
العدد العدد 56
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

اخلميس أواخلميس أوّل ذي احلجل ذي احلجّة ة عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 25 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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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مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 14-251  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 13 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة s2014 يـتـضمs يـتـضمّن
الـتالـتّصـديق على االتـفاقيـة العـربيـة Iكـافحـة اجلر�ةصـديق على االتـفاقيـة العـربيـة Iكـافحـة اجلر�ة
اIـنـظــمـة عـبـر احلــدود الـوطـنـيـةs احملــراIـنـظــمـة عـبـر احلــدود الـوطـنـيـةs احملــرّرة بـالـقـاهـرةرة بـالـقـاهـرة

بتاريخ بتاريخ 21 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة
اجلر�ـة اIـنـظمـة عـبـر احلـدود الوطـنـيـةs احملرّرة بـالـقـاهرة

s2010 بتاريخ 21 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى االتــــفــــاقـــيــــة الــــعـــربــــيـــة
Iـكـافـحـة اجلـر�ــة اIـنـظـمـة عـبــر احلـدود الـوطـنـيـةs احملـرّرة
بالـقـاهـرة بتــاريخ 21 ديسـمبـر سنـة s2010 وتنشــر فـي
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 13 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 8
سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية العربية Iكافحة اجلر�ة اIنظمةاالتفاقية العربية Iكافحة اجلر�ة اIنظمة

عبر احلدود الوطنيةعبر احلدود الوطنية

ديبـاجــةديبـاجــة

sوقعةIإن الدول العربية اsوقعةIإن الدول العربية ا

- الـــتــزامـــا مـــنـــهــا - الـــتــزامـــا مـــنـــهــا بـــاIـــبـــادىء األخالقـــيــة والـــديـــنـــيــة
sوال سيـما أحـكـام الشـريعـة اإلسالمـية الـسمـحة sالـسـاميـة
وبأهداف ومبادىء ميـثاق جامعة الدول الـعربية وميثاق
األ� اIـتحـدة واالتفـاقيـات واIعـاهدات الـعربـية والـدولية
في مـــجــال الــتـــعــاون الــقـــضــائي واألمــنـي Iــنع ومـــكــافــحــة

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
sـتـعـاقـــدة طـرفـــا فـيـهـاIاجلـر�ـــة والـتــي تـكـــون الـــدول ا
وال ســيــمــا مـــنــهــا اتــفــاقــيــة الــريــاض لـــلــتــعــاون الــقــضــائي
واتــفــاقـيــة األ� اIــتــحـدة Iــكــافــحـة اجلــر�ــة اIــنـظــمــة عــبـر

sالوطنية
- وإدراكـا مـنـهـا - وإدراكـا مـنـهـا ألهـمـيـة الـتصـدي لـلـجـر�ـة اIـنـظـمة
عــبـر احلـدود الـوطــنـيـةI sــا تـمـثـلـه هـذه اجلـر�ـة مـن تـهـديـد
ألمن األمــة الـــعــربـــيــة واســـتـــقــرارهـــا وعــرقـــلــة لـــلــتـــنــمـــيــة

sاالقتصادية واالجتماعية للبلدان العربية
- وحرصـــا منـهـا - وحرصـــا منـهـا عـلى تعـــزيــز الـتـعـــاون الـعـــربي
في مــجـال مــنع ومــكــافـحــة اجلــر�ـة اIــنــظــمـة عــبــر احلـدود
الـوطـنـيـة في اجملـالـX الـقـضـائي واألمـني وجتـر� األفـعـال
اIـكـونـة لــهـذه اجلـر�ـةs واتـخــاذ تـدابـيـر وإجــراءات مـنـعـهـا
ومـكــافـحـتـهــا ومالحـقـــة ومـعــاقـبــة مـرتــكـبـيـهــا وشـركـائـهم
Xوفق أحــكــام الــشــريــعــة اإلسالمــيــة الــســمــحــة أو الــقــوانـ
الـوطـنـيـة مع مـراعـاة الــنـظـام الـعـام لـكل دولـة وتـسـلـيـمـهم

sإلى الدول الطالبـة
- وأخذا في االعـتبار - وأخذا في االعـتبار عدم تعــارض أحكـام االتـفاقية

sمع دساتير الدول األطراف أو أنظمتها األساسية
قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة
اIاداIادّة األولىة األولى

الهدف من االتفاقيةالهدف من االتفاقية
تـهــدف هـذه االتـفـاقــيـة إلى تـعــزيـز الـتــعـاون الـعـربي

Iنع ومكافحة اجلر�ة اIنظمة عبر احلدود الوطنية.
اIاداIادّة ة 2

اIصطلحاتاIصطلحات
يــكــون لـلــمــصـطــلــحـات اآلتــيــة أيـنــمــا وردت في هـذه

االتفاقية اIعاني اIبينة إزاءها :
.1 - الـدولــة الـطــرف :  - الـدولــة الـطــرف : كـل دولــة عـضــو في جـامـعـــة
الـدول الـعـربـيــة صـادقت عـلى هـذه االتــفـاقـيـةs أو انـضـمت
إليـها وأودعت وثائق تـصديقـها أو انضـمامهـا لدى األمانة

العامة جلامعة الدول العربية.
2 - اجلر�ـة اIنـظمـة عبـر احلدود الـوطنـية :  - اجلر�ـة اIنـظمـة عبـر احلدود الـوطنـية : هي كـل
جـــر�ـــة ذات طـــابع عـــابـــر لـــلـــحـــدود الـــوطـــنـــيـــة وتـــضـــطـــلع
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بتنفيذها أو االشـتراك فيها أو التخطـيط لها أو تمويلها
أو الـشــروع فـيـهــا جـمــاعـة إجــرامـيــة مـنــظـمــة عـلى الــنـحـو

اIوصوف في الفقرة (3) من هذه اIادة.
3 - اجلــمــاعــة اإلجــرامـيــة اIــنــظــمـة :  - اجلــمــاعــة اإلجــرامـيــة اIــنــظــمـة : هي كـل جــمــاعـة
ذات بــنـــيــة مـــحـــددة مــكـــونــة لـــفـــتــرة مـن الــزمن مـن ثالثــة
أشـــخــــاص أو أكــــثــــر اتـــفـق أفـــرادهــــا عــــلى ارتــــكــــاب إحـــدى
اجلـــرائم اIــشـمــولــــة بــهـذه االتــفــاقــــيــة من أجــل احلــصـول

على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
4 - جـمـاعـة ذات بـنـيـة مـحـددة :  - جـمـاعـة ذات بـنـيـة مـحـددة : ويـقـصـد بـهـا جـمـاعـة
sغـيـر مشـكلـة عـشوائـيـا لغـرض اإلرتكـاب الـفوري جلـرم ما
وال يلـزم أن يـكـون ألعضـائـهـا أدوار محـددة رسـمـياs أو أن

تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
5 - مـتـحـصالت اجلــر�ـة :  - مـتـحـصالت اجلــر�ـة :  أي �ـتـلـكـــات أو أشـيــاء
أو أمـــوال � الـــتــحـــصل عـــلــيـــهــا بـــطــريـق مــبـــاشــر أو غـــيــر

مباشر من ارتكاب جر�ة مشمولة بهذه االتفاقية.
6 - الـــتــحــفظ أو الـــتــجــمــيــد :  - الـــتــحــفظ أو الـــتــجــمــيــد : هـــــو احلـــجـــــز اIــؤقت
عــــلى اIــــمــــتــــلــــكــــات أو األشــــيـــــاء أو األمــــوال ذات الــــصــــلـــة
بـاجلــر�ــــة �ـقـتـضى أمـــر صـــادر عـن سـلـطـــة قـضــائـــيـة
Xـا تـنص عــلـيه الـقـوانـI وفــقـا sأو سـلـطـة مـخــتـصـة أخـرى

الداخلـية لكــل دولــة.
7 - اIــصــادرة :  - اIــصــادرة : جتــريــد الــشــخص مـن اIــمــتــلــكـات أو
األشــيـاء أو األمــوال ذات الــصــلــة بـاجلــر�ــة �ــقــتـضـى حـكم
غــيـر قــابل ألي طــريق من طــرق الــطـعـن صـادر عن ســلــطـة
Xـــا تـــنص عـــلــــيـه الـــقــــوانــI وفـــقــــا sقـــضـــائـــيـــة مـــخـــتـــصـــة

الداخلـية لكـل دولـة.
8 - اIــمــتــلــكـات :  - اIــمــتــلــكـات : ويــقــصــد بــهــا اIــوجــودات أيــا كـــان
نوعـهاs سواء أكـانت مادية أو غـير ماديـةs منقـولة أم غير
مـــنــقــولــةs مــلــمـــوســة أم غــيــر مــلــمـــوســةs واIــســتــنــدات أو
الصكوك القانـونية التي تثبت مـلكية تلك اIوجودات أو

وجود مصلحة فيها .
9 - األمــــوال :  - األمــــوال : ويــــقــــصــــد بــــهــــا الــــعــــمالت الــــوطــــنــــيــــة
الـعـربــيـة والـعـمـالت األجـنـبـيــة واألوراق اIـالـيـة واألوراق
الــتــجــاريــة وكـل ذي قــيــمــة من عــقــار أو مــنــقــول مــادي أو
مـــعـــنــــويs وجـــمـــيع احلــــقـــوق اIـــتـــعــــلـــقـــة بـــهــــاs والـــصـــكـــوك

واحملررات اIثبتة لهذه األموال.
10 - اجلـــرم األصـــلي :  - اجلـــرم األصـــلي :  أي جـــرم تـــأتـت مـــنه عـــائـــدات

�كن أن تصبح موضوع جر�ة.
اIاداIادّة ة 3

نطاق تطبيق االتفاقيةنطاق تطبيق االتفاقية
1 - تطبق هذه االتفاقية على مـا يأتي :

sأ) األفعال اجملرّمة �قتضى هذه االتفاقية

ب) أية جـر�ـة أخـرى مـنـظـمـة عـبـر احلـدود الـوطـنـية
مـعاقب عليهـا بعقوبة سـالبة للـحرية Iدة ال تقل عن ثالث

سنواتs وفقا للقوانX الوطنية لكل دولة.

2 - ألغـراض الـفـقـرة 1 من هـذه اIـادةs تـكـون اجلـر�ة
عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت:

sأ) في أكثر من دولة واحدة

ب) في دولــــة واحــــدةs وكـــان اإلعــداد أو الـــتــخـــطــيط
لـها أو تـوجـيهـهـا أو تـمويـلـها أو اإلشــراف عـليـهـا في دولـة

sأو دول أخـرى

ج) في دولــة واحــدةs من جــمــاعــة إجــرامــيــة مــنــظــمـة
sتمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة

د) فـي دولــة واحــدةs وتـرتــبت عــلـيــهــا آثــار شـــديــدة
في دولة أو دول أخـرى.

اIاداIادّة ة 4

صون السيادةصون السيادة

1 - تـــتــعـــهــد الـــدول األطــراف بـــتــنــفـــيــذ الـــتــزامـــاتــهــا
النـاشـئـة عن تـطبـيق هـذه االتـفـاقــيـة عـلى نـحـو يـتفق مع
مـبـدأي اIـسـاواة في الـسـيـادة والـسالمـة اإلقـلـيـمـيـة لـلدول
ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

2 - لـيس في هــذه االتـفـاقـــيـة مــا يـبـيح لــدولـة طـرف
أن تــقـــوم في إقــلــيم دولــة طــرف أخـرى �ــمــارســة الــواليـة
القـضائـــية وأداء الــوظــائف الـتي ينـــاط أداؤهــا حـصرا

بسلطات تلك الدولة األخرى �قتضى قانونها الداخلي.

اIاداIادّة ة 5

مسؤولية الهيئات االعتباريةمسؤولية الهيئات االعتبارية

1 - تـعــتـمــد كل دولــة طـرف مــا قـد يــلــزم من تـدابــيـر
تــــشــــريــــعـــيــــة وتــــدابــــيـــر أخــــرىs �ــــا يــــتــــفق مع مــــبــــادئــــهـــا
الـقـانــونـــيـةs إلقـــــرار مـسـؤولــــيـة الـهــيـئـات االعــتـبـاريـــة
عـن اIـشــاركـة فـي اجلـرائم اخلــطـيــرةs الــتي تـكــون ضـالــعـة
فيها جماعـة إجرامية منظمـةs واألفعال اجملـرمـة �قتضى

هـذه االتفاقـية.

sــبـــادىء الــقـــانــونـــيــة لـــلــدولــــة الــطـــرفI2 - عــمال بـــا
يجـوز أن تكــون مسـؤولـيـة الهـيئـات االعتـباريـة جنـائـية

أو مدنـية أو إداريـة.

3 - ال تـخل اIـسـؤوليـة اIـنـصـوص علـيـهـا في الـفـقرة
(1) من هــــذه اIــــادة بـــاIــــســـؤولــــيــــة اجلـــنــــائـــيــــة لألشــــخـــاص

الطبيعيX الذين ارتكبوا اجلرائم.
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sعـــــلى وجه اخلـــــصــــوص s4 - تـــــكــــفـل كـل دولـــــة طــــرف
إخـــضـــاع األشـــخـــاص االعــــتـــبـــاريـــX الـــذيـن تـــلـــقـى عـــلـــيـــهم
اIـسـؤولــــيـة وفـقـــا لـهـــذه اIـادةs لـعـقــــوبـــــات جـــزائــــيـة
أو غــيــر جــزائــيــة فــعــالــة ومــتـنــاســبــة ورادعــة �ــا في ذلك

اجلـزاءات النقديـة.
الفصل الثانيالفصل الثاني
األحكام اجلزائيةاألحكام اجلزائية

اIاداIادّة ة 6
غسل األموالغسل األموال

1 - تــتـعــهـد كـــل دولـــة طـــــرف أن تـتــخـــذ مــا يــلـــزم
في إطــــار قـــانــونـــهـــا الـــداخـــليs لـــتـــجـــر� أي من األفـــعــــال
اآلتـــيــة إذا ارتـــكــبـت قــصـــدا أو عـــمــدا بـــالـــنــســـبـــة لألمــوال
اIـتـحـصـلــة من أيـة جــر�ــة أصـلـيـة من اجلــرائم اIـشـمـولة

بهـذه االتفـاقـية :
أ) حتــــويل األمـــــوال أو نــــقــــلـــــهــــا مع الـــــعــــلم بـــــكــــونــــهــــا
مــتـحــصالت إجــرامـيــة بـغـــرض إخـفـــاء أو تــمـويـه اIــصـدر

sمتلكاتIشروع لتلك اIغير ا
ب) إخـفـاء أو تـمـويه الـطـبـيـعـــة احلـقـيـقـيــة لألمـــوال
أو مـصـدرهـــا أو مـكــانـهــــا أو كـيـفــــيـة الـتـصــــرف فـيـهـــا
أو مــلــكــيــتــهــا أو احلـقــوق اIــتــعــلــقـة بــهــا مع الــعــلم بــكــونــهـا

sمتحصالت إجرامية
ج) اكــتـســـاب األمـــوال أو حـيــازتـهــــا أو اســتـعــمـالــهـا

مـع العلم وقت تلقيها بكونها متحصالت إجرامية.
2 - يـــشـــمـل مـــفـــهـــوم اجلــــر�ـــــة األصـــلــــيـــة اجلــــــرائم
sالتي تشملهـا هذه االتفاقية والتي حتصلت عنها األموال
وكافـة اجلرائم الـتي ارتكـبت داخل أو خـارج إقليـم الدولة
الــــطـــرف اIـــعـــنــــيـــة. ولـــكن يــــشـــتـــرط في حــــال وقـــوع تـــلك
اجلــــر�ــــة خــــارج إقــــلــــيم الــــدولــــة الــــطــــرف أن تــــمــــثل فــــعال
إجــرامــيــا �ــقــتــضـى قــانــون الــدولــة الــتـي ارتــكــبت فــيــهــا
وقانون الدولة الطرف اIعنية بتطبيق أحكام هذه اIادة.
3 - تــعـــمــل كــل دولـــــة طـــــرف في هـــذه االتـــفــاقــــيــة
عـــلى وضــع تـــدابـــيــــر لإلشــــراف والـــرقـــابـــة بـــغـــرض مـــنـع

ومكافحة غسل األموال.
اIاداIادّة ة 7

الفساد اإلداريالفساد اإلداري
1 - تــتــعــهــد كــل دولــة طــرف أن تــتــخـذ مــا يــلــزم من
تــدابــيــر تــشــريــعــيــة وتـدابــيــر أخــرى لــتــجــر� ارتــكـاب أو
اIـشـاركـة فـي ارتـكــاب األفـعــال اآلتــيـة في إطـار قـانـونـهـا
الداخلي في حال ارتـكــاب هذه األفعــال عـمدا من جماعـة

إجرامـية منظمـة :

أ) طـلب مـوظف عـمـومي أو من في حـكـمه أو قـبـوله
بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح اIوظف نفسه
أو لـصـالح غـيـره مـزيـة أو مـنـفـعـة غـيـر مـسـتـحـقـة أو وعـدا
بـــهـــاs لــكـي يــقـــوم بـــعـــمل أو �ـــتـــنع عن الـــقـــيــام بـــعـــمل من

sاألعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية

ب) وعـد مـــوظف عــمــومي أو مـن في حـكــمـه �ــزيــة
أو �ــنـفــعـــة غـيــر مــسـتــحــقــة أو عـــرضــهـا عــلـــيه أو مــنـحـه
إيـــاهــــا بـــشـــكـل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر ســـواء لـــصـــالح
اIـوظف نفسه أو لـصالح غيره لـكي يقوم بـعمـل أو �تنع
عن الــــقـــيــــام بــــعـــمـل من األعــــمـــال الــــداخــــلـــة ضــــمن نــــطـــاق

sوظيفته الرسمية

ج) تـسـري أحــكـام الـفــقـرتــX (أ) و(ب) من هـذه اIـادة
عــلى كـل مـوظف عــمـومي أجـنـبـي أو مـوظف مـدني دولي

sXالفقرت Xارتكب فعال من األفعال اجملرمة في هات

د) كل مــــــوظـف عـــــمــــــومي أو مـن فـي حـــــكــــــمه حــــــصل
لــنـفــسـه أو لــغـيــره عــلى مــزيــة أو مــنــفــعــة غــيــر مــشــروعـة
بـســبب اســتـغالل الــسـلــطـة أو الـصــفـة أو نــتـيــجـة لــسـلـوك

مجرّم قانونا.

2 - تــتـعــهـد كـل دولــة طـــرف أن تـتــخـذ �ـا يــتـنـاسب
مع نــظـامــهــا الـقــانــوني الــتـدابــيــر الـتــشــريـعــيــة واإلداريـة
بهـدف تعـزيز نـزاهة اIـوظـفX الـعمـوميـX ومنع فـسادهم

وكشفهم ومعاقبتهم.

3 - تـــتـــعـــهــــــد كــــــل دولـــــــة طــــــــرف أن تـــنـــظــــــــر
فـي جتــــر� األشــكــــال األخــــرى لــلــفــســـاد اإلداري الـواقــع

على الوظيفـة  العـامـة.

اIاداIادّة ة 8

جرائم القطاع اخلاصجرائم القطاع اخلاص

تـتـخـذ كــل دولــة طــــرف وفـقـــا لـنـظـامـهــا األسـاسي
sـــبــادئــهـــا الــدســـتــوريــة وفـي إطــار قــانـــونــهــا الـــداخــليI أو
sـنـظـمـةIـنع ضـلـوع الـقـطــاع اخلـاص في اجلـر�ـة اI تــدابـيـر
وتـعزيز معايـير احملاسبـة ومراجعة احلسـابات في القطاع
اخلــاص وتــفــرض عـــقــوبــات مــدنــيـــة أو إداريــة أو جــنــائــيــة

تكون فعالة ومناسبة على عدم االمتثال لهذه التدابير.

اIاداIادّة ة 9

االحتيال على اIؤسسات اIالية واIصرفيةاالحتيال على اIؤسسات اIالية واIصرفية

تـتـعــهـد كـل دولـــة بـأن تـتــخـذ مـا يــلـــزم من تــدابـــيـر
فـي إطـــــار قــانــونــهـــــا الـــــداخــــليs لــتــجـــــر� االحــتــيــــال
عـلى اIؤسسات اIالية واIصرفيةs عندما تقع من جماعة

إجـرامـية منظمـة أو أحد أعضائها.
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اIاداIادّة ة 10
تزوير وتزييف العملة وترويجهاتزوير وتزييف العملة وترويجها

تـتــعـهـــد كـــل دولــــة طــــرف بـــاالتـفــاقـــيـة أن تــتـخــذ
مــــا يـــلــــــزم من تـــدابـــيـــر تـــشـــــريـــعـــــيـــة وتـــدابــــيـــر أخـــــرى
لـتــجـــــر� األفــعـــــال اآلتــــيــة في حـــال ارتــكــــابـهــــا عــمــدا

مـن جماعـة إجـرامـية منظمـة :
1 - تـــزويـــر أو تـــزيــيـف عــمـــلـــة ورقـــيــة أو مـــعـــدنـــيــة
مــتــداولــة قـــانــونــا أو مــأذون بــإصــدارهــا قــانــونــا في دولــة

طرف باالتفاقية.
2 - حــــــيـــــــازة وإخـــــــراج أو إدخـــــــال أي من الـــــــعـــــــمالت

اIزورة أو اIزيفة حلدود دولة طرف باالتفاقية.
3 - تـرويـج الـعـمالت اIـزورة أو اIـزيـفـة أو الـتـعـامل

بها في أي دولة طرف باالتفاقية.
اIاداIادّة ة 11

االجتار باألاالجتار باألشـخاص وبخاصة النساء واألطفالشـخاص وبخاصة النساء واألطفال
تتعهد كل دولة طرف أن تتخـذ مـا يلـزم من تدابير
في إطـار قانـونهـا الداخـليs لـتجـر� ارتكـاب أو اIشـاركـة
فـي ارتـــكــــاب األفـــعــــال اآلتـــيــــة الـــتـي تـــقــــوم بـــهــــا جـــمــــاعــــة

إجـرامـية منظمـة :
1 - أي تـهــديـد بــالـقـــوة أو اســتـعـمــالـهــا أو غـيــر ذلك
من أشـكــال الـقـسـر أو االخـتـطــاف أو االحـتـيـال أو اخلــداع
أو إســاءة اسـتــعـمــال الـسـلــطـة أو اســتـغالل حــالـة الــضـعف
وذلـك من أجل اســـتـــخــدام أو نـــقل أو إيـــواء أو اســتـــقـــبـــال
أشـخــــاص لـغـــــرض اسـتــغاللـهـم بـشـكــــل غـيــــر مـشـــــروع
فـي �ـــــارســــــة الـــــدعــــــــارة (الـــــبــــــقـــــــاء) أو ســــــائـــــر أشــــــكـــــال
االســــتــــغالل اجلــــنــــسـي أو الـــســــخــــرة أو اخلــــدمــــة قــــســـرا أو
sـمـارسات الـشبـيهـة بـالرق أو االسـتعـبادIاالستـرفاق أو ا
وال يـــعــتـــد بــرضـــاء الــشـــخص ضـــحــيـــة االجتــــار في كـــافــــة
صـــور االستـغالل متى اسـتخـدمت فيـها الـوسائل اIـبيـنة

في هذه الفقـرة.
2 - يـعــتـبــــر اسـتــخـــدام طــفــل أو نـقــلــه أو إيـــوائـه
أو اســـتــقــبـــالــه لــغـــــرض االســتـــغالل إجتــــارا بـــاألشــخــاص
حـــتـى إذا لم يــــنـــطــــــو عــــلى اســــتـــعــــمــــال أي من الـــــوســـائل
اIــــبـــيــــنـــــة فـي الــــفــــقــــرة (1) من هــــذه اIــــادة. وفي جــــمـــــيع

األحـوال ال يعتد برضائـه.
اIاداIادّة ة 12

انتزاع األعضاء البشرية انتزاع األعضاء البشرية واالجتار فيهاواالجتار فيها
تتعهد كل دولة طرف أن تتخـذ مـا يلـزم من تدابير
تـشــريـعـيـة و تـدابـيـر أخـرى لـتـجـر� ارتـكـاب أو اIـشـاركـة
في ارتـكـاب أفـعـال انتـزاع األعـضـاء اجلـسديـة أو األنـسـجة

العـضويـةs أو االجتـار فيـهاs أو نـقلـهـا باإلكـراه أو التـحايل
أو التـغـريــرs عنـدما تقـوم بهـا جمـاعـة إجــرامـيـة منـظمـة
أو أحــــد أعــضـائــهـــاs وال يـعــتــد بـرضــــاء الــشـخـص ضـحـــيـة
هــذه األفـعـــال مـتى اسـتـخــدمت فـيـهــا الــوسـائـل اIـبـيـنـة

في هـذه اIادة.
اIاداIادّة ة 13

تهريب اIهاجرينتهريب اIهاجرين
تتعهد كل دولة طرف أن تتخـذ مـا يلـزم من تدابير
فـي إطــار قـــانــونـــهــا الـــداخــلـيs لــتـــجــر� ارتـــكــاب األفـــعــال

اآلتية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة :
1 - تــهــريب اIــهــاجــرين عـن طــريق الــقــيـــام بــإدخــال
أحــد األشـخاص عـلى نـحـو غـيـر مشــروع إلى دولــة طـرف
XـقــيــمـIال يــعـتــبــر ذلك الــشــخص من مــواطـنــيــهـا أو مـن ا
فــيـهــاs وذلك من أجل احلــصـولs بــصـورة مــبـاشــرة أو غـيـر

