
العدد العدد 44
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 4  شعبان عام شعبان عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 26 يوليو سنة يوليو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

أوامرأوامر
أمر رقم 09 - 01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 اHوافق 22  يوليو سنة p2009 يتضمن قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.....

أمر رقـم 09 - 02  مؤرخ في 29 رجب عام 1430 اHوافق 22 يولـيو سنة p2009 يعدل ويـتمم القانون رقم 05-12 اHؤرخ في 28
جمادى الثانية عـام 1426 اHوافــق 4 غشت سنة 2005 واHتعلق باHياه..............................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 09 - 245 مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيــو ســنــة p2009 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمــــاد إلـى
ميزانيـة تسييـر وزارة االتـصـال..................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 09 - 242  مـــؤرّخ في 29 رجـب عــام 1430 اHـــوافق 22 يـــولــيـــو ســنــة p2009 يـــتــضــمـن نـــقـل اعـــتــمـــاد في
ميزانية  تسيير وزارة التربية الوطنية........................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 09 - 243  مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 اHوافق 22 يولـيو سنة p2009 يحــدد هـوامـش الـربح الـقـصـوى
باجلملة والتجزئة اHطبقة على اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضـب................................................................

مـرسوم تــنــفــيذي رقم 09 - 244  مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيو سـنة p2009 يـعـدل اHرســوم الـتنـفـيـذي رقم
97 - 59 اHـؤرخ في أول ذي الـقعـدة عام 1417 اHوافق 9 مــارس سـنة 1997 الذي يـحدد تـنظـيم سـاعات الـعمل وتـوزيعـها

في قـطـاع اHؤسسات واإلدارات العمومية.......................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 8 رجب عـام 1430 اHــوافق أوّل يـولــيـو ســنـة p2009 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام وال مـنــتـدب بــبـئــر مـراد
رايس - والية اجلزائر..................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامW في الواليـات....

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رجب عـام 1430 اHـوافق أوّل يـولــيـو سـنـة p2009 يـتــضـمّن إنـهـاء مـهــام رئـيس ديـوان والي واليـة
بجاية........................................................................................................................................................

مرسومان رئاسيّان مـؤرّخان في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر.........

....Wيتضمّن إنهاء مهام مديرين للـري في واليت p2009 وافق أوّل يوليو سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 ا

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 اHـوافق أوّل يولـيو سـنة p2009 يـتضـمّن إنـهاء مـهام عـميـد كـليـة اآلداب والفـنون
بجامعة مستغا�.........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يولـيو سنة p2009 يتضـمّن إنهاء مـهام مديـر الشبـاب والرياضة في
والية وهران...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21  رجب عام 1430 اHوافق 14 يـولـيو سـنة p2009 يتـضمّـن تعـيW نـائب قـائد الـناحـيـة العـسكـريـة
الثـالثـة.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 يتضمّن تعيW أمنـاء عامW فـي الواليــات........

.......................Wرئيسي دائرت Wيتضمّن تعي p2009 وافق أوّل يوليو سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 ا
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 8 رجب عـام 1430 اHــوافق أوّل يـولــيـو ســنـة p2009 يــتـضــمّـنـان تــعـيــW مـديـريـن لـلـري في
......................................................................................................................................................Wواليت

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 تتضمّن تعيW نواب مديرين بجامعات.........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 يتضمّن تعيW األمW العامّ جلـامعـة اHسيلـة......

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 اHوافق أوّل يوليو سنة p2009 تتضمّن تعيW عمداء كليات.........................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 8 رجب عـام 1430 اHــوافق أوّل يـولــيـو ســنـة p2009 يـتــضـمّــنــان تـعــيـW مــديـرين لــلـشــبـاب
..................................................................................................................................Wوالرياضة في واليت

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 18 رجب عـام 1430 اHـوافق 11 يـولــيـو ســنـة p2009 يـتــضـمن جتــديـد انـتــداب رئـيس احملــكـمـة
العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية....................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1430 اHوافق 26 يونـيو سنة p2009 يـتضمّن استـخالف عضوين في مجـلس إدارة اHسرح اجلهوي
بتيزي وزو.................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارجوزارة التضامن الوطني واألسرة واجلالية الوطنية باخلارج

قـرار مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عام 1428 اHوافق 31 ديـسمـبر سـنة p2007 يـحدّد تـشكـيلـة جلـنة الـطعن اخملـتصـة بأسالك مـوظفي
اإلدارة اHركزية في وزارة التضامن الوطني...................................................................................................
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أوامرأوامر
أمر رقم أمر رقم 09 -  - 01 مؤرخ في  مؤرخ في 29 رجب عام  رجب عام 1430 اHوافق  اHوافق 22
 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة p2009 يp يــــــــتــــــــضــــــــمـن قن قــــــــانــانــــــــــون اHون اHــــــــالالــــــــيــيــــــــة

التكميلــي لسنة التكميلــي لسنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهورية

-  بـنـاء عـلى الـدسـتـورp ال سـيـمـا اHـادتـان 122 و 124
p منه

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام  1404 اHــوافق 7  يــولــيــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

pتممHعدل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 08-21  اHـــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

pو بعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

أحكـام  تمهيديـةأحكـام  تمهيديـة

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــــمم الـــقـــانـــون رقم 21-08
اHـؤرخ في  2  مـحـرم عام 1430 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة
2008 واHــتـــضــمن قـــانــون اHـــالــيـــة لــســـنــة  2009 بــاألحــكــام

اآلتية التي تشكل قانون اHالية التكميلي لسنة 2009.

اجلزء األولاجلزء األول
طرق التوازن اHالي ووسائلهطرق التوازن اHالي ووسائله

الفصل األولالفصل األول
أحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHاليةأحكام تتعلق بتنفيذ اHيزانية والعمليات اHالية

للخزينةللخزينة
( للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم األولالقسم األول

الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلةالضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة

اHادة اHادة 2 : : تعـدل أحكـام اHادة 13 من قانـون الـضرائب
اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

" اHـادة 13 :  1 - تـسـتـفـيـد األنـشـطـة الـتي يــقـوم بـها
الــــشـــــبـــاب اHــــســــتــــثــــمــــر اHــــؤهل لـالســـــتـــفــــادة مـن إعــــانــــة
"الصندوق الوطـني لتدعيم تشـغيل الشباب "......(بدون

تغيير حتى ) الشروع في االستغالل .

وتــمــدد هــذه الــفــتــرة بــســنــتــp(2) W عــنـــدمــا يــتـــعــهــد
اHـسـتـثـمــرون بـتـوظـيف خـمـسـة (5) عـمـال عـلى األقـل Hدة

غير محددة.

ويتـرتب عـلى عدم احـترام الـتـعهـدات اHتـصـلة بـعدد
مـــنـــاصب الـــعـــمل اHـــنـــشـــأةp ســـحب االعـــتـــمـــاد واHـــطـــالـــبــة

باحلقوق والرسوم اHستحقة التسديد.

2 - .......... (الباقي بدون تغيير)..............".

اHــادة اHــادة 3 :  : تـــعــدل أحــكــام اHــادة 138 مــكــرر من قــانــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

" اHــادة 138 مـــكــرر :  -  �ـــكن جتـــمـــعــات الـــشـــركــات
مـــثـــلـــمــا هـــي مــحــــددة في هـــذه اHـــادة......(بـــدون تــغـــيـــيــر

حتــى )  Hدة أربع (4) سنوات .

في حـالـة ما إذا كـانت األنـشـطـة اHـمـارسـة من طرف
شـــركـــات أعـــضـــاء الـــتـــجـــمع خـــاضـــعـــة Hـــعـــدالت مـــخـــتـــلـــفـــة
لـلـضـريـبـة عـلى أربـاح الــشـركـاتp  يـخـضع الـربح اHـتـأتي
من هـذا الـتـوحـيـد لـلـضـريـبـة �ـعدل 19 % في حـالـة ما إذا
كان رقم األعـمـال تابـعـا لهـذا اHـعدل اHـتـفوق . وفي احلـالة
الــعــكــســيــةp يــســـمح بــتــوحــيــد األربـاح تــبــعــا لــصــنف رقم

األعمال .

يـحــدد وزيـر اHــالـيــة بـقــرار p عـنــد احلـاجــةp كـيــفـيـات
تطبيق الفقرة السابقة.

لــتــطـــبــيق األحــكــام أعالهp جتـــمع...... (الــبــاقي بــدون
تغيير) ........".

اHــــــادة اHــــــادة  4 : : تـــــــتــــــمـم أحــــــكـــــــام اHــــــادة 140 من قـــــــانــــــون
الــضـرائب اHـبــاشـرة والــرســوم اHـمـاثـلــة بـفـقـرة 3 وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 140 :  1 و 2  -  ...... (بدون تغيير ) ..........

 3 - إن الـربح اخلــاضع لـلـضـريـبــة بـالـنـسـبــة لـلـعـقـود

الــطــويـلــــة اHــــدة اHــتـعــلــقــة بـإجنــاز اHـــواد أو اخلــدمـات أو
مــجــمـوعــة من اHــــواد أو اخلـدمــات والــتي �ــتـد تــنــفـيــذهـا
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" اHادة 141 مكرر 2    - يجب على اHؤسسات احترام
pاليHـنـصـوص علـيـها في الـنـظام احملـاسـبي اHالـتـعاريف ا
مع مـراعـاة عـدم تـعـارضــهـا مع الـقـواعـد اجلـبــائـيـة اHـطـبـقـة

بالنسبة لوعاء الضريبة ".

