسيّر
الــنـظـام و في أجل ال يــتـجـاوز الــشـهـر الـواحــدr نـسـخـا من
احلواالت اإللكترونـية أو صورا تُنسخ "بالسكانر" تخصه

و متعلقة بأيام محدّدة.

الــمـــادة الــمـــادة 48 : : يـلــتـزم اIـشــاركـون في الـنـظــام بـالـسـر
اIهني.

تُـعد كـل معـلـومـةr صـادرة في أي شـكل كـان عن نـظام
أتـكي r(ATCI ) ســريّـة و ال �ــكن إفــشــاؤهــا لــطــرف ثـالث.
يـــســـتــثـــنى مـن الــطـــرف الـــثـــالث الـــســلـــطـــات الـــقــضـــائـــيــة
واIـديــريـة الـعــامـة لـلــمـفـتـشــيـة الـعــامـة لـبــنك اجلـزائـر في

إطار وظائفها و في حدود اختصاصها.

الـمــادة الـمــادة 49 : : يتأكد مركـز اIقاصة اIسبقة اIصرفية
( CPI) و اIــــــشـــــــاركــــــون مـن أن مـــــــوظــــــفـــــــيــــــهـم يــــــعـــــــرفــــــون
ويحترمون االلتـزامات اIتعلقة بالسر اIهني. وفي حالة
rعدم الـتـقيّـد بـالتـزام السـريّـة من طرف عـضـو من أعوانه
فإن اIسـؤوليـة تُلـقى على عـاتق اIشـارك اIعـني أو مركز

.(CPI) صرفيةIسبقة اIقاصة اIا
ط- اIساهمة في اIصاريف :ط- اIساهمة في اIصاريف :

(ATCI) الــــمـــــادة الــــمـــــادة 50 : : كل مـــشـــارك فـي نـــظـــام أتـــكي
مــلــزم بـــدفع مــصـــاريف اIــســاهـــمــة في الــنـــظــام. �ــكن أن

الـــمــــادة الـــمــــادة 41 : يــتم إنــهـــاء عــقــد انــخــراط مــشــارك في
احلاالت اآلتية : 

rصرفيةIبطلب من اللجنة ا -
rالتوقف عن النشاط -

- فــــــتح ضـــــد اIــــــشـــــارك إلجـــــراء إفـالس أو تـــــســـــويـــــة
قضائية بدون الترخيص �واصلة النشاط.

في حـــالـــة تـــوقف إيـــرادي عن الـــنـــشــاطr يـــجب عـــلى
اIـشارك اIعـني أن يشعـرr من خالل رسالة مـسجلة و في
(CPI) صرفيةIسبقة اIـقاصة اIمركز ا rأقرب وقت كن
حتى يتسنى له إخـبار اIشاركX اآلخـرين و التفكير في
حتـيX مـراجع األنـظمـة. تبـقى أرصدة اIـقـاصة الـتي تمت
تسويـتها إلى غـاية نـهاية يـوم التـوقف عن النشـاطr غير
قــــابـــــلــــة لـإللـــــغــــاء و نـــــهــــائـــــيــــة �ـــــا أنه � تـــــســــويـــــتــــهـــــا في
"أرتـس".اليــــــتـــــرتـب عـن نـــــهــــــايــــــة انــــــخــــــراط مــــــشـــــارك رد
الـتـكـالـيف الـتي تُـدفع Iــركـز اIـقـاصـة اIـسـبـقـة اIـصـرفـيـة

( CPI) �وجب الرسوم السنوية.

الـمــادة الـمــادة 42 : : يترتب عن نهاية انخراط اIشارك في
:(ATCI) نظام أتكي

- نــــهــــايــــة الـــتــــأهــــيل بــــالــــنــــســـبــــة لـألعـــوان الــــذين �
rتعيينهم إلرسال احلواالت في هذا النظام

- الــــتـــوقف عـن اســـتـالم الـــعــــمــــلـــيــــات الــــصـــادرة عن
rالنظام

- االلــتـزام بــضـمــان تــوفـر رصــيـد كــافي في حــسـاب
التسـوية اخلاص به يـسمح بتـنفـيذ العـمليـات اجلارية في
نــظــام أتــكي ( ATCI) وحتـــصــيل مـــبــالغ الـــتــكــالـــيف الــتي

تعود Iسيّر النظام.