مباشرةs على منفعة مالية.
2 - تــــســـهـــــيل تـــهــــريب اIـــهـــاجـــريـن بـــارتـــكــــاب أحـــد

األفعـال التالـية :
أ) إعـــداد وثـــيــقـــة ســـفــــر أو تــــزويــــرهـــا أو انـــتـــحـــال
هــويــة أو تـدبـيـر احلـصـول عـلى وثـيـقــة مـن هـذا الـقـبـيل

sأو توفيرها أو حيازتها
ب) تـمــكـX شـخـصs لـيس مــواطـنــا أو مـقــيـمــا دائـمـا
في الـدولـة اIـعـنيـة من الـبـقـاء فـيـهـا دون تـقـيـد بـالـشروط
الالزمـة للبـقاء اIشروع في تـلك الدولةs وذلك بـاستخدام
إحـــدى الــوســـائل اIـــذكـــورة في هــذه اIـــادة أو أيـــة وســيـــلــة

أخـرى غير مشـروعـة.
3 - يتعX على كـل دولـة طرف رهنا بأحكام نظامها
الــقـــانــوني أن تـــعــتـــمــد مـــا يـــلــزم من تـــدابــيـــر تــشـــريــعـــيــة
وتدابيـر أخرى العتـبار الظروف الـتاليـة أسبابا لـتشديد

عقوبة اجلرائم الواردة في هذه اIادة :
أ) تـــهـــديـــد حــيـــاة اIـــهـــاجــريـن اIــعـــنـــيـــX أو تــعـــريض

sسالمتهم للخطـر
ب) مـعـــامـلـــــة أولـئــك اIـهــاجـــــريــــن مـعــــامـلـــــــة

ال إنسـانـية أو مهينـة.
4 - لــيـس في هــذه اIـــادة مـــا �ــنـع أيـــة دولـــة طـــرف
من اتـــخــاذ تـــدابــيـــر بــحـق أي شــخص يـــعــد ســـلــوكـه جــرمــا

�قتضى قانونها الداخلي.
اIاداIادّة ة 14

القرصنة البحريةالقرصنة البحرية
تـتــعـهـــد كـــل دولـــــة طــــرف بــأن تـتــخـــذ مــــا يـلــــزم
من تـدابيـر في إطار قـانونـها الـداخليs لـتجـر� القـرصنة

البحريةs عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
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اIاداIادّة ة 15
االستيالء على اآلثار واIمتلكات الثقافيةاالستيالء على اآلثار واIمتلكات الثقافية

والفكرية واالجتار غير اIشروع بهاوالفكرية واالجتار غير اIشروع بها
1 - تــتـعــهــد كـــل دولـــة طــــرف أن تـتــخـــذ مــا يــلـــزم
من تـدابـيـر تـشـريـعـية وتـدابـيـر أخـــرى لـتـجـر� ارتـكــاب
أو اIشـاركـة في ارتـكـاب األفـعـال اآلتـيـة عـنـدمـا تـقع عـمدا

من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها :
sأ) تهريب آثار إلى اخلارج

sشروع في اآلثارIب) االجتار غير ا
sج) سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها

د) هـــــدم أو إتالف أو تــشــويـــه أو تــغــيـــيــر مــعــــالم
sأو فصل جزء من أثر

هـ) الــقــيـــام بـــعــمــل من أعـــمــــال الــتــنـــقــيب األثــــري
sدون ترخيص بذلك من السلطة اخملتصة

و) حــــيــــازة غــــيــــر مــــشــــروعـــــة ألي آثـــــار مــــتـى كـــــان
احلـــائــز يــعــلم أو يـــفــتــرض فــيه أن يــعــلم بــطــبــيــعــة اآلثـــار

sموضوع احليازة
ز) تـــقــلــيــد اآلثــار بــقـــصــد بــيــعــهــا واالســـتــفــادة مــنــهــا

sبوسائل الغش أو التضليل
ح) سـرقـة األشـيــاء ذات الـصـبـغـة الـثـقـافـيـة واالجتـار

sشروع بهاIغير ا
ط) ســــــرقــــــــة الــــلــــوحــــات الـــــفــــنــــيـــــة واالجتــــار غــــيــــر

sشـروع بهـاIا
ي) الـتــعــدي عــلى حــقــوق اIــلــكـيــة الــفــكــريــة واالجتـار

sشروع بهاIغير ا
2 - تــــلــــتــــــزم الــــــدول األطـــــــراف بــــإعـــــــادة اآلثــــــــار

الـتي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.
اIاداIادّة ة 16

االعتداء على البيئة ونقـل النفايات اخلطرةاالعتداء على البيئة ونقـل النفايات اخلطرة
واIواد الضـارةواIواد الضـارة

تــتـعـهــد كـل دولـة طــرف أن جتـعل ارتـكــاب أي جـر�ـة
من اجلـرائم اآلتـيـة خـاضـعـا جلـزاءات أو تـدابـيـر احـتـرازية
أو األمــرين مــعـــاs عــلى أن تــراعـى فــيــهــا خـــطــورة اجلــر�ــة

وعدم اغفال العقوبات التبعية أو التكميلية :
1 - األفـعال الـتي تلـحق ضـررا بأحـد عنـاصر الـبيـئة
األرضــــيــة أو الـهــوائــــيـة أو اIــائــــيــةs أو تـنــــذر بــإحلـــــاق

هذا الضررs أو تسهم في اختالل التوازن البيئي.

2 - اســـتـــيـــراد أو نـــقل أو تـــداول اIـــواد والـــنـــفـــايــات
اخلــطـرة واIـواد الــضـارة بـشـكـل غـيـر مـشــروع أو الـسـمـاح
بـدخولـهـا أو مـرورهـا أو دفـنـهـا في أراضي أي دولـة طرف

أو إلقائها في مياهها اإلقليمية.
اIاداIادّة ة 17

االجتار غير اIشروع بالنباتات واحليواناتاالجتار غير اIشروع بالنباتات واحليوانات
البرية واألحياء البحريةالبرية واألحياء البحرية

تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
في إطـار قـانـونهـا الـداخـليs لتـجـر� ارتـكاب أو اIـشـاركة
في ارتـــكـــاب األفــعـــال الـــتـــالــيـــة الـــتي تـــقـــوم بــهـــا جـــمـــاعــة

إجرامية منظمة :
1 - بــيـع الـنــبــاتــات احملــظــور اقــتالعــهــا واحلــيــوانـات
sالـبـريـة واألحـيـاء الـبـحـريـة ومـشـتـقـاتـهـا احملـظـور صـيـدها
sأو اسـتعـمالـها sأو شراؤهـا sوفقـا لقـانـون الدولـة الطـرف

أو تداولهاs أو االجتار فيها على أي نحو.
2 - حـيــازة أو إخـفـاء اIــتـحـصـالت الـنـاشــئـة عن أحـد

األفعال اجملرّمة في الفقرة السابقة.
اIاداIادّة ة 18

األنشطة اIتعلقة باIواد اخملدرةاألنشطة اIتعلقة باIواد اخملدرة
واIؤثرات العقليةواIؤثرات العقلية

تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
تــشـريـعـيــة وتـدابـيــر أخـرى لـتــجـر� ارتـكــاب أو اIـشـاركـة
في ارتـــكــاب األنــشــطــة غــيــر اIــشـــروعــة اIــتــعــلــقــة بــاIــواد
اخملـــدرة واIـؤثــــرات الـعـقـلــــيــةs وفـقـا لألحـكــــام اIـعـتـمـدة
في االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة االجتــار غــيــر اIــشـروع
بــاخملـدرات واIــؤثـرات الــعــقـلــيـةs وذلك فـي حـال ارتــكـابــهـا

من مجموعة إجرامية منظمة.
 اIاداIادّة ة 19

اإلنتاج أو االجتار غير اIشروعX باألسلحةاإلنتاج أو االجتار غير اIشروعX باألسلحة
تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
لتجـر� األفعـال اآلتية عـندمـا تقع عمـدا من جانب جـماعة

إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:
1 - االنـتـــاج غـيـر اIــشـــروع أليــــة مـــواد مـتــفـجــــرة
sأو جتـمـيـعـهـا sأو صـنـعـهـــا sأو أسـلـحـــة نـاريـــة أو ذخـائـــر
sأو تـسلـيـمـها sأو االجتـــار أو الـوسـاطـة فيـهـا sأو تهـريـبـها
sأو نـقـلـهــا sأو اقـتـنـــائـهــــا sأو حـيـــازتـهـــــا sأو تـسـلـمهـــــا

أو التصرف فيها.
2 - صنع أجـهزة أو آالت أو أدوات أو مواد أو أجزاء
تسـتـخـــدم في إنـتــــاج األسـلـحـــة الـنـاريــــة أو الـذخـــائــر
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sأو تسـليمها sأو االجتـار أو الوساطة فـيها sـتفجراتIأو ا
sأو نـقـلـهـــا sأو اقـتـنــائـهــــا sأو حـيـــازتـهـــــا sأو تـسـلـمهـــــا

أو التصرف فيها.
3 - تــــــنـــــظــــــيم أو إدارة أو تــــــمـــــويـل أي من األفــــــعـــــال

اIذكورة في الفقرتX (2s1) أعاله.
اIاداIادّة ة 20

سرقة وتهريب العربات ذات احملركسرقة وتهريب العربات ذات احملرك
تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
في إطـار قـانـونهـا الـداخـليs لتـجـر� سـرقة الـعـربات ذات
احملـرك كـالسـيـارات والشـاحـنات ومـا يـشابـههـا من آلـيات

وتهريبهاs عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
اIاداIادّة ة 21

االستعمال غير اIشـروعاالستعمال غير اIشـروع
لتقنية أنظمة اIعلوماتلتقنية أنظمة اIعلومات

تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
في إطـار قـانـونهـا الـداخـليs لتـجـر� ارتـكاب أو اIـشـاركة
في ارتــــكـــاب األفــــعــــال اآلتــــيـــة الــــتي تــــقــــوم بــــهـــا جــــمــــاعـــة
إجــرامـيــة مــنــظــمـة فـي نـطــاق االســتــعــمـال غــيــر اIــشـروع

لتقنية أنظمة اIعلومات :
1 - االخـــــــتــــــــراق غــــــــيــــــر اIـــــــشــــــــروع أو تــــــســـــــهــــــــيل
االخـــتـــراق غـــيـــــر اIـــشـــــروع عـــلى نـــحـــــو كـــلي أو جـــــزئي

ألحــد نظم اIعلومات.
2 - تعطيل أو حتريف تشغيل أحد نظم اIعلومات.
3 - إدخـــــــال بــيــــانـــــات بــطــــرق غـــيـــر مــشـــروعــــــة
فـي أحـــد نـظـم اIــعـلـــومـــات أو مـسـح أو تــعــديــل أو نـسـخ
أو نـشـر الـبـيـانـات الـتـي يـحـتـويـهـا هـذا الـنـظـــام بـطــريق

غيـر مشـروع.
sأو تـــــرك sأو عـــــرض sأو حــيـــازة s4 - اســتــيــــراد 

أو إتــــاحـــة إحــــدى اIــــعــــدات أو األدوات أو بـــرامـج تـــقــــنــــيـــة
اIــعــلــومــاتs بــدون ســبب مــشــروع بــهــدف ارتــكــاب إحــدى

اجلرائم اIنصوص عليها في الفقرات الثالث السابقة.
5 - أي جر�ـة من اجلرائم الـتقـليديـة ترتـكب بإحدى

وسائل تقنية أنظمة ااIعلومات.
اIاداIادّة ة 22

إعاقة تسيير العدالةإعاقة تسيير العدالة
تــتـعـهــد كـل دولـة طــرف أن جتـعل ارتـكــاب أي جـر�ـة
من اجلـرائم اآلتـيـة خـاضـعـا جلـزاءات أو تـدابـيـر احـتـرازية
أو األمــرين مــعـــاs عــلى أن تــراعـى فــيــهــا خـــطــورة اجلــر�ــة

وعـدم إغــفــال الــعــقــوبـات الــتــبــعــيــة أو الـتــكــمــيــلـيــةs وذلك
عــــنـــدمـــا تـــرتـــكـب عـــمـــداs وفي نـــطـــاق جــــر�ـــة من اجلـــرائم

اIشمولة بهذه االتفاقية :
1 - شهادة الزور في جر�ة والتحريض على ذلك.

2 - إكــــــراه شــــــاهــــد عــــلى عـــــــدم أداء الـــشـــهـــــادة أو
على الشهـادة زورا.

3 - االنتقام من شاهد الدالئه بشهادته.
4 - إفساد األدلة أو العبث بها.

5 - عـــــدم اإلبالغ عن اجلــــر�ــــة أو اإلدالء �ـــعــــلــــومـــات
غيـر صحيحـة.

6 - من عــلم بـوقــوع جـنـايــة أو جـنـحــة أو كـــان لـديـه
مــا يــحــمـلــــه عـلى االعــتــقــــاد بـــوقـــوعـهـــا وأعــــان اجلـــاني

بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
7 - اســتـعــمـال الــقــــوة أو الـتــهـــديــــد Iــنــع مـــوظف
في جــهــاز الـعــدالــــة أو األمن من أداء مــهـامـــه الـرســمــــيـة
في إجــــراءات تــتـــعــلــق بــارتـــكـــــاب جـــــرائم مـــشــمـــولـــــة

بهـذه االتفـاقــية.
اIاداIادّة ة 23

االشتراك في جماعة إجرامية منظمةاالشتراك في جماعة إجرامية منظمة
تتعـهد كـل دولـة طرف أن تـتخـذ ما يـلزم من تـدابير
تشريعية وتدابير أخرى لتجر� األفعال اآلتية جنائيا :
1 - االتــفــاق مع شــخـص آخــر أو أكــثـر عــلـى ارتــكـاب
جـر�ـة خـطـيـرة لـغـرض له صـلـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشرة
بــاحلــصـــول عــلى مــنـــفــعــة مـــالــيــة أو مـــنــفــعـــة مــاديــة أخــرى
ويـنطوي حيـثما يشتـرط القانون الـداخلي ذلك على فعـل
sيـســـاعـد عـلى تنـفـيذ االتـفــاق XشــاركـIيقــوم بـه أحــد ا

sأو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة
2 - قـــيـــام الـــشـــخص بـــأعـــمـــال اIـــشــــاركــــة مع عـــلـــمه
بـهــدف اجلـمـاعــة اإلجـرامــيـة اIـنــظـمـة ونــشـاطــهـا اإلجـرامي
الـعـام أو بـعــزمـهـا عـلى ارتـكـاب اجلـرائـم اIـنـصـوص عـلـيـهـا

sفي هذه االتفاقـية
3 - �ـكن االسـتـدالل عـلى الـعـلـم أو الـقـصـد أو الـهدف
أو الـغـرض أو االتـفـاق اIــشـار إلـيه في الـفـقـرتـX (1) و(2)

أعاله من مالبسات الوقائع اIوضوعية.
اIاداIادّة ة 24
التقـادمالتقـادم

حتـــدد كــل دولــــة طــــرف وفــقـــا لــقــانــونـهــا الـــداخــلي
مدة تقادم طويلة ألية جر�ة مشمولة بهذه االتفاقية.
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اIاداIادّة ة 25
اإلعفاء أو التخفيف من العقوبةاإلعفاء أو التخفيف من العقوبة

تتعهد كـل دولة طرف أن تتخذ مـا يأتي :
1 - اإلعـــــفـــــاء مـن الــــعـــــقــــوبـــــات اIـــــقــــررة لـــــلــــجــــــرائم
اIـــشـــمـــولــة بـــهـــذه االتـــفـــاقـــيــة لـــكـــل مـن بـــادر من أعـــضــاء
اجلــــمــــاعـــــة اإلجــــرامــــــيــــة اIــــنــــظــــمــــــة بــــإبالغ الــــســــلــــطـــات
الـــقــضـــائــيـــة أو اإلداريـــة �ـــا يـــعــلـــمــه عن اجلـــر�ـــــة قــبـل

البـدء في تنفيذهــا.
2 - الـــتـــخـــفـــيـف من الـــعـــقـــوبـــات اIــقـــررة لـــلـــجـــرائم
اIـــشـــمـــولـــة بــــهـــذه االتـــفـــاقـــيــــة لـــكـل مـن بـــادر من أعـــضـــاء
اجلـماعــة اإلجـراميـة اIنـظمـة بإبـالغ السـلطـات القـضائــية
أو اإلدارية �ا يعلـمه عن اجلر�ة بعد تنفيذها ومكن بهذا
اإلبالغ الــسـلــطــات اخملــتــصـة أثــنــاء الــتــحــقـيـق من الــقـبض
عــلى مــرتـكــبي اجلــر�ـة اآلخــرين أو عــلى مــرتـكــبي جــر�ـة

أخرى �اثلة لها في النوع أو اخلطورة.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي
اIاداIادّة ة 26

اIساعدة القانونية اIتبادلةاIساعدة القانونية اIتبادلة
1 - تــــتــــعــــهــــد الــــدول األطــــراف أن تــــقــــدم كـل مــــنــــهــــا
لألخــرى أكــبــر قــدر من اIـســاعــدة الـقـانـونـــيــة اIـتـبـادلــة
sوالــــتــــحــــقــــيــــقـــات sالحــــقــــات وإجــــراءات االســــتـــداللIفـي ا
واإلجــراءات الــقـــضــائــيــة األخــرى فـــيــمــا يــتــعـــلق بــاجلــرائم

اIشمولـة بهذه االتفاقية.
2 - للـدول األطـراف أن تطـلب فـيمـا بـينـهـا اIسـاعدة

القانونية اIتبادلة ألحد األغراض اآلتية :
أ) ضبـط اIمـتـلكـات واألمـوال اIـتحـصـلـة من اجلرائم
اIـشمــولـــــة بـهـــذه االتـفـاقـــية أو حـجــزهــــا أو جتمـيـدهـا

sأو مصادرتها أو تسليمها
sب) القيام بعمليات التفتيش

sواقعIج) فحص األشياء ومعاينة ا
د) احلــــــصـــــول عــــــلى أدلـــــــة أو أقــــــوال من األشــــــخـــــاص

sوتلقي تقـارير اخلبـراء
هـ) تـــــبـــــادل صـــــحـف احلـــــالـــــة اجلـــــنـــــائـــــيــــــة وتـــــبـــــلــــــيغ

sستندات القضائية عموماIا
و) كــــشف اIــتــحــصالت أو اIــمــتــلــكــــات أو األدوات
أو األشــــــيــــــاء األخــــــــرى أو اقــــــتــــــفـــــــاء أثـــــــرهــــــــا ألغـــــــراض

sاحلصـول على أدلـة
ز) تـــيـــســيـــر مـــثــول األشـــخـــاص في الـــدولــة الـــطــرف

sالتي تطلب ذلك

ح) أي شكل آخر من أشـكال اIساعدة �ا ال يتعارض
مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

3 - يـجــوز لــلـســلــطــات اخملـتــصــة في كـل دولــة طـرف
فـيـمــا ال يـتـعــارض مع قـانــونـهـا الــداخـلي ودون أن تــتـلـقى
طـلبـا مسـبقـا أن حتيل مـعلـومـات متـعلـقة �ـسائل جـنائـية
إلى سلـطة مـختـصة في دولـة طرف أخـرى متى قدرت أن
هــذه اIـــعــلـــومــات قـــد تــســـاعــد تــلـك الــســـلــطــة عـــلى الـــقــيــام
بـالـتحـريـات واإلجراءات اجلـنـائيـة أو إتـمامـهـا بنـجاحs أو
أن اIـعــلـومـات قــد تـفـضي إلى قــيـام تـلك الــسـلـطــة بـتـقـد�
طـلب عمال بـهذه االتفـاقيـة. ويتـعX على الـسلـطة اخملـتصة
الـتي تـتــلـقى اIـعـلــومـات أن تـمـتـثل ألي طــلب بـإبـقـاء تـلك
اIـعـلـومـات طي الـكـتـمـان بـشـكل دائم أو مـؤقت أو بـفـرض

قيود على استخدامها.
4 - يـصــاغ طـلـب اIـســاعـدة الــقـانــونــيـة بــشـكل يــحـدد
sـسـاعدةIفيـه نطـاق اجلـر�ـة أو الواقـعـة أو اإلجراء مـحل ا
في حال االستـعجـال يقـدم الطـلب بأيـة وسيـلة من وسائل
sاالتـصـال األكثـر سـرعـة التي تـتـرك أثرا كـتـابيـا أو مـاديا
ويـتـعــX أن يـتـضـمن طــلب اIـسـاعــدة عـلى وجه اخلـصـوص

البيانات اآلتـية :
sأ) السلطـة مقدمـة الطلب

ب) مــوضـــــوع وطـبـيــعـــــة الـتــحـقــــيـق أو اIالحـقــــة
أو اإلجــــــــراءات الــــــتـي يــــــتـــــــعــــــلـــق بــــــهــــــــا الـــــــطــــــلـبs واسم
ووظـــائف السـلـطــة الـتي تتــولى الـتحـقــيق أو اIالحـقــة

sأو اإلجــراءات
ج) مــــلــــخــــصـــــا لــــلــــوقـــائـــع ذات الــــصــــلــــة بــــاIــــوضـــوع
وتـكيـيـفهـا الـقـانوني بـاسـتـثنـاء الـطلـبـات اIـقدمــة لـغرض

تبليغ مستندات قضائـية.
د) وصـفا لـلـمـسـاعـدة القـانـونـيـة اIـلتـمـسـة وتـفـاصيل

sأي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه
هـ) هــويــــة الــشـخـص اIـعـــنـي وجـنــســيــتـه وحــيــثــمــا

sأمكـن مكـان وجـوده
و) الــــــغـــــــرض الــــــذي تـــــــطــــــلـب من أجـــــــلـــه األدلــــــــة أو

sعلـومـات أو التدابـيرIا
5 - ال يــــــجــــــوز لــــــلــــــدول األطــــــراف أن تــــــرفـض طــــــلب
مـسـاعــدة قـانـونـيــة جملـرد أن اجلـرم يـعــتـبـر أيـضــا مـنـطـويـا

على مسائـل مالـية.
اIاداIادّة ة 27

حاالت رفض اIساعدة القانونية اIتبادلةحاالت رفض اIساعدة القانونية اIتبادلة
ال يـجوز للدولـة الطرف متـلقية الـطلب رفض تقد�
اIسـاعـدة القـانـونـية إال في احلـاالت اآلتـية مع بـيـان سبب

الرفض إذا كانت اIساعدة :
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1 - تــــــمس ســــــيــــــادتـــــهــــــا أو أمــــــنــــــهـــــا أو مــــــصــــــاحلــــــهـــــا
األسـاســية.

2 - تتعارض مع قوانينها الداخلية.

3 - ســـتــلـــحـق ضــررا بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات أو اإلجــراءات
الــقــــائــمـــــة عــــلى إقـــلــيـــمــهـــــــا فــي اجلـــر�ــــــــة مــوضـــــوع

طـلـب اIســاعدة.

4 - تــتـــعــــارض مــع حـــكــم قـــضــــائي بــــــات صــــــادر
فـي إقليمهـــا.

اIاداIادّة ة 28

التحقيقات اIشتركةالتحقيقات اIشتركة

تـنــتـظــــر الـــدول األطــــراف في إبـــرام اتــفـــاقــيـــات
أو تـرتيبـات ثنـائيـة أو متـعددة األطراف جتـيز لـلسـلطات
اخملــتـــصـــة اIـــعــنـــيـــة أن تـــنــشـىء هــيـــئـــات أو جلـــان حتــقـــيق
مـــشـــتـــركـــة فـــيـــمـــا يـــتــعـــلـق بـــاIـــســـائل الـــتي هـي مـــوضــوع
حتـقــيـقـات أو مالحــقـات أو إجــراءات قـضــائـــيـة في دولـــة
أو أكــثـــر. وفي حــال عــدم وجـــود اتــفــاقـــيــات أو تــرتـــيــبــات
كـهـذهs يجـــوز الـقـيـام بـالـتحـقـيـقات اIـشـتـركــة بـاالتـفــاق
في كل حـــالــة عـــلى حــدة وتـــكــفـل الــدول األطـــراف اIــعـــنــيــة
االحـــتـــرام لـــســيـــادة الـــدولــة الـــطـــرف الـــتي ســـيــجـــري ذلك

التحقيق داخـل إقليمها.

اIاداIادّة ة 29

نقـل اإلجراءات اجلنائيةنقـل اإلجراءات اجلنائية

تـــنـــظـــر الـــــدول األطـــــراف في إمـــكـــانـــيـــة أن تـــنـــقــل
إحداهـا إلى األخــرى إجــراءات اIالحقــة اIتعـلقــة بجــرم
مــشــمــول في هــذه االتـفــاقــــيــة في احلــــاالت الــتي يــعــتــبـر
فـيها ذلك النـقـل في صالح حسن سـير العدالــة وخصوصا
عـنــدمـا يــتـعــلق األمـر بــعـدة واليــات قـضــائـيـة وذلـك بـهـذف

تـركـيز اIالحقـة.

اIاداIادّة ة 30

XتهمIتسليم اXتهمIتسليم ا

1 - عــــــلـى كل دولــــــة طــــــرفs ومـع مــــــراعــــــاة األحــــــكـــــام
الــــــــواردة في االتــــــفـــــــاقــــــيـــــــات ذات الــــــصــــــلـــــــــةs اتــــــخــــــــاذ
الــتـــدابــــيـــر الالزمـــة لــتـــفــعـــيل نـــظـــام تـــســـلــيم األشـــخــاص
اIــــتــــهــــمـــــX أو احملــــكــــوم عــــلــــيــــهم بــــســـــبب إحــــدى اجلــــــرائم

اIشمولـة بهذه االتفاقـية.