اHــــادة اHــــادة 7 : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمـم أحـــــكــــــام اHــــادة 150 من
قـانـــون الــضـــرائـب اHـبــاشــرة والـرســوم اHــمـاثــلــة وحتـرر

كما يأتي :

" اHـادة 150    -  يــحــدد مــعــدل الــضــريــبـة عــلـى أربـاح
الشركات كما يأتي :

- 19 % بـالنـسـبة لألنـشـطـة اHنـتـجة لـلـمواد والـبـناء
واألشغال العمومية وكذا األنشطة السياحية.

 و يــطـبق هـذا اHــعـدل كـذلك عــلى األنـشـطـة اخملــتـلـطـة
في حـــالــة مــا إذا كـــان رقم أعــمـــال األنــشــطـــة اHــذكــورة في
الفـقـرة الـسابـقـة يـساوي 50 % من رقـم األعمـال اإلجـمـالي

أو يفوقه.

- 25 % ............... (بدون تـغـييـر حـتى) النـشـاطات
اHنجمية واحملروقات.

p ويـقــصــد بـنــشـاطــات الــبـنــاء واألشــغـال الــعــمـومــيـة
األنشطة اHسـجلة كما هي في السـجل التجاري واHترتب

عليها دفع االقتطاعات االجتماعية اخلاصة بالقطاع. 

ويــقــصــد  بــالــنــشــاط الـســيــاحيp تــســيــيــر اHــركــبـات
الـسـيــاحـيـة وكـذا مـحـطـات الـعالج في احلـمـامـات اHـعـدنـيـة

باستثناء وكاالت األسفار.

2 - .......... (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHــــــادة اHــــــادة 8 :  :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 169 من قـــــــانــــــون
الــضـرائـب اHـبــاشـرة والــرسـوم اHــمــاثـلــة بـفــقـرة 3 وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 169 :  1  -  ........ (بدون تغيير) .............

 2 - ............................ (بدون تغيير) ............  

3 - تـخصم اHصـاريف األولية اHـسجلـة في احملاسبة
قـبل بـداية سـريـان الـنظـام احملـاسبي اHـاليp من الـنتـيـجة

اجلبائية تبعا خملطط االمتصاص األصلي ".

اHــــــادة  اHــــــادة  9 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 171 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي : 

" اHـادة 171  -   تـخــصم من الـدخل أو الـربـح اخلاضع
للــضريـبة إلى غـاية عـشرة بـاHائة (10 % )  من مــبلغ هذا

عـلى األقل �ـرحـلـتW (2) مـحـاسـبـيـتـW أو سـنـوات مـالـيـة
واHـــقــتـــنـــاة بـــصــورة حـــصـــريــة تـــبـــعـــا لــطـــريـــقــة احملـــاســـبــة
بــالــتـســبــيق اHــسـتــقــلــة عن الـطــريــقــة اHـعــتــمــدة من طـرف
اHــؤســســـة في هــذا اجملــالp وذلك بــغـض الــنــظــر عن صــنف

العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة .

ويـقـبل بـهـذه الـصــفـة وجـود أدوات الـتـسـيـيـر ونـظـام
حـسـاب الــتـكـلـفـة والــرقـابـة الـداخــلـيـة الـتي تــسـمح بـاألخـذ
بـالنـسـبـة اHـئويـة لـلـتسـبـيق  و�ـراجـعـة تقـديـرات األعـباء

واحلواصل والنتائجp تماشيا مع التسبيق.

ويتم حساب ربح مؤسـسات الترقية الـعقارية تبعا
لــــطـــــريــــقــــة مــــحـــــاســــبــــة األعــــبـــــاء و حــــواصل الـــــعــــمــــلــــيــــات

بالتسبيق".

5  : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــــمــم أحـــــكـــــام اHــــادة 141 من اHــــادة اHــــادة 
قـانــــون الـــضــرائب اHـبــاشــرة والـرســوم اHــمـاثــلــة وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 141 :  1 و 2  -  ...... (بدون تغيير) ............

 3 - االهـــتـالكــــات احلـــقــــيــــقــــيـــة الــــتي تــــمت ............

(بـدون تــغـيـيــر حـتـى ) الـتــجـارة أو االسـتــغالل اHــنـصـوص
عليها عن طريق التنظيم وطبقا ألحكام اHادة  174.

�ـكن تـقيـيد الـعنـاصـر ذات القـيمـة اHـنـخـفضـة التي
ال يـــتــجــاوز مــبـــلــغــهــا  30.000 دج خــارج الــرســوم  كــأعــبــاء

قابلة للخصم من السنة اHالية اHتصلة بها  .

وتسـجل اHواد اHـقتنـاة بصورة مـجانـية في األصول
بالنسبة لقيمتها النقدية .

في إطار عقد ......... (الباقي بدون تغيير) ..........

4 - ................. (بدون تغيير) ..........................

5 - األرصــدة اHـشــكــلــة لــغـرض مــواجــهــة تــكــالـيف أو
خــســائــر الـقــيم فـي حــسـاب اخملــزونــات أو الــغــيــر اHــبــيــنـة
pبــوضــوح والـتي يــتــوقع حــدوثـهــا بــفـعل األحــداث اجلــاريـة
شـريطة تـقييـدها في كـتابات الـسنة اHـاليـة وتبيـانها في

كشف األرصدة اHنصوص عليه في اHادة 152.

�كن اHؤسسـات اHصرفية أو مؤسسات القرض ....
(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها حتويل الشركة.

6 - .............. (الباقي بدون تغيير) .................".

اHــادة اHــادة 6 : : تـــنــشــأ ضــمـن قــانــون الــضـــرائب اHــبــاشــرة
والرسوم اHماثلة اHادة 141 مكرر 2  وحترر كما يأتي :
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- الـغـرفـة الـوطـنـيـة لـلــصـنـاعـة الـتـقـلـيـديـة واحلـرف :
p% 0,02

p% 0,48 : هنHغرف الصناعة التقليدية وا -
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................

يسـري مفعـول األحكام .......................................

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

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل
( للبيان)

القسم الثالثالقسم الثالث
الطابعالطابع

اHادة اHادة 13 : : تعـدل أحكـام اHادة 147 مـكرر 6 من قـانون
الطابع وحترر كما يأتي :

" اHــادة 147 مـــكــرر 6  - -  تـــحـــدد تـــــعـــريــــفـــة الــرسم
كما يأتي :  

............... ( بدون تغيير) ................................
ويــــــــتــم حتــــــــصــــــــيــل هــــــــــذا الــــــــرســم كــــــــذلــك عــــــــنـــــــــد
االســـتــعــمـــال األول فـــي الــســيـــر بـــالــنــســبـــة لــلــســيــــارات

اجلـديدة اHستوردة أو اHقتناة محليا.
I - الــســيـارات الــســيـاحــيــة و الـنــفــعـيــة ذات مــحـرك

بنزين  : 
........................................ (بدون تغيير حتى)

- سعة األسطوانة تفوق 2500 سم3 .... 200.000 دج.
 II - الـسـيــارات الـســيـاحـيــة والـنــفـعـيــة ذات مـحـرك

ديزل :
.................. ( بدون تغيير ) ............................

- أكثر من 2500 سم3 ................ 300.000 دج.
III - الشاحنات و معدات السير:

-  إلى غاية 22 طن ..................  340.000 دج.
- أكثر من 22 طن .................... 500.000 دج.

يــقــتــطـع الــرسم فــيــمــا يـــخص االســتــعــمــال األول في
الـسـيــر من قـبل الــوكـيل ويـعــاد دفـعه كــمـا هـو مــعـمـول به

بالنسبة حلق الطابع.

الــدخـل أو الـربـحp في حــدود سـقـف يــسـاوي مــائــة مــلــيـون
ديــنار  (  100.000.000 دج )p النفـقات اHصـروفة في إطار
بـحث الـتـطـويـر داخل اHــؤسـسـة شـريـطـة إعـادة اسـتـثـمـار

اHبلغ اHرخص بخصمه في  إطار هذا البحث .

ويجب الـتصـريح باHـبالغ اHـعاد اسـتثمـارها لإلدارة
اجلــبـائــيــة وكـذلـك إلى الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اHــكـلــفــة بـرقــابـة

البحث العلمي.

حتــدد أنـشــطـة بــحث الــتـطــويـر فـي اHـؤســسـة بــقـرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالبحث العلمي والوزير اخملتص بالقطاع" .

اHـادة اHـادة 10 :   :  تـعــدل وتـتـمـم أحـكــام اHـادتـW 185 و 186
من الــــقــــسم الــــثــــامـن من قــــانــــون الــــضـــــرائـب اHــــبــــاشــــرة

والرســوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

القسم الثامنالقسم الثامن
إعادة تقييم األصولإعادة تقييم األصول

" اHادة 185 -  يقـيد فـائض القـيمـة اHتـأتي من إعادة
تـــقــيــيم الــتــثــبــيــتــات عــنــد تــاريخ بــدايــة ســريــان الــنــظــام
احملـاســبي اHـاليp في الــنـتـيــجـة اجلــبـائـيــة في أجل أقـصـاه

خمس (5) سنوات ".

" اHـادة 186 - يـقـيــد فـائض مــخـصـصــات االهـتالكـات
اHتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة ".

اHــــــادة اHــــــادة 11 : : تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 220 من قـــــــانــــــون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

" اHــادة 220 - ال يـــدخل ضــمن رقم األعـــمــال اHــعــتــمــد
كقاعدة للرسم : 

1 )  إلى 6) ................. (بدون تغيير) ...............

7 )  اHـبـلغ احملـقق بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة في  الـنـشـاطات
الـــســيـــاحــيـــة والـــفــنـــدقــيـــة واحلـــمــويـــة واإلطــعـــام اHـــصــنف

واألسفار" .