الــمــادة الــمــادة 43 : : يتم توقـيف آليا كل مـشارك في نظام
أتـكي ( ATCI) � تــوقـيــفه عن نــظـام "أرتس" rARTS غـيـر
أنه �ـــكن تـــوقـــيــفـه عن نـــظــام أتـــكي (ATCI) بـــســـبب عــدم
تــقــيّــده بــهــذا الــنــظــامr "�ــرشــد اIــســتـعــمـل" أو بــاتــفــاقــيـة
الــــســـاحــــة ويـــبــــقى في نــــفس الــــوقت مـــشــــاركـــا فـي نـــظـــام

.ARTS "أرتس"

44 : : ال �ـكن لـلـمـشـارك أن يـرسل أو يـتـلقى الــمــادة الــمــادة 
احلـــــواالت خـالل فـــــتــــــرة الـــــتــــــوقـــــيـف. غـــــيــــــر أنه �ــــــكن أن
يــســتــقــبل مــعــلــومــات عــامـة تُــرسـل إلـيـه من طــرف مــركـز

.(CPI) صرفيةIسبقة اIقاصة اIا

الـــمــــادة الـــمــــادة 45 : : يــجب عــلى اIــشــارك أن يــســتــعــمل كل
الـــوســـائل الـــتـي  من شـــأنـــهـــا أن تــلـــغـيَ إجـــراء الــتـــوقـــيف
اIـتــخـذ ضـده. في حـالــة عـدم قـدرته عــلى الـتـقــيّـد بـشـروط
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(ATCI ) عن مـعـاجلة الـتـسـجـيل في نـظـام أتكي Xمـسـؤولـ
حسب اIـواصـفات الـفنـيـة إالّ إذا � إثبـات أن التـغـييـر قد

طرأ بخطأ منهما.
الـــــمــــــادة الـــــمــــــادة 55 : : تـــــتــــمــــيّــــز كـل من قــــســــائـم الــــصــــكــــوك
والـــســــفــــتــــجـــات و الــــســــنــــدات ألمـــر و جــــداول الــــتـــحــــويل
والوثـائق اIاديـة األخرىr حسب نـظامـها القـانوني اخلاص
r(ATCI ) بــــقـــوة الــــثـــبــــوت أمــــام الـــغــــيـــر فـي نـــظــــام أتـــكي

.XشاركIالسيّما إزاء زبائن ا
م - أحـكـام انتـقــالـيــة :م - أحـكـام انتـقــالـيــة :

الــــمـــــادة الــــمـــــادة 56 : : خالل الــــفـــتـــرة االنــــتـــقـــالــــيـــة لـــلــــتـــكـــفل
الـتــدريـجي �ــقـاصـة كـل وسـائل الــدفع اخلـاصــة بـاجلــمـهـور
الــعــريض من طــرف نــظــام أتــكي r r(ATCI ) ســتــبــقى غــرف
اIـقـاصـةr الـتـي يـسـيّـرهـا الـنـظـام رقم  97 -  - 03 اIـؤرخ في
 17 نوفـمبـرسنة 1997 والتـي تمت إقـامتـها عـلى مسـتوى

مقرات بنك اجلزائرr  مفتوحة بالنسبة لـ :
- مــقـاصــة عــلى أســاس وثــائق ورقــيــة ألدوات الـدفع

r(ATCI) التي هي على وشك أن تُدمج في نظام أتكي
- حتـــصــــيل الـــصـــكــــوك الـــتي لم تــــخـــضع لـــتــــقـــيـــيس
والسـندات التـجارية الـصادرة قـبل تاريخ شروع الـنظام

أتكي (ATCI) في االشتغال.
ن-  حكم نهائي :ن-  حكم نهائي :

الــمــادة الــمــادة 57 : : حتـدّد تـعلـيـمات يـصـدرها بـنك اجلـزائر
الـتــعـديالت الالحـقـة ألحـكــام هـذا الـنـظـام اIـتــضـمـنـة لـلـحـد
األدنى للـقـيمـة االسـميـة لـلتـحويـالت التي يـقـبلـهـا النـظام
وكـذا أجل الــتـســويـة و حــفظ صـور أدوات الــدفع في شـكل

ورقي.
الــــــمــــــادة الــــــمــــــادة 58 : : يُــــنـــــشــــر هـــــذا الـــــنــــظـــــام في اجلـــــريــــدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في13 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق15
ديسمبر سنة 2005.