XـتهمI2 - تـتعهد كــل من الدول األطراف بتـسليم ا
واحملــكــوم عــلــيــهـم في اجلــرائم اIــشــمـــولــة بــهــذه االتــفــاقــيــة
اIــطــلــوب تــســلــيــمــهم إلـى أي من هــذه الــدول وذلك طــبــقــا

لقواعد والشروط اIنصوص عليها في هذه االتفاقية.

3 - إذا لم تقم الدولة الـطرف بتسليم اIتهم اIوجود
لــديـــهـــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــإحـــدى اجلـــرائم اIـــشـــمـــولـــة بـــهــذه
االتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــنـــادا إلى ثـــبــــوت واليـــتـــهـــا الـــقـــضـــائـــــيــة
�الحــقــــة هــذا اجلــــانيs وجـب عـلــيــهــا أن حتــــيـل الــقــضــيـة
دون إبـــطـــاء إلى ســـلـــطـــاتــهـــا اخملـــتـــصـــة التـــخـــاذ اإلجــراءات

القانونـية حملاكمتـه.
4 - ال يــــــجــــــوز لــــــلــــــدول األطــــــراف أن تــــــرفـض طــــــلب
الــتــســلــــــيم جملــــرد أن اجلــــرم يــعــتــبــــر أيـضــــا مــنــطـــويــا

على مسائل مالـية.
5 - يــجــوز لــكـل دولــة طــرف أن تــمـــتــنع عن تــســلــيم
مـواطــنـيــهــا فــيـمـــا يـتــعـلـــق بـإحــــدى اجلـــرائم اIــشـمــولـــة
بــــهــــــذه االتــــفــــاقــــــيــــة. ولــــكـــن يــــتــــعـــــX عــــلــــيــــهــــا اتــــخــــــــاذ
اإلجــراءات القـانونيـة حملاكـمة الـشخص اIـطلـوب تسـليمه
أو تــنـفــيـذ احلـكم الــصــادر ضـــده وفـقـــا ألحــكـــام اIـادة (35)

مـن هـذه االتفاقـية.
 6 - يــعــتــد  بـــجــنــســيـــة الــشــخـص في وقت ارتــكــاب

اجلــر�ـة اIــشــمـولــة بــهـذه االتــفـاقــيــة واIـطــلـوب مـن أجـلــهـا
التسلــيم.

اIاداIادّة ة 31
احلاالت التي يجوز فيها رفض التسليماحلاالت التي يجوز فيها رفض التسليم

يـجوز للدولـة الطرف اIطـلوب منها الـتسليم رفض
طلب التسليم في احلاالت اآلتـية :

1 - إذا كانت اجلر�ة اIـطلوب من أجلها التسليم قد
ارتكـبت في إقليم الـدولة الطرف اIـطلوب مـنها الـتسليم
إال إذا كـانـت هـذه اجلـر�ـة قــد أضـرت بـاIـصــالح اجلـوهـريـة
لـلـدولـة الـطرف طـالـبـة الـتـسلـيم وكـان قـانـون هـذه الـدولة
�نحها واليـة قضائية �الحقة مرتكبي هذه اجلرائم ما لم
تــكن الـدولـة اIــطـلــوب مـنـهــا الـتـســلـيم قــد بـدأت إجـراءات

التحقيق أو احملاكمة.
2 - إذا كانت اجلر�ة اIـطلوب من أجلها التسليم قد
صــدر بــشــأنــهــا حـــكم قــضــائي مـن مــحــاكم الــدولــة الــطــرف
اIــطـلـوب مـنـهـا الــتـسـلـيم أو من مــحـاكم دولـة أخـرى وكـان
هــذا احلــكم بــاتــا غــيــر قــابل لــلــطــعن بــأي من أوجه الــطــعن

وفقا لقانون الدولة التي أصدرت احلكم.
3 - إذا كــــانت الــــدعـــوى الــــعـــمــــومـــيــــة الــــنـــاشــــئـــة عن
اجلـر�ــة اIـطــلـوب من أجــلـهــا الـتـســلـيـمs عـنـد وصــول طـلب
الــتـســلــيم قــد انــقـضـت أو كـانـت الـعــقــوبــة احملـكــوم بــهــا قـد
سقطت ألي سبب من أسـباب السقوط أو االنـقضاءs وفقا

لقانون الدولة طالبة التسليم.
4 - إذا كـــــانت اجلــــر�ــــة قـــــد ارتــــكــــبت خـــــارج إقــــلــــيم
الـــدولـــة الـــطــرف طـــالـــبــة الـــتـــســـلــيـم من شـــخص ال يـــحــمل
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جنسـية هـذه الدولة وكـان قانـون الدولة الـطرف اIـطلوب
مــنــهـــا الــتــســـلــيم ال يـــجــيــز مالحـــقــة مــثـل هــذه اجلــر�ــة إذا

ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص.
5 - إذا كـانـت اجلـر�ــة اIـطـلــوب من أجــلـهـا الــتـســلـيم
معتـبرة �قـتضى القـوانX الـنافذة لـدى الطرف اIـطلوب
مـنه الـتـسـلــيـم جـر�ــة ذات صـبـغــة سـياسـيـة أو تـنـحـصر

في اإلخالل بالواجبات العسكرية.
اIاداIادّة ة 32

ضبط ومصـادرة وتسلــيم األشـياءضبط ومصـادرة وتسلــيم األشـياء
واIتحصالت الناجتة عن اجلر�ةواIتحصالت الناجتة عن اجلر�ة

1 - تلـتزم كـل دولة طـرف إثر تـلقيـها طلـبا من دولة
طـــرف أخـــرى لـــهـــا واليـــة قـــضـــائـــيـــة بـــشـــأن إحـــدى اجلـــرائم
اIـشـمــولـة بـهـذه االتـفــاقـيـة أن تـتــخـذ مـا يـلــزم من تـدابـيـر
لـكـشـف اIـتـحـصالت اإلجـرامــيـة أو اIـمـتـلـكـات أو األدوات
أو أي أشــيـــاء أخــرى ذات صــلــة بـــاجلــر�ــة واقــتـــفــاء أثــرهــا

وجتميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.
2 - يــكـون لــلــدولــة الــطـرف أن حتــيل إلـى سـلــطــاتــهـا
اخملتـصة طـلب اIصـادرة اIتـعلـقة بـاجلرائم اIـشمـولة بـهذه
االتـفـاقـيـة والـصـادر من سـلطـات الـدولـة الـطـرف الـطـالـبة
لــــتــــنــــفــــيــــذه بــــالــــقــــدر اIـــــطــــلــــوبs وذلك وفــــقــــا لــــلــــقــــواعــــد

واإلجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.
sــطــلـوب تــســلــيـمهI3 - إذا تــقــرر تــسـلــيم الــشــخص ا
تـلــتــزم الـدولــة الـطــرف اIــطـلــوب مـنــهــا الـتــسـلــيم بــضـبط
وتـسلــيم األشيـاء والعـائـدات اIتـحصـلة من إحـدى اجلرائم
اIطـلوب فيـها الـتسلـــيم أو اIسـتعمـلـة فـيها أو اIـتعـلقـــة
بـــهــا لــلـــدولــة الـــطــرف الــطـــالــبـــة ســواء وجــدت فـي حــيــازة
الـــشــخـص اIــطــلـــوب تــســلـــيــمـه أو لــدى الــغـــيــر مــا لـم تــعــد
حــيــازة هـــذه األشــيــاء جـــر�ــة في الــدولـــة اIــطــلـــوب مــنــهــا
الــتــسـلــــيم. أو أن تــلك األشــيــاء تــعــتـبـــر جـــزءا من األدلــة
في حتقـيق أو محـاكمة ضـد ذلك الشـخصs ويجوز تـسليم
هـــذه األشـــيـــاء ولــو لـم يــتـــحـــقق تـــســلـــيم الـــشـــخص اIـــقــرر

تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو ألي سبب آخر.
4 - ال يــجــوز تــفــســيــر أحــــكــام هــذه اIــادة عــلى نــحــو
يـــــخــل �ـــــا يــــــثـــــبـت مـن حـــــقـــــــوق مـــــقــــــررة ألي مـن الـــــدول
األطــــــراف أو الــــــغــــــيـــــر حــــــسـن الــــــنــــــيـــــة عــــــلـى األشــــــيـــــاء أو

اIتحصالت اIذكـورة.
5 - تـــتـــصــــرف كـل دولـــة طــــرف في اIـــتــــحـــصالت أو
اIـمـتـلــكـات اIـصـادرة أو األمـوال الـنـاجتــة عن بـيـعـهـا وفـقـا
ألحـكام قـانونـها الـداخليs ويـجوز لـلدول األطـراف اIعـنية
االتفاق فيـما بيـنها عـلى كيفيـة التصـرف فيهـا مع النظر
فـي إمـكـانـيــة رد عـائـدات اجلـرائـم أو اIـمـتـلــكـات اIـصـادرة

إلى الـــدولــة الـــطـــرف الــطـــالــبـــة لـــتــقـــد�ــهـــا أو جـــزء مــنـــهــا
.Xكتعويضات إلى أصحابها الشرعي

اIاداIادّة ة 33
حصة الشهود واخلبراءحصة الشهود واخلبراء

كـل شـاهد أو خـبـيـر يـطلـب حضـوره لـدى أحـد الدول
األطــرافs ويــحــضــر �ــحض اخــتــيــاره لــهــذا الــغــرض أمــام
الهـيئـات القـضائيـة لدى الـدولة الـطـرف الـطالـبةs يـتمتع
بـحـصـانــة حتـول دون اتــخـاذ أيـة إجـراءات جـزائـيـة بـحـقـه
أو الــقـــبض عــلـــيه أو حــبــسـه عن أفــعـــال أو تــنــفـــيــذ أحــكــام
Xويتع sسـابقة على دخولـه إقليم الدولة الـطرف الطالـبة
عـلى اجلهة اIعنـية التي طلـبت الشاهد أو اخلـبير إخطاره
كتـابة بـهذه احلصـانة قبـل حضوره ألول مـرةs وتزول هذه
احلصانة عن الـشاهد أو اخلبير بانقضاء ثالثX (30) يوما
من تاريخ طلـبه أصوال بـاستغـناء الـسلطـات اخملتـصة لدى
الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع
عـدم قـيــام مـا يـحـول دون ذلك ألســبـاب خـارجـة عن إرادته

أو إذا عاد إليها �حض اختياره بعد أن غادرها.
اIاداIادّة ة 34

نقل الشهود واخلبراء والضماناتنقل الشهود واخلبراء والضمانات
اخلاصة بهماخلاصة بهم

1 - تــــلـــتــــزم كـل دولــــة طــــرف أن تـــتــــخـــذ الــــتـــدابــــيـــر
اIــنـــاســبــة لـــلــســمـــاح بــنــقل الـــشــهــود واخلـــبــراء اIــســـلــوبــة
حـريـتهـم لـديـهـا اIطـلـوب حـضـورهم فـي دولـة طـرف أخرى
لإلدالء بـشهـادتـهمs أو لـلـمـسـاعدة في الـتـحـقـيـقـات إذا قبل
الشخص اIعـني بذلك صراحةs وال يجـوز أن يكون النقـل

لغرض اIثول للمحاكمة.
2 - �ـنع عـلى الـدولـة الـطـرف  الـطـالـبـة الـتي يـنـقـل
إليهـــا أي مـن األشخــاص الوارد ذكـــرهم فـي الفقــرة (1)
مـن هــذه اIـادة أن تـقـــوم بـتـسلــــيـمـهـم إلى دولـــة ثـالـثـــة
أو اتــخـاذ أيـة إجـراءات جــزائـيـة بــحق أي مـنـهم أو تــنـفـيـذ

أحكـام سابقـة علـيه.
3 - تــلــتــــزم الــدولــــة الـــتي يــنـــقـــل إلــيــهـــا الــشــخص
اIـــشــــار إلـــــيه في الــــفـــقـــــرة (2) من هـــذه اIــــادة أن تـــبـــقي
علـــيه مـحـبـوسـا وأن تـعيـده إلى الـدولــة الـتي نـقــل مـنـها
فـي األجل الــــــذي حتــــــدده تــــــلـك الــــــدولــــــةs أو �ــــــجــــــرد زوال
اIـبــررات الـتي دعـت إلى طـلــبهs أو حـســبــمـا يــتـفق عــلــيه

.Xالدولت Xب
4 - حتـتـسب اIـدة الـتي يـقـضيـهـا الـشـخص احملـبوس
اIطلوب نقـلـه في الدولـة الطـرف الـتي نقـل إليهـا ضمن
مـــدة الـــعـــقـــوبـــة اIــــقـــررة عـــلـــيه أصـال في الـــدولـــة الـــطـــرف

اIنقـول منهـا.
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اIاداIادّة ة 35
مصروفات سفر وإقامة الشهود واخلبراءمصروفات سفر وإقامة الشهود واخلبراء

لــلـــشــاهـــد أو اخلــبـــيــر احلـق في تــقـــاضي مـــصــروفــات
الـسـفـر واإلقـامــة ومـا فـاته من أجـــر أو كـسب من الـطـرف
اIــتـــعـــاقـــد الــطـــــالبs كــمــــا يـــحــق لــلـــخــبـــــيــر اIـــطـــالـــبــــة
بــأتــعــابـــه نـــظــيــر اإلدالء بــرأيــه ويـــحــدد ذلك كـــلــه بــنــــاء
عــلى الـــتــعــريــفــات واألنـــظــمــة اIــعــمـــول بــهــا لــدى الــطــرف

اIتعـاقـد الطـالب.
وتــــبــــX في أوراق اإلعـالن اIــــبـــالـغ الـــتـي تــــســـتــــحق
لـــلــشـــاهــد أو اخلـــبــيــر ويـــدفع الــطــــرف اIــتـــعـــاقــد الـــطــالب

مقدمـا هذه اIبالغ إذا طلب الشاهد أو اخلبير ذلك.
اIاداIادّة ة 36

حماية الشهود واخلبراء والضحاياحماية الشهود واخلبراء والضحايا
1 - تـلــتــــزم كــل دولــــة طــــرف أن تــتــخــذ مـــا يــلـــزم
من تــدابـيــر لــتــوفــيــر احلـمــايــة من أي انــتــقــام أو تـرهــيب
مــحــتـمـل لــلــشــهـود واخلــبــراء الــذيـن يـوافــقــون عــلى اإلدالء
بــــأقـــوالــــهم بــــخـــصــــوص إحــــدى اجلـــرائـم اIـــشــــمــــولـــة بــــهـــذه
االتــفــاقـــيــةs وكــذلـك ألقــاربــهم وســـائــر األشــخـــاص وثــيــقي

الصلـة بهم حسب االقتضاء.
2 - تــــتـــخــــذ كـل دولــــة طـــرف مــــا يــــلـــزم مـن تـــدابــــيـــر
لــتــوفـــيــر اIــســاعــدة واحلـــمــايــة من أي انــتـــقــام أو تــرهــيب
لــضـحـايـا اجلــرائم اIـشـمــولــة بـهــذه االتـفـاقــــيـة وأن تـوفــر
لــهم ســـبـل احلــصــــول عــلـى الــتــعـــــويض وجـــبــــر األضــــرار

التي حلقت بهم.
3 - تـنــظـر الــدول األطـراف في أن تــشـمـل الـتــدابـيـر

اIشار إليها في الفقرتX السابقتX ما يأتي :
أ) تــــوفــــيــــر احلــــمــــايــــة ألولــــئك األشــــخــــاصs من خالل
تـغيـيـر أماكن إقـامـتهم وعـدم إفـشاء أيـة مـعلـومات تـتـعلق

sبهوياتهم وأماكن وجودهم
ب) إتــاحـة اإلدالء بــالـشــهــادة عـلى نــحـو يــكــفل سالمـة
الشهود واخلبراء والـضحاياs ويجوز استـخدام التقنيات

احلديثة في هذا اجملال.
4 - لـلــدول األطــراف أن تـنـظــر فـي إبـــرام اتـفـاقـات
أو تـــرتـــيــبـــات فـــيـــمــا بـــيـــنـــهــا أو مـع دولــة أخـــرى من أجـل

توفير احلماية للشهود واخلبراء والضحايا.
اIاداIادّة ة 37

تدابير مكافحة اجلر�ة اIنظمةتدابير مكافحة اجلر�ة اIنظمة
تتعـهد الدول األطـراف فيمـا بيـنها بـالقيـام �ا يأتي
لتـعزيـز فاعـلـية تـنفـيـذ القـوانX الـتي تسـتـهدف مـكافـحة

اجلرائم اIشمولة بهذه االتفاقية :

1 - احليلولة دون اتخـــاذ إقليمها مسرحا للتخطيط
ألي من اجلـــرائـم اIـــنــــظـــمــــة أو تـــنـــفــــيـــذهــــا أو الـــشـــروع أو
االشتـراك فيـها بأي صـورة من الصـورs والعـمل على منع
تــسـلـل الــعــنـاصــر اإلجـــرامــيــة إلى إقــلــيـمــهـــا أو إقـامــتــهــا

فيهـا أفـرادا أو جمـاعـات.
2 - تــــطـــــــويــــر األنــــظــــمــــــة والــــقـــــوانــــX اIــــتــــعــــلــــقـــــة
بـــإجـــراءات اIـــراقـــبــة وتـــأمـــX احلــــدود واIـــنــافـــذ الـــبـــريـــة

والبحـريـة واجلـويـة.
3 - تــبــــادل اIــعــلـــومــات بــشـــأن اجلــــرائم اIــشـــمــولـــة
بـــــهــــذه االتـــــفـــــاقـــــيــــة �ـــــا في ذلـك صالتـــــهـــــا مع األنـــــشـــــطـــــة
اإلجــرامــيـة األخــرىs وكــذلـك الــوسـائـل الــتي تــســتــخــدمــهـا
اجلـمــاعــات اإلجــرامـــيــة اIــنـظــمــة ال سـيــمــا تــلك الـتـي تـتم

باستخدام التقنيـات احلديثـة.
4 - إجـــراء الـــتـــحـــريـــات الـــرامــــيـــة إلى رصـــد حـــركـــة
مــتــحــصالت اجلــرائـم أو اIــمــتــلــكــات أو اIــعــدات أو ســائــر
األدوات اIــسـتــخـدمــة أو اIــراد اسـتـخــدامـهــا في ارتـكـــاب

تلك اجلـرائم.
 5 - الــــكـــشف عـــن هـــويـــــة األشــخــــاص اIــشــتــبـــه

فــي ضــلـــوعـــهم في ارتـــكـــــاب أي من اجلـــــرائم اIـــشـــمـــولـــة
بهذه االتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.

6 - تــــفــــعــــــيل الــــتــــنــــســـيـق بــــX مــــخـــتــــلـف األجــــهـــزة
واجلــهــات اIــعــنــيــة �ــكــافــحــة اجلــرائم اIــنــظــمــة وتــشــجــيع
sواخلــــبـــــراء في تــــلـك اجلــــهــــات Xتــــبــــادل زيـــــارة الــــعــــامـــــلــــ
Xوتـطــويـــر بـــرامج تـدريب مــشـتـركـــة خــاصـــة بـالــعـامـلـ
في األجـهـزة اIـعـنـيـة بــتـنـفـيـذ الـقـانـون اجلـنـائي �ن فـيـهم

أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.
7 - زيـــادة وعي الـــنـــاس بـــوجـــود اجلـــر�ـــة اIـــنـــظـــمـــة

وأسبابها وجسامتها واخلطر الذي تشكله.
اIاداIادّة ة 38

االعتراف باألحكام اجلنائية واIدنيةاالعتراف باألحكام اجلنائية واIدنية
عــلـى كـل دولــة طـــرفs في شــأن تــنـــفــيــذ أحـــكــام هــذه
االتــفــاقــيــة وحتــقــيق الــغــايــة مــنــهــاs أن تــعــتــرف بــاألحــكــام
اجلزائيـة واIدنـية الـباتـة الصـادرة من محـاكم دولة طرف
sــشـــمــولــة بــهــذه االتــفــاقــيــةIأخـــرى بــشــأن إحــدى اجلــرائم ا

ويستثني من ذلك االعتراف اآلتي :
1 - األحكـام اخملالفـة للشـريعـة اإلسالمية أو لألنـظمة
األسـاسية أو ألحكـام الدستـور أو النظام الـعام في الدولة

اIطلوب إليها االعتراف.
2 - األحـكـام الـتي مـازالت قـابــلـة لـلـطـعن فـيـهـا بـأحـد
أوجه الـطـعن اIـقـررة فـي قانـون الـدولـة الـتي صـدر احلـكم

من إحدى محاكمها.
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3 - األحــكــام الــصــادرة في جــر�ــة تــدخل أصال ضــمن
الــواليــة الـقـضـائـــيــة لـلـدولـــة اIـطـلـــوب مـنـهــا أخـذ احلـكم
فـي االعــــتـــــبـــــار مـــــتى بـــــاشـــــرت فـــــيـــــهــــا أيـــــا مـن إجــــراءات

التحقـيق أو احملـاكمـة.

اIاداIادّة ة 39

الوالية القضائية �الحقة اجلرائمالوالية القضائية �الحقة اجلرائم

اIشمولة بهذه االتفاقيةاIشمولة بهذه االتفاقية

1 - تـــتــــخـــذ الـــدول األطــــراف مـــا يــــلـــزم من تــــدابـــيـــر
لــتــقـــريـــر اخـــتــصــاص ســلــطــاتــهــا وأجــهــزتــهــا الــقــضــائـــيـة
�الحــقــة وبـالـنـظـر في اجلـرائم اIـشـمـولـة بـهـذه االتـفـاقـيـة

في احلـاالت اآلتـية :

أ) عـنــدمــا تــقــع اجلــر�ــــة كـلــهـــا أو أحـــد عـنــاصـرهــا
في إقـلــيم الـدولــةs أو حـيـنـمـا يتـم اإلعـــداد أو الـتخـطــيط
أو الـــــشـــــــروع بـــــاجلـــــــر�ـــــــة أو تـــــتـــــحـــــقـــق إحـــــــدى صــــــور
اIـســاهـمـــة فـيــهـا فـي هـذا اإلقــلــيمs أو حــيـنــمـا تــمـتــد آثـار

sاجلـر�ـة إلـيه

ب) عــنـــدمــا تــرتــكب اجلــــر�ـــة عــلى الــنـــحــو الــســابق
ذكــره فـي الــفــقـرة الــســابــقــة عــلى مــ¬ ســفــيــنــة تــرفع عــلم

sالدولة أو طائرة مسجلة في سجالت الدولة

ج) عـــــنـــــدمـــــا تــــــقـع اجلــــــر�ــــــة من قـــــبــل أو ضـــــد أحـــــد
sمـواطني الدولـة

د) إذا وجــد فـــاعـل اجلـــر�ــــة أو الــشــريـك أو اIــســاهم
فـي ارتـكــابـهــا في إقــلـــيم الـدولـــة ســـواء كــان يــقــيـم فـيــهـا

sعلى نحو معتاد أم عابر

هـ) إذا كانت اجلر�ة تـمثل اعتداء عـلى أحد اIصالح
العلـيا للدولـة.

2 - ال تـــــســـــتـــــبــــعـــــد هـــــذه االتـــــفـــــاقــــــيـــــة �ـــــارســـــة أي
اخــتـــصــــاص جــنــــائي مـــقـــــرر مـن قـــبــل أي دولـــــة طــــرف

وفقـا لقـانـونهـا الـداخلي.

اIاداIادّة ة 40

آلية تنفيذ االتفاقيةآلية تنفيذ االتفاقية

يــتـــولى مــجـــلــســـا وزراء الــعــدل والـــداخــلــيـــة الــعــرب
بــالـتــنــســيق مــع اجملــــالس الــوزاريــــة اIـعــنـــيــة اإلشــراف
عـــلى مــتــابــعـــة تـــنــفـــيــذ هــذه االتــفـــاقـــــيــة ولــهــمـــا في هــذا
الـــصــــــدد إنـــشــــــاء اآللـــيــــــات الالزمــــــة لــــــذلك الـــغـــــــرض

وعـلى وجـه اخلصـوص :

1 - إنــشــاء قــاعــدة بـيــانـات فــيــمـا يــتــصـل بـتــطــبـيق
هـذه االتفـاقـية.