اHادة اHادة  12 : : تعدل أحكام اHادة 282 مكرر 5 من قانون
الضرائب اHباشرة والرسوم اHماثلة وحترر كما يأتي :

 اHـــــادة 282 مــــــكـــــرر 5  -   يـــــوزع نــــــاجت الــــــضــــــريــــــبـــــة
اجلزافية الوحيدة كما يأتي :

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

- ....................(بدون تغيير)...........................
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 1 . عــمـلــيـات الــبــيع اخلـاصــة بــاخلـبــز ...........(بـدون

تغيير حتى) في إطار عمليات القرض اإليجاري.

 24 . احلصادات الدراسة اHصنوعة في اجلزائر".

اHـادة اHـادة 17 : :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 23 من قـانـون
الرسوم على رقم األعمال كما يأتي :

" اHــــادة 23  -  يــــحـــدد اHــــعــــدل اخملـــفـض لـــلــــرسم عــــلى
القيمة اHضافة بـ 7 % .

ويـــــطــــــبق هـــــذا اHـــــعـــــدل عـــــلـى اHـــــنـــــتـــــوجـــــات واHـــــواد
واألشغال والعمليات واخلدمات اHبينة أدناه :

 1 . عـــمــــلـــيــــات الـــبــــيع اHـــتــــعـــلــــقـــة بــــاHـــنــــتـــوجـــات أو

مشتقاتها اHذكورة أدناه :

يــــتـم تــــســــديــــد الـــــرسم عــــنــــد االســـــتــــيــــراد من طــــرف
اHستعملـW قبل أية عملية جمركة لدى قباضة الضرائب

التابعة Hقر مكتب اجلمارك اHكلف باإلجراءات.

يــعــاد دفع حــاصل الــرسم اHــقــتــطع عــنــد االســتـــعــمـال
األول في الـــســــيـــر بـــالـــنــــســـبـــة لـــلــــســـيـــارات الـــســــيــــاحـــيـــة
والــنــفــعــيـة لـــفــائـدة " الــصــنـدوق اخلــاص بــتــطـويــر الــنـقل

العمومي ".

اHـادة اHـادة 14 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 155 مـكـرر من
قانون الطابع وحترر كما يأتي :

" اHــادة 155 مــكــرر -  يـــؤسس حق الـــطــابع ............
(بدون تغيير حتى) معفى من حق الطابع هذا.

ويوزع حاصل هذا احلق كما يأتي :

- ميزانية الدولة ................ 70 % .

- الــغــرفــة اجلــزائــريــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة وغـرف
التجارة والصناعة...................... 30 % .

يــحــدد الـــتــوزيع بــW الـــغــرفــة اجلــزائــريـــة لــلــتــجــارة
والصـنـاعة وغـرف التـجـارة والصـناعـة بـقرار من الـوزير

اHكلف بالتجارة ".

القسم الرابع القسم الرابع 
الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

اHـادة اHـادة 15 : : تـتـمم أحــكـام اHـادة 8  من قـانــون الـرسـوم
على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اHـادة 8 : تـسـتـثـنى مـن مـجـال تـطـبـيق الـرسم عـلى
القيمة اHضافة :

1 - عمليات البيع اHتعلقة �ا يأتي :

أ -  اHـــنــــتـــوجـــات اخلــــاضـــعـــة لــــلـــرسـم الـــصـــحـي عـــلى
اللحوم باستثناء اللحوم احلمراء اجملمدة .

ب - أسالخ احليوانات ........ (بدون تغيير) .........

ج -  مصنوعات الذهب ...... (بدون تغيير) .........

2 - ................... (بدون تغيير) ........................

3 - ................... (بدون تغيير) ......................".

اHـادة اHـادة  16 :  : تـتـمم أحــكـام اHـادة 9 من قـانــون الـرسـوم
على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

" اHادة 9  - تعفى من الرسم على القيمة اHضافة :

رقم التعريفةرقم التعريفة
تعيW اHنتوجاتتعيW اHنتوجاتاجلمركيةاجلمركية

01 - 01

01 - 04

06 - 02 - 20 - 00

م 08 - 38

م 01 - 09

44 - 06

األحــصـنــةp احلـمــيـرp الــبـغــال والـبــغـال
احلية ........... (بدون تغيير حتى)

حــيـــوانــات حـــيــة من سـاللــة الـــغــنم أو
اHاعز.

أشجـار وجـنـبات وشـجـيـرات وأدغال
.................... (بدون تغيير حتى)

مــــــبــــــيــــــدات احلــــــشــــــرات ومــــــبــــــيــــــدات
الــفـــطـــريـــات ومــبـــيـــدات الـــطــحـــالب
ومـبـيـدات األعـشــاب اHـسـتـعـمـلـة في

الزراعة.

األفالم البالستيكية الفالحية.

عـوارض من خشب ........................
.... (الباقي بدون تغيير) ............

2 - العـملـيات اHـنجـزة من طرف مـؤسسات ..........
(بدون تغييـر حتى) الغاز الطبـيعي وغاز البروبان (رقم

التعريفة اجلمركية 84.15.82.90). 

  26 - األكــيـاس الـبالســتـيـكـيــة اHـنـتــجـة في اجلـزائـر

واخملصصة لتوضيب احلليب".

اHــادة اHــادة 18 :  :  تــنـــشــأ ضـــمن قـــانــون الـــرســوم عـــلى رقم
األعمال اHادة 31 مكرر وحترر كما يأتي :
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" اHادة 31 مكرر -  بغض الـنظر عن أحكام  اHادة 32
أدنـاهp �ـكن اHـديـنـW بـالـرسم الـذين يـجـمـعـون حـسـاباتـهم
عـلى مستوى الـشركة األم وفق الشـروط اHنصوص عـليها
فـي اHـــادة  138 مــــكـــرر مـن قـــانــــون الــــضـــرائـب اHـــبــــاشـــرة
والــرســوم اHــمـاثــلــةp أن يــخــصـمــوا حــسب نــفس الــشـروط
الـرسم عـلى الـقيـمـة اHـضـافة الـذي أثـقل الـسـلع واخلـدمات
اHـــقـــتـــنـــاة بـــنـــفس الـــشـــروط من طـــرف أو ألجل مـــخـــتـــلف

شركات أعضاء التجمع ".

القسم اخلامسالقسم اخلامس
الضرائب غير اHباشرةالضرائب غير اHباشرة

اHـــــادة اHـــــادة 19  :  تـــــعــــــدل أحـــــكـــــام اHـــــادة 298 مـن قـــــانـــــون
الضرائب غير اHباشرة وحترر كما يأتي :

" اHـادة 298  -  تـنــشــأ لـدى الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة
سلطة ضبط سوق التبغ و اHواد التبغية. 

يعتمد صانعو التبغ  من طرف وزير اHالية .
ال �ـــكـن أن يـــعــــتــــمــــد بـــصــــفــــة " صــــانـــعـي الـــتــــبغ" إال
األشـخاص اHـعـنـويون الـذين لـهم شكل شـركـات ذات أسهم
يــســاوي رأســـمــالــهــا احملـــرر بــالــكـــامل  عــنــد تـــاريخ إنــشــاء

الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه.
يـخـضع اعـتـمـاد صـانع الـتـبغ الكـتـتـاب دفـتـر شروط

حتدد بنوده �وجب مرسوم تنفيذي.
يـــــحــــدد دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط عـــــلى اخلـــــصـــــوص شــــروط

الشراكة التي يجب على  الصانعW استيفاؤها.
يــــجب أن يـــــكــــون الـــــرأســـــمــــال اHـــــمــــلـــــوك من طــــرف
اجلزائـريW اHـقيـمـpW في إطار الـشراكـةp في حدود 51 %

على األقل.
يـــوضح مـــرســوم تـــنـــفــيـــذيp عــنـــد احلـــاجــةp كـــيــفـــيــات

تطبيق هذه اHادة".

اHـادة اHـادة  20  : :  تـلـغى أحـكـام اHـواد من 301 إلى 303 من
قانون الضرائب غير اHباشرة.

21  :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 452 مـن قــــــانـــــون اHـــــادة اHـــــادة 
الضرائب غير اHباشرة وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 452 - حتــــدد تـــــعــــريـــــفــــة الــــرسـم كــــمـــــا يــــأتي :

تعريفة الرسم/كغتعريفة الرسم/كغتعيW اHنتوجاتتعيW اHنتوجات

 - الـــلـــحـــوم الــطـــازجـــة أو اHـــبــردة أو
اHــطـبــوخـة أو اHــمـلــحـة أو اHــصـنــعـة
  التي مصدرها احليوانات اآلتية :
اخليول p اإلبل p اHاعزp األغنامp البقر

10 دج

- يـــــخـــــصص مـــــبـــــلغ 1,50 دج من هـــــذه الـــــتـــــعـــــريـــــفـــــة
لــصــنـدوق الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 070 - 302 " صـنـدوق

حماية الصحة احليوانية".

القسم اخلامس  مكررالقسم اخلامس  مكرر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

(للبيان) 
القسم السادسالقسم السادس

أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اHـادةاHـادة 22 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 72 من الـقـانون
رقم 92 - 04 اHـؤرخ في 11 أكـتـوبـر سـنة 1992 واHـتـضمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 1992 وحترر كما يأتي  :
" اHادة 72 : يدفع للخـزينة .............. (بدون تـغيير

حتى) اجلبائية .
يــقـــتــطع مـــعــدل ســـنــوي قــدره 70 % يــوجه لـــتــمــويل
الــصـــنـــدوق الـــتــكـــمـــيـــلي لـــلــدخـل لــفـــائـــدة مــوظـــفي اإلدارة

اجلبائية.
...................... (الباقي بدون تغيير) ................
يــــحـــدد الــــوزيـــر اHــــكــــلف بـــاHــــالـــيــــة  بــــقـــرار هــــيـــاكل
وطـبــيــعـة الــضــرائب وكــذا اHـســاهــمــW في جـمــعــهــا الـذين

يستفيدون من هذه التعويضات".  