محممحمّد د لكصاسيلكصاسي

مـلحـق النــظــاممـلحـق النــظــام

قــائــمــة الــمــصـطـلـحات :قــائــمــة الــمــصـطـلـحات :
(AOCT) إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ (إلغاء العمليات التي تمت مقاصتها خطأ

رسالة يبعث بـها اIشارك في نظام الدفع للجمهور
الــــعـــريـض يـــطــــلب من خـاللـــهــــا إلـــغــــاء حـــوالــــة مـــعــــيـــنـــة أو
اســـــتــــرداد تـــــســــويـــــة أُجــــريـت في اآلجـــــال حــــسـب الــــصـــــيغ
والكيـفيات اIـسطرة من طـرف جلنـة التقـييس و اIسـجلة

في اIواصفات الفنية للنظام.

تُــــوزع اIـــصــــاريف فـي شـــكل حــــصـــة ثــــابـــتــــة (اإلشـــتـــراك)
وحصة مـتغيـرة تناسبـيا بحـجم و نوع العمـليات التي �
إدراجـهـا في الـنـظـام. و �ـكن تـوزيع اIـصـاريف اIـتـغـيـرة
حــــسب ســــاعــــة تــــقــــد� احلــــواالت فـي الــــنــــظــــام. و تُــــفــــوتَـــر
مـــصــاريف حتــويل أيـــة رســالــة صــادرة عن الـــنــظــام بــاسم
اIــــرسَـل إلــــيه و كـــــذا مــــصــــاريـف حــــفظ صـــــور الــــصــــكــــوك

والسفتجات و السندات ألمر. 

: (: (Back-up) ي - إجــــراءات النـــجـــــدة) ي - إجــــراءات النـــجـــــدة

الـمــادة الـمــادة 51 : : يجب على اIـشاركX أن يستـعملوا كل
حل من شــأنه أن يـضــمن الــسـيــر احلـسن لــلـعــمـلــيـات. كــمـا
يــجب عـلــيـهمr عـلى وجـه اخلـصـوصr وضع أنــظـمـة الــنـجـدة

( Back-up) من أجل ضمان استمرارية العمليات.

ك - قــــواعـــد احلــفـــــظ:ك - قــــواعـــد احلــفـــــظ:

الــــمـــــادة الــــمـــــادة 52 : : يـــقــــوم اIـــشــــارك اIـــقـــدِم لــــلـــعـــمــــلـــيـــات
rبالتوجيه بعديا للصكوك و السفتجات و السندات ألمر
الـتي كانت مـوضـوع إرسال عن طـريق بطـاقـة إلكـترونـية
في الــــنــــظــــامr لــــلــــمـــشــــارك اIــــرسَل إلــــيـه اIــــعـــنـي بــــاألمـــر
(مستنـدات ورقية) من أجل احلفظ وتقد� األدلة في حالة
نـــزاع. و إذا مـــا قــــرّر اIـــشــــاركـــون أنه يــــجب أن يُـــحــــتـــفظ
بــــاIــــســــتــــنـــدات الــــورقــــيــــة مـن طـــرف اIــــشــــاركــــX الــــذين
اسـتلـمـوهـاr فـإنه يجب عـلـيـهم أن يـسهـروا عـلى أن يـسمح
هذا احلفظ بإظهار الوثائق األصلية في حالة بروز نزاع.