2 - إنــشـــاء ســـجل جـــنــائـي عــربـي بــشـــأن األشـــخــاص
احملــكـــوم عــلـــيـــهم بــأحـــكـــام إدانــة نـــهــائـــيـــة وبــاتـــة عن إحــدى

اجلرائم اIشمولة بهذه االتفاقية.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - تكـون هـذه االتفـاقـية مـحال لـلتـوقيـع والتـصديق
عـلـيـهــا أو قـبـولـهـا أو إقـرارهـا من الـدول األعـضـاءs وتـودع
وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمانة العامة
جلامعة الـدول العربية في موعد أقصاه ثالثون (30) يوما
من تاريخ الـتصـديق أو الـقبـول أو اإلقـرارs وعلى األمـانة
الــــعـــامـــة إبالغ ســـائــــر الـــدول األعـــضـــاء بـــكــل إيـــداع لـــتـــلك

الوثائق وتاريخـه.
2 - تــدخـــل هـــذه االتــفــاقــــيــة حــيـــز الــتــنــفــيــذ بــعــــد
مـــــضـي ثالثـــــX (30) يــــــــومـــــــــا مـن تــــــــاريـخ إيـــــــــداع وثــــــــــائق
الـتــصـديق عــلـيــهــا أو قـبــولـهـــا أو إقــرارهـــا من سـبــع (7)

دول عـربـية.
3 - يــجـــوز أليــة دولــــة من دول اجلــامـــعــــة الــعــــربــيــة
sـــو قـــعـــــة عـــلى هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة أن تـــنــضـم إلـــيـــهــاIغـــيـــر ا
وتــعـــتــبــر الــدولــــة طــرفـــا فـي هــذه االتــفـــاقــيــة بـــعــد مــضي
ثالثX (30) يــومـــا عـلى تـــاريخ إيـداع وثــيـقـــة الـتــصـــديق
أو الــقـبــول أو اإلقــرار أو االنــضــمــام لـدى األمــانــة الــعــامـة

جلامعة الدول العربية.
4 - ال تــخــل هـذه االتــفـــاقـــيــة بــاالتــفــاقــيـــات اخلــاصـة
بــX بــعض الـــدول األعــضــــاء وفـي حــالـــة تــعـــارض أحــكــام
هـــذه االتــفـــاقــيـــة مع أحــكــــام أي اتــفـــاقــيـــة خــاصـــة فــتـــطــبق
االتــفـاقــيـة األكــثـــر حتـقــيـقـــا Iـكــافـحــــة اجلــر�ـــة اIـنــظـمــة

عبـر احلـدود الوطنـية.
5 - ال يـجوز أليـة دولـة من الدول األطـراف أن تـبدي
أي حتـفظ ينـطـوي عـلى مخـالـفــة لنـصـوص هـذه االتفـاقــية

أو خروج على أهدافها.
6 - يـجـوز تــكـمــلــة هـذه االتــفـاقــيــة �ـلــحق أو أكـثـــر
وال تــكــون الــدولـــــة الـطــــرف في هـذه االتــفــاقـيــة مـلـــزمــة

بأي ملحق ما لم تصبح طرفا فيه وفقا ألحكامه.
7 - يجـوز للـدولة الـطرف أن تـقترح تـعديل أي نص
مـن نـــصــوص هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــيـــله إلـى األمـــX الـــعــامّ
جلــامــعـــة الــدول الــعـــربــيــة الـــذي يــقــوم بـــإبالغه إلى الــدول
األطــراف في االتــفـاقـيــة التـخــاذ قـرار بــاعـتــمـاده بــأغـلــبـيـة
ثــلـثي الــدول األطــرافs ويـصــبح هـذا الــتــعـديل نــافـذا بــعـد
مضي ثالثX (30) يوما من تـاريخ إيداع وثائق التصديق
أو الـــــقـــــبـــــول أو اإلقـــــرار مـن ســـــبع (7) دول أطـــــراف لــــدى

األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
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 8 - �ــــكن أيــــة دولـــــة طــــرف أن تــــنــــســــحـب من هــــذه

االتفـاقـية بـنـاء على طـلب كـتابي تـرسلـه إلى األمX الـعامّ
جلامعـة الدول العـربـية.

ويـرتب االنـسـحـاب أثـره بـعـد مضـي سـتة (6) أشـهـر
من تـــاريـخ إرســــال الـــطــــلب إلى األمـــــX الـــعــــامّ جلــــامـــعــــة

الـدول العـربـية.
حــررت هـــذه االتــفـــاقــيــة بـــالــلـــغـــة الـــعــربـــيــة �ـــديــنــة
الـقـــاهــرة فـي جـمــهـوريــة مــصــر الــعــربـــيـة في 15 مـحـرّم
عــام 1432 هـ اIـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة 2010 م من أصــل

واحـــد مـــــودع بـــاألمــانــــــة الــعـــامـــــــة جلـــامــعـــــــة الــــــدول
الـعـــربـــيـــــة (األمــانــــة الــفـنــــيــــة جملـلــس وزراء الــعــــــدل
الـعــــرب)s ونـسـخـــــة مطـابـقــــة لألصـــل تـسـلـــم لألمـانـــة
الـــعــامـــــة جملـــلـــس وزراء الــداخـــلــيــــــة الــعـــــربs وتـــســلـــم
كــــذلك نــــســــخــــة مــــطــــابــــقــــة لألصــل لــــكــل دولــــة مـن الـــدول

األطـراف.

وإثـــبــاتـــا Iـــا تــقـــدمs قـــام أصــحـــاب الـــســمـــو واIـــعــالي
sبـتـوقـيع هذه االتـفـاقـية sوزراء الـداخـليـة والـعـدل العـرب

نيابـة عن دولهم.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـصـفــتـهم مــديـرين لـلــتـكـويـن اIـهـني في
الواليات اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :

sفي والية سعيدة sعمار فكراش -

s®في والية مستغا sرشيد عالل -

sسيلةIفي والية ا sعيسى بوفليح -

sفي والية برج بوعريريج sمصطفى بوصبع -

sفي والية سوق أهراس sالطيب زواوي -

- سليمان بن ابراهيمs في والية خنشلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافـق 24 يــولـيــو سـنـة 2014 تـنهـى مـهـــام الـسّـيد

عـــز الـدين صـدقــةs بـصـفـته مـديـرا Iـعــهـد الـتـكـوين اIـهـني
بسطيفs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـصـفــتـهم مــديـرين لـلــتـكـويـن اIـهـني في
الواليات اآلتيةs إلحالتهم على التّقـاعد :

sفي والية سطيف sعبد الله فلوح -

sفي والية عنابة sمحمد مخلوفي -

sةIفي والية قا sمحمد الصالح فرشيشي -

- العايش قاسميs في والية قسنطينة.

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
اIــوافق اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة s2014 يــتـــضــمs يــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء
مـهــام نـائـبـي مـديـرين بــوزارة الـتـكــوين والـتــعـلـيممـهــام نـائـبـي مـديـرين بــوزارة الـتـكــوين والـتــعـلـيم

.XهنيIا.XهنيIا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

فــــرحـــات بـن حـــمــــادةs بـــصــــفـــته نــــائب مــــديـــر لــــلـــتــــصـــديق
sXهـنيIعادالت بـوزارة التكـوين والتعـليم اIواإلثبـات وا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــرزاق جـواديs بـصـفـته نــائب مـديـر لـلــمـحـاسـبـة بـوزارة
التكوين والتعليم اIهنيsX لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخــــة في خــــة في 26  رمــــضــــان عـــام   رمــــضــــان عـــام 1435
اIـوافق اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين للتكوين اIهني في الواليات.مديرين للتكوين اIهني في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـصـفــتـهم مــديـرين لـلــتـكـويـن اIـهـني في
الواليات اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :

sفي والية جيجـل sرشيد لوحي -
sفي والية تندوف sعابد بشيخ -

sفي والية الوادي sعبد الرحمان قاسمي -
- نور الدين لواليشs في والية ميلة.
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�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافـق 24 يــولـيــو سـنـة 2014 تـنهـى مـهـــام الـسّـيد

عـبـد الـقـادر بن حـواشيs بـصـفتـه مديـرا لـلـتـكـوين اIـهني
في والية وهرانs إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة s2014 يـتــضـمs يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اIـديـرن إنــهـاء مـهــام اIـديـر

الــعـامالــعـامّ لـلـمـؤسـسـة الــوطـنـيـة لـلـتـجــهـيـزات الـتـقـنـيـة لـلـمـؤسـسـة الــوطـنـيـة لـلـتـجــهـيـزات الـتـقـنـيـة
والتربوية في التكوين اIهني.والتربوية في التكوين اIهني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

أحـمــد سـولــةs بـصــفــته مـديــرا عـامــا لـلــمـؤســسـة الــوطـنــيـة
sــهـنيIلــلـتــجـهـيــزات الـتــقـنــيـة والــتـربـويــة في الـتــكـوين ا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 يتـضـمs يتـضـمّن تـعيـX نـائب مـديرن تـعيـX نـائب مـدير

.XهنيIبوزارة التكوين والتعليم ا.XهنيIبوزارة التكوين والتعليم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2014 يــعـيّن الـسّــيـد مـرزاق

جـــواديs نــــائب مـــديــــر لـــلـــتــــصـــديق واإلثــــبـــات واIـــعـــادالت
.XهنيIبوزارة التكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخــــة في خــــة في 26  رمــــضــــان عـــام   رمــــضــــان عـــام 1435
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ sتـــتــضـــم s2014 24 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مديرين للتكوين اIهني في الواليات.مديرين للتكوين اIهني في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للتكوين اIهني في الواليات اآلتية :
sفي والية الشلف sعابد بشيخ -
sفي والية بجاية sرشيد لوحي -

sفي والية سيدي بلعباس sنور الدين لواليش -
- عبد الرحمان قاسميs في والية معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للتكوين اIهني في الواليات اآلتية :
sفي والية جيجـل sسليمان بن ابراهيم -

sفي والية سطيف sعيسى بوفليح -
sفي والية عنابة sعز الدين صدقة -
sسيلةIفي والية ا sعمار فكراش -

sفي والية خنشلة sمصطفى بوصبع -
- رشيد عاللs في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة

أسماؤهم مديرين للتكوين اIهني في الواليات اآلتية :
sفي والية تندوف sالطيب زواوي -

sفي والية الوادي sبلقاسم غسكيلي -
- السبتي حصيدةs في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـــولـــيـــو ســـنـــة  يـــولـــيـــو ســـنـــة s2014 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX اIـــديــرةـن تــعـــيـــX اIـــديــرة

الـــعـــامــة لـــلـــمـــعـــهــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيمالـــعـــامــة لـــلـــمـــعـــهــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيم
.XهنيIا.XهنيIا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 تـعيّـن السّـيـدة رشـيدة

عـــلـــيـــتــوشs مـــديـــرة عـــامـــة لـــلــمـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتــكـــوين
.XهنيIوالتعلـيم ا

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 يتـضـمs يتـضـمّن تعـيـX اIديـر الـعامن تعـيـX اIديـر الـعام

لـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيــةلـــلـــمـــؤســـســـة الـــوطــنـــيـــة لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيــة
.XهنيIوالبيداغوجية في التكوين والتعليم ا.XهنيIوالبيداغوجية في التكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنـة 2014 يـعــيّن الـسّــيـد جـياللي

مــوالــدs مـديــرا عــامــا لـلــمــؤســسـة الــوطــنـيــة لــلــتـجــهــيـزات
.XهنيIالتقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم ا

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 26  رمـضـان عام   رمـضـان عام 1435 اIـوافق اIـوافق
24 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2014 يتـضـمs يتـضـمّن تعـيـX اIديـر الـعامن تعـيـX اIديـر الـعام

لـلـصـنـدوق الــوطـني لـتـطــويـر الـتـمــهـX والـتـكـوينلـلـصـنـدوق الــوطـني لـتـطــويـر الـتـمــهـX والـتـكـوين
اIتواصـل.اIتواصـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّـن الــسّــيــد كــمــال

Xمديـرا عـاما لـلـصنـدوق الـوطني لـتـطويـر الـتمـه sوعـلي
والتكوين اIتواصـل.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 أوأوّل ذي احلجة عام ل ذي احلجة عام 1435 هـ هـ
25 سبتمبر سبتمبر سنة سنة 2014 م

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
* أجـــرى قـــبل  19 ســــنـــة كــــامــــلـــة من عــــمــــرهs فـــحص

االنتقاء الطبي وأعلن مؤهال للخدمة الوطنية.
s2 - الذي أثبت مانعا مؤقتا أو نهائيا لتجنيده

3 - الــــذي اســتــفــــــاد تــأجــــيال من أجــــل الــدراســـــة
sأو التكـويـن

s4 - الذي استفاد إرجاء جتنيد
5 - الــــــذي أودع مــــــلف إعــــــفــــــاءs طــــــبـــــقــــــا لـإلجـــــراءات
اIــرعـيــةs في انــتـظــار قـرار الــلـجــنـة اجلــهــويـة لإلعــفـاء من
اخلـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة أو عـــنـــد االقـــتـــضـــاء مـــديـــريـــة اخلـــدمـــة

sالوطنية في حالة طعن
6 - غـــيـــر اIـــلـــزم بــــواجـــبـــات اخلـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة في
مــفـــهــوم اIــواد 8 و60 و61 من الــقــانـــون اIــتــعــلّـق بــاخلــدمــة

الوطنية واIذكور أعاله.
اIـاداIـادّة ة 4 :  : كل مــواطن ال يـكــون في إحـدى الـوضــعـيـات
اIــــذكـــــورة في اIــــادة 3 أعـالهs يــــكـــــون في وضـــــعـــــيــــة غـــــيــــر

قانونية جتاه اخلدمة الوطنية.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

16 سبتمبر سنة 2014.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرارمــــــؤرقــــــرارمــــــؤرّخ في خ في 21  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام   ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـحـدs يـحـدّد عـدد دفـعـات عـسـكـرييد عـدد دفـعـات عـسـكـريي
اخلـــدمـــة الـــوطــنـــيـــة الــتـي جتـــنــد ســـنـــويــا وتـــواريخاخلـــدمـــة الـــوطــنـــيـــة الــتـي جتـــنــد ســـنـــويــا وتـــواريخ

جتنيدهاجتنيدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
- �ــقــتـــضى األمــر رقم 68-82 اIــؤرّخ في 18 مــحــرّم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمّن سن

sاخلدمة الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اIــــؤرّخ في 13
شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واIــــتــــعـــلّق

sادة  40 منهIال سيما ا sباخلدمة الوطنية

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 21  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16
ســبـــتــمــبــر ســنــة ســبـــتــمــبــر ســنــة s2014 يــحــدs يــحــدّد مــخــتــلف وضــعــيــاتد مــخــتــلف وضــعــيــات

اIواطن جتاه اخلدمة الوطنية.اIواطن جتاه اخلدمة الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
- �ــقــتـــضى األمــر رقم 68-82 اIــؤرّخ في 18 مــحــرّم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمّن سن

sاخلدمة الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اIــــؤرّخ في 13
شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واIــــتــــعـــلّق

sادة 7 منهIال سيما ا sباخلدمة الوطنية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-317 اIـؤرّخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدّد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

sوصالحياته
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 7 من الــقـانـون
رقـم 14-06 اIــــــــؤرّخ في 13 شــــــــوّال عــــــــام 1435 اIــــــــوافق 9
غــشت سـنـة 2014 واIـذكـور أعـالهs يـهـدف هــذا الـقـرار إلى

حتديد مختلف وضعيات اIواطن جتاه اخلدمة الوطنية.
اIـاداIـادّة ة 2 :  : وضـعـيـتـا اIـواطن اخملـتلـفـتـان جتــاه اخلـدمـة

الوطنية هما :
sالوضع القانوني -

- الوضع غير القانوني.
اIاداIادّة ة 3 :  : الوضع القانـوني جتاه اخلدمة الـوطنية هو

وضع اIواطن الذي :
1 - امتثل ألحكام الـقانون اIتعلّق باخلدمة الوطنية

قصد استدعائه ألداء واجبه القانوني والذي :
* ســـجل نـــفــسـه قــبل 18 ســـنــة كـــامــلـــة من عـــمــره في
قــــوائم إحـــصــــاء بـــلـــديــــة مـــقـــر إقــــامـــته أو لــــدى اIـــمـــثــــلـــيـــة

sالدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها باخلارج
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اIــــؤرّخ في 13
شـــوّال عـــام 1435 اIــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واIــــتــــعـــلّق

s(الفقرة 2 منه) ادة 76Iال سيما ا sباخلدمة الوطنية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-317 اIـؤرّخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدّد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

sوصالحياته
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIــؤرّخ في 21 ذي الــقــعــدة عــام
1435 اIــوافق 16 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2014 الــذي يـــحــدّد عــدد

دفــعــات عــســكــريي اخلــدمــة الــوطـنــيــة الــتي جتــنــد ســنــويـا
sوتواريخ جتنيدها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادّة 76 (الــفـقـرة 2)
من الـقـانــون رقـم 14-06 اIؤرّخ في 13 شـوّال عــام 1435
اIــوافـــق 9 غـــشت ســـنــــة 2014 واIـــذكـــــور أعالهs يـــهــــدف
هــذا الــقـــرار إلـى حتـــديــــد كـيــفــيـــات تــطــبـيـق الـقــــانــون
رقــم 14-06 اIــــــــؤرّخ في 13 شــــــــوّال عـــــــام 1435 اIــــــــوافق 9
غـــشت ســـنـــة 2014 واIـــتــــعـــلّق بــــاخلـــدمـــة الــــوطـــنـــيــــةs عـــلى
عـســكــريي اخلـدمـــة الـــوطـنـــيـة الــقــائـمـــX بــاخلـدمــة عـنـد

تـاريخ نشــره.
اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــســـرّح عــســكـــريــو اخلــدمـــة الــوطــنـــيــة عــلى
اخـتالف أصـنـافـهمs الـقـائـمـون بـاخلـدمـة عـنـد تـاريخ صـدور
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 14-06 اIــــــؤرّخ في 13 شـــــــوّال عــــــام 1435
اIــوافق 9 غـــشت ســـنــة 2014 واIــذكـــور أعالهs حـــال إتــمــام

مدة اخلدمة الوطنية القانونية اجلديدة كاملة.
3 :  : بــصــرف الــنــظــر عن أحــكــام الــقــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
في 21 ذي الــقـــعــدة عــام 1435 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
sـــكن اســـتــثـــنـــائــيـــا وعـــنــد احلـــاجــة� sــذكـــور أعالهI2014 وا

جتـــنــيـــد دفــعــة إضـــافــيـــة من مــخـــتــلف أصـــنــاف عــســـكــريي
اخلدمة الوطنية.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
16 سبتمبر سنة 2014.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-317 اIـؤرّخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدّد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

sوصالحياته
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 40 من الـقـانون
رقـم 14-06 اIــــــــؤرّخ في 13 شــــــــوّال عــــــــام 1435 اIــــــــوافق 9
غــشت سـنـة 2014 واIـذكـور أعـالهs يـهـدف هــذا الـقـرار إلى
حتديـد عدد دفـعـات عسـكريي اخلـدمة الـوطـنيـة التي جتـند

سنويا وكذا تواريخ جتنيدها.
اIــــاداIــــادّة ة 2 :  : يــــحـــــدّد عــــدد دفـــــعــــات عــــســـــكــــريـي اخلــــدمــــة
الـوطنية عـلى اختالف أصنافـهم التي جتند سـنويا بثالث

(3) دفعـات.

اIاداIادّة ة 3 :  : حتدّد تواريخ جتنيد الدفعات كما يأتي :
s15 يناير sالدفعة األولى -
s15 مايو sالدفعة الثانية -

- الدفعة الثالثةs 15 سبتمبر.
اIاداIادّة ة 4 :  : حتـدّد أحجام ومـدد تكـوين مختـلف أصناف
عسكريي اخلدمة الوطنية من قبل وزير الدفاع الوطني.
اIـاداIـادّة ة 5 :  : يــنـشـر هــذا الـقـرار الــذي يـلـغـي كل األحـكـام
اخملــالــفــة في اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لـلــجــمــهـوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

16 سبتمبر سنة 2014.

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 21  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 16
ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة s2014 يـــحـــدs يـــحـــدّد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيقد كـــيــفـــيـــات تـــطــبـــيق
الـقانون رقم الـقانون رقم 14-06 اIؤر اIؤرّخ في خ في 13 شـو شـوّال عام ال عام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 9  غـــشت ســـنـــة   غـــشت ســـنـــة 2014 واIـــتـــعــــل واIـــتـــعــــلّق بـــاخلـــدمـــةق بـــاخلـــدمـــة
Xعلى عـسكريي اخلدمة الوطنية القائم sالوطنيةXعلى عـسكريي اخلدمة الوطنية القائم sالوطنية

باخلدمة عند تاريخ نشره.باخلدمة عند تاريخ نشره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
- �ــقــتـــضى األمــر رقم 68-82 اIــؤرّخ في 18 مــحــرّم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمّن سن

sاخلدمة الوطنية
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sـــثـل وزيـــر اجملـــاهـــدين� sمـــحـــمــــد أبي اســـمـــاعــــيل -
sرئيسا

sثل وزير الدفاع الوطني� sعبد القادر بوروينة -
- فــــتـــيـــحـــة حــــمـــريطs �ــــثـــلـــة وزيــــر الـــدولـــةs وزيـــر

sالداخلية واجلماعات احمللية
sثل وزير الشؤون اخلارجية� sباشير بخوش -
sدينةIكلف باIثل الوزير ا� sبسعد تميمي -

sثل وزير الثقافة� sعمر بن عيشة -
- سـمير زواويs �ـثل وزير البريـد وتكنـولوجيات

sاإلعالم واالتصال
- عـــلي بـــوغــــزالـــةs �ـــثل األمــــX الـــعـــام لـــلــــمـــنـــظـــمـــة

sالوطنية للمجاهدين
- اسـماعيل أونيـسيs �ثل اIنظـمة الوطنـية ألبناء

الشهداء. 

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 22 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIوافق  اIوافق 22 مايـو سنة مايـو سنة
s2014 يـــتــضــمن تـــعــيــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيــةs يـــتــضــمن تـــعــيــX أعــضـــاء الــلــجــنـــة الــوطــنــيــة

للتسمية أو إعادة التسمية.للتسمية أو إعادة التسمية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 22 رجب عــام 1435 اIـوافق
sاألعـــضـــاء اآلتــيـــة أســـمـــاؤهم Xيـــعـــ s2014 22 مـــايـــو ســـنـــة

تطبيقا ألحكام اIادتX 12 و13 من اIرسوم الرئاسي رقم
14-01 اIؤرخ في 3 ربيع األول عام 1435 اIوافق 5 يناير

ســـنــة 2014 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات تـــســـمـــيـــة اIـــؤســـســات
واألمــاكن واIـــبــاني الــعــمـــومــيــة أو إعــادة تــســـمــيــتــهــاs في
اللـجـنة الـوطـنيـة لـلتـسمـيـة أو إعادة الـتـسمـيـةI sدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديدs السيدة والسادة :

وزارة العمل والتشغـيل وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11   شـو شـوّال عـام ال عـام 1434   اIـوافق  اIـوافق 18 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة s2013 يـتــضـمs يـتــضـمّن اعـتــمـاد أعـوان مـراقــبـة الـصــنـدوق الـوطـنين اعـتــمـاد أعـوان مـراقــبـة الـصــنـدوق الـوطـني
لـلـعـطل اIـدفـوعـة األجـر والـبطـالــة الـنـاجـمـــة عن ســـوء األحــوال اجلــويــة في قـطـاعات الـبـنـاء واألشـغـال الـعـمـومـيةلـلـعـطل اIـدفـوعـة األجـر والـبطـالــة الـنـاجـمـــة عن ســـوء األحــوال اجلــويــة في قـطـاعات الـبـنـاء واألشـغـال الـعـمـومـية

والري.والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 11 شوّال عـام 1434 اIوافـق 18 غـشت سنة s2013 يعتمـد أعوان مراقبة الـصندوق الوطني
لـلــعــطل اIـدفــوعـة األجــر والـبــطــالـة الــنـاجــمـة عن ســوء األحــوال اجلـويــة في قـطــاعـات الــبــنـاء واألشــغـال الــعـمــومـيــة والـري

اIذكورون في اجلدول أدناه :

الوكاالت اجلهويةالوكاالت اجلهوية

الوكالة اجلهوية البليدة

الوكالة اجلهوية األغواط

الوكالة اجلهوية سطيف

الوكالة اجلهوية تيزي وزو

الوكالة اجلهوية بومرداس

الهيئة اIستخدمةالهيئة اIستخدمة

الصندوق الو طني للعطل
اIدفوعة األجر والبطالة
الناجمة عن سوء األحوال

في قطاعات البناء واألشغال
العمومية والري

"     "     "

"     "     "

"     "     "

"     "     "

االسم واللقباالسم واللقب

وليد شيخي

أحمد برادعي

أمX زاوي

عز الدين خرخور

كر� جعدي

ال �ـكن أعــوان اIراقـبــة اIذكــورين في اIـادّة األولى أعاله مـبـاشـرة مـهـامـهمs إال بعــد أداء الـيـمX اIـنـصـوص علـيـهـا
في اIادّة 12 من اIرسوم التّنفيذيّ رقـم 05-130 اIؤرّخ في 15 ربــيع األوّل عام 1426 اIوافـق 24 أبـريـل سنـة 2005 الذي

يحدّد شروط �ارسة أعوان مراقبة صندوق الضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
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- مـــحــمـــد لـــكــحـلs �ــثال عـن الــكـــنـــفــدرالـــيـــة الــعـــامــة
sللمؤسسات اجلزائرية

- حــــســـــX آيـت أحــــسـنs �ــــثـال عن الـــــكـــــنــــفـــــدرالـــــيــــة
.Xالوطنية ألرباب العمـل اجلزائري

- بـعـنــوان �ـثـلـي مـسـتــخـدمي الــقـطـاع الــعـام الـذين- بـعـنــوان �ـثـلـي مـسـتــخـدمي الــقـطـاع الــعـام الـذين
�ــارســون الـــنــشــاطــات اIــرتـــبــطــة بــقــطـــاع الــبــنــاء ومــواد�ــارســون الـــنــشــاطــات اIــرتـــبــطــة بــقــطـــاع الــبــنــاء ومــواد

البناءs البناءs السّـادة :
- أحــــــمــــــد بــــــوروبـــــةs �ــــــثـال عن شــــــركــــــة تــــــســــــيــــــيـــــر

s(INDJAB) ساهماتIا
- مـحمد كمـال آيت دحمانs �ـثال عن شركة تـسيير

.(ERGTHY) ساهماتIا
- بـعـنــوان �ـثـلـي مـسـتــخـدمي الــقـطـاع الــعـام الـذين- بـعـنــوان �ـثـلـي مـسـتــخـدمي الــقـطـاع الــعـام الـذين
�ــارســـون الــنــشــاطـــات اIــرتــبــطـــة بــاألشــغــال الـــعــمــومــيــة�ــارســـون الــنــشــاطـــات اIــرتــبــطـــة بــاألشــغــال الـــعــمــومــيــة

والـريs والـريs السّيد :
- جـمال الـدين بن سـاحـليs �ـثال عن شـركة تـسـيـير

اIساهمات لألشغال العمومية.
- بعنوان �ثلي الوزارات اIعنيةs- بعنوان �ثلي الوزارات اIعنيةs السّادة :

- عـــبـــــد احلــمـــــيـــد بــلـــعــبـــــاسs �ـــثال عــن الـــــوزيــــر
sكلّف بالسكنIا

- عـــبــــد الـــــرحـــمــــــان بــــوحلــــلـــيـبs �ـــثـال عن الــــوزيـــر
sكلّف باألشغـال العمومـيةIا

- مــــحـــــمـــــــود بــن ســــعــــــــيـــــدs �ــــثال عـــن الــــــوزيــــــر
sكلّف بالعمـلIا

- مسعــود بـنومشيارةs �ـثال عــن الــوزيــر اIكلّف
sبالصناعـة

- مــــحــــمــــــد ســــعــــــيــــد لـــــــزامs �ــــثـال عــن الــــــوزيــــــر
اIكلّف باIالية.

