
العدد العدد 02
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 12 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 11 يناير سنة  يناير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قوان%قوان%
قـانون رقــم 17-01 مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافـق 10 ينـاير سنة r2017 يـحدد قـائمـة اHسـؤوليـات العـليــا فــي
الدولة والوظائف السيـاسيـة التي يشـترط لتوليهــا التمتع باجلنسية اجلزائرية دون سواها................................
قـانون رقم 17-02 مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عام 1438 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة r2017 يـتـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة....................................................................................................................
قانون رقــم 17-03 مؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1438 اHوافـق 10 ينـاير سنة r2017 يعـدّل ويتمّم األمر رقم 70 - 20 اHؤرّخ
في 13 ذي احلجة عام 1389 اHوافق 19 فبراير سنة 1970 واHتعلق باحلالة اHدنية....................................................
قــانـون رقم 16-14 مـؤرخ في 28 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة 2017
(استدراك).................................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 17-10 مـؤرخ في 10 ربـيع الـثـاني عـام 1438 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد تـنـظـيم األمـانـة اإلدارية
الدائمة للهيئة العليا اHستقلة Hراقبة االنتخابات وسيرها................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 16 - 347 مـؤرخ في 28 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 28 ديـســمــبــر ســنـة r2016 يـعــدّل تــوزيع نــفــقـات
ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع.........................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقــم  16 - 348 مؤرخ في 28 ربيع األول عام 1438 اHوافـق 28 ديسمـبر سنة r2016 يتضـمن نقل اعتماد في
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 17-08 مـــؤرخ في 5 ربــيـع الــثــاني عــام 1438 اHـــوافق 4 يـــنــايـــر ســنــة r2017 يـــحــدد شـــروط وكــيـــفــيــات
الترخيص اHسبق لنشر اHصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم...................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 17-09 مـــؤرخ في 5 ربــيـع الــثــاني عــام 1438 اHـــوافق 4 يـــنــايـــر ســنــة r2017 يـــحــدد شـــروط وكــيـــفــيــات
الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.....................................................................................................

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
وزارة الطاقة وزارة الطاقة 

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ  في 22 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 22 ديـسمـبر سـنة r2016 يـحـدد قائـمة اإليـرادات والـنفـقات
اHسـجلة فـي حساب الـتخـصيص اخلاص رقم 131-302 الذي عـنوانه "الصـندوق الـوطني لـلتحـكم في الطـاقة والـطاقات
اHتجددة واHشتركة".....................................................................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 22 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 22 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يــحـدد كـيــفـيـات مــتـابـعـة وتــقـيـيم
حـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم 131-302 الـذي عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـني لـلـتـحـكم في الـطـاقـة والـطـاقـات اHـتـجددة
واHشتركة".................................................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقرر رقم 17-01 مؤرخ في 4 ربيع الـثاني عـام 1438 اHـوافق 2 ينـاير سنة r2017 يـتـضــمن نـشــر قـائـمــة الـبـنوك وقــائمة
اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر............................................................................................................
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قوان%قوان%
قـانـون رقــم قـانـون رقــم 17-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1438
10 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة r2017 يـــــحــــــدد قـــــائـــــمـــــةr يـــــحــــــدد قـــــائـــــمـــــة اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
اHــــســــؤولــــيــــات الــــعــــلــــيــــــا فــي الــــدولــــة والــــوظــــائفاHــــســــؤولــــيــــات الــــعــــلــــيــــــا فــي الــــدولــــة والــــوظــــائف
الـــســيــــاســـيــــة الـــتي يـــشــــتـــرط لــتـــولـــيـــهـــــا الـــتــمـــتعالـــســيــــاســـيــــة الـــتي يـــشــــتـــرط لــتـــولـــيـــهـــــا الـــتــمـــتع

باجلنسية اجلزائرية دون سواها.باجلنسية اجلزائرية دون سواها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنــــــاء عـلــى الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اHـــواد 63 و92
rو136 و138 و140 و143 (الفقرة 2) و144 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rاإلجراءات اجلزائية

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

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 70-86 اHـؤرخ في 17 شـوال
عــام 1390 اHــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واHـــتـــضـــمن

rتممHعدل واHا rقانون اجلنسية اجلزائرية

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يهدف هذا الـقانون إلى حتديـد قائمة
اHــســؤولـيــات الــعـلــيــا في الــدولـة والــوظــائف الــسـيــاســيـة
الـتي يـشتـرط لتـوليـها الـتمـتع بـاجلنـسيـة اجلزائـرية دون

سواهاr تطبيقا ألحكام اHادة 63 من الدستور.

اHاداHادّة ة 2 : :  يشترط الـتمتع باجلنـسية اجلزائرية دون
سواهـا لـتولي اHـسؤولـيـات العـليـا في الـدولة والـوظائف

السياسية اآلتية :

rرئيس مجلس األمة -

rرئيس اجمللس الشعبي الوطني -

rالوزير األول -

rرئيس اجمللس الدستوري -

rأعضاء احلكومة -

  rالعام للحكومة Xاألم -

rالرئيس األول للمحكمة العليا -

rرئيس مجلس الدولة -

rمحافظ بنك اجلزائر -

rمسؤولو أجهزة األمن -

- رئـــــيس الــــهــــيــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا اHــــســـــتــــقــــلــــة Hــــراقــــبــــة
rاالنتخابات

rقائد أركان اجليش الوطني الشعبي -

rسلحةHقادة القوات ا -

rقادة النواحي العسكرية -

- كـل مـســؤولــيــة عـلــيــا عــسـكــريــة مــحـددة عـن طـريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : :  يــــتـــعــــX عـــلـى كل شــــخص مـــدعــــو لــــتـــولي
مسـؤوليـة علـيا في الـدولة أو وظـيفـة سيـاسيـة منـصوصا
عــلـــيـــهــا فـي اHــادة 2 أعالهr تـــقـــد� تـــصــريح شـــرفي يـــشـــهــد

�وجبه تمتعه باجلنسية اجلزائرية دون سواها.

يــــودع الـــــتـــــصـــــريـح الـــــشـــــرفي لـــــدى الـــــرئـــــيس األول
للمحكمة العليا.

يحدد �وذج التصريح عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  يـجب عــلى كل شــخص �ــارس مــسـؤولــيـة
عـليـا في الـدولة أو وظـيفـة سـياسـية مـنـصوصـا عـليـها في
اHادة 2 أعالهr أن يقدم الـتصريح الشرفي خالل أجـل ستة
(6) أشـــهـــر من تـــاريـخ نــشــــر هــــذا الـــقـــانـــون فـي اجلـــريــدة

الرسمية.

اHـاداHـادّة ة 5 : :  كل تـصـريح غـيــر صـحـيح يـعــرّض مـرتـكـبه
لـــلـــعـــقـــوبـــات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي الـــتــشـــريـع الـــســاري

اHفعول.

اHاداHادّة ة 6 : : ينشر هــذا القانـون فـي اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-01 اHؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994

rنظومة اإلحصائيةHتعلق باHوا

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

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات

- و�قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

rالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rتمّمHا rوتسييرها وخوصصتها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

rتوسطةHالصغيرة وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتمّمHعدّل واHا rنافسةHبا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتـعـلق بـشـروط �ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اHـعدّل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عــام 1427 اHــوافق 24  يــونـــيــو ســـنــة 2006

rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11 -10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

قــانــون رقم قــانــون رقم 17-02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1438
10 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2017 يـــتـــضـــمـن الـــقـــانــونr يـــتـــضـــمـن الـــقـــانــون اHــوافق اHــوافق 
الــــتـــــوجــــيــــهـي لــــتــــطـــــويــــر اHــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــيــــرةالــــتـــــوجــــيــــهـي لــــتــــطـــــويــــر اHــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــيــــرة

واHتوسطة. واHتوسطة. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورr ال سيما اHواد  43 و136 و138
rو140 و 143 و144 منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHتضمن القانون التجاري اHوا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتممHعدّل واHا rبعالقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اHــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rبالسجل التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــام 1436 اHــــــــوافق 30  ديـــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2015 ال سـيـمـا اHـادة 118

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

rبترقية االستثمار

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  : يصدر القانون اآلتي نصه  : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــدف هــــذا الـــقــــانـــون إلى تــــعـــريف
اHـؤســســة الـصــغـيــرة واHــتـوســطــة وحتـديــد تـدابــيــر الـدعم
واآللــيـات اخملــصــصــة لــهـا فــيــمــا يــتـعــلق بــاإلنــشــاء واإل�ـاء

والد�ومة.

الباب األولالباب األول

أحكام عامةأحكام عامة

الفصل األولالفصل األول

مباد� عامةمباد� عامة

اHاداHادّة ة 2 :  :  يحدد هذا القانون األهداف العامة اآلتية:

rبعث النمو االقتصادي -

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبيئة ا Xحتس -

rـتوسـطةHؤسـسـات الصـغيـرة واHتشـجـيع إنشـاء ا -
 rواحلفاظ على د�ومتها rبتكرة منهاHال سيما ا

- حتسX تنافسية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة
rوقدراتها في مجال التصدير

rقاولةHترقية ثقافة ا -

- حتسX معدل االندماج الوطني وترقية اHناولة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـســتـنــــد سـيـاســــة تــطـويــــر اHـؤسـســــات
الــصـغــيـــــرة واHـتــوسـطـــــة عــلى الــتـشـــــاور والـتــنــسـيـــق
مـــع الـفـاعلــــX الـعـمـومـــيـX واخلـــــواص اHـعـنـيـrX وكذا

الــدراســات اHـالئــمــةr �ـــا تــتــرتب عـــلــيه بــرامـج وتــدابــيــر
وهياكل دعم ومرافقة.

  تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك.

4 :  : تـــبــــــادر اجلـــمـــاعــــــات احملـــلـــيــــــة بـــاتـــخــــــاذ اHــاداHــادّة ة 
الـــــتـــــدابـــــيــــــر الالزمـــــة مـن أجل مــــــســـــاعـــــدة ودعـم تـــــرقـــــيـــــة
اHـــؤســســـات الــصـــغـــيــرة واHـــتــوســـطــةr ال ســـيــمـــا من خالل
rالئـم لــــنــــشــــاطــــاتــــهـــاHتــــســــهــــيـل احلــــصــــول عـــلـى الــــعــــقــــار ا
وتــــخــــصــــيص جــــزء من مــــنــــاطـق الـــنــــشــــاطــــات واHــــنــــاطق

الصناعية.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد احلـاجـةr عن
طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تعريف اHؤسسة الصغيرة واHتوسطةتعريف اHؤسسة الصغيرة واHتوسطة

rــتــوســطـةHــؤســســة الــصــغــيــرة واH5 : : تــعــرّف ا اHـاداHـادّة ة 
مـهـمـا كـانـت طـبـيـعـتــهـا الـقـانـونــيـةr بـأنـهـا مــؤسـسـة إنـتـاج

السلع و/أو اخلدمات : 

( 250) Xوخـمـس Xتــشـغل من واحـد (1) إلى مـائـتـ -
 rشخصا

- ال يـــتـــجـــاوز رقـم أعـــمـــالـــهـــا الـــســـنـــــوي أربـــعـــة (4)
ماليـير ديـنـار جزائـريr أو ال يـتـجاوز مـجـموع حـصـيلـتـها

rالسنوية مليار (1) دينار جزائري

- تـســتـوفي مـعـيــار االسـتـقاللــيـة كـمــا هـو مـحـدد في
النقطة 3 أدناه.

يقصدr في مفهوم هذا القانونr �ا يأتي : 

1 - األشــــخـــــاص اHــــســــتـــــخــــدمــــون : - األشــــخـــــاص اHــــســــتـــــخــــدمــــون : عــــدد األشـــــخــــاص
اHــــوافق لــــعــــدد وحــــدات الــــعـــمـل الـــســــنــــويــــةr �ــــعـــنـى عـــدد
الـــعــامــلـــX األجــراء بــصــفـــة دائــمــة خالل ســـنــة واحــدةr أمــا
الـعــمل اHـؤقـت أو الـعــمل اHـوســمي فـيــعـتـبــران أجـزاء من

وحدات العمل السنوي. 

الــسـنـة الــتي يـعـتــمـد عـلــيـهـا بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـسـات
الصغيرة واHتـوسطة التي تنشطr هي تلك اHتعلقة بآخر

نشاط محاسبي مقفل.

2 - احلــــدود اHـــــعــــتــــبــــرة لـــــتــــحــــديـــــد رقم األعــــمــــال أو - احلــــدود اHـــــعــــتــــبــــرة لـــــتــــحــــديـــــد رقم األعــــمــــال أو
مـجـمـوع احلـصـيـلة :مـجـمـوع احلـصـيـلة : هي تـلك اHـتـعـلـقـة بـآخـر نـشـاط مـقـفل

مدة اثني عشر (12) شهرا.
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3 - اHـــؤســــســـة اHـــســــتـــقـــلـــة : - اHـــؤســــســـة اHـــســــتـــقـــلـــة : كل مـــؤســــســـة ال �ـــتـــلك
رأســمــالــهــا �ــقـدار 25 % فــمــا أكــثــر من قــبل مــؤســسـة أو
مــجــمــوعــة مــؤســســات أخــرىr ال يــنــطــبق عــلــيــهــا تــعــريف

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHاداHادّة ة 6 :  : تـستـفـيد من أحـكام هـذا الـقانـونr اHؤسـسة
اHـنـشـأة أو اHزمع إنـشـاؤهـاr التي حتـتـرم احلـدود السـابـقة
الذكر على أسـاس تصريح يحدد �وذجه �وجب قرار من

الوزير اHكلف باHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  :  تـــســتــفـــيــد من تـــدابــيـــر الــدعم اHـــنــصــوص
عـليهـا في هذا الـقانـونr اHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
الــتـي �ــتــلك رأســـمــالــهـــا االجــتــمـــاعي في حــدود 49 % من
قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال االستثماري.

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعـرّف اHؤسـسـة اHـتـوسـطة بـأنـهـا مـؤسـسة
(250) Xوخـمـسـ X(50) إلى مـائـتـ Xخـمـسـ Xتـشـغـل مـا بـ
شـخـصـاr ورقم أعـمـالـهـا الـسـنـوي مـا بـX أربـعـمـائـة (400)
مـــلـــيـــون ديــنـــار جـــزائـــري إلى أربـــعــة (4 ) مـاليــيـــر ديـــنــار
جـزائـريr أو مجـمـوع حـصـيـلـتـها الـسـنـويـة مـا بـX مـائتي
(200) مــــلــــيــــون ديــــنــــار جــــزائــــري إلى مــــلــــيــــار (1) ديــــنــــار

جزائري.

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـعـرّف اHـؤسـسـة الـصـغـيـرة بـأنـهـا مـؤسـسـة
(49) Xعــــشـــرة (10) إلى تــــســــعــــة وأربــــعـــ Xتــــشــــغل مــــا بــــ
شــخــصــاr ورقم أعــمــالــهــا الــســنـوي ال يــتــجــاوز أربــعــمــائـة
(400) مـــلــيـــون ديــنـــار جــزائـــريr أو مــجـــمــوع حـــصــيـــلــتـــهــا
السنوية ال يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري.

اHــاداHــادّة ة 10 : : تـــعــرّف اHـــؤســســـة الــصـــغــيـــرة جــدا بـــأنــهــا
مــــؤســـســــة تـــشــــغل مـن شـــخص (1 ) واحـــد إلى تــــســـعـــة (9)
(40) Xورقم أعــمــالـــهــا الــســنــوي أقل من أربــعــ rأشــخــاص
ملـيون ديـنار جـزائريr أو مــجـمــوع حـصـيلـتهـا السـنوية

ال يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.

اHـاداHـادّة ة 11 : : إذا صـنـفت مـؤسـسـة في فـئـة مـعـيـنـة وفق
عـــدد عـــمــالـــهـــاr وفي فـــئــة أخـــرى طـــبــقـــا لـــرقم أعـــمــالـــهــا أو
مجموع حصيـلتهاr تعطى األولـوية Hعيار رقم األعمال أو

مجموع احلصيلة لتصنيفها.