اHـادة اHـادة  23 :  : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 116 من األمـر
رقم 95 - 27 اHؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 واHتضمن

قانون اHالية لسنة 1996 وحترر كما يأتي :
" اHــادة 116 : تـــقـــتــــطع الـــعـالوات اخلـــاصـــة..............
(بـدون تـغـيـيـر حـتى)  عـلى عـقـوبـات الـتـحـصـيل فـي حدود

30 %  من مبلغ هذه األخيرة.

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

اHــادة  اHــادة  24 : : تـــعــــدل أحــــكـــــام اHــادة 31 من األمــر رقم
08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب عـام 1429 اHـوافق 24  يـولـيو

سـنـة  2008 واHـتــضــمن قــانـون اHــالــيــة الـتــكــمـيــلي لــســنـة
2008 وحترر كما يأتي :

p ـضـافةHادة 31 : تـعـفى من الرسـم على الـقـيـمة اHا "
ابـتداء من تـاريخ صـدور هذا األمـر إلى غـاية 31 ديسـمـبر
ســـنــة p2018 مـــبـــالغ اإليـــجـــارات اHــســـددة في إطـــار عـــقــود

القرض اإليجاري واHتعلقة �ا يأتي :
pنتجة في اجلزائرHعدات الفالحية اHا -

pـــنـــتــــجـــة في اجلـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والـــضـــروريــة إلجنـــاز غـــرف الـــتــبـــريـــد وصـــوامع احلـــبــوب

pنتوجات الفالحيةHاخملصصة للمحافظة على ا
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تؤسس احلقوق على مبلغ فائض القيمة احملرر.
كمـا تـخضـع  إلى هذه احلـقـوق عمـلـيات الـتـنازل عن
الـتـثــبـيـتـات اHـعــاد تـقـيـيــمـهـا. وتـؤسس هــذه احلـقـوق عـلى

مبلغ فائض القيمة الناجت عن إعادة التقييم .

اHــادة اHــادة 29 : : يــتــرتب عـــلى الــتــســـجــيل في الـــبــطــاقــيــة
الــوطــنـــيــة Hــرتـــكــبي أعـــمــال الــغش ومـــرتــكــبـي اخملــالــفــات
اخلطيرة لـلتشـريعـات والـتنظيـمات اجلبـائية واجلـمركية
والـتجـارية وكـذا عدم الـقيـام باإليـداع القانـوني حلـسابات

الشركةp التدابير اآلتية : 
- االستبعاد مـن االستفادة من االمتـيازات اجلبائية

و اجلمركية اHرتبطة بترقية االستثمار.
- االستبعاد من االسـتفادة من التسهيالت اHمنوحة
من  اإلدارة اجلـــــبــــائـــــيـــــة واجلــــمـــــركــــيـــــة واإلدارة اHـــــكــــلـــــفــــة

pبالتجارة
 pناقصة في الصفقات العموميةHاالستبعاد من ا -

- االستبعاد من عمليات التجارة اخلارجية.

اHــادة اHــادة 30 : : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 13 مــن األمـــر رقم
06 - 04 اHــــؤرخ في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2006 و اHــــتــــضـــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2006 وحترر كما يأتي : 
" اHادة 13  - تؤسس لدى اHديـرية العامة للضرائب
بطاقية وطنـية Hرتكبي أعمال الغش ومرتكبي اخملالفات
اخلطيرة لـلتشـريعات والـتنظيـمات اجلبـائية و اجلـمركية
والـبنكـية واHـاليـة و التـجارية و كـذا عدم الـقيـام باإليداع

القانوني حلسابات الشركة . 
حتـدد كـيـفـيـات تـنـظــيم وتـسـيـيـر هـذه الـبـطـاقـيـة عن

طريق التنظيم ".

اHـادة اHـادة 31 : : ال �ـكن اHـؤسـسـات والـهـيـئـات الـعـمـومـية
واHــؤســســـــات اخلــاضــعــة لـــلــقــانــــون اجلــزائـــــريp الــتــكــفـل
بـــالـــضــرائـــب واحلـــقــوق والـــرســـوم اHـــســـتـــحـــقــة فـي إطــار

تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك األجنبي.
تطـبق هـذه األحـكام عـلى الـعقـود اHـبرمـة  ابـتداء من

تاريخ صدور هذا األمر.
تــعـــتــبــر مــلـــحــقــات الــعـــقــود األصــلــيـــة عــقــودا جــديــدة

بالنسبة لتطبيق هذه األحكام.

اHــادة اHــادة 32 :  : يـــؤسس رسم يــطـــبق عــلـى تــعــبـــئــة الــدفع
اHـســبق. ويــســتــحق هــــذا الــرسم شــهـريــا عــلى مــتــعــامـلـي

الهاتف النقال  مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.
يــحــدد هــذا الــرسم بـ 5 % ويــطــبق عــلى مــبــلـغ إعـادة

التعبئة خالل الشهر.

pـــنـــتــــجـــة في اجلـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والضروريـة للسـقي توفيـرا للمـياه واHسـتعمـلة بصــورة

pحصرية في اجملال الفالحي
- التـجهيـزات اHنتـجة في اجلزائـرp واHستعـملة في
إجنــاز اHـلــبـنـات الــصـغــيـرة واHــوجـهــة إلى حتـويل احلــلـيب

pالطازج
pـــنـــتــــجـــة في اجلـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والــضـــروريــة لـــزراعــة الـــزيــتـــون وإنــتـــاج وتــخـــزين زيت

pالزيتون
pـــنـــتــــجـــة في اجلـــزائـــرHـــعـــدات والـــتـــجــــهـــيـــزات اHا -
والـــضــروريـــة لــتـــجــديـــد أدوات اإلنــتــاج واالســـتــثـــمــار في

pالصناعة التحويلية
حتــدد قــائــمــة اHــعــدات والـــتــجــهــيــزات �ــوجب قــرار
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالفالحة والوزير اHكلف بالصناعة ".

اHادة اHادة 25 : : يـترتب على الـتحـويل البيّن لالمـتيازات
اجلبائـية اHـمنوحـة للـفالحW من أجل استـغالل نشـاطاتهم
غـيــر تـلك  الـتـي مـنـحــوا من أجـلـهــا تـلك اHــزايـاp اHـطــالـبـة
بــــدفع الــــضــــرائـب والــــرســــــوم اHــــفــــروض تــــســــديــــدهــــا مع

تطبيق غرامة قـدرها  100 %.

اHـادة اHـادة 26 : : تــخــضع لــدفع حــقــوق الـطــابعp الــشــهـادات
الــقــنــصــلــيــة اHــســـلــمــة لــصــالح اHــواطــنــW اجلــزائــريــW أو
األجــــانب وكــــذا وثــــائق الــــتــــعــــريف والــــســــفـــر اHــــمــــنــــوحـــة
للمواطنW اجلـزائريW من طرف اHمثليات الدبلوماسية

والقنصلية اجلزائرية باخلارج.
يـتم سنـويـا حتـديـد مقـابل الـقـيـمة بـالـعـمـلة الـصـعـبة
احملــــصــــلـــــة عــــلى كـل صــــنـف من الــــوثـــــائق �ــــوجـب مــــقــــرر
مـشــتــرك بــW الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالشؤون اخلارجية. 

اHــــــادة اHــــــادة 27 : :  يـــــــتـــــــشـــــــكــل احلـــــــــد األدنـى لـــــــرأســـــــمـــــــال
الــشــركـــات مـن احلـــد األدنــى الـقـانــوني اHــنـصـوص عــلـيه
في الــقـانــون الـتــجـاري أو الــتــشـريــعـات اخلــاصـة وتــضـاف
إلــــيـه فــــوائـض قــــيـــــمــــة إعـــــادة الــــتـــــقــــو�ـــــات اHـــــدرجــــة في

الرأسمال.
ويـــســاوي احلـــد األدنىp بــالـــنـــســبـــة لــلـــشــركـــات الــتي
اســـتـــفـــادت من الـــتـــحـــفــيـــزات اجلـــبـــائـــيـــةp من الـــرأســـمــال
األصـــلي اHـــصــرح به وتـــضـــاف إلــيه فـــوائض قـــيــمـــة إعــادة

التقو�ات اHدرجة في الرأسمال. 

اHادة اHادة 28 : : يتـرتب على عـملـيات الـتنـازل عن األسهم
أو حــصص الــشــركــة من الــشــركــات اHــســتــفــيـدة مـن إعـادة
الــتــقـــو�ــات الــتــنــظــيــمـــيــة إلى دفع حق تـــســجــيل إضــافي

يحدد معدله بـ  50 % .
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1 - بـعـنــوان إجنـازهـا.....................( بـدون تــغـيـيـر
حتى ) في إطار االستثمار اHعني .

2 - بــعـنــوان االســتــغاللp بــعــد مـعــايــنــة الــشـروع في
الــــنــــشــــاط الــــذي تـــــعــــده اHــــصــــالـح اجلــــبــــائــــيــــة بــــطـــــلب من
اHـسـتــثـمـرH pـدة خـمس (5) سـنـوات إذا قـام بـإنـشـاء  أكـثـر

من 100 منصب شغل عند انطالق النشاط.
 أ - ............... (بدون تغيير) ......................

ب - .............. (بدون تغيير) .....................".