- بـعـنـوان �ـثـلي عـمــال الـصـنـدوق الـوطـني لـلـعـطل- بـعـنـوان �ـثـلي عـمــال الـصـنـدوق الـوطـني لـلـعـطل
اIـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوالاIـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال
sاجلويـة في قـطـاعـات الـبـنـاء واألشغـال الـعـمـومـيـة والـريsاجلويـة في قـطـاعـات الـبـنـاء واألشغـال الـعـمـومـيـة والـري

اآلنسـةs والسّيد :
sالمية بن سالم -

- نور الدين حميدة.
تـــلــغـى أحــكــــام الــقــــرار اIــؤرّخ في 9 ربــــيع الـــثـــاني
Xـتـضـمّن تـعـيـIـوافق 5 أبــريل سـنـة 2009 واIعــام 1430 ا
أعــــضـــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــــدوق الـــــوطــــني لــــلــــعــــطـل
اIـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال

اجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 4 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1434 اIــــــوافق  اIــــــوافق 10
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة s2013 يــتـــضــمs يــتـــضــمّـن تــعـــيــX أعـــضــاءـن تــعـــيــX أعـــضــاء
مجـلس إدارة الصـنـدوق الـوطـني للـعطل اIـدفوعةمجـلس إدارة الصـنـدوق الـوطـني للـعطل اIـدفوعة
األجر والـبـطـالة الـنـاجـمة عـن سوء األحـوال اجلـويةاألجر والـبـطـالة الـنـاجـمة عـن سوء األحـوال اجلـوية

في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.في قطاعات البناء واألشغال العمومية والـري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 4 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1434
اIوافــق 10 سبـتمبــر سنــة 2013 يعـيّن األعضــاء اآلتــية
أســـــمـــــاؤهمs تـــــطــــبـــــيـــــقــــا ألحـــــكـــــــام اIــــادّة 8 من اIـــــرســــــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 97-45 اIــؤرّخ في 26 رمــضــان عــام 1417
اIوافـق 4 فبراير سنـة 1997 واIتضـمّن إنشاء الصندوق
الــوطـني لــلـعــطل اIـدفــوعـة األجــر والـبــطـالــة الـنـاجــمـة عن
ســـوء األحــــوال اجلـــويــــة في قـــطــــاعـــات الــــبـــنــــاء واألشـــغـــال
الـعـمـومـيـة والريsّ في مـجـلس إدارة الـصـنــدوق الــوطني
لــلـــعـــطل اIـــدفـــوعـــة األجـــر والـــبــطـــالـــة الـــنـــاجـــمــة عـن ســوء
األحـوال اجلـوية في قـطـاعـات البـنـاء واألشـغـال العـمـومـية

والريI sدة أربـع (4) سنوات قابلة للتجديد.

- بــــعــــنــــوان �ــــثـــلـي الــــعــــمــــال اIـــعــــيــــنــــX مـن طـــرف- بــــعــــنــــوان �ــــثـــلـي الــــعــــمــــال اIـــعــــيــــنــــX مـن طـــرف
اIنظمات النقابية األكثر تمثيالsاIنظمات النقابية األكثر تمثيالs السّـادة :

sالهاشمي بن موهوب -

sالهاشمي بن شيخ -

sالهادي مراح -

sمسعود برادعي -

sالعربي دحماني -

sلوكام حركاتي -

- محمد عبد اللّه.

.Xعن االحتاد العامّ للعمال اجلزائري Xثل�

- بـــعــــنـــوان �ـــثــــلي الــــقـــطـــاع اخلــــاص اIـــعـــيــــنـــX من- بـــعــــنـــوان �ـــثــــلي الــــقـــطـــاع اخلــــاص اIـــعـــيــــنـــX من
  sمنظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني  sمنظمات أرباب العمل حسب نسبة تمثيلها الوطني

السّـادة :

- ريـاض الركــامs �ـثال عن الـكــنـفـدرالـيــة اجلـزائـريـة
sألربـاب العمـل

- احملــفـوظ مــقــتــليs �ــثال عن الــكـنــفــدرالــيـة الــعــامـة
sللمؤسسات اجلزائرية
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـــظـــام رقم نـــظـــام رقم 14-01 مــؤر مــؤرّخ في خ في 16 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435
اIوافق اIوافق 16 فبـراير سنة  فبـراير سنة s2014 يتـضمن نسب اIالءةs يتـضمن نسب اIالءة

اIطبقة على البنوك واIؤسسات اIالية.اIطبقة على البنوك واIؤسسات اIالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ محافظ بنك اجلزائر
- بـــــمـــــقــــتـــــضـى األمــــر رقم 76-101 اIــؤرخ في 17
ذي احلــــجـــــة عــــام 1396 اIـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
sـماثـلةIبـاشرة والـرسوم اIـتضـمن قانـون الضـرائب اIوا

sتممIعدل واIا
- و�قـتضى األمر رقم 96-09 اIؤرّخ في 19 شـعبان
عام 1416 اIوافق 10 ينـاير سنة 1996 واIُتعـلّق باالعـتماد

sاإليجاري
- و�قتضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27  جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلّق
بـالنّـقد والـقرضs اIـعـدّل واIتـمّمs ال سيّـما اIـادتان 62 (ح)

sو97  منه
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIُؤرّخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمّن

sمحافظ ونوّاب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمّن

sأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسي اIـــــؤرّخ في 26
شعبان عام 1423 اIوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واIتضمّن

sعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـوم الـــرّئـــاسي اIــؤرّخ في 24
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004
واIــتـضــمّن تــعــيــX عـضــوين في مــجــلس الــنّـقــد والــقـرض

sلبنك اجلزائر
- و�ـقتـضى اIرسـوم الرّئـاسي اIؤرّخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اIوافق أوّل يونيو سنة 2006 واIتضمّن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-09 اIـؤرخ في 4 صـفـر
عام 1412 اIوافق 14 غـشت  سنة 1991 الذي يـحدد قـواعد
احلـذر في تـسـيـيـر اIــصـارف واIـؤسـسـات  اIـالـيـةs اIـعـدّل

sتممIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــنــــظــــام رقم 09-04 اIــــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1430 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 2009 واIــتـعـلّق
�ـخـطط احلسـابـات الـبنـكـيـة والقـواعـد احملاسـبـيـة اIطـبـقة

sاليةIؤسسات اIعلى البنوك وا

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 09-08 اIـــــؤرّخ في 12
مـحرّم عام 1431 اIـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2009 واIـتعلّق
بقـواعد التـقييم والـتسجـيل احملاسبي لألدوات اIـالية من

sاليةIؤسسات اIطرف البنوك وا

- و�قـتضى الـنظام رقم 11-08 اIؤرّخ في 3 مـحرّم
عــــام 1433 اIــــوافق 28 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2011 واIــــتـــــعــــلق

sاليةIؤسسات اIبالرقابة الداخلية للبنوك وا

- وبناء على مـداولة مجلس النـقد والقرض بتاريخ
s2014 16 فبراير سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهــدف هـذا الــنـظــام إلى حتـديــد نـسب
اIالءة اIطبقة على البنوك واIؤسسات اIالية.

اIادة اIادة 2 :  : تلـزم البـنوك واIـؤسسـات اIالـية بـاحترام
بــصــفــة مــســـتــمــرةs عــلى أســاس فــردي أو مـــجــمعs مــعــامل
أدنى لــلــمالءة قـدره 9,5 % بــX مــجـمــوع أمــوالـهــا اخلــاصـة
الـقـانـونـيـةs من جـهـةs ومجـمـوع مـخـاطـر الـقـرض واخملـاطر

العملياتية ومخاطر السوق اIرجحةs من جهة أخرى.

اIـادة اIـادة 3 : : يـجـب أن تُـغـطي األمـوال اخلـاصـة الـقـاعـديـة
كـال من مـخــاطـر الــقـرض واخملـاطــر الـعــمـلــيـاتــيـة ومــخـاطـر

السوق بواقع 7 % على األقل.

اIـادة اIـادة 4 :  : زيـادة عـلى الـتـغـطـيـة اIـنصـوص عـلـيـهـا في
اIــادة 2 أعالهs يـــجب أيـــضـــا عـــلى اIـــصـــارف واIـــؤســـســات
اIـالــيـة أن تـشـكـل وسـادةs تـدعى وسـادة أمــانs تـتـكـون من
أمـــــوال خــــاصـــــة قــــاعـــــديــــة تـــــغــــطي 2,5 % مـن مــــخـــــاطــــرهــــا

اIرجحة.

5 : : يـــتـــكـــون بـــسـط مـــعـــامل اIالءة من األمـــوال اIــادة اIــادة 
اخلــاصــة الــقــانـونــيــة ويــشـمـل اIـقــام مــجــمـوع الــتــعــرضـات
اIـرجـحــة خملـاطـر الـقــرض واخملـاطـر الـعــمـلـيـاتــيـة ومـخـاطـر

السوق.
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تتضمن مخاطـر القرض مخاطر اIـيزانية ومخاطر
خارج اIيزانية.

يــتـم حــســاب مـــبــلغ اخملـــاطــر الــعـــمــلــيـــاتــيــة اIـــرجــحــة
بضرب في 12,5 اIتطلب من األموال اخلاصة �وجب هذه
اخملــــاطــــر احملــــدد طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اIــــادتـــX 20 و21 مـن هـــذا

النظام.

يتـم حسـاب مـبـلغ مـخـاطـر الـسـوق اIـرجـحـة بـضرب
في 12,5 اIتطـلب من األموال اخلاصة �ـوجب هذه اخملاطر

احملدد طبقا ألحكام اIواد من 22 إلى 29 أدناه.

6  :   : �كن الـلـجنـة اIـصرفـيـة أن تمـنح لـلبـنوك اIادة اIادة 
واIـــؤســـســـات اIـــالـــيـــة مـــهـــلـــة لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـن االمـــتـــثــال
sواد من 2 إلى 4 أعالهIـنصوص علـيها في اIلـلمتطـلبات ا
وأن تـفرض حتديـدات تدريجـية في مجـال توزيع األرباح

في حالة عدم احترام أحكام اIادة 4.

7 : : �ــكـن الــلــجــنــة اIــصــرفــيــة أن تــفــرض عــلى اIـادة اIـادة 
البنـوك واIؤسسـات اIاليـة ذات أهميـة نظامـيةs معـايير
مـالءة تـــفــوق تـــلـك اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا فـي اIـــادتــX 2 و 3

أعاله.

الباب األولالباب األول
األموال اخلاصة القانونيةاألموال اخلاصة القانونية

اIــادة اIــادة 8 : : تـــتــكـــون األمـــوال اخلـــاصــة الـــقـــانـــونــيـــة من
األموال اخلاصة القاعدية واألموال اخلاصة التكميلية. 

اIادة اIادة 9 : : تتكون األموال اخلاصة القاعدية من حاصل
جمع ما يأتي :

sال االجتماعي أو من التخصيصIرأس ا -

sالIالعالوات ذات الصلة برأس ا -

- االحـــتـــيـــاطـــات (خـــارج فـــوارق إعـــادة الـــتـــقـــيـــيم أو
s(التقييم

sُرحّلة من جديدIاألرصدة الدائنة ا -

sؤونات القانونيةIا -

- نـاجت الـسـنـة األخـيـرة اIـقـفـلةs صـاف مـن الضـرائب
ومن األرباح اIرتقب توزيعها.

يطرح من هذه العناصر ما يأتي :

sعاد شراؤهاIاألسهم الذاتية اخلاصة ا -

sُرحّلة من جديدIدينة اIاألرصدة ا -

sالنواجت العاجزة  قيد التخصيص -

sالنواجت العاجزة احملددة سداسيا -

- األصـــــول الــــــثـــــابــــــتـــــة غـــــيــــــر اIـــــاديــــــة صـــــافــــــيـــــة من
االهــتـالكــات ومن اIــؤونــات الـــتي تــشــكل قـــيــمــا مــعــدومــة

s(...sفارق االقتناء)

- 50 % من مـبلغ اIـساهـمات ومن كل مـستـحق آخر
�ـــاثل لألمـــوال اخلـــاصـــة احملـــوزة فـي بـــنـــوك ومـــؤســـســات

sمالية أخرى

sساهماتIبالغ التي تتجاوز احلدود اخلاصة باIا -

- اIـؤونات الـتـكـميـلـيـة اIفـروضـة من طـرف اللـجـنة
اIصرفية.

�ــــكن أن حتـــتـــوي األمــــوال اخلـــاصـــة الـــقـــاعــــديـــة عـــلى
أرباح بتواريخ وسيطة بشرط أن تكون :

- مـحدّدة بعد الـتسجيل احملـاسبي جملموع الـتكاليف
sؤوناتIتعلقة بالفترة ومخصصات االهتالكات واIا

- مــحــسـوبــة صــافـيــة من الــضـريــبــة عـلـى الـشــركـات
sوزعةIومن تسبيقات على األرباح ا

- مــصــادقــا عــلـــيــهــا من طــرف مــحـــافــظي احلــســابــات
وموافقا عليها من طرف اللجنة اIصرفية. 

اIادة اIادة 10 :  : تتكون األموال اخلاصة التكميلية من :

s50 % من مبلغ فوارق إعادة التقييم -

- 50 % من مـبلغ فوائض القـيمة الـكامنة والـناجمة
عن الـتــقـيــيم بـالــقـيــمـة احلـقــيـقــيـة لألصــول اIـتــاحـة لـلــبـيع
(خــــــارج ســــــنـــــدات اIــــــســـــاهــــــمــــــة احملـــــوزة عــــــلـى الـــــبــــــنـــــوك

s(اليةIؤسسات اIوا

sــصـــرفــيـــة الــعـــامــةIمـــؤونــات لـــتــغـــطــيـــة اخملــاطـــر ا -
مـــكـــونـــة عــــلى اIـــســـتـــحـــقــات اجلــاريــة لــلــمـيــزانــيــةs في

sرجحة خلطر القرضIحدود 1,25 % من األصول ا

- سـنـدات اIـسـاهـمــة وسـنـدات أخـرى ذات مـدة غـيـر
sمحددة

- األموال اIتأتـية من إصدار سندات أو اقتراضات
شرط أن :

1. ال تكـون قـابلـة لـلتـسـديد إالّ �ـبادرة مـن اIقـترض
sصرفيةIو�وافقة مسبقة من اللجنة ا

2. تعـطي للمـقترض إمـكانيـة تأجيل دفع الـفوائد إن
 sكان مستوى مردوديته ال يسمح بهذا الدفع
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التنقيط اخلارجيالتنقيط اخلارجي
للقرض (للقرض (*)

100 %150 %100 %50 %20 %0 %الترجيح

( ( * ) تنقيط ستاندار أند بورز أو ما يعادله ) تنقيط ستاندار أند بورز أو ما يعادله
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+ B  إلى إلى 

B-
B - ال يوجدال يوجدأقل من أقل من

تنقيطتنقيط
+ BB إلى  إلى 

BB -

% 100

3. يكـون التـسديد اIـسبق غـير �ـكن قبل خمس (5)
ســنـواتs إالّ إذا تــعــلق األمــر بــتـحــويل هــذا الــتــســديـد إلى

sأموال خاصة

4. يأتي اسـترداد مـستحـقات اIـقرض عـلى البنك أو
اIـــؤســــســـة اIــــالـــيــــة بـــعــــد اســـتــــرداد مـــســــتـــحــــقـــات جــــمـــيع

sاآلخرين XستحقIا

5. تـكـون مـتـاحـة لـتـغـطـيـة خـسـائـر حـتى إن كـان ذلك
بعد توقف النشاط.

- األمــوال اIـــتـــأتــيـــة من إصـــدار ســنـــدات أو قــروض
sذكورة أعالهIدون االستجـابة للـشروط ا sمـشروطة الـتي

تستوفي الشروط اآلتية :

1. إذا كــان الـعــقـد يــنص عــلى أجل اســتـحــقـاق مــحـدد
لـــلــتـــســـديــدs يـــجب أن ال تـــقل اIـــدة األولـــيــة عـن خــمس (5)
ســـنـــواتs وإذا لـم يـــحـــدد أي أجل لالســــتـــحـــقـــاقs فال �ـــكن
sتسديد الدين إال بعد إخطار مسبق بخمس (5) سنوات

s2. ال يتـضمن عـقد القـرض بنـد سداد يـشير إلى أنّه
في ظـروف مـعيـنـة غـيـر تلـك اIتـعـلـقـة بتـصـفـيـة الـبنك أو
اIـؤسـسـة اIـالـيـة اخلـاضـعةs يـسـتـوجب تـسـديـد الـدين قـبل
أجل االسـتـحـقـاق اIـتـفق عـلـيه وبـعـد تـسـديـد كـافـة الـديون

األخرى اIستحقة عند تاريخ التصفية.

تـطــــرح من هــذه األمـوال اخلــاصـة الــتــكـمــيـلــيـة 50 %
من مــــبــــلغ اIــــســــاهــــمــــات ومن كـل مــــســــتــــحق آخــــر �ــــاثل
لألمـوال اخلاصـة احملـوزة لدى الـبـنوك واIـؤسـسات اIـالـية

األخرى.

اIــــــــادة اIــــــــادة 11 :  : ال �ـــــــــكـن أن تــــــــدرج األمـــــــــوال اخلـــــــــاصــــــــة
التـكمـيـليـة ضمن األمـوال اخلاصـة الـقانـونيـة إال في حدود

األموال اخلاصة القاعدية.

وال �ـكن إدراج السـندات أو االقتـراضات اIـشروطة
ضـمـن األمـوال اخلـاصـة الــتـكـمـيــلـيـة إال في حـدود 50 % من

األموال اخلاصة القاعدية.

الباب الثانيالباب الثاني
اخملاطر اIاخملاطر اIُتعرض لهاتعرض لها

أ. مخاطر القرضأ. مخاطر القرض

12 : : تــــطـــرح من مـــخـــاطــــر اIـــيـــزانـــيـــة وخـــارج اIــادة اIــادة 
اIيزانية العناصر اآلتية :

- اIــــؤونـــات اIُـــكّــــونـــة لــــتـــغـــطــــيـــة انــــخـــفـــاض قــــيـــمـــة
sستحقات والسندات وااللتزامات بالتوقيعIا

- الـضـمــانـات اIـقـبـولـة لـتـخـفـيض اخلـطـر كـمـا تـنص
sادتان 17 و 18 من هذا النظامIعليها ا

- الــــفــــوائــــد غــــيــــر احملــــصــــلــــة واIــــقــــيــــدة في حــــســــاب
اIستحقات اIشكوك فيها.

s13 :  : من أجل حتديـد تـرجيـحـات خطـر الـقرض اIادة اIادة 
وحسب طبيعة ونـوعية الطرف اIقابلs تستعمل البنوك
واIـؤسـسـات اIـالـيـة الـتـنـقـيط اIـمـنـوح من طـرف هـيـئات
خارجيـة لتقـييم الـقرضs والتي تُـحدد قـائمتـها من طرف
الـلـجــنـة اIــصـرفـيــةs أو تـسـتــعـمل الــتـرجــيـحـات اجلــزافـيـة
التي يـنص عليـها هذا الـنظام في حـالة عدم وجـود تنقيط

من طرف هيئة خارجية لتقييم القرض.

في حــالـة تــعــدد الـتــنـقــيط اخلــارجي اIــمـنــوح لــنـفس
الــطـرف اIــقـابلs تــرجح اخملـاطــر بـاســتـعـمــال أدنى تـنــقـيط

�نوح.

اIادة اIادة 14 :  : توزع البنـوك واIؤسسات اIالية مخاطر
الــقــرض حـــسب الــفــئـــات أدنــاهs وتــطـــبق عــلــيـــهــا اIــعــدالت

اIشار إليها.
Xالسيادي XقترضIستحقات على اIا .Xالسيادي XقترضIستحقات على اI1. ا

أ - اIــسـتـحــقـات عــلى الـدولـة اجلــزائـريــة وعـلى بـنك
اجلزائر :

 يـــطـــبق تـــرجــيح 0 % عــلى اIـــســتـــحــقـــات الــتـي عــلى
الـدولة اجلـزائريـة وعلى بـنك اجلـزائر. كـما يـطبق تـرجيح
0 % عـلى اIستـحقات عـلى اإلدارات اIركزيـة واIؤسسات

اIالية متعددة األطراف.
ب - اIـــســــتـــحـــقــــات عـــلى الــــدول األخـــرى وبـــنــــوكـــهـــا

اIركزية :
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2. اIستحقات على الهيئات العمومية دون اإلدارات اIركزية :. اIستحقات على الهيئات العمومية دون اإلدارات اIركزية :

التنقيط اخلارجيالتنقيط اخلارجي
للهيئات العموميةللهيئات العمومية

50 %150 %100 %50 %50 %20 %الترجيح

تتمثل اIسـتحقات على الهـيئات العمـوميةs على وجه اخلصـوصs في اIستحقـات على اجلماعات احملـلية واIؤسسات
العمومية ذات الطابع اإلداري. تُرجح هذه اIستحقات بنسبة 20 %.

3. اIستحقات على البنوك واIؤسسات اIالية. اIستحقات على البنوك واIؤسسات اIالية
أ. البنوك واIؤسسات اIالية أو اIماثلة واIقيمة باخلارج.

التنقيط اخلارجيالتنقيط اخلارجي
للبنوكللبنوك

واIؤسسات اIاليةواIؤسسات اIالية

ترجيح
اIستحقات ذات
أجل استحقاق

يفوق ثالثة أشهر

ترجيح
اIستحقات ذات
أجل استحقاق
ابتدائي أقل أو

يساوي ثالثة أشهر

% 20

% 20

% 50

% 20

% 50

% 20

% 100

% 50

% 150

% 150

% 50

% 20

ب. ترجح اIستحقات على البنوك واIؤسسات اIالية اIقيمة باجلزائر بنسبة 20 %.

4. اIستحقات على اIؤسسات الكبيرة واIتوسطة. اIستحقات على اIؤسسات الكبيرة واIتوسطة

التنقيط اخلارجيالتنقيط اخلارجي
للمؤسسةللمؤسسة

AAA 

AA - إلى إلى

20 %الترجيح

+ A  إلى إلى 

 A -

% 50

 + BBB  إلى إلى
BBB -

% 100

B - إلى إلى B +

% 150

B - أقل من أقل من

% 150

ال يوجدال يوجد
تنقيطتنقيط

% 100

+BB  إلىإلى
BB -

% 100

AAA

AA - إلى إلى
+ A  إلى إلى 

A - 

     BBB+

BBB - إلى إلى
+ B  إلىإلى

B - B - ال يوجدال يوجدأقل من أقل من
تنقيطتنقيط

BB +

BB - إلى إلى

% 100

AAA 
AA - إلى  إلى 

+ A إلى  إلى 

 A - 
+ BBB  إلى  إلى

BBB - B - إلى إلى B +B - ال يوجدال يوجدأقل من أقل من
تنقيطتنقيط

 + BB  إلى إلى
BB - 

% 100

% 50

في حــالـة تــبــني بــنك أو مــؤســســة مـالــيــة الــتــنــقـيط
اخلــــارجي لـــتــــقـــيـــيم اخملــــاطـــر عـــلـى اIـــؤســـســـات الــــكـــبـــيـــرة
واIتوسطـةs فعلـيه استعـمال هذه الـطريقـة لتقـييم جميع

مستحقاته على اIؤسسات اIُنقطة.

فـي حـالـة عــدم جلـوء الــبـنـك أو اIـؤسـســة اIـالــيـة إلى
الــتــنـــقــيط اخلـــارجي لــتــقـــيــيم مـــخــاطــره عــلـى اIــؤســســات
الــكـبــيــرة واIــتـوســطــةs فــعــلـيـه تـرجــيح مــثل هــذه اخملــاطـر

بصفة موحدة بنسبة 100 %.