اHاداHادّة ة 12 : : عنـدما تـسجل مـؤسسةr عـند تـاريخ إقفال
حـصـيـلـتـهـا احملاسـبـيـة فـارقـا أو فـوارق بالـنـسـبـة لـلـحد أو
احلدود اHذكورة أعالهr فإن هـذا ال يكسبها أو يفقدها صفة
اHـؤسـسـة الــصـغـيـرة واHـتـوسـطــة طـبـقـا لـلـمـواد  8 و9 و10
(2) Xـــدة ســنـــتــH إال إذا اســـتــمـــرت هــذه الـــوضــعـــيــة rأعاله

.Xمتتاليت Xماليت

13 : : �ـــكـن مـــراجـــعــــة احلـــدود اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــرقم اHــاداHــادّة ة 
األعــمـال ومــجـمــوع احلـصــيـلــة الـســنـويـةr عــنـد احلــاجـةr عن

طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 14 : : يـــشـــكل تـــعـــريف اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة
واHــتــوســطــة كــمــا هـــو مــنــصــوص عــلــيه في هــذا الــقــانــون

مرجعا  : 

- Hـنح كل أشكـال الـدعم واHسـاعدة اHـنـصوص عـليـها
rتوسطةHؤسسات الصـغيرة واHفي هذا القانون لفـائدة ا

rومرافقتها

- جلمع البيانات ومعاجلة اإلحصائيات.

يــجب عــلى اHــنــظــومــة اإلحــصــائــيــة الــوطــنــيــة إعـداد
تــقـاريــر دوريــة وظـرفــيــة تـتــعـلـق بـاHــؤسـســات الــصـغــيـرة

واHتوسطة كما هي معرفة أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني

تــدابـيــر اHـسـاعــدة والـدعم لــتـرقـيــة اHـؤســسـات الـصــغـيـرةتــدابـيــر اHـسـاعــدة والـدعم لــتـرقـيــة اHـؤســسـات الـصــغـيـرة
واHتوسطةواHتوسطة

15 : : تــــهـــدف تـــدابـــيــــر مـــســـاعـــدة ودعـم تـــرقـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
rموضـوع هـذا القـانون rـتوسـطـةHـؤسـسات الـصـغيـرة واHا

إلى : 

- نــــشــــر وتــــرقــــيــــة تــــوزيع اHــــعــــلــــومــــة ذات الــــطــــابع
rـاليHوالـقــانـوني واالقــتـصــادي وا rالـصــنـاعـي والـتـجــاري
واHـــهــنـي والــتـــكــنـــولـــوجي اHــتـــعـــلــقـــة بــقـــطـــاع اHــؤســـســات

 rتوسطةHالصغيرة وا

- تشـجـيع كل مبـادرة تسـهل لـلمـؤسـسات الـصغـيرة
rتوسطة احلصول على العقارHوا

- الـــعـــمـل عـــلى وضع أنـــظـــمـــة جـــبـــائـــيـــة مـــكـــيّـــفـــة مع
rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- تــــــشــــــجـــــيـع وتــــــعــــــزيـــــز ثــــــقــــــافــــــة اHـــــقــــــاولــــــةr وكـــــذا
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات احلـــديـــثـــة واالبـــتـــكـــار في اHـــؤســـســـات

rتوسطةHالصغيرة وا

- تسـهـيل حصـول اHؤسـسـات الصـغيـرة واHـتوسـطة
rالئمة الحتياجاتهاHالية اHعلى األدوات واخلدمات ا

- تـشـجـيـع اجلـمـعــيـات اHـهـنــيـةr وبـورصــات اHـنـاولـة
rوالتجمعات
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- تـــــعـــــزيــــز الـــــتـــــنــــســـــيـق بــــX أجـــــهـــــزة إنــــشـــــاء ودعم
اHـؤسسات الصغـيرة واHتوسـطة على اHسـتويX اHركزي

واحمللي.

اHاداHادّة ة 16 : : تستفيـد اHؤسسات الصغـيرة واHتوسطة
من تــدابــيـر اHــســاعــدة والـدعم اHــنــصــوص عـلــيــهــا في هـذا
الـــقــانــونr وفـق حــجــمـــهــاr وكـــذا األولــويــات احملـــددة حــسب

شعب النشاط واألقاليم.

  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق هـــــذه اHــــادة عن طــــريق
التنظيم.

الفصل األولالفصل األول

إنشاء وإ�اء اHؤسسات الصغيرة واHتوسطةإنشاء وإ�اء اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة

اHــاداHــادّة ة 17 : : تــنــشـــأ هــيــئــة عــمـــومــيــة ذات طــابع خــاص
تـــــدعى في صـــــلب الــــنـص "الــــوكــــالــــة"r تـــــكــــلف بـــــتــــنــــفــــيــــذ

استراتيجية تطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 18 : : تـضــمن الــوكـالــة تـنــفــيـذ ســيـاســة تـطــويـر
اHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة فـي مــجـــال اإلنــشــاء
rالنوعـية واجلودة Xا في ذلك حتسـ� rواإل�ـاء والد�ومـة
وترقـية االبتكـار وتدعيم اHـهارات والقـدرات التسـييرية

للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

  حتـدد مهـام الوكـالة وتـنظـيمـها وسـيرهـا عن طريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 19 : : يــــتـم تـــمــــويـل عـــمــــلــــيــــات دعم ومــــســــاعـــدة
اHـؤسـسـات الـصـغــيـرة واHـتـوسـطـةr اHـنــصـوص عـلـيـهـا في
هــذا الـقــانــونr وكـذا نــفـقــات تــسـيــيــر الـوكــالــةr عن طـريق
حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 124 - 302 الــذي عـنـوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

الصناعية".

اHــاداHــادّة ة 20 :  :  تــنـــشــأ هــيـــاكل مــحــلـــيــة تــابـــعــة لــلـــوكــالــة
تتكون من : 

- مــراكــز دعـم واســتــشــارة لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة
واHــتــوسـطــةr مــهــمـتــهــا األسـاســيــة دعم إنــشـاء اHــؤســسـات

rوإ�اؤها ود�ومتها ومرافقتها rتوسطةHالصغيرة وا

- مـــشــــاتل اHـــؤســــســـات اHــــكـــلـــفــــة بـــدعم اHــــؤســـســـات
الناشئة واحتضانها.

  حتـدد مهـام مـراكز الـدعم واالستـشـارة للـمؤسـسات
الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة ومــشــاتل اHـؤســسـات وتــنـظــيـمــهـا

وسيرهاr عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تـنــشـأ لــدى الـوزارة اHــكـلــفـة بــاHـؤســسـات
الـصغيرة واHـتوسطة صـناديق ضمان الـقروض وصناديق
اإلطـالق وفـقــا لـلــتـنــظـيـم الـســاري اHـفــعـولr بــهـدف ضــمـان
قـــــروض لــلــمـــؤســســات الـــصــغــيــرة واHـــتــوســطـــة وتــرقــيــة

اHؤسسات الناشئة فــي إطار اHشاريع اHبتكرة. 

  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق هـــــذه اHــــادة عن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : تـــتــــخـــذ الــــوزارة اHـــكــــلـــفــــة بـــاHــــؤســـســـات
الـــــصـــــغــــيـــــرة واHـــــتــــوســـــطـــــةr بــــالـــــتـــــشــــاور مـع الــــوزارات
والسلـطات اHـعنـية األخـرىr كل مبـادرة تهـدف إلى حتديد
احـتـيـاجـات اHــؤسـسـات الـصــغـيـرة واHـتـوســطـة في مـجـال
الـتـمـويلr وتـشـجـيع اسـتـحـداث الـوسـائل اHـالـيـة اHالئـمـة

لها.

Xـادّة ة 23 :  : تـسـهـر الـدولـة عـلى تـطـويـر الـشـراكـة بـHـاداHا
القطاعX الـعـام واخلـاصr وتعمل على توسيع مجال منح
االمــــتــــيــــاز فـــي مــــجــــال اخلــــدمــــات الــــعــــمــــومــــيــــة لــــفــــائــــدة

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة. 

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـنــشـأ لــدى الـوزارة اHــكـلــفـة بــاHـؤســسـات
الـصـغـيـرة واHـتـوســطـة هـيـئـة اسـتــشـاريـة تـسـمّى "اجملـلس
الوطـني لـلـتـشـاور من أجل تـطـويـر اHؤسـسـات الـصـغـيرة

واHتوسطة". 

يــشــكـل هــذا اجملــلـس فــضــاء لــلـــتــشــاورr ويـــتــكــون من
اHـــنــظـــمــات واجلــمـــعــيــات اHـــهــنـــيــة اHــتـــخــصـــصــة اHــمـــثــلــة
للمؤسساتr و�ثـلي القطاعات والهيئات اHعنية بإنشاء

وتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

rــادّة ة 25 : : بــعـــنـــوان إبــرام الـــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــةHــاداHا
تـسهـر اHـصـالح اHـعـنيـة لـلـدولـة ولـواحقـهـا عـلى تـخـصيص
جـزء من هـذه الصـفـقـات لـلـمـنـافسـة فـيـمـا بـX اHـؤسـسات
الـصغيرة واHـتوسطةr حـسب الشروط والكـيفيات احملددة

�وجب التنظيم اHعمول به.

26 :  : يـتم إعداد وتـنـفيـذ بـرامج عصـرنـة لفـائدة اHاداHادّة ة 
Xوذلك في إطـار حتس rتوسـطةHؤسـسات الصـغيـرة واHا
تــنــافــســـيــة اHــؤســســات الــصــغــيـــرة واHــتــوســطــة وتــرقــيــة

اHنتوج الوطني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اHـاداHـادّة ة 27 : :  تــشـجع الـدولــة وتـدعم عن طــريق اإلعـانـة
أو اHساعدة اHادية : 

rـمــثـلــة لــلـمــؤسـســات الـصــغـيــرة جـداHاجلـمــعـيــات ا -
rؤسساتHانحة خلدمات خاصة تلبي احتياجات هذه اHوا

- اجلــمـعــيــات و/أو جتـمــعــات اHـؤســســات الـصــغــيـرة
واHــتــوســطـــة الــتي تـــهــدف إلى حتــســـX تــنــافــســـيــة شــعب
الـــنــشـــاطr ال ســـيـــمــا تـــلك اHـــتـــعـــلــقـــة بـــاHــنـــاولـــةr من خالل
مـشـاركـة مـخـتـلف الـفـاعـلـX اHـتـدخـلـX في نـظـام تـصـنـيع
منـتوج مـادي أو غيـر ماديr أو خـدمة انـطالقا من الـبحث

والتطوير إلى غاية االستهالك النهائي.

 تـرتــبط االســتــفـادة مـن اإلعـانــة أو اHــسـاعــدة اHــاديـة
بـالـشروط اHـنـصوص عـلـيـها في دفـتـر الشـروطr ويـخضع
مـنــحـهــا إلى اتـفـاقــيـة ســنـويـة تــبـرم بــX الـوزارة اHـكــلـفـة
rـتـوسـطة والـتـجـمع أواجلمـعـيةHـؤسـسات الـصـغـيرة واHبا
وحتــدد الـــنـــشـــاطـــات الــســـنـــويـــة اHــتـــمـــاشـــيــة مـع األهــداف

اHقررة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 28 :  : �كن اجلمعيـات اHهنية والـتجمعات التي
rـتــوســطـةHـؤســســات الــصـغــيــرة واHتـنــشئ هــيــاكل لــدعم ا
االســــتــــفــــادة مـن الــــدعـم اHــــالي أو اHـــــادي لــــلــــدولـــــة طــــبــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 29 : : تتوقف االستـفادة من أحكام هذا القانون
عــــــلى تــــــقــــــد� تـــــــصــــــريح تــــــشــــــخــــــيــــــصـي دوري من طــــــرف
اHؤسـسات اHعـنية لـدى الوكالـة أو فروعهاr يـحدد �وذجه
�ــوجب قـرار من الـوزيــر اHـكـلف بــاHـؤسـسـات الــصـغـيـرة

واHتوسطة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

ترقية اHناولةترقية اHناولة

اHـاداHـادّة ة 30 :  : تـعــتـبـر اHـنــاولـة األداة اHـفــضـلـة لـتــكـثـيف
نسيج اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

حتــظـى اHــنــاولــة بــســيــاســة تــرقــيــة وتــطــويــر بــهـدف
تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني.

31 :  : تـــتـــكـــفل الـــوكـــالـــة اHـــذكـــورة في اHـــادة 17 اHــاداHــادّة ة 
rنـاولةHبتـنفـيذ سـيـاسة الـدولة في مـجال تـطويـر ا rأعاله

ال سيما : 

rلألوامر XتلقHاآلمرين وا Xضمان الوساطة ب -

- جمع وحتـليل الـعـرض والطـلب الـوطني في مـجال
rناولةHقدرات ا

- تــــثـــــمـــــX إمـــــكـــــانــــيـــــات اHـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
واHـــــــتــــــوســــــطــــــة فـي مــــــجــــــال اHــــــنــــــاولــــــة مـن خـالل بــــــرامج

rأدائها Xمتخصصة تهدف إلى حتس

- تـرقـية نـشـاطات اHـنـاولة والـشـراكة من خالل دعم
rناولةHبورصات ا

- ضــمـــان مــهــمـــة مــركـــز الــتـــنــســـيق في إطـــار نــظــام
rناولةHإعالمي موحد لبورصات ا

- إعداد عقود �وذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق
rلألوامر XتلقHبحقوق والتزامات اآلمرين وا

rدليل قانوني للمناولة Xإعداد وحتي -

- ضـمــان الـوسـاطـة بــX اآلمـرين واHـتــلـقـX لألوامـر
في حالة النزاعات.

32 :  :  تــشـــجع الــدولــةr بــعــنــوان تــقــويــة تــكــامل اHـاداHـادّة ة 
القدرات الوطنية للمناولةr ما يأتي : 

- اسـتبدال الـواردات من السـلع واخلدمات بـاإلنتاج
rالوطني

- إدراج اHـصــالح الــعــمـومــيــة اHــتـعــاقــدة لــبـنــد يــلـزم
الـــشـــركـــاء اHـــتــعـــاقـــدين األجـــانب بـــالـــلـــجـــوء إلى اHـــنـــاولــة
الـــوطـــنـــيـــةr ضـــمن عـــقـــود تـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات والـــدراســات

rومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية

- إدراج بــــــنــــــد تـــــفــــــضـــــيــــــلـي ضـــــمـن دفـــــاتــــــر شـــــروط
اHـناقصـات واالستشـارات اHتـعلقـة بالصـفقـات العمـومية
الــوطــنـيــةr لـفــائــدة اHـتــعـهــدين الــذين يـلــجــؤون لـلــمـنــاولـة

اHقدمة من طرف اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 33 : : تـقـدم الـوكـالـة دعـمـا تـقـنـيـا ومـاديـا لـفـائدة
اHـــؤســـســـات الــصـــغـــيـــرة واHـــتــوســـطـــة اHـــنـــاولــة Hـــطـــابـــقــة
مـــنــتــوجــاتــهـــاr وذلك في إطــار ســـيــاســة تــطـــويــر اHــنــاولــة

الوطنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تـــطــويــر مـــنــظــومــة اإلعـالم االقــتــصــادي حـــول اHــؤســســاتتـــطــويــر مـــنــظــومــة اإلعـالم االقــتــصــادي حـــول اHــؤســســات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة

34 :  : تــضـع الــوكــالــة نــظــامــا مــعــلــومــاتــيــا حــول اHـاداHـادّة ة 
اHـــؤســـســـات الـــصــــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةr يـــشـــكـل عـــلى وجه
اخلصوص أداة لالستشراف واHساعدة على اتخاذ القرار.
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اHـاداHـادّة ة 35 :  : يـجـب عـلى الــهـيــئـات واإلدارات اHــذكـورة
أدناهr تزويد منظومة اإلعالم االقتصادي حول اHؤسسات
الـــصـــغــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة �ـــخــتـــلـف اHــعـــلـــومـــات احملـــيـــنــة

اHتضمنة في البطاقيات التي حتوزها.