اHادةاHادة  36 : : ال �كـن إتمـام إجراءات الـتوطـW البـنكي
واجلـمـركـة اHـتـصـلـة بـعـمـلـيـات الـتـجـارة اخلـارجـية إال عـلى
أســــاس رقـم الــــتــــعـــــريف اجلــــبـــــائي اHــــمـــــنــــوح من  اإلدارة

اجلبائية.

pـضـافـةHـادة  37 :   :  يـعـفى من الـرسـم عـلى الـقـيـمـة اHـادة  اHا
الـــتـــنـــازل عـن الـــتـــحف الـــفـــنـــيـــة أو اجملـــمـــوعـــات أو اآلثــار
ومـخطوطات الـتراث الوطني لـفائدة اHتـاحف واHكتبات

العمومية ومصالح اخملطوطات واألرشيف.

حتدد قـائـمـة التـحف الـفنـيـة أو اجملمـوعـات أو اآلثار
ومخطـوطات الـتراث الـوطني وكـيفـيات منـح اإلعفاء من

الرسم على القيمة اHضافة عن طريق التنظيم.

اHادة  اHادة  38 :  : يـعفـى اHقـتـني  أو الـواهب أو الوارث أو
الــــوكــــيـل الــــشــــرعيp لــــتــــحــــفــــة فــــنــــيــــة أو كــــتـب قــــد�ـــة أو
مــــخــــطــــوطــــات أو حتف أو وثــــائـق ذات قــــيــــمــــة فــــنــــيــــة أو
تـــــاريــــخــــيـــــة عــــالــــيــــة مـن الــــتــــراث الـــــوطــــنيp مـن حــــقــــوق
الـــتــســجـــيل اHــتـــعــلـــقــة بــنـــقل هــذه اHـــلــكــيـــة عــنــدمـــا تــكــون

موهوبة لصالح الدولة.

حتدد قـائـمة الـتـحف الفـنـيــة أو الـكـتـب القـد�ــة أو
اخملــــطـــــوطــــــات أو الــــتــــــحـف أوالــــوثـــــائـق ذات الــــقــــيــــمــــــة
الــــفــنــيــــة أو الــتــاريــخــيــة الــعـالــيــة مـن الـتــراث الــوطــني
وكــيـفــيـات مــنح اإلعــفـاء من حــقـوق الــتـســجــيل عن طـريق

التنظيم.

اHـادة اHـادة 39 : : تــعــدل اHـادة 66 من الــقــانـون رقم 02 - 11
اHـؤرخ في 20 شـوال عام 1423 اHـوافق  24 ديـسـمـبـر سـنة
2002 واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة 2003 الــتي تــعـدل

وتـــــــتــــــــمم اHـــــــادة 68 مـن األمـــــــر رقم 96-31 اHــــــــؤرخ في 19
شـــــعــــبـــــان عــــام 1417 اHـــــوافق  30 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1996

واHتضمن قانون اHالية لسنة 1997 وحترر كما يأتي  :

" اHــــادة 66 - يـــخــــضع كـل طـــلـب شـــطـب من الــــســـجل
الـتجاري إلى تقد¨ شـهادة الوضعـية اجلبائيـة مسلمة من

طرف مصالح اإلدارة اجلبائية اخملتصة.

WـعنيHا WتعـاملHيـدفع ناجت هذا الـرسم من طرف ا
إلـى قــابض الــضــرائب اخملــتص إقــلــيــمــيــا خالل الــعــشــرين

(20) يوما األولى من الشهر اHوالي.

اHــادة اHــادة 33 :  : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 63 من الـــقـــانــون رقم
02-11 اHــــؤرخ في 24 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2002 واHــــتــــضـــمن

قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة p2003 اHــعـدل واHـتــمم بـاHـادة 46 من
الــقــانـون رقم 08 -21 اHـؤرخ في 30 ديـســمــبـر ســنـة 2008

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2009 وحترر كما يأتي :
" اHــــادة 63  -  تـــــعـــــفى مـن الــــضـــــريـــــبـــــة عـــــلى الـــــدخل
اإلجـمـالي أو الــضـريـبـة عــلى أربـاح الـشــركـات Hـدة خـمس
(5) ســـــنــــوات ابــــتـــــداء من أول يــــنـــــايــــر ســــنــــة 2008 ........

(بدون تغيير حتى ) في القيم اHنقولة.
تـــــعــــفـى من الـــــضــــريـــــبــــة عـــــلى الـــــدخل اإلجـــــمــــالي أو
الــضـريـبـة عـلى أربــاح الـشـركـات نـواجت وفــوائض الـقـيـمـة
الــــنـــــاجتــــة عـن عــــمـــــلــــيــــــات الــــتـــــنــــــازل عـن االلــــتـــــزامــــــات
والـــســنــــــدات اHـــمـــاثـــلــــة واألوراق اHـــمـــاثـــلـــة لــلـــخـــزيـــنــــة
اHسـجـلـــة في تـسـعـيـرة الـبـورصـــة أو اHـتـداولة فـي سوق
مــنـظــمــة ألجل أقل مـن خـمس (5) سـنــوات الــصـادرة خالل
فـــتـــرة خـــمس (5) ســـنـــوات ابـــتـــداء من أول يـــنـــايـــر ســـنـــة

2008.......... ( بدون تغيير حتى ) هذه اHرحلة.

تـعفى من حـقوق التـسجـيل وHدة خمس (5) سـنوات
ابتداء من أول يناير سنة 2008.

.............( الباقي بدون تغيير)...............".
34 : : يــتــرتب عــلـى ©ـارســة الــصــيــد اإلقــلــيــمي اHـادة اHـادة 
الترفيهي علـى مستوى السدود واHماسك اHائيةp تسديد
رسم سنوي قدره 1.000 دج للحـصول على رخصة الصيد

اإلقليمي الترفيهي.
يــــســـدد هـــذا الـــرسم عـــلى مــــســـتـــوى مـــصـــالح األمالك

الوطنية اخملتصة إقليميا.

اHـــــادة اHـــــادة  35 :  : تــــــعــــــدل اHــــــادة 7 من األمــــــر رقم 06 - 08
اHؤرخ في 9 جـمـادى الثـانيـة عام 1427 اHوافق  15 يـوليو
ســنــة  2006 الــذي يــعــدل ويـــتــمم األمــر رقم 01-03 اHــؤرخ
في أول جـمـادى الـثـانـيـة عام 1422 اHـوافق 20 غـشت سـنة

2001 واHتعلق بتطوير االستثمار وحترر كما يأتي :

" اHــادة 7 :    تــــعـــدل وتـــتـــمـم اHــــادة 9 من األمــر رقم
01 - 03 اHــــــؤرخ في 20  غــــــشـت ســــــنــــــــة 2001 واHــــــذكــــــور

أعــالهp وحترر كما يأتي :
" اHــــادة 9 : : زيـــادة عــــلـى احلـــوافــــز اجلــــبــــائــــيـــة وشــــبه
pنـصوص عـليـها في الـقانـون العامHاجلبـائيـة واجلمـركيـة ا
p1 و 2 أعاله WـادتـHتـــسـتــفـيــد االسـتــثـمــارات احملـددة فـي ا

©ا يأتي :
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أحكام جمركيةأحكام جمركية

اHـادة اHـادة 45 :  :  تـــتـمـم أحـكــام اHـادة 54 من الــقــانـون رقم
79 - 07 اHــــؤرخ في 21 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1979 واHــــتــــضــــمن

قانون اجلماركp اHعدل واHتممp وحترر كما يأتي :

" اHادة 54  - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ...
يجب أن يكون ........... (بدون تغيير) ................
يـــجب الـــتـــصـــريـح بـــالـــبـــضـــائع احملـــظـــورة في بـــيـــان
احلــمــولـة حتت تــســمـيــتـهــا احلـقــيــقـيــة من حـيـث الـطــبـيــعـة

والنوع".

46 :  :  تــــــنــــــشــــــأ ضــــــمـن الــــــقــــــانــــــون رقم 79 -07 اHـــــادة اHـــــادة 
اHــــؤرخ في 21 يــــولــــيــــو ســــنــــة 1979 واHــــتــــضــــمن قــــانــــون
اجلـــمـــاركp اHــــعـــدل واHـــتـــمـم اHـــادة 92 مــــكــــرر وحتـــرر

كما يأتي :

" اHـادة 92 مــكــرر : �ــكن أن تـــكــون الــبــضــائع p قــبل
إرســالــهــا إلى اإلقــلــيم اجلـــمــركيp مــحل مــراقــبــةp حلــســاب

إدارة اجلمارك من طرف شركات معتمدة .

�ـكن أن تــقع هـــذه اHـراقــبـة خــصـوصــا عــلى عـنــاصـر
التصريح اجلمركي .

 حتــــدد شـــروط اعــــتـــمــــاد شــــركـــات الــــتـــفــــتـــيـش قـــبل
اإلرســالp وكـــذا كــيـــفــيـــات تــطـــبــيـق هــذه اHـــادة عن طــريق

التنظيم ".

اHـادة اHـادة 47 : : تــعـدل أحــكــام اHـادة 209 من الــقــانـون رقم
79 - 07 اHــــؤرخ في 21  يـــولـــيــــو ســـنـــة 1979  واHـــتـــضـــمن

قانون اجلماركp اHعدل واHتممp وحترر كما يأتي : 

" اHـادة 209 :  حتـدد اHـدة الــقـصـوى Hـكــوث الـبـضـائع
قيد اإليداع بشهرين (2).

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

48 :  :  تــتـــمـم أحــكــــام اHـــادة 212 مـن الــقــانـون اHـادة اHـادة 
رقـــم 79 - 07 اHــــــــــؤرخ فـي 21 يــــــــولــــــــيـــــــــو ســــــــــنــــــــة  1979

واHتضمن قانون اجلماركp اHعدل واHتممp كما يأتي :

" اHادة 212 : 1 - ........... (بدون تغيير) ..............
أ - ............................. (بدون تغيير) ..............
ب - ............................ (بدون تغيير) .............