يــقـــوم مــركـــز اIــقــاصـــة اIــســبـــقــة اIــصـــرفــيـــة بــحــفظ
الــتــسـجــيالت اIــعــلـومــاتــيــة لـلــحــواالت اIــسـتــلــمــة و الـتي
خـضـعت لـلمـقـاصـة (البـطـاقـيات) أثـنـاء اآلجـال القـانـونـية.
كـمـا يــقـوم بـحـفظ اIــلـفـات اإللـكــتـرونـيـة لــصـور الـصـكـوك

.XشاركIوالسفتجات و السندات ألمر حلساب ا

�ـــكن إرســالr خالل اآلجـــال الــقــانــونــيـــةr نــســخــة من
اIلفـات اإللكتـرونية لـلمشـاركX اIعـنيX في حـالة ما إذا
كان هؤالء مـلزمـX بتـقد�هـا في إطار نـزاع. و يُعـدُ مركز

اIقاصة اIسبقة اIصرفية الطرف الثالث اIوثوق به.

ل -  قواعد متعلقة باألدلة:ل -  قواعد متعلقة باألدلة:

r(ATCI) في إطــار نــظــام أتــكي rالـــمــــادة الـــمــــادة 53 : : تــمــثل
الـبـطـاقـيـات اإللــكـتـرونـيـة اIـتـضـمـنـة لـلـتـسـجـيالتr الـتي

.XشاركIا Xأدلة في حالة نزاع ب rيحفظها النظام

الــــــــــــمـــــــــــــادة الــــــــــــمـــــــــــــادة 54 : : فـي حــــــــــالـــــــــــة بـــــــــــروز اخــــــــــتـالف فـي
الـتـسـجـيالت اIـعــلـومـاتـيـة و وجـود الـوثـيـقـة اIـاديـةr الـتي
خـضعت لـتـسـجـيل مـعلـومـاتيr فـإنه يُـعـتـمد عـلى الـوثـيـقة

اIادية لتقد� الدليل.

ال يُـــعـــدr في هـــذه احلـــالـــةr مـــركــز اIـــقـــاصـــة اIـــســـبـــقــة
rالذي اسـتلـم التـسجـيل الـناقص rـشـاركIصـرفـية و ال اIا
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أجـل الـــرفض : أجـل الـــرفض : عـــدد أيـــام الــــعـــمل ابـــتــــداءً من تـــاريخ
تـقد� الـقـيـمة لـلـمقـاصـة. و يـتعـلق األمـر بأجـل �كن خالله
لـلــمـشــارك اIــرسَل إلـيه أن يــرفض الــعـمــلـيــة. يـتم حتــديـد
هذا العدد حسب نـوع القيّم من طرف جلنة التقييس. كما
يـكــون واردا في اIـواصــفـات الــفـنــيـة لــنـظــام الـتــسـديـدات

اخلاصة باجلمهور العريض.
الـسـندات الـتجـارية :الـسـندات الـتجـارية : الـسفـتجـات و الـسنـدات ألمر
الـتي يــحـدّد الـقــانـون الـتــجـاري مـواصــفـتـهــا بـيـنــمـا يُـحـدَّد
شكلـها في الـوجيز اIـعلـوماتي لوسـائل الدفع الـذي سنّته

جلنة التقييس.
صندوق صندوق الضمان : الضمان : حساب يُفتَح باسم مركز اIقاصة
اIـسـبـقـة اIـصـرفـيــة حتت عـنـوان  "صـنـدوق الـضـمـان" في
ســـجـالت بــنـك اجلــزائـــر و يُـــمـــوَّل بــاIـــســـاهـــمــات الـــفـــرديــة
لـلـمــشـاركــX. يـحـوز اIــسـيّـر (CPI) تــفـويــضـا عــامـا خــاصـا
بهذا احلسـاب. و يكون هذا األخير مـوضوع انخراط يوقع

عليه كل مشارك و يُرفق �ستندات فتح احلساب. 

ساعـة إقـفـال يـوم الـتـبادل :  ساعـة إقـفـال يـوم الـتـبادل :  احلـد األقـصى مـن سـاعة
تقد� نوع من القيّم قصد معاجلتها في اليوم ذاته.

ســاعـة إقــفـال الــيـوم احملــاسـبي : ســاعـة إقــفـال الــيـوم احملــاسـبي : سـاعــة إقــفـال نــتـائج
اIقاصة اIتعددة األطراف لليوم.