ويتعلق األمر على وجه اخلصوصr ببطاقيات : 

rالديوان الوطني لإلحصاء -

rركز الوطني للسجل التجاريHا -

- الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلــتـــأمـــيــنـــات االجـــتــمـــاعـــيــة
rللعمال األجراء

- الــصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي لــغــيـر
 rاألجراء

rاإلدارة اجلبائية -

rإدارة اجلمارك -

rالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- جمعية البنوك واHؤسسات اHالية.

اHـاداHـادّة ة 36 : : تــتـعــلق اHـعــلـومــات اHـذكــورة في اHـادة 35
أعاله على وجه اخلصوصr �ا يأتي : 

- تعريف اHؤسسـات وحتديد موقعـها وحجمها وفق
rادة 5 أعالهHعايير احملددة في اHا

- قـطــاعـات الـنــشـاط الــذي تـنـتــمي إلـيه اHــؤسـسـات
rعمول بهاHوفق القائمة ا

- د�ـوغرافية اHـؤسسات �فـهوم التأسـيس وانتهاء
rالنشاط وتغييره

- مــــخـــتـــلف اHــــؤشـــرات االقـــتــــصـــاديـــة الـــتـي تـــمـــيـــز
اHؤسسات.

  حتدد كيفـيات احلصول على اHـعلومات الواردة في
هـذه الــبـطـاقــيـات ووضــعـهــا حتت الـتــصـرف �ــوجب قـرار
مــشـــتــرك بـــX الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

واHتوسطة والوزراء اHكلفX بالقطاعات اHعنية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادّة ة 37 :  :  تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:

rاليةHؤسسات اHالبنوك وا -

rXشركات التأم -

rالوكاالت العقارية -

- شركات االستيراد.

اHـاداHـادّة ة 38 :  : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 01-18 اHـؤرخ
في 27 رمـضـان عام 1422 اHـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  تـبــقى الـنــصـوص الــتـنــظـيــمـيــة لـلــقـانـون
رقم 01-18 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2001 واHــتـــضـــمن الـــقـــانــون الـــتـــوجــيـــهي
لترقـية اHؤسـسات الصغـيرة واHتـوسطةr ساريـة اHفعول
إلى غـايـة نـشـر الـنـصـوص التـنـظـيـمـيـة اHـتـخـذة لـتـطبـيق

هذا القانون.

اHاداHادّة ة 40 :  :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقــم قـانـون رقــم 17-03 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1438
اHــوافـق اHــوافـق 10 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2017 يـــعــدr يـــعــدّل ويــتــمل ويــتــمّم األمــرم األمــر
رقـم رقـم 70 -  - 20 اHــــــــؤر اHــــــــؤرّخ في خ في 13 ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1389
19 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة اHــوافق اHــوافق 

اHدنية.اHدنية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و140
rو143 (الفقرة 2)  و144 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اHــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rدنيةHباحلالة ا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 03 اHــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة 2015

rتعلق بعصرنة العدالةHوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  : يصدر القانون اآلتي نصه  : 
اHــــاداHــــادّة األولى  :  ة األولى  :  يـــهـــدف هـــــذا الـــقــــانـــون إلى تــــعـــديل
وتـتــمــيم األمـر رقم 70 - 20 اHـؤرّخ في 13 ذي احلــجــة عـام
1389 اHــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة

اHدنية.
اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـتـمم الـفـصل األول من الـبـاب الـثـاني من
األمـــــر رقم 70 - 20 اHـــــؤرّخ في 13 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1389
اHــوافق 19 فـــبــرايــر ســنــة 1970 واHــذكــور أعالهr �ــادة 38

مكرر حترر كما يأتي :
" اHــادة 38 مـــكـــرر : �ـــكن تــــقـــد� طــــلـــبـــات تــــعـــويض
وإبطـال وتصـحـيح وتعـديل وتسـجيـل عقـود احلالـة اHدنـية
اHنصوص علـيها في هذا األمرr وطلـبات تصحيح األوامر
واألحـــكــــام الـــقــــضـــائــــيـــة الــــصـــادرة بــــشـــأنــــهـــا أو إرســــالـــهـــا
بــــالـــطــــريق اإللــــكـــتــــروني وفــــقـــا لــــلـــكــــيـــفــــيــــات احملـــددة في
التـشريـع السـاري اHفـعول واألحـكام اHـنـصوص عـليـها في

هذا األمر.
حتـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةr عـــنــد

االقتضاءr عن طريق التنظيم".
3 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمم اHـــواد 40 و47 و49 و50 و51 اHــاداHــادّة ة 
و52 من األمــر رقم 70 - 20 اHــؤرّخ في 13 ذي احلـــجـــة عــام
rــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 19 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970 واH1389 ا

وحترر كما يأتي :
" اHــادة 40 : تـــرفع الــعــريــضــة من قـــبل الــطــالب إلى
وكــــيل اجلـــمـــهـــوريــــة بـــطـــلب مـــكــــتـــوب عـــلى ورق عـــادي أو
إلـــكــــتـــرونـــيــــاr مـــبـــاشـــرة أو عـــبـــر ضــــابط احلـــالـــة اHـــدنـــيـــة

للبلدية.
...............(الباقي بدون تغيير)..............".

" اHـادة 47 :  يـقـدم طـلب إبـطـال عـقـود احلـالـة اHـدنـيـة
اخلاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني.

كـمـا يـجـوز تـقـد� الـطـلب أمـام مـحـكـمـة  اHـكـان الذي
حــرر أو سـجل فـيه الـعـقـدr أو بـصــفـة فـرعـيـة أمـام احملـكـمـة

التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد اHشوب بالبطالن.

يقـدم الطـلب اHنـصوص عـليه في هـذه اHادة من قبل
اHعني مباشرة أو عبر ضابط احلالة اHدنية للبلدية".

" اHـادة 49 : يــجــوز الــقــيــام بــتــصــحــيح عــقــود احلــالـة
rبـدون نفـقة rـتـعلـقـة بهـاHقـررات الـقضـائـية اHدنـيـة أو اHا
�ــوجـب أمــر يـــصــدره رئـــيس أي مـــحـــكــمـــة عـــبــر الـــتــراب

الوطنيr بناء على عريضة من وكيل اجلمهورية.

ويــــكـــون رئــــيس احملــــكـــمــــة الــــذي أمـــر بــــالـــتــــصــــحـــيح
مختـصا أيضـا بتصحـيح جميع الـعقود التي تـشتمل على
اخلطـأr أو تتضـمن اإلغفـال األصلي بغـض النظـر عن مكان

حتريرها أو تسجيلها".

" اHادة 50 : تقـدم عريـضـة التـصحـيح من قـبل وكيل
اجلمـهـورية اHـرفـوع إليه الـطلـب من قبل اHـعـني مبـاشرة
أو عــــبـــر ضــــابط احلــــالـــة اHــــدنـــيــــة لـــلــــبـــلــــديـــةr وذلـك ضـــمن

األوضاع اHنصوص عليها في اHادة 40 من هذا األمر.

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

" اHـادة 51 :  يــجــوز لــوكالء اجلــمــهــوريــة لـدى جــمــيع
احملـاكم الــقـيـام بـالـتـصــحـيح اإلداري لألخـطـاء أو اإلغـفـاالت
اHـاديـة الــصـرفـة بــعـقـود احلــالـة اHـدنـيــةr بـقـطع الــنـظـر عن

مكان حتريرها أو تسجيلها".

" اHادة 52 : (الفقرتان األولى و2 بدون تغيير) ......

تـتــولى الــنــيـابــة إحـالــة احلــكم الــصـادر والــعــمل عـلى
تــــســـــجــــيــــلـهr و�ــــكـــــنــــهــــا أن تـــــلــــجــــأ فـي ذلك  إلـى الــــطــــرق
اإللـكترونية وفـقا للكيـفيات احملددة في الـتشريع الساري

اHفعول".

اHاداHادّة ة 4 :  :  يـتمم األمر رقم 70 - 20 اHؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHـذكـور

أعالهr �ادة 52 مكرر حترر كما يأتي :

" اHـادة 52 مـكـرر : يـقــوم وكـيل اجلـمــهـوريـة بـتــنـفـيـذ
مــقــررات وأوامـر تــصـحــيح عـقــود احلــالـة اHــدنـيــة بـإعــطـاء
الــتـعـلــيـمـات إلى ضــبـاط احلـالــة اHـدنـيــة الـتـابــعـX لـدائـرة
اخــتــصــاصهr ويــخــطــر الــنــيــابــة الــعــامــة الــتي تــعــمل عــلى

تسجيلها.

وبـالـنـسـبـة لـلـعـقـود احملـررة أو اHـسـجـلـة خـارج دائرة
اخـــتـــصـــاصهr يـــقــوم بـــإخـــطـــار وكــيـل اجلــمـــهـــوريــة اخملـــتص
إقـلــيـمـيــا لـلــقـيــام بـتــنـفـيــذهـا وفــقـا لــلـكــيـفـيــات احملـددة في

الفقرة األولى من هذه اHادة".
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5 :   :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــواد 57  و98 و99 و100 اHــــاداHــــادّة ة 
و101 و102 و108 و109 مـن األمـــر رقم 70 - 20 اHــــؤرّخ في
13 ذي احلـــجـــة عـــام 1389 اHــــوافق 19 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1970

واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 57 : إنّ األســـــمــــاء الــــواردة في عــــقــــد الــــوالدة
يـجـوز تعـديـلـهـا لـلـمصـلـحـة اHـشـروعـة �ـوجب حكـم رئيس
احملـكـمــةr بـنـاء عــلى طـلب وكــيل اجلـمــهـوريـة اHــرفـوع إلـيه
rـعني أو من �ثـله الشرعي إذا كـان قاصراHالـتماس من ا

مباشرة أو عبر ضابط احلالة اHدنية للبلدية. 

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

" اHـادة 98 : إذا لم يــســجل الـعــقــد بـســبب عــدم وجـود
rــدنـيـةHعــقـود كــتـابـيــة في الـبــلـد األجـنــبي تـثــبت  احلـالـة ا
فإن هذا العقـد يسجل في سجالت القنصلية �وجب حكم
من رئـيـس أي مـحـكــمـة عـبــر الـتـراب الــوطـنيr بــنـاء عـلى
طـــلـب اHـــعــــني مــــبــــاشـــرة أو عــــبــــر مـــركــــز دبــــلـــومــــاسي أو

قنصلي".

" اHـادة 99 : إذا لـــم يسـجـــل الـعـقــــد بـسـبـــب عـــدم
التصريــــح بــــهr فـإنــــه إما يسجــــل إذا كـــان القانـــون
احمللـــي يقــــبل التـصريـحـات اHـتأخـرةr أو يتم اسـتصدار
حكم من رئـيس أي محـكمـة عبـر التراب الـوطني  يـقضي
بــتـسـجــيـلــه فـــي الــسـجـــالت الـقــنـصــلـيــــةr بــنــــاء عـلـــى
طــلب اHـــعــني مـــبــاشـــرة أو عــبـــر اHــركـــز الــدبــلـــومــاسي أو

القنصلي".

" اHــــادة 100 : يــــخـــــتص رئـــــيس أي مـــــحــــكـــــمــــة عـــــبــــر
الـــتــراب الــوطــني بــإصــدار حــكـم بــتــصــحــيح عــقــود احلــالــة
اHـــدنـــيـــة الـــرســمـــيـــة اخلـــاصـــة بـــاجلـــزائــريـــX واحملـــررة في

اخلارج ضمن األوضاع احمللية. 

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

" اHــادة 101 : إذا ضـــاع الـــعــــقـــد أو أتـــلف ولـم يـــحـــتـــو
rالــقــانــون األجــنــبي عــلى أي نـص مــتــعــلق بــإعــادة إنــشــائه
فـإنه �ـكن لـلجـزائـريr مبـاشـرة أو عبـر مـركز دبـلـوماسي
أو قــنــصـلـيr أن يــطـلـب ذلك من رئــيس أي مــحــكــمــة عــبـر

التراب الوطني".

" اHـادة 102 :  يـرسـل وكـيل اجلــمـهــوريـة حــكم رئـيس
احملـكمة فور إصـدارهr لتسـجيل هذه العـقود في السجالت
اHـودعـة بـوزارة الـشـؤون اخلـارجـيــة الـتي حتـتـفظ بـاألصل

الثاني من السجالت القنصلية".

" اHادة 108 : ال �كن تصحـيح أي عقد للحالة اHدنية
مقـيـد في مـركـز دبـلـومـاسي أو قـنـصـلي بـسـبب أخـطاء أو
إغـفـــــاالتr إال �وجــــب حـكــــم صـــــادر عــــن رئيـــس أي

محكمـــة عبـــر التراب الوطني.

وإذا صــــــحــــح عــــــقــــــــــد مــــــســــــجـــــل فــــــي ســــــجــــالت
احلـالــــــة اHـدنــيـــــة �ــوجــــب حـكـــــم قــضـائــــي أجــنـبــــي
فـــــــإن هــــــــذا األخـــيــــــر ال �ـــكـــن تــــنـــفـــيــــــذه إال �ـــوجـــب
حـكـــم صـادر عن أي مـحـكمـة عـبـر التـراب الـوطـني �ـنحه

الصيغة التنفيذية ".

" اHــــادة 109 :  إذا لم حتــــرر الـــــعــــقــــود بــــســـــبب غــــيــــر
األسباب اHنصوص عليها في اHادة 99 أعالهr فإنه ال �كن
تــعــويــضــهــا إال �ــوجـب حــكم من رئــيس أي مــحــكــمــة عــبــر
الـتـراب الوطـني بـنـاء عـلى طـلب اHـعني مـبـاشـرة أو عـبر

مركز دبلوماسي أو قنصلي".

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـنشــــر هـــــذا الـقانـــــون فـــــي اجلريـــدة
الــــــرّســـــــمــــــيّــــــــــــــة لــــــلــــــجـــــــمــــــهـــــــوريّـــــــــــــة اجلـــــــزائــــــريّـــــــــــــة

الدّ�قراطيّــــة الشّعبيّــــة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 16-14 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1438
اHــوافق اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2016 يــتـــضــمـن قــانــونr يــتـــضــمـن قــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة  2017 (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 77 الـصـادر في 29 ربـيع
األول عام 1438 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2016.

الصفحة r65 اجلدول (أ).

1 .  . 1 اإليرادات اجلبائية : اإليرادات اجلبائية :

r" 1.047.601.000 ....... بدال من :- بدال من : " 003 - 201 - حواصل -

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " 003 - 201 - حواصل ....... 1.077.592.000 ".

.................... (بدون تغيير حتى) اجملموع الفرعي (2) :

r" " 100.000.000.............(2) بدال من :- بدال من : " اجملموع الفرعي -

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " اجملموع الفرعي (2).............100.020.000 " ".