5. مستحقات بنك التجزئة. مستحقات بنك التجزئة

يطـبق تـرجيح 75 % على مـستـحـقات بـنك الـتجـزئة
�ـــــا فـــــيـــــهـــــاs عـــــلى وجه اخلـــــصـــــوصs اIـــــســـــتـــــحــــقـــــات عـــــلى
اIــؤســســات الــصـــغــيــرة جــدّا واخلــواص والــتي تــســتــجــيب

للشروط اآلتية :

- ال يــتـــجـــاوز مـــســـتــوى الـــتـــعـــرض عــلـى اIــســـتـــفـــيــد
sالواحد مبلغ 10.000.000 دج
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 sتكون احملفظة متنوعة بكفاية -
- يـــأخــــذ الــــتـــعــــرض أحــــد الــــصـــيـغ اآلتـــيــــة عــــلى وجه
sاخلــصــوص : قــروض أو خــطـوط قــروض قــابــلــة لـلــتــجــديـد
مــســاعــدات إلنــشــاء مـــؤســســاتs تــســهــيـالت لــلــمــؤســســات

الصغيرةs قروض جتهيز جارية لفائدة اخلواص.
تـرجح مـستـحـقـات بنك الـتـجزئـة الـتي ال تسـتـجيب

للشروط اIذكورة أعاله بنسبة 100 %.
6. القروض العقارية لالستعمال السكني. القروض العقارية لالستعمال السكني

يـــــطــــبق تـــــرجــــيح 35 % عــــلـى الــــقــــروض الـــــعــــقــــاريــــة
لالستعمال السكني التي تستجيب للشروط اآلتية :

- أن تــــكــــون الـــقــــروض اIـــمــــنـــوحــــة لألفـــراد بــــغـــرض
اقتنـاء أو تهيـئة أو بـناء سكـنات مـضمونـة برهن رسمي

sقترض أو موجهة لإليجارIوتكون موجهة ليشغلها ا
- أن تــكـون االعــتــمــادات اإليــجـاريــة اIــتــضــمــنـة حق
الـشـراء واIــتـعـلــقـة بـاألمالك الــعـقـاريــة السـتـعـمــال سـكـني

sستأجرIموجهة ليشغلها ا
- أن يـكــون الـرهـن الـرســمي من اIـرتــبـة األولىs إالّ
في احلاالت التي يكون قد �ّ فيها تقييد رهن رسمي من

sُقرضةIؤسسة اIرتبة األولى لفائدة اIا
- أن يعادل مـبلغ القرض أو يقل عن 80 % من قـيمة

 sرهون رسمياIالعقار ا
- أن حتــX قـيـمـة الـعــقـار اIـرهـون رسـمــيـا بـفـتـرات

منتظمة.
sـذكـورة أعالهIـعـايـيـر اIفي حـالـة عـدم احـتـرام أحــد ا
يـطبـق ترجـيح نسـبته 75 %. و�ـكن اللـجنـة اIـصرفـية أن
تـرخـص لـلـبـنــوك واIؤسسات اIالية أن تطبق ترجيحا

نسبته 50 %.
7. القروض العقارية لالستعمال التجاري. القروض العقارية لالستعمال التجاري

يــــطــــبق تــــرجــــيح 75 % عــــلى الــــقــــروض اIــــضــــمــــونـــة
برهـون رسميـة على األمالك العـقارية لالسـتعمـال اIهني
أو الـتــجـاري. غـيـر أنهs يــطـبق تـرجــيح نـسـبـته 50 % عـلى
االعتمـادات اإليجاريـة اIاليـة والعملـياتيـة اIتضـمنة حق
الـشراءs شـريـطة تـقـييم الـعـقار اIـرهـون رسمـيـا بفـترات

منتظمة.
8. اIستحقات اIصنفة. اIستحقات اIصنفة

إنّ الـتــرجــيــحـات اIــطــبـقــة عــلى أجــزاء اIــسـتــحــقـات
اIــصــنــفـة صــافــيــة من الــضــمــانـات اIــنــصــوص عــلــيـهــا في
اIـادتـX 17 و18 من هـــذا الـــنـــظـــام وبـــعـــد طـــرح اIـــؤونـــات

اIكونةs هي كما يأتي :

أ. بالـنسـبة لـلقـروض العـقاريـة لالستـعمـال السـكني
(قروض السكن غير اIسددة) :

- تـرجيح 100 % عنـدمـا تكـون اIؤونـات اIكـونة أقل
sستحقIأو تساوي 20 % من إجمالي قائم ا

- تـرجيح 50 % عـندمـا تفوق اIـؤونات اIـكونة 20 %
من إجمالي قائم اIستحق.

ب. بالنسبة للمستحقات اIصنفة األخرى :

- تـرجيح 150 % عنـدمـا تكـون اIؤونـات اIكـونة أقل
sستحقIأو تساوي  20 %من إجمالي قائم ا

- تــرجــيـح 100 % عــنـــدمــا تـفـوق اIـؤونـات اIـكـونـة
sستحقI20 %  وتقل أو تساوي 50 % من إجمالي قائم ا

- تـرجيح 50 % عـندمـا تفوق اIـؤونات اIـكونة 50 %
من إجمالي قائم اIستحق.

9. أصول أخرى. أصول أخرى

يطبق على األصول األخرى :

- تـــرجــيح 0 % عـــلى الــقـــيم اIـــتـــواجــدة بـــالــصـــنــدوق
والــقــيـم اIــمــاثـلــة لــهــا وكــذا الــودائـع لـدى اIــصــالـح اIــالــيـة

sلبريد اجلزائر

sترجيح 20 % على القيم قيد التحصيل -

- تـرجيح 100 % عـلى صـافي األصـول الـثـابـتـة وعـلى
ســنــدات اIــلــكــيــة واIــســتــحــقـات غــيــر تــلك اIــطــروحــة من
األمـوال اخلــاصــة وغــيـر ســنــدات الـتــداول إذا طــبق عـلــيــهـا
خـــطــــر الـــســــوقs وعـــلى حــــســـابـــات االرتــــبـــاط وحــــســـابـــات

sXتنوعIا XدينIا

- تـرجـيح 100 % عـلى األصــول األخــرى الـتي لــيـست
محل إجراء خاص.

10. السندات اIقرضة أو اIعطاة على سبيل األمانة. السندات اIقرضة أو اIعطاة على سبيل األمانة

تــرجـح الــســنــدات اIــقـــرضــة أو اIــعــطــاة عـــلى ســبــيل
األمانة حسب نوعية اIُصدر.

اIـادة اIـادة 15 :  : حتــول االلـتـزامــات خـارج اIــيـزانـيــة وفـقـا
لــعــوامل الــتـحـويـل إلــى مــا يـعـادل من مـخـاطـر الـقرض.
وتــرجح اIـبــالغ اIـتــحـصل عــلـيــهـا حــسب نـفس الــكـيــفـيـات
احملـددة بالنسبـة لعناصـر اIيزانيـة وذلك وفق الفئة التي

ينتمي إليها الطرف اIقابل أو الضامن.

اIادة اIادة 16 : : إنّ عوامل التحـويل اIطبقـة على مختلف
العناصر خارج اIيزانية هي اآلتية :
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1. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 0 %

تـسـهـيـالت الـسـحـوبـات عـلى اIـكـشـوف وااللـتـزامـات
باإلقراض غير اIـستعملة التي �كن إلغاؤها بدون شرط

في أي وقت وبدون إخطار مسبق.

2. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 20 %

االعـتـمـادات اIـسـتـنديـة اIـمـنـوحـة أو اIـؤكـدة عـنـدما
تشكل السلع محل االعتمادات ضمانا.

3. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 50 %
1- االلــتــزامــات بــالــدفع اIــتــرتــبــة عــلى االعــتــمـادات

اIــســـتــنـــديـــة عــنـــدمــا ال تـــشــكـل الــســـلع مـــحل االعــتـــمــادات
 sضمانا

2 - الــــكـــفــــاالت اخلــــاصـــة بــــالــــصـــفــــقـــات الــــعــــمـــومــــيـــة
وضــــمــــانــــات حــــسن الــــنـــهــــايــــة وااللــــتــــزامـــات اجلــــمــــركــــيـــة

sوالضريبية
3 - الــتـســهـيالت غـيــر الـقــابـلـة لــلـرجــوع فـيـهــا وغـيـر
اIـــســــتـــعــــمـــلـــة كــــالـــســــحب عــــلى اIـــكــــشـــوف وااللــــتـــزامـــات

باإلقراض التي تفوق مدتها األصلية سنة واحدة.

4. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 100 %
s1 - القبول

2 - فـــتح الــــقـــروض غـــيـــر الـــقــــابـــلـــة لـــلــــرجـــوع فـــيـــهـــا
sوالكفاالت التي تشكل بدائل القروض
sمنوحةI3 - ضمانات القروض ا

4 - االلـــتــزامـــات بـــالــتـــوقـــيع األخــرى غـــيـــر الــقـــابـــلــة
للرجوع فيها وغير اIذكورة أعاله.

اIــادة اIــادة 17 : : إنّ الــضــمــانـــات اIــالــيـــة الــتي يــعـــمل بــهــا
كعامل لـتقلـيص مخاطـر القرض واحلـصص اIطبـقة علـيها

هي اآلتية : 

حصة حصة 100 % : :
- ودائـع األمــــــوال وودائع الــــــضــــــمـــــــان لــــــدى الــــــبــــــنك

sقرضIا
sقرضةIالية اIؤسسة اIودائع الضمان لدى ا -

- الـضمـانات اIـتحـصل علـيهـا من الدولـة اجلزائـرية
أو من مــؤســـســات وصــنــاديق عــمــومــيــة جــزائــريــة تــمــاثل

sضماناتها ضمانات الدولة
- سندات الدين الـتي تصدرها الدولة اجلزائرية أو

sتلك التي تستفيد من ضمان الدولة اجلزائرية

- الضـمـانـات اIـتـحـصل عـلـيـهـا من صـنـاديق وبـنوك
التنمية ومن هيئات �اثلة.

حصة حصة 80 % : :

- ودائع الضـمان والودائع ألجل احملـوزة في اجلزائر
sلدى بنك غير ذلك الذي منح التسهيل

- ودائع الــضـمـان احملـوزة في اجلـزائـر لـدى مـؤسـسـة
sمالية غير تلك التي منحت التسهيل

- الــــضـــــمــــانــــات اIـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيــــهـــــا من الـــــبــــنــــوك
واIـؤسـسات اIـالـية وهـيـئات تـأمـX القـرض اIعـتـمدة في

sاجلزائر

- الــــضـــــمــــانــــات اIـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيــــهـــــا من الـــــبــــنــــوك
واIـــؤســســـات اIـــالـــيـــة أو اIـــؤســـســـات اIــمـــاثـــلـــة اIـــقـــيـــمــة
بـاخلـارجs واIـتـمــتـعـة بـتـنـقـيط يـسـاوي عـلى األقل - AA أو
مــا يــعــادلهs بــاســتــثــنــاء الــضــمــانــات اIــمـنــوحــة مـن طـرف

sالشركات األم وفروعها األخرى

- ســنــدات الــدين الــتـي يــصــدرهــا بــنك أو مــؤســســة
مـالـيـة مـقـيـمـة بـاجلـزائـرs غـيـر الـبـنك أو اIـؤسـسـة اIـالـيـة

sالتي منحت التسهيل

- ســنــدات الـــدين الــتي تــداولـت في ســوق مــنــظــمــة
باجلزائر.

اIـادة اIـادة 18 : : لـكي تكـون الـضـمـانات مـقـبـولـةs يجب أن
تستوفي الشروط اآلتية :

- أن تــكــون الــودائع والــقــيم والــســنــدات اIــســتــلــمــة
كـضــمــان سـائــلــة وخـالــيــة من كل الــتـزام وأن تــكــون مـحل

sعقد مكتوب صحيح ويحتج به على الغير

sــذكـورة أعالهIإضــافـة إلـى اسـتـيــفـائــهـا الــشـروط ا -
يجـب أن تكـون الـضـمـانـات اIُـكـونـة من الـقـيم والـسـندات
اIــــصــــدرة من طــــرف مــــؤســــســــة أخــــرى قــــد �ّ تــــبــــلــــيــــغــــهـــا
لــلــمــؤسـســة اIــقــرضــة مع الـنّـص بـأنّــهــا مــخـصــصــة حــصـرا

sقرضةIؤسسة اIللدفع لصالح ا

- أن يــنـص صـراحــة عــلى أنّ الــضــمــانــات اIــســتــلــمـة
غير مشروطة وقابلة للتحقيق عند أول طلب.

19 : : عــنــد حــســاب الــتــعــرضـات اIــرجــحــةs يــقع اIـادة اIـادة 
عدم تـطابق في آجـال االستـحقـاق عندمـا يكـون باقي أجل
االســــتــــحــــقـــــاق اخلــــاص بــــتـــــغــــطــــيـــــة الــــقــــرض أقـل من أجل

استحقاق التعرض محل التغطية.

في حـــالــة عــدم تــطـــابق آجــال االســتــحـــقــاقs ال يــعــتــد
بـتـغـطيـة الـقرض إالّ فـي حالـة مـا إذا كان أجـل االستـحـقاق
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األصــلي لـلــضــمـان اIــمــنـوح يــفــوق سـنــة واحــدة. وال يـعــتـد
بـهذا الـضمـان عنـدما يـصـبح باقي أجل اسـتحـقاقه أقل أو

يساوي ثالثة (3) أشهر.

ب - اخلطر العملياتيب - اخلطر العملياتي

اIـادة اIـادة 20 : : يـقـصـد باخلـطـر الـعمـلـياتـي خطـر اخلـسارة
الــنــاجـمــة عـن نــقــائص أو اخــتالالت مــتــعــلــقــة بــاإلجـراءات
واIـسـتـخـدمـX واألنـظـمـة الـداخـلـيـة لـلـبـنـوك واIـؤسـسات
اIــالــيـــة أو مــتــعـــلــقــة بــأحـــداث خــارجــيـــة. ويــســتـــثــني هــذا
الــتـعـريف اخلــطـر االسـتــراتـيـجي وخــطـر الـســمـعـة بــيـنـمـا

يشمل اخلطر القانوني. 

اIــــادة اIــــادة 21 : : إنّ مـــــتــــطـــــلب األمـــــوال اخلـــــاصــــة الـالزمــــة
لــتـــغــطـــيــة اخلــطـــر الــعــمـــلــيـــاتي يــعــادل 15 % من مـــتــوسط
صافي النواجت البنـكية السنوية للسنوات اIالية الثالث
Xال تـــؤخـــذ بـــعـــ sـــتـــوسـطIاألخـــيـــرة. وعـــنـــد حــــســـاب هـــذا ا

االعتبار إال النواجت البنكية الصافية اإليجابية.

ج - خطر السوق ج - خطر السوق 

sــــادة 22  :  : تــــغــــطي مــــتــــطــــلــــبــــات األمــــوال اخلــــاصــــةIــــادة اIا
�ـــوجب خـــطـــر الــســـوقs خـــطــر الـــوضـــعــيـــة عـــلى مـــحــفـــظــة

التداول وخطر الصرف.

اIــــادة اIــــادة 23 : : تــــشــــمل مــــحــــفــــظــــة الــــتــــداول الــــســــنــــدات
اIـصـنفـة في أصـول الـتـعـامل غـيـر تلـك اIُقـيّـمـة اخـتـيـاريا

بالقيمة احلقيقية.

اIادة اIادة 24 : : يقـدّر خطـر السـوق على مـحفـظة الـتداول
: Xمن خالل العنصرين اآلتي

sرتبط بالتطور الشامل لألسواقIاخلطر العام ا -

- اخلـــــطــــر اخلـــــاص اIــــرتـــــبط بـــــالــــوضـــــعــــيـــــة اخلــــاصــــة
للمُصدر.

يـقـدّر اخلـطـر الـعـام بـالـنــسـبـة لـسـنـدات اIـسـتـحـقـات
عــلى أســـاس آجــال االســتــحـــقــاقs ويــقــدر بــصـــفــة جــزافــيــة

بالنسبة لسندات اIلكية. 

يقـدر اخلطر اخلـاص بصـفة جزافـية من خالل تـنقيط
اIُصدر.

حتــسب هـــذه اخملــاطــر عــلى أســاس الـــوضــعــيــات عــنــد
تواريخ اإلقفال الثالثية. 

اIادة اIادة 25 : : حلساب اخلطر العام:

- تــــــرتـب ســــــنــــــدات اIــــــســــــتــــــحــــــقـــــــات حــــــسب آجــــــال
استحقاقها وتخصص لها الترجيحات اآلتية : 

* 0,5 % بـــالـــنـــســـبــــة آلجـــال االســـتـــحـــقــــاق األقـل من
s(1) سنة

X1 % بــالــنـســبــة آلجـال االســتــحــقـاق احملــصــورة بـ *
sسنة (1)  وخمس (5) سنوات

* 2 % بالنسبـة آلجال االستحقاق التي تفوق خمس
(5) سنوات.

- يـخـصص لسـنـدات اIـلكـيـة ترجـيح جـزافي بنـسـبة
.% 2

اIــــادة اIــــادة 26 : : حلــــســـاب اخلــــطــــر اخلـــاصs ومــــهــــمـــا كــــانت
طبيعة السندs تطبق الترجيحات اآلتية :

s0 % للمخاطر على الدولة اجلزائرية وجتزئتها -

sA + إلى AAA من XُنقطI0,5 % للمُصْدرين ا -

sBB - إلى A من XُنقطI1 % للمُصْدرين ا -

- 2 % لــلـمُــصْـدرين اIُــنـقـطــX الـذيـن يـقل تــنـقـيــطـهم
sBB - عن

.XُنقطI2 % للمُصْدرين غير ا -

اIــادة اIــادة 27 : : إنّ الـــبـــنـــوك واIـــؤســـســـات اIـــالــيـــة الـــتي
بــقــيـت فـيــها الـقـيمـة اIـتوسـطة حملـفـظة الـتداول أقل من
6 % مـن إجـمــالي مــيـزانــيــاتـهــا وخــارج مـيــزانـيــاتــهـا خالل

الـسـداسـيـX األخـيـرينs ال تـخـضع إللـزامـيـة تـغـطـيـة خـطر
الوضعية حملفظة التداول. وفي هذه احلالةs ترجح سندات

محفظة التداول �وجب خطر القرض.

اIــــادة اIــــادة 28 : : يــــســـاوي اIــــتــــطــــلب من األمــــوال اخلــــاصـــة
Xـــوجب خــــطـــر الــــصـــرف نــــســـبـــة 10 % مـن الــرصـــيـــد بــ�
مــجــمـوع صــافي الـوضــعـيــات الــقـصــيـرة ومــجـمــوع صـافي
الـوضعيات الطويـلة بالعملـة الصعبة. ويـجب تغطية هذا
اIــتـــطــلـب عــنـــدمــا يـــفــوق هـــذا الــرصـــيــد 2 % من إجـــمــالي

اIيزانية.

Xعـــنــــد حـــســــاب وضـــعــــيـــات الــــصـــرف ال تــــؤخـــذ بــــعـــ
االعتبار سندات اIساهمة احملررة بالعملة الصعبة.

اIـادة اIـادة 29 : : �ــكن الـلــجــنـة اIــصـرفــيــة أن تـفــرض عـلى
الـبنوك نسب تـرجيح أعلى خلـطر الصرف في حـالة خطر

خاص.

د. أحكام تتعلق بالتصريحاتد. أحكام تتعلق بالتصريحات

اIــــادة اIــــادة  30 : إنّ عــــنــــاصـــر األمــــوال اخلــــاصـــة واخملــــاطـــر
اIتعرض لها تـستخرج من محاسبـة البنوك واIؤسسات

اIالية اIعنية. 
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اIـادة اIـادة 31 : : تــصــرح الـبــنــوك واIـؤســسـات اIــالــيـة كل
ثالثة (3) أشهر للجـنة اIصرفية ولبـنك اجلزائر بالنسب
اIــــنـــصــــوص عــــلــــيـــهــــا في اIــــواد من 2 إلى 4 أعـالهs حـــسب

الكيفيات احملددة بتعليمة من بنك اجلزائر.

�ــكن الــلــجــنـة اIــصــرفــيــة أن تـطــالب بــتــصــريــحـات
بالنسب بتواريخ أقرب.

الباب الثالثالباب الثالث

اIراقبة االحترازية Iالءمة األموالاIراقبة االحترازية Iالءمة األموال
اخلاصة واإلبالغ اIالياخلاصة واإلبالغ اIالي

اIادة اIادة 32 : : يجب على الـبنوك واIؤسـسات اIالية أن
حتــوز أمــواال خـاصــة مـتالئــمــة مع كل أنــواع اخملـاطــر الـتي

تتعرض لها.

�ـــــكـن الـــــلـــــجـــــنـــــة اIـــــصـــــرفـــــيـــــة أن تـــــلـــــزم الـــــبـــــنـــــوك
واIـــــؤســــســــات اIـــــالــــيــــة بـــــحــــيـــــازة أمــــوال خــــاصـــــة تــــفــــوق
اIــــتـــطـــلـــبــــات الـــدنـــيـــاs وذلـك إذا لم تـــســـمـح هـــذه األخـــيـــرة
بـتـغـطـيـة كـل اخملـاطـر اIـتـعـرض لـهـا فـعـال. تـنـتـظـر الـلـجـنـة
اIـصرفـية من الـبنـوك واIؤسـسات اIـاليـة أن حتوزs عـند
احلـــاجــةs  أمــواال خــاصــة تــفــوق اIــتـــطــلــبــات الــدنــيــاs وذلك

لتغطية مجمل اخملاطر التي تتعرض لها بصفة فعلية.

اIادة اIادة 33 : : يجب على الـبنوك واIؤسـسات اIالية أن
تــضع نـظــام تــقــيــيم داخـلـي Iالءمــة أمـوالــهــا اخلــاصـة وذلك
لــتـغــطـيــة اخملـاطــر اIـتــعــرض لـهــا أو اIـمــكن الـتــعـرض لــهـا.
ويـــجب أن يـــكـــون هـــذا الـــنـــظــــام مـــزوّدا بـــوثـــائق ويـــراجع
بـانتظام. ويـجب أن يسمح هـذا النظام بـإعداد عرض حال
دوري لــهـيــئـة اIــداولـة ولــلـجــهــاز الـتــنـفــيـذي حــول مالءمـة
األمــوال اخلـاصـة لـلـمـخـاطـر اIــتـعـرض لـهـا وحـول الـفـوارق

اIمكنة.

اIـادة اIـادة 34 : : يــجب عــلى الــبـنــوك واIــؤســسـات اIــالــيـة
القيام �حاكاة أزمة لتقييم هشاشة محفظة قروضها في

حالة تقلب األوضاع أو تدهور نوعية األطراف اIقابلة.

اIادة اIادة 35 : : يجب على الـبنوك واIؤسـسات اIالية أن
تضع إجراء كتـابيا في مجال اإلبالغ اIاليs مصادقا عليه
مـن طـــرف هــــيـــئــــة اIـــداولــــة الـــتـي حتـــدّد كــــيـــفــــيـــات نــــشـــر
اIــعــلــومـات والــرقــابــة الــواجب �ـارســتــهــا عــلى الـعــمــلــيـة

بكاملهاs وذلك �راعاة األحكام القانونية والتنظيمية.

اIادة اIادة 36 : : يجب على الـبنوك واIؤسـسات اIالية أن
تـقوم بـنشـر اIعلـومات الـكمـية والـنوعيـة اIتـعلـقة بـهيكل
أمـوالــهـا اخلـاصــة و�ـارســاتـهـا في مــجـال تــسـيـيــر اخملـاطـر

ومــسـتــوى تــعـرضــاتــهـا لــلــمـخــاطــر ومــدى مالءمـة أمــوالــهـا
اخلــاصـة لــلـمــخـاطــر اIـتــعـرض لـهــا ونـتــائـجــهـا ووضــعـيــتـهـا
اIـــالـــيــــةs وكـــذا نـــشــــر اIـــعـــلــــومـــات األســـاســــيـــة اIـــتــــعـــلـــقـــة

بأنشطتها وتسييرها. 

37 : يــلـغـى الــنـظــام رقم 91-09  اIـؤرخ في 14 اIـادة اIـادة 
غــشت ســنــة 1991 الــذي يــحــدد قــواعــد احلــذر في تــســيــيــر
اIــــصـــارف واIــــؤســــســـات اIــــالـــيــــةs اIــــعـــدل واIــــتــــممs وكل

األحكام اخملالفة لهذا النظام. 

sعـــنــد احلـــاجــة sــادة 38 : : حتــدد أحـــكــام هـــذا الــنـــظــامIــادة اIا
بتعليمات لبنك اجلزائر.

اIادة اIادة 39 : : تطبق أحكـام هذا النظـام اعتبارا من أوّل
أكتوبر سنة 2014.