وتـــســـلم هـــذه الـــشـــهـــادة إلى اHـــعــــني خالل الـــثـــمـــاني
واألربـعـW ( 48) ســـاعـــة الــــتي تـــلـي تـــقـــد¨ الــــطـــلبp وذلك

مهما تكن  وضعيته اجلبائية.

وال �ــكن أن تــعـفي هــذه الــشـهــادة اHـعــني بــاألمـر من
اHـتــابـعـات فـي أي حـال من األحــوالp عـنـدمــا يـكـون مــديـنـا

جتاه اخلزينة.

يــحــدد ªـوذج الــشــهــادة وكـذا كــيــفــيـات تــطــبــيق هـذه
اHادة بقرار من الوزير اHكلف باHالية".

pــضـافـةHـادة  40 : : تـعــفى من الـرسـم عـلى الــقـيــمـة اHـادة اHا
الــتــجـهــيــزات واHــعـدات الــريــاضـيــة اHــنـتــجــة في اجلــزائـر
واHـقــتـنــاة من طــرف االحتـاديــات الـوطــنــيـة لــلـريــاضـةp مع
مـــراعـــاة أن تــــكـــون لـــهـــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات واHـــعـــدات عالقـــة
بــالــنــشـــاط الــريــاضي األســـاسي الــذي تــمـــارسه االحتــاديــة

اHستفيدة.

حتـــدد قــائــمـــة الــتـــجــهــيـــزات واHــعـــدات اHــنــتـــجــة في
اجلزائر وكذا قائـمة االحتاديات اHستفيدة من هذا اإلعفاء

عن طريق التنظيم.

اHــــادة اHــــادة 41 :  : تـــعــــفى اHــــداخــــيل اHــــتــــأتـــيــــة من تــــأجــــيـــر
الـســكـنـات اجلـمـاعـيـة الـتي ال تـتـجـاوز مـسـاحـتـهـا 80 مـترا

مربعا من الضريبة على الدخل اإلجمالي.

اHـادة اHـادة 42 :  :  تـخــضع اخلــدمـات اHــتـصــلــة بـالــنـشــاطـات
الــســيـاحــيــة والــفـنــدقــيــة واحلـمــامــات اHــعـدنــيــةp واإلطــعـام
الـسـيـاحي اHـصـنف و األسـفـار وتـأجـيـر الـسـيـارات لـلنـقل
الـســيــاحي انــتـقــالـيــا  وإلى غــايـة 31 ديـســمــبـر ســنـة 2019

للمعدل اخملفض للرسم على القيمة اHضافة .

اHــــادة اHــــادة 43 :  : يــــعــــفى تــــأســــيـس الــــشــــركــــات في قــــطــــاع
الــــســـيــــاحـــة وكــــذا عــــمـــلــــيـــات رفـع رأس اHـــالp من حــــقـــوق

التسجيل.

اHــادة اHــادة 44 : : تـــعــدل أحــكــام اHــادة 7  مـن قــانــون اHــالــيــة
التكـميلي لـسنة 2007 اHعـدلة باHادة 24 من قانـون اHالية

التكميلي لسنة 2008 وحترركما يأتي : 

" اHــادة 7 - تـــســـتـــفـــيـــد من تـــطـــبــيـق اHـــعــدل اخملـــفض
لـلـرســم عـلى الـقيـمـــة اHـضـافة بـ p% 7 عـمـليـات اسـتـيراد
اجملـمــعـات والـوحـدات و األجــزاء اHـوجـهــة لـتـجـمــيع أجـهـزة
احلـواسـيبp ذات الوضـعـيات الـتـعريـفـية رقم 84.14.51.90
و84.71.60.00  و 84.71.70.00  و 84.71.90.00  و84.73.30.00
 و85.18.21.00  و85.28.41.00  و 85.28.51.00  و85.42.31.00

 من التعريفة اجلمركية اجلزائرية".
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اHـادةاHـادة 52 : : تــــعــدل أحــكــام اHـادة 94 من الــقــانـون رقم
86 - 15 اHــؤرخ في 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1986 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 1987 وحترر كما يأتي :

" اHــادة 94 - حتــدد األتـــاوى الــســـنـــويــة اHـــذكــورة في
اHـادتW 62 و70 .............. (بدون تـغـييـر حـتى)  للـقـانون

العام أو اخلاصp كما يأتي :
pبالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغالف -

pبالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل -
pبالنسبة للطرق الوالئية : 150 دج/ مل -
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".

اHــادة اHــادة 53 :  : يـــرخص لــشـــركــات تـــســيــيـــر اHــســـاهــمــات
بــعـدم الـلــجـوء إلى تــعـيـW اHــصـفـW مـن بـW اHـهــنـيـW في
احملـاسبـة عـنـد تـصفـيـة اHـؤسـسات الـعـمـومـية االقـتـصـادية

التابعة حلافظتهم.

اHـادة  اHـادة  54 : : تـــعـدل أحــكــام اHـادة 55 من الــقــانـون رقم
07 - 12 اHــؤرخ في 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2008 وحترر كما يأتي : 
" اHـادة 55 - تـؤسس إتاوة ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - إتـاوة سنوية لـلحصول عـلى الترخيص بـالصيد

البحري :
الصيـد البحري التجاري : .................................
(بدون تغيير) .........................................................
الصيد الـترفيهي و الصـيد عن طريق الغوص .......
(بدون تغيير ) .......................................................

صيد التونة احلمراء :
أ - عنصر ثابت : 

pصيد التونة بواسطة حبال الصنانير -
- ســفـــيــنـــة تــقل عن 24  مـــتــرا أو تـــســاويه ( الـــطــول

اإلجمالي ) .................. 60.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا (الطول اإلجمالي) ...........

 72.000 دج.

pصيد التونة بواسطة الشباك الكيسية  -
-  ســفـــيــنــة تــقل عن  24 مــتــرا أو تــســاويه ( الــطــول

اإلجمالي) ................... 72.000 دج.   
- ســــفــــيــــنــــة تــــفـــوق 24 مــــتــــرا ( الـــطــــول اإلجــــمــــالي)

.................. 90.000 دج.

ج - يـدفع الـرصيـد احملـتمل .................................
(بدون تغيير) .........................................................
وعـندمـا تنـتهي هـذه اHدة ...................................
(بدون تغيير) .........................................................
غــيـر أن الــرصـيــد احملـتــمل من حـاصل بــيع الـبــضـائع

اHمنوع جمركتها p يدفع مباشرة إلى ميزانية الدولة .
2 - ................ (الباقي بدون تغيير) ...............".

اHادة اHادة 49 : :  تنشـأ ضمن الـقانون رقم 79 - 07 اHؤرخ
pــتـضــمـن قــانــون اجلــمـاركHفي 21  يــولــيــو ســنـة  1979 وا

اHعدل واHتممp اHادة 238 مكرر1 وحترركما يأتي :

" اHــــادة 238 مــــكــــرر1 - يــــرخص إلدارة اجلــــمــــارك أن
تـوفـرp مــقـابل أجـرp أخـتــام اجلـمـارك واHـراقــبـة عن طـريق
اجلــهــاز الـكــاشف لــلـبــضــائعp وكل وســيـلــة لـضــمــان سالمـة

العمليات والوثائق اجلمركية. 

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اHادة وكـذا تعريفات هذه
األتاوى عن طريق التنظيم ".

اHـــــادة اHـــــادة 50 : :  تـــــعـــــدل و تــــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 123 من
اHـرسـوم التـشـريعي رقم 93 - 18 اHـؤرخ في 29 ديسـمـبر
سـنة 1993 واHـتـضـمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنـة p1994 اHـعـدلة
واHــتـمـمــة بـاHـادة 122 من األمـر رقم 94-03 اHـؤرخ في 31
ديسـمبـر سنة 1994 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 1995

و حترر كما يأتي : 

 " اHــــادة 123 :  أوال -  أوال -  يــــرخـصp مــــالم تـــــنص أحــــكــــام
مــخــالــفــة عــلـى ذلكp قــصــد الــوضع لـالســتــهالكp بــجــمــركــة
مواد التـجهيـز اجلديدةp �ـا فيـها آالت األشغـال العمـومية
مـن الـفــصل 84  واHــواد األولــيــةp و قـــطع الــغــيــار اجلــديــدة
Hمـارسـة نشـاط إنـتاج الـسـلع أو اخلدمـاتp وكـذا البـضائع
اخملصصة إلعادة بيعها على حالها. وتخضع هذه الواردات
إلى إلـزاميـة تعـيW مـواطن الوفـاء مسـبقا مـع دفع ثمـنها
من حساب بالعمـلة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك
في اجلــزائـــر وفــقـــا لــتـــنــظــيـم الــصـــرف الــذي يــقـــرره بــنك

اجلزائر.

ثانيا ثانيا - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير)...".

 القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام متعلقة بأمالك الدولةأحكام متعلقة بأمالك الدولة

اHـادة  اHـادة  51 : : يــلـــزم لــلــحــصـول عــلــى تــرخـيـص شــبــكــة
الـطــرقp دفـع كفـالـة تـتـضـمـن الـنـفـقات اHـتـصـلـة بـأشـغـال

إعادة األمالك إلى أصلها. 
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يـــــتـــــرتـب عـــــلى عـــــدم احـــــتـــــرام هـــــذه األحـــــكـــــام إعـــــادة
اسـتــرداد الـتــحـفــيـز اجلــبـائي مع تــطـبــيق غـرامــة جـبــائـيـة

نسبتها 30 %.
وال يــطــبق هـــذا االلــتــزام إذا أصــدر اجملـــلس الــوطــني
لالسـتثـمـار قـرارا يـرخص بـإعـفاء اHـسـتـثـمـر من االلـتزام

بإعادة االستثمار.