................... (الـباقـي بـدون تـغـيـير) ..................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 17-10 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد تـنـظيمr يـحـدد تـنـظيم
األمـانــة اإلداريـة  الـدائــمـة لـلــهـيـئــة الـعـلــيـا اHـســتـقـلـةاألمـانــة اإلداريـة  الـدائــمـة لـلــهـيـئــة الـعـلــيـا اHـســتـقـلـة

Hراقبة االنتخابات وسيرها.Hراقبة االنتخابات وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيّــمــا اHـواد 91 -6 و143

r(الفقرة األولى) و194 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

 rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016
rـراقبـة االنتـخاباتH سـتقـلةHـتـعــلـق بالـهـيـئة الـعليـا اHوا

rادتان 29 و47 منهHال سيما ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 99 - 240
اHــؤرّخ في 17 رجب عــام 1420 اHــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 واHـــــتـــــعــــــلق بـــــالـــــتــــــعـــــيـــــX في الـــــوظــــــائف اHـــــدنـــــيـــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 16 - 284
اHؤرّخ في 3 صفر عام 1438 اHوافق 3 نوفـمبر سنة 2016
واHـتضـمن تعـيX رئـيس الهـيئـة الـعلـيا اHـستـقلـة Hراقـبة

rاالنتخابات
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

rتمّمHعدّل واHا rعليا في الدولة وواجباتهم

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقــــــا ألحـــــكـــــــام اHـــــادة 29 من
الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ في 22 ذي الــقـعـدة
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 25 غـــشت ســـنـــة 2016 واHعــام 1437 ا

يــهــدف هـذا اHــرســوم إلى حتــديـد تــنــظـيم األمــانــة اإلداريـة
rــراقـبــة االنـتــخـابـاتH ــسـتـقــلـةHالـدائــمـة لـلــهـيــئـة الــعـلــيـا ا

وسيرها.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــشـــمل تــنـــظــيم األمـــانــة اإلداريــة الـــدائــمــة
لـلـهـيـئـة الــعـلـيـا اHـسـتــقـلـة Hـراقـبـة االنــتـخـابـات اHـوضـوعـة

حتت سلطة رئيسهاr ما يأتي :
rويساعده مديرا (2) دراسات rالعام Xاألم -

Xويـــســــاعــــده ســــتـــة (6) مـــكـــلـــفــ rرئــــيس الــــديــــوان -
rبالدراسات والتلخيص

- هياكل دعم أجهزة الهيئة العليا اآلتية :
* مـــديــــريـــة دعم عــــمـــلــــيـــات مــــتـــابــــعـــة االنــــتـــخــــابـــات

rواإلحصائيات
rمديرية الشؤون القانونية والتكوين *

* مديرية إدارة اHوارد. 
اHاداHادّة ة 3 :  :  يكلف األمX الـعام باإلشراف على تسيير
هياكل األمانة اإلداريـة الدائمة وتنشـيط أعمالها وضمان

التنسيق بينها.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــتــولى رئـــيس الـــديــوان تـــنـــشــيط أعـــمــال

الديوان وتنسيقها.
اHــادة اHــادة 5 :  :  تـــكـــلـف مـــديـــريـــة دعم عـــمـــلـــيـــات مـــتـــابـــعــة

االنتخابات واإلحصائيات على اخلصوصr �ا يأتي :
rمتابعة مسار العمليات االنتخابية واالستفتاء -

rحتضير ملفات اإلخطار ومتابعة تنفيذها -
- جـــــمـع اHــــعـــــطـــــيـــــات ذات الـــــصـــــلــــة بـــــالـــــعـــــمـــــلـــــيــــات

rاالنتخابية
- إعداد اإلحصائيات اHتعلقة باالنتخابات.

وتضم :
- اHــــديــــريـــة الــــفــــرعــــيــــة لــــدعم عــــمــــلــــيــــات مــــتــــابــــعـــة

rاالنتخابات
- اHــــديــــريــــة الــــفـــرعــــيــــة لـإلحـــصــــائــــيــــات وحتــــضــــيـــر

اإلخطارات.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــكــــلف مــــديــــريــــة الــــشــــؤون الــــقــــانــــونــــيــــة

والتكوين على اخلصوصr �ا يأتي :
- تقـد� االقتـراحات الرامـية إلى حتـسX الـنصوص
الــــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــتـــنـــظـــيـــمـــيــــة الـــتي حتـــكـم الـــعـــمـــلـــيـــات

rاالنتخابية
rإنــجــاز الــبـحــوث والـدراســات االســتــشــرافــيـة -
ال ســـيــــمـــا في مــــجـــال الـــنــــظـــام االنـــتــــخـــابي فـي األنـــظـــمـــة

rقارنةHا
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- اقــتـراح بــرامج ومـخــطـطــا ت الـتــكـوين فـي مـجـال
rمارسة االنتخابية وتقييم آثارهاHترقية ا

- اقــــتـــراح الــــتــــدابـــيــــر الـــرامــــيـــة إلـى نـــشــــر ثـــقــــافـــة
اHواطنة وترقيـة األعمال التحسيسية في مجال الواجب

االنتخابي.
وتضم  :

rديرية الفرعية للشؤون القانونيةHا -
- اHديرية الفرعية للتكوين.

7 :  : تـــــــكـــــــلـف مـــــــديــــــــريـــــــة إدارة اHـــــــوارد عــــــــلى اHــــــادة اHــــــادة 
اخلصوصr �ا يأتي :

- تـوفــيـر اHــسـتــخـدمــX الـضــروريـX لــسـيــر أجـهـزة
rالهيئة العليا

- تـوفـير الـوسـائل اHاديـة الـضروريـة لـسيـر الـهيـئة
rالعليا

rإعداد ميزانية تسيير الهيئة العليا وتنفيذها -
- تـــــســــــيـــــيـــــر جتــــــهـــــيـــــزات اإلعـالم اآللـي واألنـــــظـــــمـــــة

rعلوماتيةHا
- تشكيل رصيد وثائقي واألرشيف.

وتضم ::
rديرية الفرعية للموارد البشريةHا -
rديرية الفرعية للمالية والوسائلHا -

- اHــــــديــــــريــــــة الـــــفــــــرعــــــيــــــة لإلعـالم اآللي والــــــوثــــــائق
واألرشيف.

8 :  : يـــحـــدد عـــدد اHـــكـــاتب �ـــكـــتـــبــX (2) في كل اHــاداHــادّة ة 
مديرية فرعية.

9 :  : وظـــــائف كـل من األمـــــX الـــــعـــــامr ورئـــــيس اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــديـــــوانr ومـــــديـــــر الــــدراســـــات واHـــــكـــــلف بـــــالـــــدراســــات
والـــتـــلـــخـــيص واHـــديـــر ونــــائب اHـــديـــر وظـــائف عـــلـــيـــا في

الدولة.
يــتم الـــتــعـــيــX في هـــذه الــوظـــائف �ــوجـب مــرســوم

رئاسيr بناء على اقتراح من رئيس الهيئة العليا.
تـــصـــنف الــوظـــائف الـــعــلـــيــا اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في

الفقرة أعالهr �وجب نص خاص.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـقــوم رئــيـس الـهـيـئــة الـعـلـيــا بـتـوظـيـف
وتـعـيــX مــسـتـخــدمي الـهـيــاكــل اإلداريـة لـلــمـؤسـسـة وفق
أحـكام األمــر رقــم 06 - 03 اHؤرّخ في  19 جمـادى الثانية

عام 1427 اHوافق 15 يوليو سنة 2006 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : تــزود الــهـيــئــة الــعـلــيــا �ـيــزانــيــة تـســيــيـر
وتـــخــصـص لـــهــا اعـــتـــمـــادات خـــاصـــة Hـــراقــبـــة الـــعـــمـــلـــيــات

االنتخابية عند كل اقتراع.
اHاداHادّة ة 12 :  : تسجل ميزانيـة تسيير الهيئة العليا في
اHيزانية العـامة للدولة وفق التشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHاداHادّة ة 13 :  :  تـشتمل ميـزانية الهـيئة العـليا على باب
لإليردات وباب للنفقات :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rإعانات الدولة -
- االعـتمادات اخملصـصة Hراقـبة االنتخـابات عند كل

اقتراع.
في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

-  كل الـنفـقـات األخرى الـضـرورية لـتـحقـيق أهداف
الهيئة العليا.

14 :  : تـمــسك مــحــاســبــة الــهـيــئــة الــعــلــيـا حــسب اHـاداHـادّة ة 
قواعد احملاسبة العمومية.

ويــــتـــــولى تــــداول األمـــــوال عــــون مــــحـــــاسب يــــعـــــيــــنه
الوزير اHكلف باHالية.

15 :  : يــتــولى الــرقــابــة اHــالــيــة لــلـهــيــئــة الــعــلــيـا اHـاداHـادّة ة 
مراقب مالي يعينه الوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : رئيـس الهـيـئة الـعـليـا هـو اآلمر بـالـصرف
الــرئـــيــسـيr يــتـــولى تــنـــفـــيــذ مـــيــزانـــيــة تـــســيـــيــرهـــا وكــذا

االعتمادات اخلاصة �راقبة االنتخابات. 
و�كـنه تـفـويض اإلمـضاء إلـى كل موظـف مؤهل في
حـــدود صالحـــيـــاتهr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 49 من الـــقـــانـــون
الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437

اHوافق 25 غشت سنة 2016 واHذكور أعاله.
17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 10 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 9 يناير سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 16 - - 347 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2016 يـــعــدr يـــعــدّل
توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة 2016

حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rاليةHا Xبقوان
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10.851.000

10.851.000

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

القطاعالقطاع

- احــتـيـاطي لـنــفـقـات غـيـر
متوقعة

 الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع

اHلحقاHلحق

رخصة البرنامج اHلغاةرخصة البرنامج اHلغاة

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

10.851.000

10.851.000

القطاعالقطاع

- الـــــبــــــنـــــيـــــة الــــــتـــــحــــــتـــــيـــــة
االجتماعية والثقافية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامج اخملصصةرخصة البرنامج اخملصصة

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي رقــم  16 -  - 348 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 ربــــيع ربــــيع
r2016 ــــوافـق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــةHــــوافـق  اHاألول عــام األول عــام 1438 ا
يـتــضـمـن نـقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارةيـتــضـمـن نـقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة

العدل.العدل.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
rو143 (الفقرة 2) منه

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

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 22 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعـدلr حـافظ األخـتـامr مـن مـيـزانـيـــة الـتــسـيـيــر �ـوجـب
r2016 الية لسنةHقانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مــــيــــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2016
اعـــتـمــاد قــدره تــسـعــة وثالثـون مــلــيـونــا وسـبــعـمــائـة ألف
دينار (39.700.000 دج) مــقيد في مـيزانـية تسـيير وزارة
الـــعـــدل وفي الـــبــاب رقم 31-31 " مـــؤســســـات الـــســـجــون-

الراتب الرئيسي للنشاط". 
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـــصـص لــمــيـزانــيـة ســنـة 2016  اعــتـمـاد
قـــدره تــســعــة وثالثـــون مــلــيــونــا وســبـــعــمــائــة ألف ديــنــار
(39.700.000 دج) يـقـيد في مـيزانـية تسـييـر وزارة العدل
وفي الـبـاب رقم 33-33 "مــؤسـسـات الـســجـون - الـضـمـان

االجتماعي".

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة  1998واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزr اHــعـدل

rتممHوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHادة األولى :اHادة األولى :  تلغى من مـيزانية سنة 2016 رخصة
بــــرنـــــامج قـــــدرهــــا  عـــــشــــرة مـاليــــيـــــر وثــــمـــــا�ــــائـــــة وواحــــد
وخـمـسـون مـلـيـون ديـنـار (10.851.000.000 دج) مـقـيدة في
الــنـــفــقــات ذات الــطـــابع الــنــهــائـي (اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الـــــقـــــانـــــون رقم  15 - 18 اHـــــؤرخ في 18 ربــــــيع األول عـــــام
1437 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2015 واHــتـضــمن قــانـون

اHـــالـــيـــة لـــســـنـــة 2016) طــــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اHــــلـــحق بـــهـــذا
اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 :  : تــخـــصص لــمــيــزانــيـة ســنـة 2016 رخـصـة
بــــرنـــــامج قـــــدرهــــا  عـــــشــــرة مـاليــــيـــــر وثــــمـــــا�ــــائـــــة وواحــــد
وخــمـســون مـلـيــون ديـنـار (10.851.000.000 دج)  تــقـيـد في
الــنـــفــقــات ذات الــطـــابع الــنــهــائـي (اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
الـــــقـــــانـــــون رقم  15 - 18 اHـــــؤرخ في 18 ربــــــيع األول عـــــام
1437 اHـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2015 واHــتـضــمن قــانـون

اHـــالــيـــة لــســـنــة 2016) طـــبــقـــا لـــلــجـــدول "ب" اHــلـــحق بـــهــذا
اHرسوم.

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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rــــالـــيــــة ووزيــــر الـــعـــــدلH3 : :  يـــكــــلــف وزيـــر ا اHــاداHــادّة ة 
حـافـظ األختــامr كل فيــما يخصـهr بـتنفيــذ هــذا اHرسوم
الـــــذي يـــنــــشــــر فــي اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّــــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّـــة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

28 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-08 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد شروطr يـحـدد شروط
وكـــيـــفـــيـــات الـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق لـــنـــشـــر اHـــصـــحفوكـــيـــفـــيـــات الـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق لـــنـــشـــر اHـــصـــحف

الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
rواألوقاف

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
 r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 15 -13 اHــــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

rادة 14 منهHال سيما ا rبأنشطة وسوق الكتاب

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000- 146
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

 rتممHعدل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-278 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــذي يـــحـــدد اإلطـــار الـــتـــنـــظـــيـــمـي لـــتـــوزيع الـــكـــتب

rؤلفات في اجلزائرHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 14 من الـقانون
رقم 15 - 13 اHـؤرخ في 28 رمــضـان عـام 1436 اHـوافق 15
rـــتــعــلق بـــأنــشــطــة وســـوق الــكــتــابHيـــولــيــو ســنــة 2015 وا
يـــــهــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد شـــــروط وكــــيـــــفــــيــــات
الــتـــرخــيص اHـــســبق لــنـــشــر اHــصـــحف الــشــريـف وطــبــعه

وتسويقه على جميع الدعائم.

الفصل األولالفصل األول
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHاداHادّة ة 2 :  : تـسري أحـكام هـذا اHرسوم عـلى كل شخص
طــبـــيــعي أو مـــعــنـــوي خــاضع لـــلــقـــانــون اجلـــزائــري �ــارس
األنـــشـــطـــة اخلـــاصـــة بـــنـــشـــر اHـــصــــحف الـــشـــريف وطـــبـــعه
وتــــســــويـــــقه واســــتـــــيــــــرادهr فــي إطــــار أحـــــكــــام الــــقــــانــــون
الــتـــجـــاري وأحــــكـــام الــقـــانــون رقــم 15-13 اHــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـذكور

أعاله. 
 كـمـا يــخـضع ألحـكـام هـذا اHــرسـوم جـمـيع األشـخـاص
rصحف الشريفHأو الهيئات الذين يقومون باستيراد ا
على جـميع الدعـائمr اHوجه لـلقراءة أو االسـتماع أو الـهبة

أو العرض.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 12 من الــقـانـون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
يــــولــــيـــو ســــنـــة 2015 واHــــذكـــور أعـالهr يـــخــــضـع اHـــصــــحف
الـــشـــريف اHـــراد إدخــالـه من طـــرف الـــهـــيــئـــات األجـــنـــبـــيــة
واHــمـثـلــيـات الـدبــلـومـاســيـة والـقــنـصـلــيـة اHـعــتـمـــدة وكـذا
اHراكــز الـثقافـية األجنبـيـة للمـوافقـة اHسـبقــة من قــبل
مـــصــالـح وزارة الــشـــــؤون الــديــنــيـــة واألوقــافr بــعــد رأي
مــــصـــــالح وزارة الــــشـــــؤون اخلــــارجــــيـــــة الــــتي يـــــتم  إيــــداع

الطلبات على مستواها. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط الترخيص اHسبقشروط الترخيص اHسبق
4 :  : يــــــتـــــعــــــX عـــــلى كـل شـــــخـص يـــــريــــــد نـــــشـــــر اHـــــاداHـــــادّة ة 
rــصــحف الــشــريف أو طــبـعـه أو تـســويــقه أو اســتــيـرادهHا
عـدم الشروع  في أي إجـراءr مهمـا كانr قبل حـصوله على

الترخيص اHسبق.
اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يــــخـــضـع اHـــصــــحف الــــشــــريف أو أي جـــزء
مـنهr من حـيث نـشـره أو طـبــعه أو تـسـويـقه أو اسـتـيـراده
عـلى جــمـيع الـدعــائمr إلى الـتــرخـيص اHـســبق من الـوزيـر

اHكلف بالشؤون الدينية واألوقاف. 
يـلـحق بـهـذا اHـرسـوم الـشــكل الـنـمـوذجي لـلـتـرخـيص