اIـعــلـومـة :  اIـعــلـومـة :  عـمــلـيـة مــجـسـدة مـن خالل رسـالـة تــعـبـر
عـــلـى مـــســـتـــوى نـــظـــام الـــتــــســـديـــدات اخلـــاصـــة بـــاجلـــمـــهـــور
الـعــريض و تُــوَجه Iـشــارك واحـد أو لــعـدة مــشـاركــX غـيـر
الـتـقـد� أو الـرفـض.  من اIـمـكن أن يـتــعـلق األمـر بـاإلعالم
بــاســتالمr بـيــان خـاص بــالـعــمــلـيــات أو بـاحلــسـاب الــيـومي

وإشعار بإقفال أو ختم.
التـحويل في االجتـاه اIقابل :التـحويل في االجتـاه اIقابل : إجراء يـسمح بـإقصاء
أرصــدة مـــقــاصـــة عـــمــلـــيــات اIـــشـــاركــX الـــعــاجـــزين أثـــنــاء
مــحــاولـة تــســويـة هــذه األرصــدة. ويــنـجــر عن هــذا اإلجـراء
اIــــســــمى بـ " r" détricotage إرســــال احلــــواالت اIــــرفــــوضــــة
لـلـمـشـاركـX اIـعنـيـX و كـذا دفـتـر اسـتحـقـاقـات الـتـسـديد
مـــحـــيّـن وإرســال لـــنـــظـــام "أرتس" ARTS بـــطـــاقـــة جـــديـــدة

ألرصدة اIقاصة قصد تسويتها.
القابلية اإللغاء :القابلية اإللغاء : تتمثل هـذه األخيرة بالنسبة Iقدم
الـعـمـلـيـات في الـطابـع الذي تـتـمـيـز به حـوالـته �ـجـرد ما
يـصـدر نــظـام أتـكي ( ATCI)إعالم بـاســتالم يُــمـنع �ــوجـبه
من الـــقــيـــام بـــأي ســحب أو  تـــغـــيــيـــر لـــتــلك احلـــوالـــة الــتي
ال�ـكن أن تــخـضـع إلجـراء "  إلــغـاء الــعـمــلــيـات الــتي تـمت

.(AOCT ) مقاصتها خطأ
أمـا بـالـنـسبـة لـلـمـشـارك اIرسل إلـيهr فـإنـهـا تـتـمثل
rفـي الـطــابع الــذي يـجــعـلـه مـلــزمـا بــالــدفع عـنــدمــا ال يـدلي

نظام اجلزائر للتسوية الفورية :نظام اجلزائر للتسوية الفورية :

الــنـــظــام اجلــزائــري لــلــتــســويـــة اإلجــمــالــيــة الــفــوريــة
لــلــمــبــالغ الــكــبــيــرة و الــدفع اIــســتــعــجل (RTGS) يــســيّـره

ويراقبه بنك اجلزائر.

نــظـام اجلــزائـر لـلــمـقــاصـة اIـســافـيــة مـا بـX الــبـنـوكنــظـام اجلــزائـر لـلــمـقــاصـة اIـســافـيــة مـا بـX الــبـنـوك
: (: (ATCI) وباالختصار أتكي) وباالختصار أتكي

نـــظـــام جـــزائـــري لـــلـــتــســـديـــدات اخلـــاصـــة بـــاجلـــمـــهــور
الــعــريض. يـتــعــلق األمــر بـنــظــام آلي و غـيــر مــادي ألوامـر

الدفع اIسدّدة عن طريق اIقاصة.

البطاقة اIصرفية :البطاقة اIصرفية :

وســيـلـة دفع غـيـر مـاديـة حتـدّدهــا تـعـلـيـمـة تـصـدر عن
بنك اجلزائر.

مقاصة متعددة األطراف مقاصة متعددة األطراف 

إجـراء يــسـمـح بـالـتــسـويــة الـنــهـائــيـة لالســتـحــقـاقـات
طبقا للقانون التجاري.