اIادة اIادة  40 : : ينـشر هـذا النـظام في اجلـريدة الـرسمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 16 فبراير سنة 2014.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــظـــام رقم نـــظـــام رقم 14-02 مــؤر مــؤرّخ في خ في 16 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435
16 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة s2014 يـــتـــعـــلـق بـــاخملـــاطــرs يـــتـــعـــلـق بـــاخملـــاطــر اIــوافق اIــوافق 

الكبرى وباIساهمات.الكبرى وباIساهمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �ـقــتـضى األمـر رقم 96-09 اIـؤرّخ في 19 شــعـبـان
عام 1416 اIوافق 10 ينـاير سنة 1996 واIُتعـلّق باالعـتماد

sاإليجاري
- و�قتضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27  جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلّق
بـالــنّـقــد والـقـرضs اIُــعـدّل واIُــتـمّـمs ال سـيّــمـا اIـواد 62 (ح)

sو74 و97 و114  منه
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIؤرّخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اIـوافق 2 يــونـيــو ســنـة s2001 واIــتــضـمّن

sمحافظ ونوّاب مُحافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عـام 1422 اIـوافق 2 يــونـيــو ســنـة s2001 واIــتــضـمّن

sأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسي اIـــــؤرّخ في 26
شعبان عام 1423 اIوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واIتضمّن

sعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
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- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـوم الـــرّئـــاسي اIــؤرّخ في 24
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004
واIــتـضــمّن تــعــيــX عـضــوين في مــجــلس الــنّـقــد والــقـرض

sلبنك اجلزائر
- و�ـقتـضى اIرسـوم الرّئـاسي اIؤرّخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اIوافق أوّل يونيو سنة 2006 واIتضمّن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-09 اIـؤرخ في 4 صـفـر
عام 1412 اIوافق 14 غـشت  سنة 1991 الذي يـحدد قـواعد
احلـذر في تـسـيـيـر اIــصـارف واIـؤسـسـات  اIـالـيـةs اIـعـدّل

sتمّمIوا

- و�قـتضى الـنظام رقم 11-08 اIؤرّخ في 3 مـحرّم
عــــام 1433 اIــــوافق 28 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2011 واIــــتـــــعــــلق

sاليةIؤسسات اIبالرقابة الداخلية للبنوك وا

- و�قـتضى النظام رقم 14-01 اIؤرّخ في 16 ربيع
الثاني عام 1435 اIوافق 16 فبراير سنة 2014 واIتضمن

sاليةIؤسسات اIطبقة على البنوك واIالءة اIنسب ا

- وبــــنـــاء عــــلى مــــداوالت مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
s2014 بتاريخ 16 فبراير سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اIادة األولىاIادة األولى : يهدف هذا الـنظام إلى حتديـد القواعد
التي يجب أن تـتقـيد بهـا البـنوك واIؤسـسات اIـالية في

مجال تقسيم اخملاطر وأخذ اIساهمات.

اIادة اIادة 2 : : لتطبيق هذا النظامs يقصد �ا يأتي :

أمــوال خـــاصــة قــانــونــيــة :أمــوال خـــاصــة قــانــونــيــة : األمـــوال اخلــاصــة كــمــا هي
مــحــددة بــالــنـظــام رقم 14-01 مـؤرّخ في 16 ربــيع الــثـاني
عـام 1435 اIـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2014 واIتـضـمن نسب

sاليةIؤسسات اIطبقة على البنوك واIالءة اIا

خطـر كبير :خطـر كبير : مجموع اخملـاطر التي يتعرض لها بنك
أو مـــؤســـســـة مـــالـــيـــة بـــخـــصـــوص نـــفس اIـــســـتـــفـــيـــد جــراء
عـمـلــيـاته الـتي يـتــعـدى مـبـلـغـهـا 10 % من األمــوال اخلـاصـة

sعنيةIالية اIؤسسة اIللبنك أو ا

نــــفس اIــــســــتــــفــــيـــد :نــــفس اIــــســــتــــفــــيـــد : األشــــخــــاص الــــطــــبــــيــــعــــيــــون أو
اIـــعـــنـــويـــون و"األشـــخـــاص ذوو الـــصـــلـــة" الـــذيـن يـــتـــعــرض

sالية خلطر بشأنهمIؤسسة اIالبنك أو ا

"األشخـاص ذوو الصـلة" :"األشخـاص ذوو الصـلة" : األشـخاص الـطبـيعـيون أو
اIــعـــنــويــون الــذيـن تــربــطــهم صـالت أيّــا كــانت طــبـــيــعــتــهــا
بـــحـــيث أنّـه يـــحـــتـــمل أن تـــنـــعـــكـس صـــعـــوبـــات تـــمـــويل أو

تـســديـد قــروض يـواجـهــهـا أحــد األشـخــاص عـلـى األشـخـاص
: Xاآلخرين. وتعتبر هذه الصالت قائمة ب

- كـــــيــــانــــات مــــجــــمـع يــــتــــكــــون مـن شــــركــــة - أمّ ومن
sفروعها ومن مؤسسات مشتركة

- األشـــخـــاص الـــطـــبــــيـــعـــيـــون أو اIـــعــــنـــويـــون الـــذين
يـخـضعـون إلى إدارة فـعـليـة مـشتـركـة أو تربـطـهم عالقات
أعــمــال راجــحـــة (تــعــاقــد خـــارجيs ...)s أو الــذين تـــربــطــهم

عقود ضمانات متقاطعة.

مــســاهــمــات :مــســاهــمــات : ســنـــدات تــســمح حــيــازتــهــا اIــســتــمــرة
�ـمارسـة تأثيـر أو رقابـة على الـشركـة اIُصْـدرة. وتعـتبر
هـذه الوضعية قـائمة عندمـا �تلك بنك أو مؤسـسة مالية
10 % عـلـى األقل من رأس اIــال أو من حــقــوق الــتـصــويت

في تلك الشركة.

اIادة اIادة 3 : : لـتطـبيـق هذا الـنظـام وفيـمـا يخص حـساب
Xالـنــسب الــقـصــوى لــلـمــخـاطــر الــكـبــرى ال يـتـم األخـذ بــعـ

االعتبار :

- اIـساهمات وكـل مستحـقات أخرى �ـاثلة لألموال
اخلاصة احملوزة في بنـوك ومؤسسات مالية أخرى وقابلة

sللطرح من األموال اخلاصة

- اخملاطر اIتعرض لها عند التسوية :

 1) عـملـيات مـتعـلـقة بـسعـر الصـرف خالل يومي (2)
sالعمل اللذين يليان تاريخ تنفيذ االلتزام

2) عـمــلـيــات شـراء أو بــيع قــيم مـنــقــولـة خالل فــتـرة
ثالثـة (3) أيـام عــملs ابــتــداء من تــاريخ تــنــفــيــذ الـبــنك أو

اIؤسسة اIالية اللتزامه.

الباب األولالباب األول
تقسيم اخملاطر تقسيم اخملاطر 

اIـادة اIـادة 4 : : يــجب عــلى كل بــنك أو مـؤســســة مـالــيـة أن
Xيـــحـــتـــرم بـــاســتـــمـــرار نـــســـبــة قـــصـــوى ال تـــفــوق 25 % ب
مجـموع اخملاطر الـصافيـة اIرجحة الـتي يتعـرض لها على

نفس اIستفيد ومبلغ أمواله اخلاصة القانونية.

�ــكن الـلــجــنـة اIــصــرفـيــة أن تــفـرض نــســبـة قــصـوى
أدنى مـن هـــذا احلـــد بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــعـض اIـــســـتـــفـــيـــدين أو

بالنسبة جلميع مستفيدي بنك أو مؤسسة مالية.

اIـادة اIـادة 5 : : يـجب أالّ يـتجـاوز مـجمـوع اخملـاطر الـكـبرى
الــتـي يـتــعــرض لــهــا بــنك أو مــؤســسـة مــالــيــة ثــمــانــيـة (8)

أضعاف مبلغ أمواله اخلاصة القانونية.
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اIــــادة اIــــادة 6 : : تــــعــــرّض جتــــاوزات اIـــــعــــايــــيــــر احملــــددة في
اIادتX 4 و5 أعاله لعقوبات اللجنة اIصرفية.

7 : : تــتـــمــثل اخملــاطــر اIــتــعــرض لــهــا عــلى نــفس اIـادة اIـادة 
اIــــســــتــــفـــيــــد فـي قـــروض الــــصــــنــــدوق بــــجــــمــــيع أنــــواعــــهـــا
والـسنـدات ومـا �اثـلـها وااللـتـزامات بـالتـوقـيع اIـمنـوحة

وغير القابلة للرجوع فيها.

يسنـد لهذه اخملـاطرs صـافية من الـضمـانات اIقـبولة
واIؤونـات اIكـونةs مـعدالت الـترجيـح احملددة في اIادة 11

من هذا النظام.

االلتزامات بالـتوقيع اIمنوحة حتوّل قبل أن يسند
لـهـا مــعـدل الـتـرجـيح اIـوافق إلى مـا يـكـافـئـهـا من مـخـاطـر
القرض وفقا لعوامل التحويل احملددة في اIادة 12 أدناه.

اIـادة اIـادة 8 : : عـنـدمـا يـكـون خـطـر مـا مـضـمونـا مـن طرف
الــغـــيـــرs يــعـــتـــبــر هـــذا اخلـــطـــر مــتـــعـــرضــا لـه وقــائـــمـــا عــلى
الـــضـــامن في حـــدود الـــضـــمــان اIـــتـــحــصـل عــلـــيه. ويـــســـنــد
الـبــنك أو اIــؤسـسـة اIــالـيــة إلى اجلـزء مـن اخلـطـر اIــغـطى
بـهــذا الـشـكل الـتـرجـيح اIـطـبـق عـلى الـضـامن عـلى الـنـحـو

الوارد في اIادة 11 أدناه.

يــبــقى اجلـزء غــيـر اIــغـطـى بـالــضـمــان خـاضــعـا Iــعـدل
الترجيح اخلاص باIدين.

اIـادة اIـادة 9 : : تُؤخـذ الـضـمـانـات اIـقـبـولـة بـعـX االعـتـبار
طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــواد 17 و18 و19 من الـــنـــظــام رقم 01-14
اIـؤرخ في 16 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اIـوافق 16 فـبـراير
سـنة 2014 واIـتـضـمن نـسب اIالءة اIـطـبـقـة عـلى الـبـنوك

واIؤسسات اIالية.

اIــادة اIــادة 10 : : �ـــكن الـــبـــنـــوك واIـــؤســـســـات اIـــالـــيـــة أن
تـــخــفّض مـن مــخــاطـــرهــا اIــتـــعــلـــقــة بــالـــقــروض الــعـــقــاريــة
الـسكـنـيـة بـنسـبـة أقـصـاها 50 % من قيـمـة الـعـقـار اIـعني

إذا استوفى أحد الشرطX اIذكورين أدناه :

- إذا كـان اخلطر مـضمونـا برهن رسمي من اIـرتبة
sاألولى

- إذا تـعلق اخلـطر بعـملـية اعـتمـاد إيجـاري عمـلياتي
يحتفظ �وجبه اIؤجر باIلكية الكاملة للعقار.

يـــتم حـــســـاب قـــيـــمــة الـــعـــقـــار الـــســكـــنـي عــلـى أســاس
معـايير تـقييم احـترازية. ويجـب على البـنك أو اIؤسسة
اIـــالــيــة اIــعـــنــيــة أن يــكـــون قــادرا عــلى الـــتــبــريــر لـــلــجــنــة

اIصرفية احترامه لهذا اIتطلب.

اIـــــادة اIـــــادة 11 : : مـــــعــــــدالت الــــــتــــــرجــــــيـح اIـــــطــــــبــــــقــــــة عــــــلى
مستحقات اIيزانية هي كاآلتي :

1) معدل الترجيح ) معدل الترجيح 0 %

sماثلةIمستحقات على الدولة والهيئات ا -

- ودائع ومــســتـحــقــات عـلـى بـنك اجلــزائــر واIــصـالح
sالية لبريد اجلزائرIا

- مستحقات على اإلدارات اIركزية واحمللية.

2) معدل الترجيح ) معدل الترجيح 20 %

- ودائع وقـــروض لــلـــبـــنــوك ولـــلــمـــؤســســـات اIــالـــيــة
sتواجدة في اجلزائرIا

- ســنـدات االســتـحــقــاق مـصــدرة من طــرف الـبــنـوك
sتواجدة في اجلزائرIالية اIؤسسات اIوا

- ودائع وقـروض لـلــبـنـوك ولــلـمـؤسـســات اIـالـيـة أو
اIــؤســســات اIــمــاثــلـــة اIــتــواجــدة بــاخلــارج والــتي تــتــمــتع

بتنقيط يعادل على األقل - AA أو ما يكافئ ذلك.

3) معدل الترجيح ) معدل الترجيح 50 %

ودائع وقــروض لــلــبــنــوك ولـــلــمــؤســســات اIــالــيــة أو
اIــؤســســات اIــمــاثــلـــة اIــتــواجــدة بــاخلــارج والــتي تــتــمــتع
بتـنقيط - BBB على األقل أو مـا يعـادله ويقل عن - AA أو

ما يعادله.

4) معدل الترجيح ) معدل الترجيح 100 %

مــجــمــوع اIـســتــحــقــات الــتي ال تــســتــفــيــد من مــعـدل
ترجيح أقل من s% 100 ال سيما :

- جـــــــمـــــــيـع الـــــــقـــــــروض لــــــــلـــــــمـــــــؤســـــــســــــــات ولألفـــــــراد
sا فيها االعتمادات اإليجارية� sوللجمعيات

- جــمـيع اIـسـتـحــقـات اIُـكـونـة لـألمـوال اخلـاصـة غـيـر
تلك اIطروحة وفقا للمادة 21 من هذا النظام.

اIــادة اIــادة 12 : : إنّ عـــوامل الــتـــحـــويل خملــتـــلف الـــعــنـــاصــر
خارج اIيزانية هي :

1. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 0 %

تـسـهـيـالت الـسـحـوبـات عـلى اIـكـشـوف وااللـتـزامـات
بــاإلقــراض غــيـر اIــســتــعــمــلــة والــتي �ــكن إلــغــاؤهــا بـدون

شرط في أي وقت وبدون إخطار مسبق.

2. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 20 %

االعـتـمـادات اIـسـتـنديـة اIـمـنـوحـة أو اIـؤكـدة عـنـدما
تشكل السلع محل االعتمادات ضمانا.
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3. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 50 %

1- االلــتــزامــات بــالــدفع اIــتــرتــبــة عــلى االعــتــمـادات

اIــســـتــنـــديـــة عــنـــدمــا ال تـــشــكـل الــســـلع مـــحل االعــتـــمــادات
 sضمانا

2 - الــــكـــفــــاالت اخلــــاصـــة بــــالــــصـــفــــقـــات الــــعــــمـــومــــيـــة
وضــــمــــانــــات حــــسن الــــنـــهــــايــــة وااللــــتــــزامـــات اجلــــمــــركــــيـــة

sوالضريبية

3 - الــتـســهـيالت غـيــر الـقــابـلـة لــلـرجــوع فـيـهــا وغـيـر
اIـــســــتـــعــــمـــلـــة كــــالـــســــحب عــــلى اIـــكــــشـــوف وااللــــتـــزامـــات

باإلقراض التي تفوق مدتها األصلية سنة واحدة.

4. عامل التحويل بـ . عامل التحويل بـ 100 %

s1 - القبول

2 - فـــتح الــــقـــروض غـــيـــر الـــقــــابـــلـــة لـــلــــرجـــوع فـــيـــهـــا
sوالكفاالت التي تشكل بدائل القروض

sمنوحةI3 - ضمانات القروض ا

4 - االلـــتــزامـــات بـــالــتـــوقـــيع األخــرى غـــيـــر الــقـــابـــلــة
للرجوع فيها وغير اIذكورة أعاله.

اIـادة اIـادة 13 : : إنّ الـقـروض اIـمـنـوحـة لـتـمـويل اIـشـاريع
(Project financing) "ـسـمـاة "تـمـويل مـشروعIبــالــتــقـنـية ا
ال تـــضــــاف إلى اخملــــاطــــر اIـــتــــعــــرض لـــهــــا عــــلى مــــســـاهــــمي
الـــكــيــانــات اIــنــشــأة إلجنــاز هـــذه اIــشــاريعs شــريــطــة عــدم
وجود ضمانات متقاطعة بX اIساهمX والكيان اIنشأ.

اIـادة اIـادة 14 : : يـجب أن تُـسـتـخـرج الـعـنـاصـر اIـسـتـعـمـلـة
حلــســاب اIـعــايــيـر اIــذكــورة أعالهs من مــحــاســبـة الــبــنـوك

واIؤسسات اIالية.

اIادة اIادة 15 : : يجب أن يتوفـر لدى البنوك واIؤسسات
اIالية تقـرير لتدقيق خارجي حول اخملاطر التي تتعرض
لهـا على كل شركـة تشكل خـطرا كبـيرا �فـهوم اIادة 2 من

هذا النظام.

اIـادة اIـادة 16 : : تـقـوم الـبـنـوك واIـؤسـسـات اIـالـيـة دوريـا
بـــإعــداد ســيـــنــاريــوهــات أزمـــة تــتــعـــلق بــتــدهـــور مــخــاطــر

القرض على األطراف اIقابلة الرئيسية.

sاالعتـبار Xيـجب أن تأخـذ هذه الـسـينـاريوهـات بعـ
عـلى وجه اخلــصـوصs تــركـيــزات مـخــاطـر الــقـرض وقــيـمـة

حتقيق الضمانات اIتعلقة بها.

اIادة اIادة 17 : : يجب على الـبنوك واIؤسـسات اIالية أن
تـــصــرح كـل ثالثــة (3) أشـــهـــر �ــخـــاطـــرهــا الـــكـــبــرىs وفـــقــا

ألحكام حتددها تعليمة من بنك اجلزائر.
الباب الثانيالباب الثاني

نظام اIساهمات نظام اIساهمات 
18 : : يــســمح لــلــبــنـوك واIــؤســســات اIــالــيـة أن اIـادة اIـادة 
تـــــأخـــــذ وحتــــوز مـــــســـــاهــــمـــــات وفـــــقـــــا لــــلـــــشـــــروط واحلــــدود

اIنصوص عليها في اIواد من 19 إلى 22 أدناه.
19 : : يـــجـب أالّ تـــتـــجـــاوز اIـــســــاهـــمـــات أيـــا من اIــادة اIــادة 

: Xاحلدين اآلتي
- لــــــكـل مـــــــســـــــاهـــــــمــــــة : 15 % من األمـــــــوال اخلـــــــاصــــــة

sالقانونية
- جملـــمــوع اIـــســـاهـــمــات : 60 % من األمـــوال اخلـــاصــة

القانونية.
اIــادة اIــادة 20 : : ال تـــخــضـع لــلـــحــدود الـــواردة في اIــادة 19

أعاله :
1) اIـــســـاهـــمـــات احملـــوزة في الـــبـــنـــوك واIـــؤســـســات

sتواجدة باجلزائرIالية اIا
2) اIـــســـاهـــمـــات في مـــؤســـســات خـــاضـــعـــة لـــلـــقـــانــون
sاجلزائـري التي تشـكل تفرعـا أو امتدادا لـلنشـاط البنكي
�ـا فـيـها مـؤسـسـات الـترقـيـة الـعـقاريـة اIـنـشـأة من طرف
الـبنـوك واIؤسـسات اIـاليـة وكذا اIـؤسسات الـتي تـسيّر

sبنوك الساحة Xخدمات ما ب
3) الـسنـدات اIقـتناة مـنذ أقل من ثالث (3) سـنوات

في إطار عملية مـساندة مالية أو بغـرض تطهير أو إنقاذ
sمؤسسات

4) اIـــســاهــمـــات الــتي مـــنح بــشـــأنــهــا مـــجــلس الـــنــقــد

والقرض ترخيصا صريحا.
اIادة اIادة 21 : : يطرح : 

أ) من األموال اخلاصة القاعدية :أ) من األموال اخلاصة القاعدية :
1) 50 % من اIــســاهــمــات في الــبــنــوك واIــؤســســات
اIـــالــيــة اIــتــواجــدة بــاجلــزائـــر وفي الــبــنــوك واIــؤســســات

sتواجدة باخلارجIالية أو ما ماثلها اIا
2) الـــتـــجـــاوزات في اIـــســـاهـــمـــات الـــتي تـــفـــوق أحــد

احلدين الواردين في اIادة 19 أعاله.
في حـــــــالـــــــة جتـــــــاوز احلـــــــد الـــــــفـــــــردي إلحـــــــدى أو عــــــدة
مساهمات من جهة واحلد اإلجمالي من جهة أخرىs يُطرح

أعلى جتاوز. 
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ب ) من األموال اخلاصة التكميلية : ب ) من األموال اخلاصة التكميلية : 

50 % مـن اIـــســــاهـــمــــات في الــــبـــنــــوك واIـــؤســــســـات

اIـــالــيــة اIــتــواجــدة بــاجلــزائـــر وفي الــبــنــوك واIــؤســســات
اIالية أو ما ماثلها اIتواجدة باخلارج.

اIادة اIادة 22  :  : لتـطبيـق هذا النـظامs تؤخـذ كل مسـاهمة
بصافي قيمتها احملاسبية.

اIـادة اIـادة 23 : : �ـكن اللـجـنـة اIـصرفـيـة أن تـرخص لـبنك
أو Iــؤســـســة مــالــيــة بــعــدم االمــتـــثــال ألحــكــام هــذا الــنــظــام

لفترة معينة.

اIادة اIادة 24 : : تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا النظام.

اIادة اIادة 25 : : تطـبق أحـكام هـذا النـظامs ابـتداء من أوّل
أكتوبر سنة 2014.

اIـادة اIـادة 26 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 16 فبراير سنة 2014.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـظام رقم نـظام رقم 14-03  مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 ربـيع الـثـانـــي عــام  ربـيع الـثـانـــي عــام 1435
اIـوافــقاIـوافــق 16 فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة s2014 يــتـعــلق بــتـصــنـيفs يــتـعــلق بــتـصــنـيف
اIـــســــتـــحـــقـــات وااللـــتـــزامـــات بـــالـــتــــوقـــيع لـــلـــبـــنـــوكاIـــســــتـــحـــقـــات وااللـــتـــزامـــات بـــالـــتــــوقـــيع لـــلـــبـــنـــوك

واIؤسسات اIالية وتكوين اIؤونات عليها.واIؤسسات اIالية وتكوين اIؤونات عليها.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ محافظ بنك اجلزائر

- �ـقــتـضى األمـر رقم 96-09 اIـؤرّخ في 19 شــعـبـان
عـام 1416 اIـوافق 10 يـنـايـر سـنة 1996 واIـتـعـلّق بـالـقرض

sاإليجاري

- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIـؤرّخ في 27 جـمادى
الـثّـانـيـة عـام  1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلّق
بـالنّـقد والـقرضs اIُـعـدّل واIُتـمّمs ال سيّـما اIـادتان 62 (ح)

sو97 منه

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIؤرّخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمّن

sمحافظ ونوّاب محافظ بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرّئـاسي اIؤرّخ في 10 ربـيع
األوّل عـام 1422 اIـوافق  2 يــونــيــو ســنـة 2001 واIــتــضـمّن

sأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسي اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1423 اIوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واIتضمّن

sعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقــتـضـى اIـرســــوم الـرّئــاســي اIـــؤرّخ فــي 24 
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004
واIــتـضــمّن تــعــيــX عـضــوين في مــجــلس الــنّـقــد والــقـرض

sلبنك اجلزائر
- و�ـقتـضى اIرسـوم الرّئـاسي اIؤرّخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اIوافق أوّل يونيو سنة 2006 واIتضمّن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-09 اIـؤرخ في 4 صـفـر
عـام 1412 اIـوافق 14 غـشت سـنة 1991 الـذي يـحـدد قـواعـد
احلـذر في تــسـيـيــر اIـصـارف واIـؤســسـات اIـالــيـةs اIـعـدّل

sتممIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــنــــظــــام رقم 09-04 اIــــؤرخ في أول
شعـبان عام 1430 اIوافق 23 يولـيو سـنة 2009 واIـتضمن
مـخطط احلـسـابـات الـبنـكـيـة والـقواعـد احملـاسـبـية اIـطـبـقة

sاليةIؤسسات اIعلى البنوك وا
- و�قـتضى الـنظام رقم 11-05 اIؤرخ في 26 رجب
عام 1432 اIوافق 28 يونـيو سـنة 2011 واIـتعـلق بـاIعـاجلة

sاحملاسبية للفوائد غير احملصلة
- و�قـتضى الـنظام رقم 14-01 اIؤرّخ في 16 ربيع
الــــــثـــــــاني عــــــام  1435 اIــــــوافق 16 فـــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة 2014
واIتضمن نسب اIالءة اIـطبقة على الـبنوك واIؤسسات

sاليةIا
- و�قـتضى الـنظام رقم 14-02 اIؤرّخ في 16 ربيع
الـثـاني عام 1435 اIـوافق 16 فـبـرايـر سـنة 2014 واIـتـعلق

sساهماتIباخملاطر الكبرى وبا
- وبـــنــاء عـــلى مـــداوالت مـــجـــلس الـــنــقــــد والـــقــــرض

  s2014 بتاريــخ 16 فبراير سنة
يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهـدف هـذا الـنـظـام إلى حتـديـد قـواعد
تـصــنـيف اIــسـتـحــقـات وااللــتـزامــات بـالــتـوقــيع لـلــبـنـوك
واIؤسسات اIاليـة وتكوين اIؤونات عليها وكذا كيفيات

تسجيلها احملاسبي.
I - تصنيف اIستحقات - تصنيف اIستحقات

sـسـتــحـقـات �ـفـهــوم هـذا الـنـظـامIـادة 2 :  : يـقـصــد بـاIـادة اIا
جـــمــيـع الــقــروض اIـــمــنـــوحــة لألشـــخــاص الــطـــبــيـــعــيــX أو
اIــعـنــويــX اIـســجــلـة في مــيــزانـيــة الـبــنــوك واIـؤســسـات

اIالية.
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اIـادة اIـادة 3 :  : تـصـنف اIـسـتـحـقـات في شـكل مـسـتـحـقات
جارية ومستحقات مصنفة.

اIادة اIادة 4 : : تعتبر مـستحقات جارية اIستحقات التي
يبدو حتصيلها التام في اآلجال التعاقدية مؤكدا.