اHسبق.
اHاداHادّة ة 6 :  : مع مراعـاة أحكـام اHادة 14 (الـفقرة األولى)
من الـقانون رقم 15- 13 اHؤرخ في 28 رمـضان عام 1436
اHــوافق  15 يـــولــيــو ســنــة 2015 واHـــذكــور أعالهr يــشــتــرط
لـــلـــحـــصـــول عــــلى الـــتـــرخـــيص اHـــســــبق بـــنـــشـــر اHـــصـــحف
الـشـريف أو طــبـعه أو تـسـويــقه أو اسـتـيــراده عـلى جـمـيع
الـــدعـــائـمr خـــلـــوه مـن األخـــطـــاء ومــــراعـــاة روايـــة ورش عن

اإلمام نافع.
اHاداHادّة ة 7 :  : يلحق بهـذا اHرسوم دفتر الـشروط اHتعلق
بالترخيص اHـسبق بنشر اHصحف الشريف أو طبعه أو

تسويقه أو استيراده.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
كيفيات الترخيص اHسبقكيفيات الترخيص اHسبق

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــنـــــشــــأ لـــــدى وزارة الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
واألوقاف جلـنة تـدقيق ومراجـعة نـسخ اHصـحف الشريف
تـتـولى مهـمـة البت في طـلـبات الـتـرخيص اHـسـبق بنـشر

اHصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده.
   وبهذه الصفةr تكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

 - تـدقق نـسـخ اHـصـحف الــشـريف اHـراد نــشـرهـا أو
rطبعها أو تسويقها أو استيرادها و تراجعها

- تـــتـــحــقق مـن مــطـــابــقـــة نــسـخ اHــصـــحف الـــشــريف
لــــلـــروايـــة الـــرســـمـــيـــةr روايـــة ورش عـن اإلمـــام نـــافع وفق

rالرسم العثماني
- تضـمن احتـرام تطـبيق اHـعايـير الـتقـنيـة اHعـمول
بــهـــا في مـــجـــال عـــمـــلــهـــاr �ـــا يـــكـــفل خـــلـــو نــسـخ اHــصـــحف

الشريف من األخطاء وصالحيتها للتداول.
  حتــدّد تـشـكـيـلــة الـلـجـنـة وسـيــرهـا �ـوجب قـرار من

الوزير اHكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.
اHاداHادّة ة 9 :  : �كن اللـجنة اHذكورة في اHادة 8 أعالهr أن
تـســتــعــX بــخــبـراء مـن ذوي الـكــفــاءة في مــجــال الــتـدقــيق
واHراجعةr للـتحقق من استيفـاء نسخ اHصحف الشريف
اHـــراد نــشـــرهــا أو طـــبـــعــهـــا أو تـــســويـــقــهـــا أو اســـتــيـــرادهــا

للشروط الواجب احترامها.
Xادّة ة 10 : : تـمنح تعويـضات للـخبراء الذين تـستعHاداHا

بهم جلنة التدقيق واHراجعة.
Xيحدد مبلغ الـتعويضات �ـوجب قرار مشترك ب 
الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر

اHكلف باHالية.
اHـاداHـادّة ة 11 : : تــودع طـلــبـات الــتــرخـيص اHــســبق بـنــشـر
اHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــراده
لـدى اHصالح اخملـتصة بوزارة الـشؤون الديـنية واألوقاف

من قبل الشخص اHعني أو �ثله اHؤهل قانونا.
يـــنـــبــــغي أن يـــرفـق الـــطـــلب بــــعـــدد كـــاف مـن الـــنـــسخ

وببطاقة بيانات تتضمن على اخلصوصr ما يأتي : 
rتسمية دار النشر -

rالرواية -
rقاس وعدد األسطر ونوع اخلط ومصدرهHا -

rسنة الطبع ورقم الطبعة -
- رقم الـترخـيص وتاريـخه ومصـدرهr إن أمكنr في

حالة االستيراد.

اHـــــاداHـــــادّة ة 12 :   :  تـــــتــــــولى اHــــــصــــــالح اخملــــــتـــــصــــــة بـــــوزارة
الـــــشــــــؤون الــــــديـــــنـــــيـــــة واألوقــــــاف تـــــســـــجـــــيــل كــل طــــــلب
بــالـتــرخـيــص اHــســبــق فـــي دفـتــر خــاصr مـؤشــر ومـوقع

عليهr وتسلم فورا وصل إيداع للشخص اHعني.
اHــادة اHــادة 13: تـــبــاشـــر الــلـــجــنـــة اHــذكـــورة أعاله عـــمــلـــيــة
التـدقـيق واHراجـعـةr و�نح لـهـا أجل ثالثة (3) أشـهرr على
األقلr وســـتــة (6) أشـــهــر عــلـى األكــثـــرr يــســري ابـــتــداء من
تـاريخ اإليـداعr لـلبـت في طـلب الـترخـيصr وإبـالغ اHعـني

باHوافقة أو الرفض اHعلل.
 وفي حالة عـدم الرد في األجل اHذكور أعالهr يعتبر

ذلك رفضا. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية
اHــاداHــادّة ة 14 :  : في حـــالــة مــعـــايــنــة اإلخـالل بــبــنـــود دفــتــر
الــشـروط اHـلــتـزم به واHــذكـور في اHـادة 7 أعالهr من قـبل
اHـــصـــالح اخملـــتـــصـــةr تـــســحـب جلــنـــة الـــتـــدقـــيق واHـــراجـــعــة
الـــتــرخـــيــص مـن الـــشـــخص اHــعـــنيr وتـــقــوم بـــاإلجــراءات

اآلتية :
- تــبــلــيغ قــرار الــســحب اHــســبب إلى اHــعــني و إلى
اHــصــالح األمــنــيـــة اخملــتــصــة في حــالــة الـــتــرخــيص بــنــشــر

 rصحف الشريف أو طبعهHا
- تــبــلــيغ قــرار الــســحب اHــســبب إلى اHــعــني و إلى
مصالح اجلمارك في حـالة الترخيص بـاستيراد اHصحف

 الشريف أو تسويقه.
اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : كـل مــــصــــحـف يــــتـم تــــداوله عـــــلى جـــــمــــيع
الــدعــائـمr يــثــبت أنه غــيــر مــرخص بهr يــكــون مــحـل حــجـز

و/أو إتالف.
 في حالة اإلتالفr يتحمل اخملالف تبعات ذلك.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : تــــــشـــــجع الـــــدولــــــة اHـــــصـــــحـف الـــــشـــــريف
rوفق روايـة ورش عن اإلمــام نـافع rـطــبـوع فـي اجلـزائــرHا
عن طــريق آلــيـات الــدعم اHـنــصـوص عــلــيـهــا في الـتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما. 
 اHــــــاداHــــــادّة ة 17 :  : تـــــــلــــــغـى أحــــــكــــــام اHــــــادة 4 من اHـــــــرســــــوم
التـنفـيذي رقم 03-278 اHؤرخ في 24 جمـادى الثانـية عام
1424 اHــــوافق 23 غــــشت ســــنــــة 2003 الــــذي يــــحــــدد اإلطـــار

التنظيمي لتوزيع الكتب واHؤلفات في اجلزائر.
اHاداHادّة ة 18 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق

4 يناير سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق رقــم اHلحق رقــم 1 

اجلمهوريـــــةاجلمهوريـــــة اجلزائريـــــة الد�قراطيــــة الشعبيـــــة اجلزائريـــــة الد�قراطيــــة الشعبيـــــة
وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

  اجلزائر : .......................................

الرقم : .............. / .........................                

الترخيص اHسبق /............ /........... اHصحف الشريفالترخيص اHسبق /............ /........... اHصحف الشريف

- تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-08 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة
rصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائمHسبق لنشر اH2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص ا

rصحف الشريف وطبعه وتسويقه أو استيرادهHتعلق  بشروط نشر اHوبناء على دفتر الشروط  ا -

r.................................... ؤرخ فيHوبناء على طلب ................................. ا -

- وبناء على محضر جلنة التدقيق واHراجعة للمصحف الشريف اHؤرخ في.............حتت رقم .................................

فإن ..............................................................................................................................................................

ترخص للمتعامل .....................................الكائن مقره بـ.........................اHمثل من قبل السيد............................

احلامل للسجل التجاري .................................................................................... بـ ..........................................

طبقا لنسخة اHصحف الشـريف (حتديد طبيعة النسخة من حيث أنها مطبوعة أو رقمية) ................. اHقدمة واHبينة
في القائمة اHرفقة.

أصدرت هذه الرخصة الستغاللها في حدود ما يسمح به القانون. 

يتحمل اHرخص له كامل اHسؤولية ألي مخالفة.
ختم وامضاء اجلهـــة اHرخصة ختم وامضاء اجلهـــة اHرخصة 

� �كن تكييف بيانات الترخيص اHسـبق r حسب اجلهة اHقدمة للطلب r كما هو محدد في اHادتX  �كن تكييف بيانات الترخيص اHسـبق r حسب اجلهة اHقدمة للطلب r كما هو محدد في اHادتX 2 و و3 من اHرسـوم التنفيــذي  رقم  من اHرسـوم التنفيــذي  رقم 17-08 اHؤرخ في اHؤرخ في
5 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 4 يـنايـر سـنة  يـنايـر سـنة 2017 الذي يـحـدد شروط وكـيفـيـات التـرخيص اHـسـبق لنـشر اHـصـحف الشـريف وطبـعه وتـسويـقه على الذي يـحـدد شروط وكـيفـيـات التـرخيص اHـسـبق لنـشر اHـصـحف الشـريف وطبـعه وتـسويـقه على

جميع الدعائم.جميع الدعائم.

- اجلدول اHرفق -- اجلدول اHرفق -

مؤسسة الطبعمؤسسة الطبع عدد األسطرعدد األسطر اHقاساHقاس اخلطاطاخلطاط الروايةالرواية سنة الطبعسنة الطبعنسخة مطبوعة / رقميةنسخة مطبوعة / رقمية الرقمالرقم
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اHلحق رقم اHلحق رقم 2 

دفـــتـــر الــــشـــروط اHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق بـــنـــشـــردفـــتـــر الــــشـــروط اHـــتـــعـــلق بـــالـــتـــرخـــيـص اHـــســـبق بـــنـــشـــر
اHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــرادهاHــصــحـف الــشــريف أو طــبــعه أو تـــســويــقه أو اســتــيــراده

على جميع الدعائم على جميع الدعائم 

* الشخص طالب الترخيص اHسبق الشخص طالب الترخيص اHسبق

(التاجر / دار النشر / الهيئة)(التاجر / دار النشر / الهيئة)

االسم واللقب...........................................................

تاريخ ومكان اHيالد..................................................

العنوان.................................................................

الصفة القانونية......................................................

من جهةمن جهة

*  ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف  ووزارة الشؤون الدينية واألوقاف

�ثلة في السيد.......................................................

بصفته....................................................................

من جهة أخرىمن جهة أخرى

اHاداHادّة األولىة األولى

زيـادة عــلى الــشــروط الـعــامــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في
اHـادة 14 من الـقـانون رقم 15 - 13 اHـؤرّخ في 28 رمـضان
عــــام 1436 اHــــوافــــق 15 يــــولــــيـــو ســــنـــــة 2015 واHــــتــــعـــلــق
بـأنـشـطـــة وســـوق الكـتـــابr وكــــذا فــي أحـكـام اHـرســوم
الـــتــنــفــيـــــذي رقم 17-08 اHــؤرخ في 5 ربــيع الـــثــاني عــام
1438 اHــــوافق 4 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2017 الـــذي يــــحـــدد شـــروط

وكـيـفــيـات الـتـرخـيص اHــسـبق لـنـشــر اHـصـحف الـشـريف
وطـــبـــعه وتـــســــويـــقه عـــلـى جـــمـــيع الـــدعــــائمr يـــهـــدف دفـــتـــر
الـشـروط هـذا إلى حتديـد األعـبـاء الـتفـصـيـلـية اHـلـتـزم بـها
من  األشـخاص الـذين يـقومـون بإيـداع طـلبـات التـرخيص
اHـسبق بنـشر اHصحف الـشريف أو طبـعه أو تسويقه أو

استيرادهr على جميع الدعائم.

اHاداHادّة ة 2

�ـتنـع كل شخـص يريـد نـشـر اHـصـحف الـشريف أو
rعن الــقـيــام بــأي إجـراء rطــبــعه أو تـســويــقه أو اســتـيــراده

قبل حصوله على الترخيص اHسبق.

اHاداHادّة ة 3

ال يــــحـــتج بـــالــــتـــرخـــيص اHــــســـبق بـــنــــشـــر اHـــصـــحف
الـشــريف أو طــبــعه أو تــســويــقه أو اســتــيــراده إال إذا كـان
صـــادرا عن جلــنـــة الـــتــدقـــيق واHـــراجـــعــة الـــتـــابــعـــة لــوزارة

الشؤون الدينية واألوقاف.

اHاداHادّة ة 4

يــــشـــتــــرط لـــلــــتـــرخــــيص اHــــســـبـق بـــنــــشـــر اHــــصـــحف
الـشـريف بــروايـة ورش عن اإلمــام نـافعr إجنـاز الــنـمـوذج
rالـنـهـائي لـلدعـائم الـورقـية أو الـدعـائم األخـرى اخلـاصة به
مع مــراعـاة طــريـقــة الـتــعـامـل مـعــهـا �ــا يـتــوافق وقـدســيـة

اHصحف الشريف.

كما يـلتـزم طالب التـرخيص اHـسبق للـنشـر �راعاة
تـــرتــــيب الـــصــــفـــحــــات واجـــتــــنـــاب الــــبـــتــــرr وبـــعـــدم إدراج

الصفحات البيضاء والفراغات في ثنايا اHصحف.

اHاداHادّة ة 5

يــــشــــتـــرط لــــلــــتــــرخــــيص اHــــســــبق بــــطــــبع اHــــصــــحف
الـــشــريف عـــلى جـــمــيع الـــدعــائـم بــروايـــة ورش عن اإلمــام

نافعr ما يأتي :

- أن يــــــكــــــون اHــــــصــــــحف الــــــشــــــريف اHــــــراد طــــــبــــــعه
مـــــخــــطـــــوطــــاr ســـــواء أكــــان مــــكـــــتــــوبـــــا بــــالــــيـــــد أو بــــالـــــقــــلم

rاإللكتروني

- أن تــــــراعـى فـي كــــــتـــــــابـــــــة اHــــــصـــــــحـف  الــــــشـــــــريف
الـضـوابـط اHـعـتـمـدة في عـلــوم الـقـرآن الـكـر� من قـراءات
ورسـم وضـــــبـط مع مــــــراعـــــاة مــــــواضع الــــــوقف الــــــهـــــبــــــطي
والــســجــداتr وكــذا اHـواضـع اHـتــعــلــقــة بــبــدايــات األحـزاب

واألنصاف واألرباع واألثمان.

يـجـوز في كـتـابـة اHصـحف الـشـريفr االعـتـمـاد على
مـذاهب الـعدد اHـعـروفةr ويـفـضل في رواية ورش اعـتـماد

العدد اHدني األخير.

وتطـبق نفس األحـكام علـى الترخـيص اHسـبق بطبع
اHـصـحف الــشـريف بـطـريــقـة بـرايلr في حــدود مـا تـسـمح

به هذه الطريقة.