مركز اIقاصة اIسبقة اIصرفية (م.م.م.م)مركز اIقاصة اIسبقة اIصرفية (م.م.م.م)

اIـتـعـامل الـفـني لـنـظـام جـزائـري لـلـمـقـاصـة اIـسـبـقـة
ومسي¶ر عمـليات الدفع التي تُرسل في النظام و هو فرع
لـبـنك اجلـزائـر. إن رأس مـاله مـفـتـوح لـكل اIـشـاركـX في

.(ATCI) نظام أتكي

الصكـوك :الصكـوك :

وســــائل الــــدفع احملــــددة مـــواصـــفــــاتـــهــــا  في الــــقـــانـــون
التجـاري وحتدّد البـطاقيـة اIعلـوماتيـة في وجيز تـقييس

وسائل الدفع الذي أحدثته جلنة التقييس.

تـــاريخ الـــتـــقــد� :تـــاريخ الـــتـــقــد� :   تــاريخ  "  J" تـــقــد� الـــقـــيــمـــة في
نـظام أتكي ( ATCI) قصـد معاجلـتهـا. يتـم معايـنة الـتاريخ
حـسـب الـكـيــفـيـات الــتي تـنص عــلـيــهـا اIـواصــفـات الـفــنـيـة
+ "j" فإن rهو أجل الـتسوية "n"  للنـظام. في حالة ما كان

"n " هو تاريخ التسوية.

تـاريخ الـتـسـوية : تـاريخ الـتـسـوية : تاريخ الـتـسـويـة الـذي يُسـجل في
حـــســاب الــتــســويــة اخلــاص بــاIـــشــارك اIــعــني. يــبــرز هــذا
الــــــتــــــاريخ فـي شــــــكل  " n " + "j" حــــــيث   " j" هــــــو تــــــاريخ

التقد� و " n" تاريخ التسوية.

Xأجل الــتـــســديــد :  أجل الــتـــســديــد :  عــدد أيــام الــعــمل الــتي تــكــون بــ
يـوم تقد� القيـمة للمقـاصة و تاريخ التسـوية. يتم حتديد

هذا العدد حسب نوع القيّم التي تُقدم في النظام.
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اIـــشـــارك اIاIـــشـــارك اIُـــرسل إلـــيه : ـــرسل إلـــيه : اIـــشـــارك في نـــظـــام أتـــكي
r(ATCI ) الــطـرف اIـقـابـل لـعـمـلــيـات الـدفع. يُــعـد اIـشـارك
اIُرسَل إليه اIشارك اIبـاشر بالنسبة للعمليات اIنجزة
حلــــســـابـه اخلــــاص أو تــــلك اIــــتــــعــــلــــقــــة بــــاIــــشــــاركــــX غــــيـــر

اIباشرين الذين �ثلهم.

الـرفض الـرفض اIصرفي : اIصرفي : يـتمـثل في الرسـالة الـتي يبعث
بــــهـــا اIــــشـــارك الــــطـــرف اIــــقــــابل عن طــــريق نــــظــــام أتـــكي
(ATCI) لــلــمــشــارك اIــقــدم لـلــعــمــلــيــات يُــعـلــمه مـن خاللــهـا
بـــاســتــحــالــة تــســويـــة الــقــيــمــة الــتي هـي مــوضــوع تــســلــيم
لسبب ما أو لعدة أسباب يتضمنها وجيز تقييس أدوات
الــدفع الـــذي ســنّــته جلـــنــة الــتـــقــيــيس والـــواردة أيــضــا في

rوهي r(ATCI ) واصفات التقنية لنظام أتكيIا

- إحـــداثــــيــــات مــــصـــرفــــيــــة غــــيـــر كــــامــــلـــة أو ال �ــــكن
rاستغاللها

rاستحقاقات غير قابلة للتعريف -
rمُقفل rحساب مُصفى -

rمُرسل إليه غير مُتعرَف عليه -
rجهة مصدِرة غير مُتعرَف عليها -

rمؤن غير كافية -
rاعتراض على حساب -

rصاحب حساب متوفى -
rتسويتها � rاستالم  خطأ -

rمبلغ متنازع عليه -
- تاريخ استحقاق متنازع عليه.