كما تدرج في هذا الصنف:

sرفقة بضمان الدولةIستحقات اIا -

- اIـــســتــحـــقــات اIـــضــمــونـــة بــالـــودائع اIــكـــونــة لــدى
sقرضةIالية اIؤسسة اIالبنك أو ا

- اIـســتـحـقـات اIــضـمـونـة بــسـنـدات مـرهــونـة قـابـلـة
للتحويل إلى سيولة دون أن تتأثر قيمتها.

اIـادة اIـادة 5 :  : تــعـتــبـر مـســتـحــقـات مـصــنـفــة اIـسـتــحـقـات
: Xاآلتيت XيزتIالتي تبدي إحدى ا

- حتـمـل خـطــرا مــحـتــمال أو أكــيـدا لــعــدم الـتــحــصـيل
sالكلي أو اجلزئي

- حتـتوي عـلى استـحقـاقات غـير مـدفوعـة منـذ أكثر
من ثالثة (3) أشهر.

تــــوزع اIــــســــتــــحـــقــــات اIــــصــــنــــفــــةs حــــسب مــــســــتـــوى
مخاطرهاs إلى ثالث (3) فئات:

sمستحقات ذات مخاطر �كنة -

sمستحقات ذات مخاطر عالية -

- مستحقات متعثرة.

الفئة الفئة 1 : مستحقات ذات مخاطر �كنة : مستحقات ذات مخاطر �كنة

يصنف ضمن هذه الفئة:

- الــقـــروض الــقــابـــلــة لالهــتـالك الــتي لم يـــســدد عــلى
األقل أحــــد اســــتـــحــــقــــاقــــاتـــهــــا مــــنـــذ 90 يــــومــــا وكـــذا قــــوائم
الـقروض الواجـبة السـداد في أجل استحـقاق واحد والتي

sلم تسدد بعد 90 يوما من انقضاء أجل استحقاقها

- االعـتــمــادات اإليـجــاريـة الــتي لم يــســدد عـلى األقل
sأحد أقساطها منذ 90 يوما

- األرصـــدة اIــديـــنـــة لـــلـــحـــســـابــات اجلـــاريـــة الـــتي لم
تــســجلs خالل فــتــرة من 90 إلى 180 يــومــا حــركــات دائــنـة
تـغـطي مـجـمل األعـبـاء اIـصـرفـيـة وجـزءا مـعـتـبرا مـن هذه

sدينةIاألرصدة ا

- الـــقــــروض الـــعـــقــــاريـــة لألفــــراد اIـــضـــمــــونـــة بـــرهن
رسـمي الـتي لم تـسـدد استـحـقـاقـاتـهـا الشـهـريـة مـنـذ سـتة

s(6) أشهر على األقل

- اIـســتـحـقــات بـكل أنــواعـهـا الــتي يـكــون حتـصـيــلـهـا
الكلي أو اجلزئي غيـر مؤكد جراء تدهور الوضعية اIالية
للطرف اIقابلs مـا يوحي بخسائر محـتملة (قطاع نشاط
sانـــخـــفـــاض مــعـــتـــبـــر في رقم األعـــمــال sيـــواجه صـــعـــوبــات
استـدانة مفـرطةs...) أو تـواجه صعوبـات داخليـة (نزاعات

.(...sXساهمIا Xب
الفئة الفئة 2 : مستحقات ذات مخاطر عالية : مستحقات ذات مخاطر عالية

تصنف ضمن هذه الفئة:
- الــقـــروض الــقــابـــلــة لالهــتـالك الــتي لم تـــســدد عــلى
األقـل أحـــد اســـتـــحـــقــــاقـــاتـــهـــا مـــنـــذ 180 يـــومـــا وكـــذا قـــوائم
الـقروض الواجـبة السـداد في أجل استحـقاق واحد والتي

sلم تسدد منذ 180 يوما بعد انقضاء أجل استحقاقها
- األرصـــدة اIــديـــنـــة لـــلـــحـــســـابــات اجلـــاريـــة الـــتي لم
تـســجلs خالل فـتـرة من 180 إلى 360 يـومـا حـركـات دائـنـة
تـغـطي مـجـمل األعـبـاء اIـصـرفـيـة وجـزءا مـعـتـبرا مـن هذه

sدينةIاألرصدة ا
- االعـتــمــادات اإليـجــاريـة الــتي لم يــســدد عـلى األقل

sأحد أقساطها منذ 180 يوما
- الـــقــــروض الـــعـــقــــاريـــة لألفــــراد اIـــضـــمــــونـــة بـــرهن
رسمي الـتي لم تـسـدد اسـتحـقـاقـاتهـا الـشـهريـة مـنـذ اثني

sعشر (12) شهرا على األقل
- مـسـتـحـقـات مـحـوزة عـلى طـرف مقـابـل مصـرح به

sمحل تسوية قضائية
- مـستـحـقات ذات مـاديـة أو محـتـوى محل اعـتراض

قضائي.
كـــمــا تـــصــنف ضـــمن هــذه الـــفــئــةs بـــغض الــنـــظــر عن
وجود اسـتحقاقـات غير مـسددةs اIستـحقات بـكل أنواعها
الــتي يــكــون حتــصــيــلــهــا الــكــلي أو اجلــزئي أكــثــر مـن غــيـر
مــؤكـد. ويــتـعــلق األمـر عــلى اخلـصــوص بـاألطــراف اIـقــابـلـة
الــتي تـــدهــورت وضــعـــيــتــهـــا اIــالــيـــة بــشــدة والـــتي تُــبــدي
عــمـومــا وبــخــطــورة أكـبــر نــفس اIــيّــزات اخلــاصـة بــالــفــئـة

األولى أو التي كانت محل إجراء إنذار. 
الفئة الفئة 3 : مستحقات متعثرة : مستحقات متعثرة

تـصـنف ضــمن هـذه الــفـئـة اIــسـتــحـقـات الــتي يـكـون
حتصـيلهـا الكلي أو اجلـزئي متعـثرا والتي ال يُـتوقّع إعادة
تـــصـــنــيـــفــهـــا كـــمــســـتــحـــقـــات جــاريـــة. ويـــتــعـــلق األمـــر عــلى

اخلصوص �ا يأتي :
- الــقـــروض الــقــابـــلــة لالهــتـالك الــتي لم يـــســدد عــلى
األقل أحــد اســتــحــقــاقــاتــهــا مـنــذ أكــثــر من 360 يــومــا وكـذا
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قوائم الـقروض الـواجبـة السـداد في أجل استـحقـاق واحد
والتي لم تسدد منذ 360 يوما على األقل بعد انقضاء أجل

sاستحقاقها
- االعـتــمــادات اإليـجــاريـة الــتي لم يــســدد عـلى األقل

sأحد أقساطها منذ أكثر من 360 يوما
- الـــقــــروض الـــعـــقــــاريـــة لألفــــراد اIـــضـــمــــونـــة بـــرهن
رسـمي الـتي لم تـسـدد استـحـقـاقـاتهـا الـشـهـرية مـنـذ أكـثر

sمن ثمانية عشر (18) شهرا
- األرصـــدة اIــديـــنـــة لـــلـــحـــســـابــات اجلـــاريـــة الـــتي لم
تـســجل حــركــات دائـنــة تــغـطـي مـجــمل األعــبــاء اIـصــرفــيـة

sمنذ أكثر من 360 يوما sوجزءا معتبرا من األصل
sستحقات التي �ّ إسقاط أجلهاIا  -

- اIــســتــحـقــات احملــوزة عــلى طــرف مــقــابل في حــالـة
إفالس أو تصفية أو توقف عن النشاط.

اIـادة اIـادة 6 :  : بـالـنـسـبـة ألي طـرف مـقـابل يـؤدي تـخفـيض
الــتــصــنــيف ألحـــد اIــســتــحــقــات عــلــيـه بــفــعل الــعــدوى إلى
تـخفيض تصـنيف كل اIسـتحقات األخـرى عليه إلى نفس
فــئـــة اIــســـتــحـــقــات اIـــصــنـــفــةs وكـــذا تــخـــفــيـض تــصـــنــيف
االلـتـزامات بـالـتـوقيع اIـعـطـاة بصـفـة غيـر قـابـلة لـلـرجوع

فيها إلى التزامات مشكوك فيها.
إنّ االلـتزامـات بـالتـوقـيع اIـقدمـة بـصفـة غـير قـابـلة
لـلرجـوع فـيهـا لـطرف مـقـابل ال يـستـفـيد إالّ من الـتـزامات
بـــالـــتـــوقــيـع ويُـــشـــكل خـــطـــر عـــجــزs تـــصـــنّـف أيــضـــا ضـــمن

االلتزامات اIشكوك فيها.
في حــالـة انـتــمـاء الــطـرف اIــقـابل إلى مــجـمّعs يــقـيّم
الـبـنك أو اIـؤسـسـة اIـالـيـة أثـر عـجـز هـذا الـطـرف اIـقـابل
عـلـى وضـعــيــة اجملــمعs وعــنــد الــضـرورةs يــقــوم بــتــخـفــيض

تصنيف جميع اIستحقات على كل كيانات اجملمع.
sـادة 7 :  : فـي حـالـة إعــادة هـيــكـلــة مـســتـحق مــصـنفIـادة اIا
فـإنه يـجب إبـقـاؤه ضـمن فـئـة اIـسـتـحـقـات اIـصـنفـة الـتي
يــنـــتـــمي إلـــيــهـــا وذلك Iـــدة اثـــني عـــشــــر (12) شـــهـــرا عــلى
األقل. وبـــعــــد انـــقــــضـــاء هـــذه اIــــدة �ـــكـن إعـــادة تـــصــــنـــيف
مـسـتـحق مـعـاد هـيـكـلـتـه كـمـسـتـحق جـارs شـريـطـة احـتـرام
جـــدول الـــســـداد اجلــــديـــد والـــتـــحـــصــــيل الـــفـــعـــلـي لـــلـــفـــوائـــد

اIرتبطة به. 
sفي حــالـــة عــدم ســداد مــســتـــحــقــات مــعــاد هـــيــكــلــتــهــا
يُـخفّض تـصـنـيف مـجمـلـهـا إلى مـستـحـقـات مـتعـثـرةs بـعد

أجل 90 يوما.
يــجب إبالغ الــلــجــنــة اIــصــرفـيــة وبــنك اجلــزائــرs كل
ثالثة (3) أشهرs بقائمة اIستحقات اIصنفة التي أعيدت

هــــيـــكــــلـــتــــهــــا عـــــلـى األقــل مــــــرة واحـــــدة والــــتــي يــــفـــــوق
مبـلغهــا  50.000.000 ديـنار. وحتدد تـعليـمة لبـنك اجلزائر

كيفيات تطبيق هذا احلكم.              
اIادة اIادة 8 :  : إنّ اIـستحقـات غير القـابلة للـتحصيل هي

اIستحقات التي ليس لتحصيلها أي آفاق.
ال �ــكـن إدراج هــذه اIــســتـــحــقــات كــخـــســائــر إالّ بــعــد

استنفاد الطرق الودية أو القضائية.
غـــيــر أنـه �ــكن إدراج اIـــســتـــحـــقــات ضـــئــيـــلــة اIـــبــلغ
كـــخـــســائـــر مـــبــاشـــرةs ال ســـيــمـــا بـــالــنـــظـــر إلى مـــصــاريف

اإلجراءات.
II -  تــــكــــوين مــــؤونــــات عــــلى اIــــســــتــــحــــقــــات وعــــلى -  تــــكــــوين مــــؤونــــات عــــلى اIــــســــتــــحــــقــــات وعــــلى

االلتزامات اIشكوك فيهاااللتزامات اIشكوك فيها
اIــادة اIــادة 9 :  : تُــكـــوّن مــؤونـــات عـــامــة عـــلى اIــســـتــحـــقــات
اجلـــاريــــة بـــنــــســـبـــة 1%  ســـنـــويــــا حـــتـى يـــبـــلـغ مـــســــتـــواهـــا

اإلجمالي نسبة %3.
اIـادة اIـادة 10 :  : يــتم تــكـوين مــؤونـات لــلـمــسـتــحـقـات ذات
مــــخــــاطــــر �ـــكــــنــــة ومــــســــتــــحــــقـــات ذات مــــخــــاطــــر عــــالــــيـــة
ومـــســتــحــقــات مــتــعــثـــرة بــنــسب دنــيــا قــدرهــا 20% و%50

و100% على التوالي.
كـمـا تطـبّق هـذه الـنـسب عـلى االلـتزامـات بـالـتـوقيع
اIـعــطـاة لــطـرف مــقـابل بــصـفــة غـيـر قــابـلــة لـلــرجـوع فــيـهـا
تـكــون مـســتــحـقــاته مــصـنــفــة في إحـدى الــفــئـات اIــذكـورة

أعاله.
إنّ اIــؤونـــات عــلى االلــتـــزامــات بــالــتــوقـــيع اIــقــدمــة
بـصـفة غـيـر قابـلـة للـرجـوع فيـهـا لـطرف مـقـابل لم يسـتـفد
إالّ مـن االلــتــزامــات بــالــتـــوقــيع ويُــشــكـل في نــفس الــوقت

خطر عجزs تُكوّن وفق مستوى اخلطر اIتعرض له.
اIــادة اIــادة 11 :  : تُـــكــوّن اIــؤونــات عـــلى اIــســتـــحــقــات عــلى
أســاس مــبــلــغــهــا اإلجــمـالـيs خــارج الـفــوائــد غــيــر احملــصــلـة

وبعد طرح الضمانات اIقبولة.
اIـادة اIـادة 12 :  : الـضــمـانـات اIــقـبـولــة وحـصــة الـطـرح هي

كاآلتي : 
حصة حصة %100 : :

- ودائـع األمــــــوال وودائع الــــــضــــــمـــــــان لــــــدى الــــــبــــــنك
sقرضIا

sقرضةIالية اIؤسسة اIودائع الضمان لدى ا -
- الـضمـانات اIـتحـصل علـيهـا من الدولـة اجلزائـرية
أو من مــؤســـســات وصــنــاديق عــمــومــيــة جــزائــريــة تــمــاثل

sضماناتها ضمانات الدولة
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- سندات الدين الـتي تصدرها الدولة اجلزائرية أو
sتلك التي تستفيد من ضمان الدولة اجلزائرية

- الضـمـانـات اIـتـحـصل عـلـيـهـا من صـنـاديق وبـنوك
التنمية ومن هيئات �اثلة.

حصة حصة %80 : :

- ودائع الضـمان والودائع ألجل احملـوزة في اجلزائر
sلدى بنك غير ذلك الذي منح التسهيل

- ودائع الــضـمـان احملـوزة في اجلـزائـر لـدى مـؤسـسـة
sمالية غير تلك التي منحت التسهيل

- الــــضـــــمــــانــــات اIـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيــــهـــــا من الـــــبــــنــــوك
واIـؤسـسات اIـالـية وهـيـئات تـأمـX القـرض اIعـتـمدة في

sاجلزائر

- الــــضـــــمــــانــــات اIـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيــــهـــــا من الـــــبــــنــــوك
واIـــؤســســات اIــالـــيــة أو اIــؤســســـات اIــمــاثــلـــة اIــتــواجــدة
بـاخلـارجs واIـتـمــتـعـة بـتـنـقـيط يـسـاوي عـلى األقل  -AA أو
مــا يــعــادلهs بــاســتــثــنــاء الــضــمــانــات اIــمـنــوحــة مـن طـرف

sالشركات األم وفروعها األخرى

- ســنــدات الــدين الــتـي يــصــدرهــا بــنك أو مــؤســســة
ماليـة متواجـدة باجلزائـرs غيـر البنك أو اIـؤسسة اIـالية

sالذي منح التسهيل

- ســنــدات الـــدين الــتي تــداولـت في ســوق مــنــظــمــة
باجلزائر.

حصة حصة %50 : :

- الــــرهــــون الــــرســــمـــيــــة والــــرهــــون اIــــنــــقـــولــــة عــــلى
sركباتIا

- الــــضـــــمــــانــــات اIـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيــــهـــــا من الـــــبــــنــــوك
واIـــؤســســات اIــالـــيــة أو اIــؤســســـات اIــمــاثــلـــة اIــتــواجــدة
بـاخلـارجs واIـتمـتـعـة بـتنـقـيط يـسـاوي على األقل -BBB أو
مـــــا يــــعـــــادلـه وأقل من -AA أو مـــــا يـــــعـــــادلهs بـــــاســـــتـــــثـــــنــــاء
الـضـمـانـات اIـمـنــوحـة من طـرف الـشـركـات األم وفـروعـهـا

األخرى.

اIادة اIادة 13 :  : حتى تـكون الـضمـانـات مقـبولـةs يجب أن
تستوفي الشروط اآلتية :

- أن تــكــون الــودائع والــقــيم والــســنــدات اIــســتــلــمــة
كـضــمــان سـائــلــة وخـالــيــة من كل الــتـزام وأن تــكــون مـحل

sعقد مكتوب صحيح ويحتج به على الغير

sــذكـورة أعالهIإضــافـة إلـى اسـتـيــفـائــهـا الــشـروط ا -
يجـب أن تكـون الـضـمـانـات اIُـكـونـة من الـقـيم والـسـندات

اIــــصــــدرة من طــــرف مــــؤســــســــة أخــــرى قــــد �ّ تــــبــــلــــيــــغــــهـــا
لــلــمــؤسـســة اIــقــرضــة مع الـنّـص بـأنّــهــا مــخـصــصــة حــصـرا

sقرضةIؤسسة اIللدفع لصالح ا

- أن يُــنَـص صـراحــة عــلى أنّ الــضــمــانــات اIــســتــلــمـة
sغير مشروطة وقابلة للتحقيق عند أول طلب

- أن تكـون الـرهون الـرسـميـة مـسجـلة ومـن اIرتـبة
األولـىs إالّ إذا ســـــــبق وكـــــــانـت مـــــــحل تـــــــســـــــجـــــــيـل أو عــــــدة
تـســجـيالت ذات مـرتــبـة عــلـيـا لــفـائـدة الــبـنك أو اIــؤسـسـة
اIـالـيـة اIـقـرضـة أو لــفـائـدة الـدولـة بـغـرض تـسـويـة حـقـوق
الـتــســجـيل اIــتــعـلــقـة بــالـعــقــار اIـعــني. وال تُــقـبل الــرهـون
الرسـمـيـة على الـعـقـارات الـتجـاريـة إالّ إذا كـانت مكـتـمـلة

sوجاهزة لالستغالل

- أن تـكـون الرهـون اIـنـقولـة عـلى مركـبـات مسـجـلة
بـصـفـة قـانـونـيــة وتـخص مـركـبـات عـاديـة وجـديـدة وسـهـلـة

sالتداول

- أن تكون األمالك العـقارية وكذا السـندات احلاملة
للضمان محل تـقييم حذر من قبل خبراء مستقلX وعلى
أســـاس إجــراءات داخـــلـــيــة مـــكـــتــوبـــة. ويـــجب أن يــســـتـــنــد
Xـعايـنة فـعال وأن يَأخـذ بعIالـتقـييم إلى أسـعار الـسوق ا
االعتبار التكـاليف أو الصعوبات اIمكنة لتحقيق األصل
اIـــتـــحـــصل عـــلــــيه كـــضـــمـــان. ويـــجـب أن يـــتم حتـــيـــX هـــذه
الــتـقــيـيــمـاتs الســيـمــا لألخــذ بـعــX االعـتــبـار قِــدَم الـعــقـار

sمكن لظروف السوقIوالتدهور ا

Xأن تــغــطـى الــعــقــارات احلـــامــلــة لــلــضـــمــان بــتــأمــ -
مناسب عن الضرر.

اIــــادة اIــــادة 14 :  : بــــعـــد انــــقــــضــــاء مـــدة خــــمس (5) ســـنـــوات
ابـتداء من تـاريخ أول تـخفـيض في تصـنـيف اIسـتحـقات
اIــصـــنـــفــة واIـــغـــطــاة بـــضـــمـــانــات عـــيـــنــيّـــةs يـــجب تـــكــوين
مـؤونات كليـا على هذه اIسـتحقات دون طـرح الضمانات

التابعة لها.

اIادة اIادة 15 :  : يجب أن تتوفـر لدى البنوك واIؤسسات
اIـالـية إجـراءات داخلـيـة من شأنـهـا أن تسـمح لهـا بـالتـأكد
من شــرعـيـة الـضـمــانـات اIـتـحـصـل عـلـيـهـا وبــالـتـحـقق من
مالءمــة الــتــأمــX عــلى الــضّــرر اIــادي اIُــكــتــتب وبــتــقــديـر
مـبلغ الـتـغـطيـة اIـقـدمة فـعال وكـذا مـدى إمكـانـيـة التـنـفـيذ

الفعلي والسريع للضمانات اIتحصل عليها.

اIــادة اIــادة 16 :  : تــقــوم الــبــنــوك واIـــؤســســات اIــالــيــةs كل
ثـالثـــــــة (3) أشـــــــهـــــــر عـــــــلـى األقـلs �ـــــــراجـــــــعـــــــة تـــــــصـــــــنـــــــيف
مــــســــتــــحـــقــــاتــــهــــاs وســــنــــويـــا عــــلـى األقلs �ــــراجــــعــــة جـــودة
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اIــــتـــــعــــلـــــقــــة بــــهـــــا في اجلـــــانب الــــدائـن حلــــســـــاب مــــؤونــــات
الـتـزامـات الـتـمــويل ويُـقـيـد مـخـصص اIـؤونـة في اجلـانب

اIدين حلساب مخصصات اIؤونات لاللتزام بالتوقيع.
اIـادة اIـادة 18 :  : يــجب أن تـســجل مـحــاسـبـيــا اIـسـتــحـقـات
اIــــصــــنـــفــــة واIـــؤونــــات �ـــجــــرد وقـــوع احلــــاالت واألحـــداث
اIنصـوص عليـها في اIادة 5 من هذا الـنظـام وعلى أقصى

حد في نهاية كل ثالثي.
اIــادة اIــادة 19 :  : ال تُـــقـــيـــد اIــؤونـــات والـــفـــوائـــد اIـــتـــعـــلـــقــة
باIستحقات اIـصنفة في حساب النتائج. ويتم تسجيلها
محـاسبـياs طبـقا ألحـكام الـنظام رقم 11-05 اIؤرخ في 26
رجب عـام 1432 اIـوافق 28 يـونـيــو سـنـة 2011 واIــتـضـمن

اIعاجلة احملاسبية للفوائد غير احملصلة.
اIـادة اIـادة 20 :  : حتـسب الــفـوائـد الــسـاريـة والــتي لم يَـحن

أجل استحقاقها عند كل إقفال محاسبي.
sـترتـبـة علـيـهاIـنـتوجـات واألعـباء الـبـنـكيـة اIتـقـيد ا
عــلى الــتــوالـيs في اجلــانب اIــدين لــلــحــســابــات اIــنــاســبــة
لـلـمـسـتـحـقــات اIـرتـبـطـة وفي اجلـانـب الـدائن لـلـحـسـابـات

اIناسبة للديون اIرتبطة.
اIادة اIادة 21 :  : تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا النظام.

اIادة اIادة 22 :  : تطـبق أحـكام هـذا النـظامs ابـتداء من أول
أكتوبر سنة 2014.

اIـادة اIـادة 23 :  : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 16 فيراير  سنة 2014.

محمد محمد لكصاسيلكصاسي

الـضـمـانـات اIــتـحـصل عـلـيـهـاs ال سـيـمــا بـالـنـظـر لـقـيـمـتـهـا
السـوقـية وإمـكـانيـة تـنفـيـذهـا. وعنـد االقـتضـاءs يـتم فورا
تـــخـــفـــيض تـــصـــنـــيـــفـــهــا وإعـــادة ضـــبـط اIــؤونـــات الـــســـابق

تكوينها عليها.
III - التسجيل احملاسبي 

اIــــادة اIــــادة 17 :  : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام الــــنــــظــــام رقم 04-09
اIـــــؤرخ في أول شــــعـــــبــــان عــــام 1430 اIــــوافق 23 يــــولــــيــــو
ســـنـــة 2009 واIـــتـــضــــمن مــــخـــطـط احلـــســــابـــات الــــبـــنــــكـــيـــة
والـقـواعــد احملـاسـبــيـة اIـطــبـقـة عــلى الـبـنــوك واIـؤسـسـات

 : اIاليةs فإنّ

- اIــســـتــحــقــات اIــصــنــفــةs اIــتـــعــلــقــة بــالــقــروض عن
طـريق الصندوقs �ـا فيها االعـتمادات اإليجـاريةs تُسجل
مـحـاسـبـيـا في احلـسـابـات اخلـاصـة بـاIـسـتـحـقـات اIـشـكوك

sفيها

- مـختلف فئات اIـستحقـات اIتعلـقة بالقروض عن
طــريق الــصــنــدوقs أي اIــســتــحــقــات ذات مــخــاطــر �ــكــنـة
sـتعـثرةIسـتـحقـات اIـستـحقـات ذات مـخاطـر عـاليـة واIوا
تُسجل محاسبيا في فروع مناسبة حلسابات اIستحقات

sشكوك فيها أو تُسند لها عالمات تشخيصIا

- اIستحقات اIـصنفة اIعاد هيـكلتها وفق الشروط
احملـددة في اIـادة 7 أعالهs والــتي تـمّت إحــالـتــهـا مـن جـديـد
إلـى مــســـتــحـــقــات جـــاريـــةs تــســـجل مــحـــاســـبــيـــا في فــروع

sمناسبة من حسابات األصول

- االلـتـزامـات بـالـتـوقـيع اIـأخـوذة علـى طـرف مقـابل
يشـكل خطر عجـز محتـمل أو مؤكدs تـسجل محـاسبيا في
احلـساب رقم 98 "التـزامات مـشكـوك فيـها"s تُـقيـد اIؤونة