اHاداHادّة ة 6

إضــــافـــة إلـى الـــشــــروط اHــــذكــــورة في اHــــادتـــX 4 و5
أعالهr يـشـتـرط للـتـرخيـص باسـتـيراد اHـصـحف الـشريف

وتسويقه على جميع الدعائمr ما يأتي :

- مـــطـــبــوع عـــلـى ورق نــظـــيـف وذي جــودة إذا كـــانت
rالطبعة ورقية
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توقيع وختم الشخصتوقيع وختم الشخص
طالب الترخيص اHسبقطالب الترخيص اHسبق

- مـــــســــجل تـــــســــجـــــيال أصـــــلــــيــــا إذا كـــــانت الـــــدعــــامــــة
rإلكترونية

- أالّ تـمس كـيـفيـات االسـتـيراد والـتـسويـق بقـدسـية
rصحف الشريفHا

- عـدم وجـود رســـوم وأشـكـال تـسـيء إلى اHـصحف
الــــشـــريـفr واجـــتــــنـــــاب تــــعـــــدد األلــــــوان فــي الــــطـــبــــعـــــة

rصحفHالواحدة �ا ال يتناسب وقدسية ا
rصحف مجلدا أو ذا غالف مقوىHأن يكون ا -

- أن تــوضح أســمـــاء الــسُّــوَر ورؤوس اآلي وعالمــات
السّـجـدات ومواضـع التـحـزيب بخـطـوط وأشكـال تـخالف

اخلط والشكل الذي كتب به اHصحف.
اHاداHادّة ة 7

في حـالـة عـدم االلـتـزام بـالـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا
أعالهr يـتـحـمل طـالب الـتـرخـيص اHـسـبـق جمـيـع الـتـبـعات

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-278 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــذي يـــحـــدد اإلطـــار الـــتـــنـــظـــيـــمـي لـــتـــوزيع الـــكـــتب

rؤلفات في اجلزائرHوا
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 25 من الـقانون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
rـــتــعــلق بـــأنــشــطــة وســـوق الــكــتــابHيـــولــيــو ســنــة 2015 وا
يـــــهــــدف هـــــذا اHــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد شـــــروط وكــــيـــــفــــيــــات

الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.
الفصل األولالفصل األول

مجال التطبيقمجال التطبيق
اHاداHادّة ة 2 : : تـسري أحـكام هـذا اHرسوم عـلى كل شخص
طــبــيــعـي أو مــعــنــوي خــاضع لـــلــقــانــون اجلــزائــريr �ــارس
األنشطة اخلاصـة بطبع الكتاب وتـسويقه واستيرادهr في
إطـــار أحــكـــــام الــقـانــون الــتـجــاري وأحــكـام الــقــانـون رقم
15-13 اHؤرخ في 28 رمـضان عام 1436 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2015 واHذكور أعاله. 
كـــمـــا تـــســـري أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم عـــلـى األشـــخــاص
الـذيـن يـســتــوردون الـكــتـاب الــديــني عـلـى جـمــيع الــدعـائم

اHوجه للمطالعة أو الهبات أو العرض.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : دون اإلخالل بـأحــكـام اHـادة 12 من الــقـانـون
رقم 15- 13 اHــؤرخ في 28 رمــضــان عــام 1436 اHــوافق 15
يولـيو  سنة 2015 واHذكور أعالهr يـخضع الكتاب الديني
اHــراد إدخــاله من طـرف الــهـيــئــات األجـنــبـيــة واHـمــثـلــيـات
الدبلومـاسية والـقنصلـية اHعـتمدة وكذا اHـراكز الثـقافية
األجـــنـــبــــيـــةr إلـى اHـــوافــــقـــة اHــــســـبـــقــــة من مــــصـــالح وزارة
الـــشــــؤون الـــديـــنــــيـــة واألوقــــاف بـــعـــد رأي مــــصـــالح وزارة
الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة الــــتـي يـــتـم إيــــداع الــــطـــلــــبــــات عــــلى

مستواها. 
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط الترخيص اHسبقشروط الترخيص اHسبق
4 :  : يـــتـــعـــX عـــلى كل شـــخص يـــريـــد اســـتـــيــراد اHــاداHــادّة ة 
الـكـتـاب الـديـني عـدم الـشـروع في أي إجـراء قـبل حـصوله

على الترخيص اHسبق.
اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــخــضـع اســتـــيـــراد الــكـــتـــاب الـــديــنـي عــلى
جـمــيع الـدعـائمr إلى تــرخـيص مـسـبق مـن الـوزيـر اHـكـلف

بالشؤون الدينية واألوقاف.  
ويـرفق بهـذا اHـرسوم الـشكل الـنمـوذجي لـلتـرخيص

اHسبق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17-09 مــؤرخ في  مــؤرخ في 5 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة r2017 يـحـدد شروطr يـحـدد شروط
وكــيــفـــيــات الــتــرخــيـص اHــســبق الســـتــيــراد الــكــتــابوكــيــفـــيــات الــتــرخــيـص اHــســبق الســـتــيــراد الــكــتــاب

الديني. الديني. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

rواألوقاف
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

 r(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 13 اHــؤرخ في 28
رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـعلق

rادة 25 منهHالسيما ا rبأنشطة وسوق الكتاب
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000- 146
اHــــؤرخ في 25 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

 rتممHعدل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف

�ثل مصالح وزارة�ثل مصالح وزارة
الشؤون الدينية واألوقافالشؤون الدينية واألوقاف
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اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  :  بــــــغض الــــــنـــــظــــــر عن أحــــــكـــــام اHـــــادة 8 من
الــــقــــانـــون رقم 15- 13 اHــــؤرخ في 28 رمــــضــــان عـــام 1436
اHـوافـــق 15 يـولـيـــو سـنـة 2015 واHـذكور أعـالهr يجب أن
ال تمس مـضامX الكـتب الدينـية اHراد اسـتيرادهـاr مهما
تـكن دعــائـمـهـاr بـالـوحــدة الـديـنـيـة لــلـمـجـتـمـع وبـاHـرجـعـيـة
الـــديـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة وبـــالـــنـــظـــام الـــعـــام واآلداب الـــعـــامـــة
Xواحلــــقــــوق واحلـــــريــــات األســــاســــيـــــة وبــــأحــــكـــــام الــــقــــوانــــ

والتنظيمات اHعمول بها.
تــــخـــضع الــــكـــتب واHــــؤلـــفـــات الـــديــــنـــيـــة اHــــطـــبـــوعـــة
واHـــوزعــة في اجلـــزائــر إلى نـــفس الــشـــروط اHــذكــورة في

الفقرة أعاله.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات الترخيص اHسبقكيفيات الترخيص اHسبق
اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تــــنـــــشــــأ لـــــدى وزارة الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة
واألوقاف جلنة قراءة تـكلف بالبت في طـلبات الترخيص

اHسبق الستيراد الكتاب الديني. 
وبهذه الصفةr تكلف على اخلصوصr �ا يأتي : 

- االطـالع عـــلـى مـــضــــامـــX الـــكــــتب الــــديـــنــــيـــة اHـــراد
rاستيرادها وفحصها

- التحقق من خلـو الكتب الدينية اHراد استيرادها
من الـــعـــبـــارات أو الـــفــقـــرات اخملـــالـــفـــة صـــراحـــة أو بــشـــكل

rادة 6 أعالهHنصوص عليها في اHضمني للشروط ا
- إعداد قاعدة بيانات في مجال عملها. 

حتـــدد تـــشـــكــــيـــلـــة الـــلــــجـــنـــة وســـيـــرهــــا �ـــوجب قـــرار
مشـترك بX الـوزير اHكـلف بالشـؤون الدينـية واألوقاف
والــوزيـر اHــكــلف بـالــثــقـافــة والـوزيــر اHــكـلف بــالــداخـلــيـة

واجلماعات احمللية.
اHاداHادّة ة 8 :  : تُودع طـلبـات التـرخـيص اHسـبق الستـيراد
الـكــتـاب الـديــني لـدى اHــصـالح اخملــتـصـة بــوزارة الـشـؤون
الــديــنــيـــة  واألوقــاف من قــبل الـــشــخص اHــعـــني أو �ــثــله

اHؤهل قانونا.
يـــنـــبـــغي أن يـــرفق الـــطـــلب بـــنـــســـخـــة واحــدة (1) من
الـكـتـاب الـديـني اHـراد استـيـراده وبـبـطـاقـة تـتـضمـن على

اخلصوصr البيانات اآلتية : 
rعنوان الكتاب كامال -

r XؤلفHؤلف أو اHاسم ا -
rفي حالة التحقيق rاسم احملقق -

rفي حالة الترجمة rترجمHاسم ا -
- اسـم الــنــاشـــر وســنـــة الــنــشـــر ولــغـــة الــنــشـــر وبــلــد

rالنشر

rراد استيرادهاHعدد نسخ الكتاب ا -
- الــــرقم الـــدولي اHــــوحـــد لـــلـــكـــتـــاب (ر د م ك)r عـــنـــد

االقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 9 : : تــكـلف اHــصـالح اخملــتـصــة بـوزارة الــشـؤون
الـدينية واألوقـاف بتسجـيل كل طلب بالتـرخيص اHسبق
في دفـتـر خـاص مـؤشــر ومـوقع عـلـيهr وتـسـلم فـوراr وصل

إيداع للشخص اHعني.
10 : : تــبــاشــر الــلــجــنــة اHــذكــورة أعالهr عــمــلــيــة اHـاداHـادّة ة 
Xو�ـنـح لـهــا أجل ثالثـ rقـراءة مــضـمــون الـكــتــاب الـديــني
(30) يــــومــــا من أيــــام الــــعــــملr تــــســــري ابــــتــــداء من تــــاريخ
اإليداعr للبت في طلب الترخيصr باHوافقة أو بالرفض.
وفي حـالة عـدم الرد في األجل اHـذكور أعالهr يـعتـبر

ذلك رفضا. 
11 : : �ــكن الــلــجــنــة اHــذكـورة فـي اHـادة 7 أعاله اHـاداHـادّة ة 
أن تــســتــعــX بــخــبــراء من ذوي الــكــفــاءة في مــجــال قـراءة
الـكتب الدينيـة اHراد استيرادهاr لـلتحقق من اسـتيفائها

الشروط الواجب احترامها.
Xادّة ة 12 :  : تـمنح تعويـضات للـخبراء الذين تـستعHاداHا

بهم جلنة القراءة.
Xيحدد مبلغ الـتعويضات �ـوجب قرار مشترك ب 
الــوزيــر اHــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر

اHكلف باHالية.
الفصل الرابعالفصل الرابع

أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية
اHاداHادّة ة 13 : : تسحب جلـنة القـراءة لدى وزارة الشؤون
الــديـــنــيـــة واألوقــاف الـــتــرخـــيص من اHـــســتـــوردr إذا ثــبت

مخالفته ألحكام هذا اHرسوم.
  ويتم تبليغ القرار اHسبب إلى اHعني.

 كمـا يـبلّغ ذات الـقـرار إلى اHصـالح األمـنيـة اHـعنـية
ومصالح اجلمارك. 

14 :  : بــغض الــنــظــر عـن الــعــقــوبــات اHــنــصـوص اHـاداHـادّة ة 
عــلـيــهــا قــانـونــا في هــذا اجملــالr كل كــتـاب ديــني مــســتـورد
عــلـى جــمــيع الــدعــائمr يــثــبت أنه غــيــر مــرخص بـهr يــكـون

محل حجز و/أو إتالف.
وفي حالة اإلتالفr يتحمل اخملالف تبعات ذلك.

اHاداHادّة ة 15 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 5 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
 4 يناير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحـــــــــــقاHلحـــــــــــق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

اجلزائر : .......................................

     الرقم : .............. / .......................

الترخيص اHسبق باستيراد الكتاب الدينيالترخيص اHسبق باستيراد الكتاب الديني

- تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-09 اHـؤرخ في 5 ربـيع الـثـانـي عام 1438 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنـة
rسبق الستيراد الكتاب الدينيH2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص ا

- وبناء على طلب اHتعامل ............................... اHؤرخ في ..............................................................................

 r.......................................... ؤرخ في ........................حتت رقمHوبناء على محضر جلنة قراءة الكتاب الديني ا -

فإنّ ..............................................................................................................................................................

ترخص للمتعامل ..............................الكائن مقره بـ............................اHمثل من قبل السيد................................

احلامل للسجل التجاري ..................................................................................................................................

باستيـراد الكتـب الـدينية (حتديـد النسخـة من حيث أنهـا مطبوعـة أو رقميــة)r طـبــقا للجـــداول اHقدمــة واHـبينــة فــي
القائمة اHرفقة.

أصدرت هذه الرخصة الستغاللها في حدود ما يسمح به القانون. 

يتحمل اHرخص له كامل اHسؤولية ألي مخالفة.

ختم وامضاء اجلهة اHرخصة ختم وامضاء اجلهة اHرخصة 

. �كن تكييف بيانات الترخيصr حسب اجلهة اHقدمة للطلبr كما هو محدد في اHادتX . �كن تكييف بيانات الترخيصr حسب اجلهة اHقدمة للطلبr كما هو محدد في اHادتX 2 و و3 من اHرسوم التنفيذي رقم  من اHرسوم التنفيذي رقم 17-09 اHؤرخ في  اHؤرخ في 5 ربيع ربيع

الثاني عام الثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 4 يناير سنة  يناير سنة 2017 الذي يحد الذي يحدّد شروط وكيفيات الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني. شروط وكيفيات الترخيص اHسبق الستيراد الكتاب الديني.

- اجلدول اHرفق - - اجلدول اHرفق - 

الطبعةالطبعة اسم اHترجماسم اHترجم اسم اHؤلفاسم اHؤلف نسخة مطبوعة أو رقميةنسخة مطبوعة أو رقمية مؤسسة الطبعمؤسسة الطبععنوان الكتابعنوان الكتاب سنة الطبعسنة الطبعالرقمالرقم
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وزارة الطاقة وزارة الطاقة 
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ  في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ  في 22 ربــــيـع األول عــــام ربــــيـع األول عــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يـحـدد قــائـمـةr يـحـدد قــائـمـة

اإليــــــرادات والــــــنــــــفــــــقــــــات اHــــــســــــجــــــلــــــة في حــــــســــــاباإليــــــرادات والــــــنــــــفــــــقــــــات اHــــــســــــجــــــلــــــة في حــــــســــــاب
الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم الــــتــــخــــصــــيص اخلــــاص رقم 131-302 الــــذي عــــنــــوانه الــــذي عــــنــــوانه
"الـصـنـدوق الوطـني لـلـتحـكم في الـطـاقة والـطـاقات"الـصـنـدوق الوطـني لـلـتحـكم في الـطـاقة والـطـاقات

اHتجددة واHشتركة".اHتجددة واHشتركة".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
rاليةHووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن
قـانون اHـالـية لـسـنة r2015 اHعـدل واHـتـممr ال سـيـمـا اHادة

r108 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 87

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

 rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-319 اHؤرخ
فـي أول ربـيـع األول عـام 1437 اHـوافق 13 ديـســمــبـر ســنـة
2015 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
r"ـشــتــركـةHـتــجــددة و اHلــلــتـحــكم في الــطــاقـة والــطــاقــات ا

rادة 3 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1421 اHـوافق 17 ســبــتـمــبـر ســنـة

2000 الذي يحـدد قائـمة اإليـرادات والنـفقـات اHسـجلة في

حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 101-302 الــذي عــنــوانه
 rعدلHا r"الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
12 ذي احلـــجـــة عـــام 1433 اHــــوافق 28 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

الـــذي يـــحــدد قـــائــمـــة اإليـــرادات والــنـــفــقـــات اHــســـجـــلــة في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه

r"شتركةHتجددة واHالصندوق الوطني للطاقات ا"
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-319 اHــؤرخ في أول ربــيع األول عــام
1437 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 اHـــعـــدل واHـــتـــمم

واHـــذكـــور أعـالهr يــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد قـــائـــمــة
اإليـرادات والــنــفــقــات اHــسـجــلــة في حــســاب الــتــخـصــيص
اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

للتحكم في الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة".
اHـادة اHـادة 2 : : يـقـيــد في حـسـاب الـتــخـصـيص اخلـاص رقم

: 302-131

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
السطر السطر 1 : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" : : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" :

-  1% من اإلتـــاوة الــنــفـــطــيــة وغـــيــرهـــا من الــرســوم
rاحملددة �وجب التشريع

- جميع اHوارد واHساهمات األخرى.
السطر السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : : "التحكم في الطاقة" :

rإعانات الدولة -
rعائد الرسم على االستهالك الوطني للطاقة -

- عــائــد الـرســوم اHــطــبـقــة عــلى األجــهـزة اHــســتـهــلــكـة
rللطاقة

- عائـد الغرامـات اHقـررة في إطـار القانـون اHتـعلق
rبالتحكم في الطاقة

- عـائـد تـسـديـد القـروض بـدون فـوائـد اHـمـنـوحـة في
rإطار التحكم في الطاقة

- جميع اHوارد أو اHساهمات األخرى.
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rتسيير التدقيق الطاقوي ومتابعته -
- دراسـة اHشـاريع اHـسـتـفيـدة من مـوارد الـصـندوق

 rالوطني للتحكم في الطاقة ومتابعتها ومراقبتها
rشاريع على االستهالك الطاقويHتقييم تأثير ا -

- إعــداد مــؤشــرات الــفـعــالــيــة الــطـاقــويــة وإصــدارهـا
ونشرها.