رفض اIـــقـــاصــة : رفض اIـــقـــاصــة : عـــمــلـــيــة حتـــدث قــبـل ســاعـــة إقــفــال
الـيــوم احملــاسـبي ( HAJC) يــعـلـم من خاللـهــا اIـشــارك بـأنه
يــرفض نــتــائج اIــقـــاصــة اIــتــعــددة األطــراف الــتي أجــراهــا

.(ATCI) نظام أتكي

الرفض الفني :الرفض الفني : رسالة يبـعث بها مسيّر نظام أتكي
( ATCI) للـمشـارك اIقـدم للـعمـليـات يبـرز له عدم الـتقـيّد
باIـواصفات الـفنيـة. في حالـة ما إذا رغب اIشـارك اIقدم
للعمـليات في أن يُعـالج نظام أتكي ( ATCI) حوالته التي

� تسليمهاr يجب عليه أن يقوم بتقد�ها من جديد.

رفض الـرفض :رفض الـرفض : عــمـلـيـة يـرفض مـن خاللـهـا اIـشـارك
اIقدِم للعمليات رفضا فنيا أو رفضا مصرفيا.

(ATCI ) عن طــريق نـــظــام أتــكي rاحلــوالــة : احلــوالــة : الــتــقـــد�
وطـبــقـا لـلـكـيـفـيــات الـواردة في اIـواصـفـات الــفـنـيـةr لـقـيّم
بـغـرض مـقـاصـتـهـا وتـسـويـتـهـا في تـاريخ الـتـسـويـة. يُـسـلم

r(ATCI  ) عــقب الـتــبـلــيغ بــاحلـوالــة من طــرف نـظــام أتـكي
بـــــالـــــرفض اIـــــصـــــرفي فـي اآلجـــــال الـــــتي حـــــدّدتـــــهـــــا جلـــــنــــة

التقييس.
يـوم الــتـقـد�  : يـوم الــتـقـد�  : تــاريخ األخـذ بـعـX االعــتـبـار احلـوالـة
من طـرف نــظـام أتـكي ( ATCI) و هـذا بــإرسـال لـلـمـشـارك
اIـقـدم لـلـعـمـليـات اإلعالم بـاالسـتالم يـكـون مـطـابـقـا Iا ورد

في اIواصفات الفنية للنظام.
يـوم اIـقـاصـة :  يـوم اIـقـاصـة :  يـوم مـعـاجلـة الـقـيّم اIـسـتـلـمـة و يـبـدأ
يـــومــا مـن قــبل (  j-1) عـــلى الـــســـاعــة  3 زواال و 30 دقــيــقــة
وينـتهي في الـيوم ذاته ( j ) على الـساعة  12 و 30 دقـيقة.

و يُعتمد هذا اليوم بالنسبة لكل وسائل الدفع.
وسيـلة الدفع :  وسيـلة الدفع :  أداة تسمحr بـغض النظـر عن السند
أو الـعـملـيـة الفـنـية اIـسـتعـمـلـةr بتـحـويل األموال. تـتـمثل
وســـــائل الـــــدفـع األســــاســـــيـــــة في الـــــصـــــكـــــوك والــــتـــــحـــــويل

والبطاقة اIصرفية.....
الــعـمــلــيـة الــعـمــلــيـة : : تــعــلــيـمــة تــصــدر عن مــشــارك و �ـكن أن

تكون:
rحوالة -

rرفض مصرفي - 

rرفض فني - 

r إعادة التقد� - 

rرفض رفض - 

rإلغاء العمليات - 

 - رفض رصيد اIقاصة.

األمــر بـالـدفع :األمــر بـالـدفع : تـعــلـيـمــة تـطـابـق اIـواصـفــات اخلـاصـة
بوسائل الدفع.