اHــادة اHــادة 58 :  : يــتــمم األمــر رقم 01 - 03 اHــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتـعــلق بـتــطـويــر االسـتــثــمـارp اHــعـدل واHــتـمم بــاHـادة 4

مكرر1 وحترر كما يأتي : 
" اHـادة 4 مـكرر1 :  تـخـضع االسـتـثـمـارات األجـنـبـية
اHــــنـــجـــزة فـي الـــنـــشـــاطــــات االقـــتـــصــــاديـــة إلنـــتــــاج الـــســـلع
واخلدمـات قبل إجنـازها إلى تـصريح بـاالستـثمـارات لدى

الوكالة اHذكورة في اHادة 6 أدناه.
ال �ـكن إجنـاز االسـتــثـمـارات األجـنـبـيـة إال في إطـار
شراكة تمثل فيهـا اHساهمة الوطنية اHقيمة نسبة 51 %
علـى األقل من رأس اHال االجـتـمـاعي. ويقـصـد بـاHسـاهـمة

الوطنية جمع عدة شركاء.
بـغض النـظـر عن أحكـام الفـقـرة السـابقـةp ال �كن أن
تــمـارس أنــشـطـة االســتـيـراد بــغـرض إعــادة بـيع الـواردات
WعـنويHأو ا Wعـلى حالـها من طـرف األشخـاص الطـبيـعيـ
األجـــانـب إال في إطـــار شـــراكـــة تـــســـاوي فـــيـــهـــا اHـــســـاهـــمــة
الـوطــنـيــة اHـقــيـمــة نـســبـة 30 % عــلى األقـل من رأس اHـال

االجتماعي. 
يــجب أن يـــخــضع كـل مــشـــروع اســتــثـــمـــار أجـــنــبــي
مــبــاشـــــر أو اســتــثــمـــــار بــالــشـــراكــــة مـع رؤوس أمــــوال
أجـــنــبـــيـــــة  إلى الـــدراســـة اHـــســـبــقـــة مـن اجملــلـس الــوطـــني

لالستثمار اHذكور في اHادة 18 أدناه.
يـتــعــW عـلى االســتـثــمــارات  األجـنــبـيــة اHـبــاشـرة أو
بـالـشـراكـة تـقـد¨ مـيـزان فـائض بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة لـفـائدة
اجلـــزائـــر خـالل كل مـــدة قـــيـــام اHــــشـــروع. ويـــحـــدد نص من

السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
تــــوضعp مــــاعـــدا فـي حـــالــــة خــــاصـــــــةp  الــــتـــمــــويــالت
الـضـروريـة إلجنـــاز االسـتـثـمـــارات األجـنـبــيـةp اHـبـاشــرة
أو بــالـشــراكـةp بــالـلــجـوء إلى الــتـمــويل احملـليp بــاسـتــثـنـاء
pعـنــد احلـاجـة pــال. ويـحــدد نص تـنــظـيــميHتـشــكـيل رأس ا

كيفيات تطبيق هذه األحكام".

59 : : تـعدل وتـتمم أحـكام اHـادتW 7 و 7 مـكرر1 اHادة اHادة 
من األمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHتـعـلق بـتـطـويـر االسـتثـمـارp اHـعـدل واHـتـممp وحترران

كما يأتي : 

ب - عنصر متغير :
- 20.000 دج لــلـــطن الـــواحـــد اHــرخـص به بـــالــنـــســـبــة

للتونة اHيتة .
- 24.000 دج لــلـــطن الـــواحـــد اHــرخـص به بـــالــنـــســـبــة

للتونة احلية.
.................... (الباقي بدون تغيير) ................".

القسم الثالثالقسم الثالث
اجلباية البتروليةاجلباية البترولية

( للبيان )
القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

pـادة  55 :  :  بــغـض الـنــظــر عـن كل األحــكــام اخملــالــفــةHـادة  اHا
تــبــقى الــقـوانــW األســاسـيــة لــلـبــنك اجلــزائـري لــلــتـنــمــيـــة
ســـاريــــة اHــــفـــعــــــول إلـى غـــايــــة اHــــصـــادقــــة عــــلى الــــقــــانـــون

األساسي اجلديد.
اســـتــبـــدلـت تــســـمـــيـــة الـــبـــنك اجلـــزائــري لـــلـــتـــنـــمـــيــة
بـــتـــســـمــــيـــة "الـــصـــنـــدوق الـــوطــــني لالســـتــــثـــمـــار- الـــبـــنك
اجلزائـري للتـنميـة" اHنصـوص عليـها في اHادة األولى من
األمــــــر رقم 72 - 26 اHــــــؤرخ في 7 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1972
واHتضمن تغيير تسمية الصندوق اجلزائري للتنمية . 

اHــــادةاHــــادة 56 : : يـــــحــــدد رأســــمـــــال الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
لالستثمار- البنك اجلزائري للتنمية بـ 150 مليار دج.

اHــادة  اHــادة  57 :  : زيـــادة عــلى أحــكــام اHــادة 142 مـن قــانـون
الـــضـــرائب اHـــبـــاشـــرة والـــرســـوم اHـــمـــاثـــلــةp يـــتـــعـــW عـــلى
اHــكـلــفـW بــالـضــريـبــة الـذيـن يـســتـفــيـدون من إعــفـاءات أو
تخفيـضات في مجال كل الضرائب والرســوم واحلـقــوق
اجلـمـركـيــة والـرسـوم شــبـه اجلبـائـيــة و غـيـرهـا في إطار
أنـــظـــمـــة دعم االســـتـــثـــمـــارp بـــإعــــادة االســـتـــثـــمـــــار حـــصــــة
األرباح اHـوافقة لـهذه االعـفاءات أو التـخفـيضات في أجل
أربع سـنـوات ابـتـداء من تـاريخ قـفل الـسـنـة اHـالـيـة الـتي
خــضـعت نـتــائـجـهـا لـلــنـظـام الـتــحـفـيـزي. ويــجب أن تـنـجـز
إعـادة االستـثـمـار بعـنـوان كل سـنة مـالـيـة أو بعـنـوان عدة
ســنـــوات مــالــيــة مـــتــتــالـــيــة. وفي حـــالــة تــراكـم الــســنــوات
اHاليةp يـحسب األجل اHذكور أعاله ابتداء من تاريخ قفل

السنة اHالية األولى.

وبــــغض الــــنــــظــــر عن كـل األحـــكــــام اخملــــالــــفــــةp تـــطــــبق
شـروط هذه اHـادة على الـنتـائج احملقـقة بـعنـوان السـنوات
اHــالـيـة  2010 ومـا يـلــيـهــاp وكـذا بـعــنـوان الـنــتـائج اHــؤجـلـة
الـتـخـصـيص عـنـد تـاريـخ صـدور قانـون اHـالـيـة الـتـكـمـيـلي

لسنة 2009.
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" اHــادة 12 مـــكــرر 1 - �ــكن أن تـــخص اHـــزايـــا الــتي
�ـــكن مـــنـــحـــهــا....( بـــدون تـــغـــيــيـــر حـــتى ) �ـــكن أن يـــقــرر
اجملــلس الــوطــني لالســتــثــمـار مــنـح مـزايــا إضــافــيــة طــبــقـا

للتشريع اHعمول به.

3 - دون اHــسـاس بــقــواعــد اHـنــافــســة p يـؤهـل اجملـلس
الوطني لالستثمار قانونـا للموافقــةp لفتــرة ال تتجاوز
خـمس (5) سـنـوات p عـلى اإلعــفـاءات  أوالـتـخـفـيـضـات في
احلــقــوق أو الــضـــرائب أو الــرســوم �ـــا فــيــهـــا الــرسم عــلى
الـقـيـمـة اHـضـافــة  الـتي  تـثـقل أسـعـار الــسـلع اHـنـتـجـة عن
طــــريق االســـتـــثـــمــــار الـــذي  يـــدخل فـي إطـــار الـــنـــشـــاطـــات

الصناعية الناشئة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اHــــادة اHــــادة 62 :  : يــــتــــمم األمــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20
غــشت سـنـة 2001  واHـتــعـلق بـتـطـويـر االســتـثـمـارp اHـعـدل
واHــــتــــمم بــــاHـــواد 4 مــــكــــرر 1  و 4 مــــكــــرر 2  و 4 مــــكــــرر 3

وحترر كما يأتي :  

" اHـــــادة 4 مــــــكـــــرر 1 : يـــــجـب عـــــلـى االســـــتــــــثـــــمـــــارات
األجـنــبـيــة اHـنـجــزة بـالــشـراكـة مع اHــؤسـســات الـعـمــومـيـة
االقـتـصاديـةp أن تـسـتوفي الـشـروط اHـنـصوص عـلـيـها في

اHادة 4 مكرر أعاله.

كـــمـــا تـــطـــبق هـــذه األحـــكـــام في حـــالـــة فـــتـح رأســـمــال
اHـــؤســـســــات الـــعـــمـــومــــيـــة االقـــتـــصــــاديـــة عـــلى اHــــســـاهـــمـــة

األجنبية.  

حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اHـادةp عـنـد ااحلـاجـةp عن
طريق التنظيم."