2.1.2. اHـشاريع اHـدرجة في بـرنـامج التـحكم في
الطاقة :

rالعزل احلراري في البنايات -
rصابيح ذات األداء العالي وتوزيعهاHإدخال ا -

rاإلنارة العمومية ذات األداء العالي -
rتوزيع السخانات الشمسية الفردية واجلماعية -

- حتــويل الـســيـارات لـالشـتــغـال عــلى غــاز الـبــتـرول
rميّعHميّع والغاز الطبيعي اHا

- اقتـناء وحتـويل احلافالت الـتي تشـتغل عـلى الغاز
rميّعHالطبيعي ا

- إدخـال الـتـجـهيـزات ذات اHـردوديـة العـالـيـة جلـميع
rقطاعات النشاطات

- اHـــســـاعـــدة عــلـى اتـــخـــاذ الـــقـــرارات فــيـــمـــا يـــتـــعـــلق
rشاريعHبالتدقيق الطاقوي وجدوى ا

- العمليات التجريبية والنموذجية.
2.2. مــــنـح الــــقـــــروض بــــدون فــــوائـــــد اHــــمـــــنــــوحــــة
لالستـثمارات احلـاملـة للـفعالـية الـطاقـوية وغيـر اHسـجلة

في إطار برنامج التحكم في الطاقة.
يـجب أن يتضـمن مقرر منح هـذه القروض كـيفيات

حتصيلها.
3.2. منح الـضمـانات عـلى القـروض اHنـجزة لدى

البنوك أو لدى اHؤسسات اHالية.
4.2. اخملــــصـــصــــات اHـــوجــــهــــة لـــلــــتـــمــــويل اHــــســـبق

القتناء األجهزة واHعدات اHرتبطة بالفعالية الطاقوية.
اHــادة اHــادة 3 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــــؤرخ في 18 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1421 ااHــــوافق 17
ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2000 الــــذي يــــحـــدد قــــائــــمــــة اإليـــرادات
والـنــفـقـات اHـســجـلـة في حــسـاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
101-302 الــذي عـنــوانه "الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتــحـكم في

الـطــاقـة"r اHـعـدلr وكـذا الـقــرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ
في 12 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 28 أكـتـوبـر سـنة 2012

في باب النفقات :في باب النفقات :
السطر السطر 1 : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" : : "الطاقات اHتجددة واHشتركة" :

1.1. اخملــصــصــات اHــوجــهــة لـــتــمــويل الــنــشــاطــات
واHــشـاريـع اHـدرجــة في إطـار تــرقــيـة الــطـاقــات اHـتــجـددة

واHشتركة :
1.1.1. مـــشـــاريـع إنـــتــــاج الـــكـــهــــربـــاء مـن مـــصـــادر

rشتركHتجددة و/أو أنظمة التوليد اHالطاقات ا
2.1.1.  شـــراء جتــــهـــيـــزات إنــــتـــاج الــــكـــهــــربـــاء من
مـصادر الطاقات اHـتجددة و/أو أنظـمة التولـيد اHشترك

rوللتطبيقات غير إنتاج الكهرباء
3.1.1. الـتـعـويض اHــتـعـلق بـالـتـكـالـيف اإلضـافـيـة
الـــنــــاجتــــة عن إنــــتــــاج الـــكــــهــــربـــاء مـن مــــصـــادر الــــطــــاقـــات

rشتركHتجددة و/أو أنظمة التوليد اHا
4.1.1. اHشاريع الرياديـة والعمليات الـتجريبية
اHــتـــعــلـــقـــة بــالـــطــاقـــات اHــتـــجـــددة و/أو أنــظـــمــة الـــتــولـــيــد

rشتركHا
5.1.1. عـمـلـيات تـرقـيـة أو صيـانـة مـنشـآت إنـتاج

rتجددةHصادر اHالكهرباء من ا
6.1.1.  الــــنـــشـــاطــــات الـــتـــكــــويـــنـــيــــة ذات الـــصـــلـــة

بالطاقات اHتجددة و/أو أنظمة التوليد اHشترك.
2.1 اخملــــصــــصــــات اHــــوجــــهـــة لــــلــــتــــمــــويل اHــــســــبق
لــلـعــمـلـيــات اHـدرجــة في إطـار تـرقــيـة الــطـاقـات اHــتـجـددة

واHشتركة.
السطر السطر 2 : "التحكم في الطاقة" : : "التحكم في الطاقة" :

1.2. تــمـويل الــنـشــاطـات واHــشـاريع اHــدرجـة في
برنامج التحكم في الطاقة :

1.1.2. العمليات اHدرجة في برنامج التحكم في
الطاقة :

rإدخال مقتضيات ومقاييس الفعالية الطاقوية -
- التحسيـس واالتصال واإلعالم والتعليم والترقية

rوالتنسيق والتكوين في مجال التحكم في الطاقة
rالبحث والتطوير في مجال التحكم في الطاقة -

- مـرافـقــة اHـصـنـعـX لـتـحـسـX الــفـعـالـيـة الـطـاقـويـة
rصنعة وطنياHللمعدات واألجهزة ا

- عـــمــــلــــيــــات وأشـــغــــال تــــقـــيــــيم قــــدرات الــــفـــعــــالــــيـــة
rالطاقوية في مختلف قطاعات النشاطات

rتنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة -
rإعداد برنامج التحكم في الطاقة ومتابعته -
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الـــذي يـــحــدد قـــائــمـــة اإليـــرادات والــنـــفــقـــات اHــســـجـــلــة في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه

"الصندوق الوطني للطاقات اHتجددة واHشتركة".
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 22 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

22 ديسمبر سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الطاقةوزير الطاقة
نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-149 اHؤرخ
في 29 ربــيـع األول عـام 1425 اHـوافق 19 مـايــو ســنـة 2004
الـذي يحـدد كيـفيـات إعداد البـرنامج الـوطني لـلتـحكم في

rالطاقة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-218 اHؤرخ
في 9 شعـبان عام 1434 اHوافق 18 يونـيو سنة 2013 الذي
يـــحــدد شـــروط مــنح الـــعالوات بــعـــنــوان تــكـــالــيف تـــنــويع

rإنتاج الكهرباء

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-302 اHؤرخ
في 20 صـفر عام 1437 اHوافق 2 ديسـمبـر سنة 2015 الذي

rيحدد صالحيات وزير الطاقة

- و�ــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 319-15
اHـؤرخ في أول ربيع األول عام 1437 اHوافق 13 ديسـمبر
ســـــنــــة 2015 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 131-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات
اHــتــجـددة واHــشــتـركــة"r اHــعـدل واHــتــممr ال ســيـمــا اHـادة 4

rمنه

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
29 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 6 يــولــيــو ســنـة 2005

الذي يـحـدد كيـفـيات مـتـابعـة وتـقـييم حـسـاب التـخـصيص
اخلــاص رقم 101-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

r"للتحكم في الطاقة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
12 ذي احلـــجـــة عـــام 1433 اHــــوافق 28 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

الذي يـحـدد كيـفـيات مـتـابعـة وتـقـييم حـسـاب التـخـصيص
اخلـاص رقم 131-302 الـذي عــنــوانه  "الـصــنـدوق الــوطـني

للطاقات اHتجددة واHشتركة".

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 22 ديـســمــبـر ســنـة 2016

الـــذي يـــحــدد قـــائــمـــة اإليـــرادات والــنـــفــقـــات اHــســـجـــلــة في
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات

r"شتركةHتجددة واHا

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 22 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHــوافق اHــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2016 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات
مــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقممــتــابــعــة وتــقـــيــيم حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم
131-302 الـذي عنوانه " الـصندوق الـوطني للـتحكم الـذي عنوانه " الـصندوق الـوطني للـتحكم

في الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة".في الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة

rاليةHووزير ا

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 99-09 اHؤرخ في 15 ربيع
الــثـاني عـام 1420 اHـوافق 28 يـولـيــو سـنـة 1999 واHــتـعـلق

rبالتحكم في الطاقة

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن
قـانون اHـالـية لـسـنة r2015 اHعـدل واHـتـممr ال سـيـمـا اHادة

r108 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 87

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

 rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتضـــى اHـرســـوم رقـــم 85-235 اHــؤرخ فــي
9 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1405 اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنــــــة 1985
rـتــضـمـن إنـشـــاء وكـالـــة تـطـويـــر الـطـاقـة وتـرشـيـدهـاHوا

rتممHعدل واHا
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الـــكـــهــربـــاء والـــغــازr مـع األخــذ بـــعـــX االعــتـــبـــار تــســـعـــيــرة
الــــشــــراء اHـــــضــــمــــونــــة الــــتي اشــــتــــرى اHــــوزع الــــكــــهــــربــــاء
�ـــقــــتـــضـــاهــــا كـــمــــا هـــو مــــنـــصــــوص عـــلـــيـه في اHـــادة 8 من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 13-218 اHؤرخ في 9 شعـبـان عام

1434 اHوافق 18 يونيو سنة 2013 واHذكور أعاله.

يــدفـع الــتـــعــويض اHـــذكــور أعـالهr لــلـــمــوزع من خالل
الـــصـــنـــدوق (ســـطـــر 1)r حـــسب كـــيـــفـــيـــات خـــاصـــة مـــحـــددة
�ـوجب مـقــرر الـوزيـر اHـكـلف بـالـطــاقـةr طـبـقـا لـلـمـادة 12
من اHرسـوم التنـفيذي رقم 13-218 اHؤرخ في  9 شـعبان

عام 1434 اHوافق 18 يونيو سنة 2013 واHذكور أعاله.

القسم الثانيالقسم الثاني

 اخملـصـصـات اHـوجـهـة لـتـمـويل الـعـمـلـيـات واHـشـاريـع غـير اخملـصـصـات اHـوجـهـة لـتـمـويل الـعـمـلـيـات واHـشـاريـع غـير
الــتـــكــالــيف اإلضـــافــيــة الــنــاجتـــة عن إنــتــاج الـــكــهــربــاء منالــتـــكــالــيف اإلضـــافــيــة الــنــاجتـــة عن إنــتــاج الـــكــهــربــاء من

مصادر الطاقات اHتجددة و/أو اHشتركةمصادر الطاقات اHتجددة و/أو اHشتركة

اHــادة اHــادة 5 :  : يــحـــدد الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــطـــاقــةr �ــوجب
مقرر :

- أولـــويـــات تـــنـــفـــيـــذ اHـــشـــاريع اHـــســـجـــلـــة فـي إطــار
rشتركةHتجددة واHبرنامج الطاقات ا

- شـــروط ومـــعــايـــيـــر مـــنح مـــزايــا الـــصـــنــدوق الـــتي
تخص فـئـة اHشـاريع اHـسجـلـة في إطار بـرنـامج الطـاقات

rشتركةHتجددة واHا

- أنــــواع اHـــزايـــا وكـــذا مـــســـتـــوى الـــتـــدخـل من حـــيث
النسبة واحلد األقصىr بعد رأي وزارة اHالية.

اHـادة اHـادة 6 :  : حتــدد كــيـفــيــات مـعــاجلــة وتــنـفــيــذ إجـراءات
األهلـيـة لالسـتـفـادة من مـزايـا الصـنـدوق وكـذا مـسـتـويات
الــــتــــمــــويل الـــــتي تــــخـص الــــعــــمــــلــــيــــات واHـــــشــــاريع غــــيــــر
الــتـــكــالــيف اإلضـــافــيــة الــنــاجتـــة عن إنــتــاج الـــكــهــربــاء من
مصـــادر الطـاقــات اHتجـددة و/أو اHـشتركةr في اHواد 7

و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 أدناه.

7 :  : تـــنــــشـــر اHـــشــــتـــمالت وأنــــواع الـــعـــمــــلـــيـــات اHــادة اHــادة 
واHـــــشـــــاريع اHـــــدرجـــــة ضـــــمن إطـــــار بـــــرنـــــامـج الـــــطـــــاقــــات
اHتـجددةr موضـوع مساهـمات التـمويلr سنـويا في موقع

وزارة الطاقة.

اHــادة اHــادة 8 :  : تــطــلق الـــوزارة اHــكــلـــفــة بــالـــطــاقــة دعــوات
لــلــمـــشــاركــة جتــاه اHــتـــعــامــلــrX من أجـل جــمع اقــتــراحــات
اHشاريع واألعمال اHـسجلة ضمن إطـار البرنامج اHذكور

في اHادة 7 أعاله.

يقرران  ما يأتي :يقرران  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-319 اHــؤرخ في أول ربــيع األول عــام
rـــتـــممHـــعـــدل واHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2015 اH1437 ا

واHــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كــيــفــيـات
متابعة وتـقييم  حساب الـتخصيص اخلاص رقم 302-131
الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني لــلــتــحـكـم في الــطــاقـة
والــطــاقــات اHــتــجــددة واHــشــتـركــة" الــذي يــدعى في صــلب

النص "الصندوق".

الفصل األول الفصل األول 

في مجال الطاقة اHتجددة واHشتركةفي مجال الطاقة اHتجددة واHشتركة

القسم األول  القسم األول  

اخملـصصات اHـوجهـة لتـمويل الـتكالـيف اإلضافـية الـناجتةاخملـصصات اHـوجهـة لتـمويل الـتكالـيف اإلضافـية الـناجتة
عن إنـتـاج الــكـهـربـاء من مـصـادر الـطـاقـات اHـتـجـددة و/أوعن إنـتـاج الــكـهـربـاء من مـصـادر الـطـاقـات اHـتـجـددة و/أو

اHشتركة.اHشتركة.

اHادة اHادة 2 :  : �كن اHوزع الذي �ـلك عقد شـراء الكهرباء
مـن مـصــادر الــطــاقـة اHــتــجــددة و/أو اHـشــتــركــة مع مــنـتج
واحـد (1) أو عـدة مـنـتـجـX حائـزين مـقـرر مـنح االسـتـفادة
من تسعيرة الشراء اHـضمونةr طبقا للمرسوم التنفيذي
رقم 13-218 اHــــؤرخ في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1434 اHــــوافق 18
يونـيو سـنة 2013 واHـذكور أعالهr الـتقـدم بـطلب احلـصول
عــلـى مــنـــحــة الـــتـــعــويض بـــعـــنــوان الـــتــكـــالـــيف اإلضــافـــيــة
الـــنــــاجتــــة عن إنــــتــــاج الـــكــــهــــربـــاء مـن مــــصـــادر الــــطــــاقـــات

اHتجددة واHشتركة.

يرسل الـطلب  إلى الـوزير اHـكـلف بالـطاقـةr ويجب
أن يكون مرفقا بالوثائق اآلتية :

- نـــســـخـــة طـــبق األصل من عـــقـــد الـــشـــراء مع مـــنـــتج
rالكهرباء

- نــسـخــة من مـقــرر مـنــحـة االســتـفـادة مـن تـســعـيـرة
الشراء اHضمونة للمنتج اHعني.

اHادة اHادة 3 : : يتم تقـييم طلب اHـوزع في أجل ال يتجاوز
شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداعه.

تـــتـم اHـــوافــــقــــة عــــلى قــــائـــمــــة اHــــوزعــــX واHـــشــــاريع
XــعــنــيـHا XـنــتــجــHــبـرمــة مـع اHمــوضــوع عــقــود الــشــراء ا
اHستـوفX للشروط اHذكورة في اHادة 2 أعالهr من طرف

الوزير اHكلف بالطاقة.