اIـشـارك اIـبـاشر : اIـشـارك اIـبـاشر : يـحـوز اIـشـارك اIـبـاشـر أرضـية
"مـــشـــارك" مـــتـــصـــلـــة بـــنـــظـــام أتـــكي ( ATCI) و تـــســـمح له
بـــإرســـال بـــطـــاقـــات أوامــر الـــدفـع في الـــنـــظــام.ال �ـــكن أن
يــــكــــون مــــشــــاركــــا مــــبــــاشــــر في نــــظــــام  أتــــكي ( ATCI) إالّ
اIـشـارك الذي يـحـوز حـسـابـا للـتـسـويـة في نـظام "أرتس"

 .ARTS

اIـشــارك غـيـر مـبـاشـر: اIـشــارك غـيـر مـبـاشـر: يُـعــد مـشـاركـا يـتـصل بـنـظـام
أتــــكي ( ATCI) بــــوســــاطــــة أرضـــــيــــة " مــــشــــارك " اخلــــاصــــة
�ـشـارك مبـاشـر. ال �ـكن أن يكـون مـشاركـا غـير  مـبـاشر
في نـظـام  أتكي ( ATCI) إالّ اIـشـارك الـذي يـحـوز حـسـابـا

للتسوية في نظام "أرتس".
اIـشارك اIـقدم للـعمـليات : اIـشارك اIـقدم للـعمـليات : اIشـارك في نظام أتكي
( ATCI) الـذي يــقـدم الـعـمـلـيـات. يُـعـتـبـر اIـشـارك اIـبـاشـر
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمــلـــيـــات اIـــتـــعـــلـــقـــة به أو تـــلك اIـــتـــعـــلـــقــة

باIشاركX غير اIباشرين الذين يقوم بتمثيلهم.
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عــــلى مـــشـــارك مــــبـــاشـــر يــــضـــمن إجنـــازهــــا إزاء مـــجـــمـــوع
اIــشـاركــX اآلخـريـن و مـســيّـر الــنـظــام. تــخـضع الــعالقـات
بــX اIــشــارك اIــبـــاشــر واIــشــارك الــفــرعي إلى اتــفــاقــيــة
·وذجـيـة. إن كل مـشـارك مـبـاشـر ملـزم بـالـتـصـريح Iـركز
اIــقــاصــة اIــســبــقــة اIــصــرفــيــة r(CPI ) مـع تــوجــيه نــســخــة
rلـلمـديريـة الـعامـة للـشبـكة و أنـظمـة الدفع لـبنك اجلـزائر

.Xقائمة مشاركيه الفرعي Xو بتحي

rالـــــســـــنـــــدات الـــــتـــــجـــــاريـــــة rالـــــصـــــكـــــوك : الـــــقـــــيـــــمــــة :الـــــقـــــيـــــمــــة 
الــتـحــويالتr االقــتــطــاعـاتr الــســحب والــدفع بــاسـتــعــمـال

البطاقة.

الـــتـــحـــويل : الـــتـــحـــويل : أمـــر بـــالـــتـــحـــويل يـــســـتـــوفي الـــشـــروط
اIـنـصـوص عـلــيـهـا في وجـيــز الـتـقـيـيـس الـصـادر عن جلـنـة

تقييس أدوات الدفع.

إعالم بــــاســــتالم خـــاص بــــكل حــــوالـــة و يــــقــــوم نـــظــــام أتـــكي
( ATCI) بـتـبــلـيغ كل حــوالـة إلى اIــشـارك الـطــرف اIـقـابل
(اIــــشـــارك اIُــــرسَل إلــــيه) وفــــقـــا لــــلـــكــــيـــفــــيــــات احملـــدّدة في

اIواصفات الفنية للنظام.

الــتــقـد�  الــتــقـد�  مـن جــديـد :مـن جــديـد : إعــادة الـتــقــد� في نــظــام أتـكي
( ATCI) لــلـــقــيّـم الــتي تـــلــقت احلـــوالــة األولـى اخلــاصـــة بــهــا
رفـضا مصرفـيا أو رفضا فـنيا. يجب أن تـتضمن احلوالة
اجلـديدة تـصحـيحـا للخـطأ الـذي تسـبب في الرفض الـفني
أو إثـــبــات رفض الـــرفض اIــصـــرفي. ال �ــكن إعـــادة تــقــد�

القيمة إالّ مرة واحدة.

اIـشــارك الــفـرعي : اIـشــارك الــفـرعي : مــؤسـســة قـرض ال حتــوز حـســابـا
لـلـتسـويـة في دفـاتـر بـنك اجلـزائـر وتعـبـر قـصـرا عـمـلـياته
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24 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ
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