اHـادة اHـادة 4 : : يـتم حــسـاب تـكــلـفـة الــتـعــويض اHـذكـور في
اHــــادة 2 أعـالهr لــــكـل عــــقـــــدr عـــــلى أســـــاس مــــتـــــوسط ســـــعــــر
الـكهرباء التـقليديةr عـلى النحو الذي حـددته سلطة ضبط
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اHسـاعـدات اHالـيـة بX وزارة الـطـاقـة واHسـتـفيـد لـتنـفـيذ
الـــــتـــــمـــــويـل عن طــــــريق الـــــصـــــنـــــدوق Hــــــشـــــاريـــــعـــــهم و/ أو

عملياتهم.

حتـــدد هـــذه االتـــفــاقـــيـــات عـــلى اخلـــصــوصr كـــيـــفـــيــات
تـنفيـذ وتطـبيق الـعمـليات و/ أو اHـشاريع اHـستـفيدة من

اHزايا.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

في مجال التحكم في الطاقةفي مجال التحكم في الطاقة

اHـادة اHـادة 14 :  : يــحـدد الــوزيــر اHــكـلـف بـالــطــاقــةr �ـوجب
مـقـررr بنـاء على اقـتـراح وكالـة تـطويـر استـخـدام الطـاقة

وترشيدهاr ما يأتي :

- أولويـات تـنـفيـذ اHـشـاريع والـعمـلـيـات اHسـتـفـيدة
rمن مزايا الصندوق

rشروط ومعايير منح مزايا الصندوق -

- أنــــواع اHـــزايـــا وكـــذا مـــســـتـــوى الـــتـــدخـل من حـــيث
النسبة واحلد األقصىr بعد رأي وزارة اHالية.

اHـادة اHـادة 15 :  : تـتـولى مـصـالح الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـطـاقـة
مـتـابـعـة كيـفـيـات استـعـمـال اHـزايا اHـمـنـوحـة ومراقـبـتـها.
وبـهذه الـصفـةr �كن أن يُـطـلب من اHسـتفـيدين من مـزايا
الـــــصـــــنــــــدوق كل الـــــوثــــــائق واHــــــســـــتـــــنـــــدات احملــــــاســـــبـــــيـــــة

الضرورية. 

اHادة اHادة 16  :   : حتدد كـيفيـات تطبـيق وتنفـيذ العـمليات
واHـشــاريع اHـســتـفــيـدة من مــزايـا الــصـنـدوق اHــدرجـة في
اHـادة 2 (ســطــر 2) من الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 22 ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2016 الذي يحـدد قائـمة اإليـرادات والنـفقـات اHسـجلة في

حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات
rــســتــفــيـدينHوكــذا مــســؤولــيـات ا r"ــشــتــركـةHــتـجــددة واHا
ضــمن اتـفــاقــيـة مــبـرمــة بـX اHــسـتــفـيــد والـوزارة اHــكـلــفـة
بـالـطـاقـة أو الـهـيئـة اخملـولـة لـلـتـصرف حلـسـابـهـا أو اHـوكّـلة

من الوزير اHكلف بالطاقة.

يـخـضع احلـصـول عـلى مـزايـا الـصـنـدوق اHـدرجـة في
اHـادة 2 (ســطــر 2) من الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 22 ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2016 الذي يحـدد قائـمة اإليـرادات والنـفقـات اHسـجلة في

حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات

اHتجددة واHشتركة"r إلى توقيع هذه االتفاقية.

يــــــجب أن حتــــــدد دعــــــوات اHــــــشــــــاركــــــة هــــــذه األنــــــواع
والتـكـاليـف اHرجـعـية وقـدرات اHـشاريع و/أو مـشـتمالت
الـدراساتr وكذا اHستـويات القصـوى للمساهـمة اHوافقة

للصندوق.

اHــــادة اHــــادة 9 :  : حتــــدد األهـــــلــــيـــــة لالســــتـــــفــــادة مـن إعــــانــــات
الصنـدوق للعمـليات واHشـاريع اHقترحـة اHتحصل عـليها
rــشـــاركــة الـــتي أطـــلـــقــتـــهـــا وزارة الــطـــاقــةHخالل دعـــوات ا
حــــسب مــــســـاهــــمـــة هــــذه األخــــيـــرة فـي تـــرقــــيــــة الـــطــــاقـــات
اHــتــجــددة واHــشــتــركــة ومـدة تــنــفــيــذهــا ومــوقــعــهــا ومـبــلغ

اإلعانة اHطلوبة.

اHادة اHادة 10 :  : تودع اHلفـات لدى مصالح الـوزارة اHكلفة
بالطاقةr وتشتمل على العناصر اآلتية :

rستفيدHطلب اإلعانة من ا -

rعلومات الشخصيةHستفيد مع كل اHتقد� ا -

- تــقــد� اHــشــروع أو الــعــمـــلــيــة واألهــداف اHــســطــرة
rتوقعةHوالنتائج ا

- مكان وأجل ورزنامـة وكيفيات تنفيذ اHشروع أو
rالعملية

- تـقـديـر مـفـصل لــتـكـلـفـة اHـشـروع أو الـعـمـلـيـة وكـذا
طبيعة وتكلفة اHساعدة اHطلوبة.

rـشــاركـةHـادة 11 :  : عــنــد اسـتــكــمـال إجــراء دعــوات اHـادة اHا
يــتم تـقــيــيم مـقــتـرحــات األعـمــال أو اHــشـاريع عــلى أسـاس

معايير األهلية احملددة.

يــــؤدي هــــذا الــــتـــقــــيــــيم إلـى وضع قــــائــــمــــة اHـــشــــاريع
والــعـــمــلـــيـــات اHــؤهـــلــة لـالســتـــفــادة مـن مــزايـــا الــصـــنــدوق
اHــــــدرجـــــــة في اHــــــادة 2 (ســــــطــــــر1) مـن الــــــقــــــرار الــــــوزاري
اHـشــتـرك اHـؤرخ في 22 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 22
ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2016 الــــذي يـــــحــــدد قــــائـــــمــــة اإليــــرادات
والـنــفـقـات اHـســجـلـة في حــسـاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
131-302 الــذي عـنــوانه "الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتــحـكم في

الـطاقـة والـطـاقات اHـتـجـددة واHشـتـركـةr وحتدد بـاإلضـافة
إلى ذلك مستويات مساهمة  الصندوق اHوافقة لها.

rـنــتـقـاةHــشـاريع اHيــوافق عـلى قــائـمـة الــعـمـلــيـات وا
الوزير اHكلف بالطاقة بعد أخذ رأي وزارة اHالية.

اHـادة اHـادة 12 :  : حتـدد مسـتـويـات اإلعـانات حـسب مـعـايـير
األهلية اHذكورة في اHادة 9 أعاله.

13 :  : يـــــــبــــــلّغ اHــــــســـــــتــــــفــــــيــــــدون مـن اHــــــشــــــاريع اHـــــادة اHـــــادة 
والــعــمــلــيـــات اHــنــتــقــاة ألجـل الــقــيــام بــإمـــضــاء اتــفــاقــيــات
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يـــرسل إلى وزارة اHـــالـــيـــةr فـي إطـــار مـــتـــابـــعـــة هــذا
الصندوقr ما يأتي :

1 - وضـعـية فـصـلـيـة لاللـتزامـات والـتـسـديـدات على
القروض اHمنـوحة عن كل سنة مالـيةr على  دعائم ورقية
ورقمـية وذلك حـسب قائـمة الـصنـدوق احملددة في الـقرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 22 ربـــيع األول عــام 1438
اHــــوافق 22 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2016 الــــذي يــــحــــدد قــــائــــمـــة
اإليـرادات والــنــفــقــات اHــسـجــلــة في حــســاب الــتــخـصــيص
اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
r"ــشــتــركـةHــتــجــددة واHلــلــتــحــكم في الــطــاقــة والــطــاقــات ا
واHـصــنـفــة حـسب الــقـائــمـة اHــفـصــلـة وفق مــقـررات وزيـر

الطاقةr مع توضيح :

rستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

rعتمد حسب فئة العمليةHبلغ اHا -

rسدد حسب فئة العمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من  العملية.

2 - حـــصــيـــلــة ســـنــويـــة لإليـــرادات اHــنـــجــزة اHـــقــررة
بعنوان هذا الصندوق.

اHادة اHادة 22 :  : يـخضع كل دفع لـقسـط من القـرض لتـقد�
التبريرات اHذكورة في اHادة 21 أعاله.

اHـادة اHـادة 23  :  : تـلــغى أحــكــام الـقــرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHـؤرخ في 29 جــمــادى األولى عـام 1426 اHـوافق 6 يــولــيـو
سـنـة 2005 الـذي يـحــدد كـيـفـيـات مــتـابـعـة وتــقـيـيم حـسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 101-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــــني لـــلـــتــــحـــكم في الــــطـــاقـــة"r والـــقـــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ في 12 ذي احلــــجــــة عـــام 1433
اHوافق 28 أكتوبر سنة 2012 الذي يحدد كـيفيات متابعة
وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 131-302 الـذي
عـــــنــــوانـه "الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــنـي لــــلـــــطــــاقـــــات اHــــتـــــجــــددة

واHشتركة".

اHـادة اHـادة 24 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 22 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
22 ديسمبر سنة 2016.

يـتم دفع اHزايا اHالـية للمسـتفيدين بـناء على تقد�
مقررات اHنح �ضاة من طرف اآلمر بصرف الصندوق.

اHــــادة اHــــادة 17 :  : تــــرسـل طــــلـــــبــــات احلــــصـــــول عــــلـى مــــزايــــا
الــصــنــدوق مــرفــقـــة �ــلف يــســتــوفـي كل اHــعــلــومــاتr إلى

الوزارة اHكلفة بالطاقة.

rتــضع وكـالـة تـطـويـر اسـتــخـدام الـطـاقـة وتـرشـيـدهـا
rحتت تـــصــرف طـــالــبي االســـتــفـــادة من مـــزايــا الـــصــنــدوق
اســتــمــارة تـــوضح مــحــتــوى وخــصــائص الــوثــائق الــواجب

تقد�ها.

اHـادة اHـادة 18 :  : تــكـلـف وكـالــة تــطــويــر اسـتــخــدام الــطــاقـة
وتـرشيـدها بـعمـليـات تنـسيق اHـشاريع اHـتعـلقـة بالـنقاط
2.1.2 و 2.2 و3.2 وr4.2 اHــــدرجـــــة في اHــــادة 2 من الـــــقــــرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 22 ربـــيع األول عــام 1438
اHــــوافق 22 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2016 الــــذي يــــحــــدد قــــائــــمـــة
اإليـرادات والــنــفــقــات اHــسـجــلــة في حــســاب الــتــخـصــيص
اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
r"ــشــتــركـةHــتــجــددة واHلــلــتــحــكم في الــطــاقــة والــطــاقــات ا
وتـكــون مـوضــوع اتـفــاقـيــة بــX الـوزارة اHــكـلــفـة بــالـطــاقـة

ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.

حتـــدد هــذه االتــفـــاقــيـــة أعــبـــاء والــتــزامـــات كل طــرف
مـوقـع عـلــيــهــاr وتــوضح عــلى اخلــصــوصr مـســتــوى مــكــافـأة

خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.

يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة
وترشيدها على أساس سعر التكلفة.

اHـادة اHـادة 19 :  : تــكـون الــعـمـلــيـات اخلــاصـة بـالــنـقـاط 1.1.2
اHـدرجة في اHادة 2 من الـقـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ
في 22 ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2016 الذي يحـدد قائـمة اإليـرادات والنـفقـات اHسـجلة في

حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 131-302 الــذي عــنــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات
اHتجـددة واHشتـركة"r اHكـلفة بـها وكالـة تطويـر استخدام
الـطــاقـة وتــرشـيــدهـاr مــوضـوع اتــفـاقــيـة ســنـويــة بـX هـذه

الوكالة والوزارة اHكلفة بالطاقة.

اHـادة اHـادة 20 :  : تـخــضع اHــزايـا اHــمـنــوحـة لــرقـابــة الـدولـة
rعـمول بـهاHوفـقــا لإلجـراءات التـشـريعـية والـتـنظـيمـيـة ا

وال �كن أن تستعمل إال للغايات التي منحت ألجلها.

اHـادة اHـادة 21 :  : حتــــدد الــعـمــلــيــــات واHـشــاريــع اHــمــولـــة
مـــن طــــــرف الــــصــــنـــــــدوقr فــي بــــرنــــامـــج عــــمــل تــــعــــــده
وزارة الــــطـــاقـــــةr حتـــــدد فـــيـــه األهـــــداف اHـــســـطـــرة وكـــذا

آجال اإلجناز.
وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
وزير الطاقةوزير الطاقة

نور الدين بوطرفةنور الدين بوطرفة



بنك اجلزائربنك اجلزائر
مـــقـــرر رقم مـــقـــرر رقم 17-01 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 ربـــيع الــــثـــاني عــــام  ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 2 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة r2017 يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر
قــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــةقــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــة

اHعتمدة في اجلزائر.اHعتمدة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

 rادة 93 منهHال سيما ا rتممHعدّل واHا rبالنقد والقرض
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة 2016 واHـتـضمن

rمحافظ بنك اجلزائر Xتعي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــــادة وحـــيــدة :مــــادة وحـــيــدة : تــــطـــــبـــيــــقــــا ألحـــكـــام اHــــادة 93 من
األمــــر رقــم 03-11 اHــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1424 اHــــــوافق 26 غــــــشـت ســــــنـــــة r2003 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمم

واHــــــذكــــــور أعـالهr تــــــــنــــــشـــــــر في اجلـــــــريـــــــدة الــــــرســــــمــــــيــــــة
لــلـجـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــةr قــائـمـة
الـــبــنــوك وكـــذا قــائــمــة اHـــؤســســات اHـــالــيــة اHــعـــتــمــدة في
اجلـــزائــر إلى غـايـة 2 يـنـايــر سـنـة r2017 اHـلــحـقـتــان بـهـذا

اHقرر.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر فـي 4 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438

اHوافق 2 يناير سنة 2017.
محمد لوكالمحمد لوكال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق األولاHلحق األول

قائمة البنوك اHعتمدةقائمة البنوك اHعتمدة
إلى غاية إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2017

rبنك اجلزائر اخلارجي -

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
rالبنك الوطني اجلزائري -

rالقرض الشعبي اجلزائري -
rبنك التنمية احمللية -

rبنك الفالحة والتنمية الريفية -
r(بنك) الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -

rبنك البركة اجلزائري -
r(فرع بنك) سيتي بنك - اجلزائر -

rصرفية - اجلزائرHؤسسة العربية اHا -
rنتيكسيس - اجلزائر -

rسوسيتي جينيرال - اجلزائر -
r(فرع بنك) البنك العربي - اجلزائر -

rبي . ن . بي باريباس - اجلزائر -
rترست بنك - اجلزائر -

rبنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر -
rبنك اخلليج - اجلزائر -
rفرنسا بنك - اجلزائر -

- كــريـدي  اقــريـكـول كــربـورات وانـفــسـتـمــانت بـنك
rأجليري

r(فرع بنك) إتش . إس . بي . سي - اجلزائر -
- مصرف السالم - اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق الثانياHلحق الثاني

قائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدةقائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدة
إلى غاية إلى غاية 2 يناير سنة  يناير سنة 2017

rشركة إعادة التمويل الرهني -
- الشركة اHالـية لالستثمار واHـساهمة والتوظيف

r"  ش . م . ا . م . ت - ش . أ "
rاليHالشركة العربية لإليجار ا -

rالي - اجلزائرHغاربية لإليجار اHا -
rسيتيالم اجلزائر -

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
r" مالية

rالي - شركة أسهمHالشركة الوطنية لإليجار ا -
rإيجار ليزينغ اجلزائر- شركة أسهم -

- اجلزائر إيجار- شركة أسهم.
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