اHــادة 4 مـــكـــرر 2 : ال �ـــكن حتــــقـــيق االســــتـــثـــمـــارات
اHـنــجــزة من طــرف اجلــزائــريــW اHـقــيــمــW بــالــشـراكــة مع
اHـؤسـسـات الـعـمـوميـة االقـتـصـاديـة إال في إطـار مـسـاهـمة
دنـيـا من هـذه اHـؤسسـاتp تـعـادل أو تـفوق 34 % من رأس

اHال االجتماعي.

كـــمـــا تــطـــبق هـــذه األحــكـــامp في حـــالــة فـــتح رأســـمــال
اHؤسسات العمـومية االقتصادية على مساهمة اجلزائري

اHقيم.

عند انـقضـاء مدة اخلمس (5) سنوات وبـعد الـتحقق
الـفـعــلي من اسـتــيـفـاء جـمــيع االلـتـزامــات اHـكـتــتـبـةp �ـكن
اHـــســــاهم اجلـــزائــــري أن يـــرفع لــــدى مـــجــــلس مـــســــاهـــمـــات
الـدولةp طلب إمـكانيـة شراء األسهم الـتي تكون في حوزة

اHؤسسات العمومية االقتصادية.

" اHـادة 7 : مع مـراعـاة األحـكـام اخلـاصـة اHـطـبـقـة عـلى
االستـثمارات الـتي تمثل أهـمية لالقـتصاد الـوطنيp فإن
الــوكـــالــة تــتـــولى مــهــمـــة تــفــعـــيل مــعـــاجلــة طــلـــبــات اHــزايــا

بالنسبة لالستثمارات .
pــلـــفــاتHمـــقــابـل تــكـــالــيف دراســـة ا pو�ـــكن الــوكـــالــة
حتـصـيل إتاوة يـدفـعهـا اHـستـثـمرون. ويـحدد مـبـلغ اإلتاوة

وكيفيات حتصيلها عن طريق التنظيم."
"اHـادة 7 مـكرر1 - يـجوز حـق الطـعن لـلـمـسـتـثـمرين
.......... (بـــــدون تــــغـــــيـــــيــــر حـــــتـى) الــــذي يـــــســــتـــــفـــــيــــد مـــــنه

اHستثمر.
ويـجـب أن �ـارس هــذا الـطــعن خالل اخلــمــسـة عــشــر
(15) يـــومـــا الــتـي تــلـي تــاريــخ الـــتـــبـــلــيغ بـــالـــقـــرار مــحــل
االحـتــجـــاج. وفي حــالـة صــمت اإلدارة أو الـهــيـئــة اHـعــنـيـة
فـإن هـذا األجل ال �ـكن أن يـقل عن شـهرين (2) ابـتداء من

تاريخ اإلخطار.
ويــــوقـف الــــطــــعـن اHــــذكــــور فـي الــــفــــقـــــرة أعاله أثــــار
القرار اHطعـون فيه. غير أن اإلدارة �كنها اتخاذ تدابير

حتفظية.
تفصل الـلجنة في الطعن في أجل شهر (1). و يكون
لقرارها احلجية أمام اإلدارة أو الهيئة اHعنية بالطعن".

اHـادة اHـادة 60 : :  تـتـمم أحكـام اHـادتW 9 مـكرر و 9 مـكرر1
من األمـــــر رقم 01 - 03 اHــــؤرخ في 20 غــــشت ســــنــــة 2001
واHتـعـلق بتـطويـر االسـتثـمارp اHـعـدل واHتـممp  وحترران

كما يأتي : 

" اHـادة 9 مـكـرر - يـخـضـع مـنح مـزايـا الــنـظـام الـعـام
لتـعهد كتابي من اHـستفيد بإعـطاء األفضلية لـلمنتوجات

واخلدمات ذات مصدر جزائري.
تـــنــــحـــصـــر االســـتـــفــــادة من اإلعـــفـــاء مـن الـــرسم عـــلى
الــــقــــيـــــمــــة اHــــضــــافــــة فــــقـط في االقــــتــــنــــاءات ذات مــــصــــدر
جـزائــري. غــيـر أنـهp �ـكن مــنح هــذا االمـتــيــاز عـنــدمــا يـتم

التأكد من عدم وجود منتوج محلي ©اثل .
حتـــدد نــســبـــة أفــضــلــيـــة اHــنــتـــوجــات واخلــدمــات ذات
مـصـدر جـزائـري وكــيـفـيـات تـطـبــيق هـذه اHـادة عن طـريق

التنظيم".

" اHــــــــادة 9 مــــــــكــــــــرر 1 - ال �ــــــــكـن أن تـــــــــســــــــتـــــــــفــــــــيــــــــد
االستثمـارات  التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار أو
يـــســاويـه من مــزايـــا الـــنــظـــام الــعـــام  إال �ــوجـب قــرار من

اجمللس الوطني لالستثمار."

اHـادة  اHـادة  61 : : تــعــدل أحــكــام اHـادة 12 مــكــرر1 من األمــر
رقم 01 - 03 اHــؤرخ في 20  غـــشت ســـنــة 2001 واHـــتـــعــلق

بتطوير االستثمارp اHعدل واHتمم وحترر كما يأتي : 
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65 : : تـــعـــدل أحــكــام اHـادة 54 من الــقــانـون رقم اHـادة اHـادة 
04 - 21 اHــؤرخ في 29 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2004 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2005 وحترر كما يأتي :

" اHـــــادة 54 -  زيـــــادة عــــــلى االمــــــتـــــيـــــازات .............
(بـــدون تـــغـــيـــيــر حـــتـى) الـــرسم الـــعـــقـــاري عـــلى اHـــلـــكـــيــات

اHبنية.
حتدد كيـفيات تطبيق ........................................
...................... (الباقي بدون تغيير) .....................".

اHـادة اHـادة 66 : : ال �كن أن يـتم إجنـاز عمـلـيات االسـتـيراد
عن طريق الوكالة.

ويـــشـــتـــرط إلتـــمـــام اإلجـــراءات الــبـــنـــكـــيـــة اHـــتـــصـــلــة
بـــنــــشـــاط االســــتـــيـــراد  والــــرقـــابــــة عـــلى احلــــدود Hـــطــــابـــقـــة
اHــنـتـجـات اHـسـتـوردة حـضـور صــاحب مـسـتـخـرج الـسـجل

التجاري أو مسير الشركة اHستوردة.

اHـادة اHـادة 67 : : يــجب إتـمــام إجـراءات الــتـوطــW الـبــنـكي
لــعــمــلـيــات االســتــيــراد قــبل  إجنــاز هــذه الــعــمــلـيــات ودفع

مقابلها اHالي  وكذا جمركتها.

68 : : �ــكن أن تــطـــبق اإلجــراءات والــشــكــلــيــات اHـادة اHـادة 
الـــتـي يـــخــــضـع لـــهــــا اHــــصـــدرون اجلــــزائــــريـــون فـي الـــدول
األخـرى  على اHـصدرين  من هذه الـبلـدان في اجلزائر من

باب اHعاملة باHثل. 

69 :  : يــتم دفع مــقــابل الــواردات إجــبــاريـا فــقط اHـادة اHـادة 
بواسطة االئتمان اHستندي.

حتدد السلطة الـنقدية والوزير اHكلف باHاليةp عند
احلاجةp كيفيات تطبيق أحكام هذه اHادة.

اHــــادة  اHــــادة  70 : : تـــســــتـــفــــيــــد شــــركـــــات مــــابـــW الــــبـــنـــوك
لــتـسـيـيــر األصـول وشـركــات حتـصـيل الــديـونp ابـتـداء من
تاريخ صـدور هـذا الـقـانـون و إلى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنة

p2012 من االمتيازات اآلتية :

pاإلعفاء من حقوق التسجيل بعنوان إنشائها -
- اإلعفاء من حقـوق التسجيل والرسم على اإلشهار
الـعــقـاري بــعــنـوان االقــتـنــاءات الـعــقـاريــة الـتـي تـدخل في

pإطار إنشائها
- اإلعـفـاء من احلقـوق اجلـمـركيـة واإلعـفـاء من الرسم

pضافةHعلى القيمة ا
- اإلعــــفــــاء من الــــضــــريــــبــــة عــــلـى أربــــاح الــــشــــركـــات
والـرسم على الـنـشاط اHـهـني خالل مدة ثالث (3) سـنوات

ابتداء من تاريخ بداية ©ارسة النشاط.

وفي حـــالــة مـــصـــادقـــة اجملــلـسp يــتم الـــتـــنـــازل حــسب
الــسـعــر اHــتــفق عــلــيه مــســبــقــا في مــيــثــاق اHــســاهــمـW أو

حسب السعر الذي يحدده اجمللس.
pعـنـد االقــتـضـاء  pــادةHحتـدد كـيــفـيــات تـطـبــيق هـذه ا

عن طريق التنظيم."

"اHـادة 4 مـكرر 3 -  تـتـمـتع الـدولـة وكـذا اHـؤسـسات
الـعـمـومـية االقـتـصـاديـة بـحق الشـفـعـة عـلى كل الـتـنازالت
WـــســاهــمــHاألجــانب أو لـــفــائــدة ا WــســاهـــمــHعن حــصـص ا

األجانب.
و�ارس حق الشفعة طبقا ألحكام قانون التسجيل.
حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد احلـاجـةp عن

طريق التنظيم".

اHـادة  اHـادة  63 :  : تـــعــدل أحـــكــــام اHـــادة 2  مــن األمـر رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وحترر كما يأتي :

" اHــادة 2 - يـــؤسـس رسم لـــلـــتـــوطـــW الــــبـــنـــكي عـــلى
عمليات استيراد السلع أو اخلدمات.

يـسدد الـرسـم بـسـعـر  قدره 10.000 دج عـند كـل طلب
فتح ملف التوطW لعملية استيراد اHواد أو البضائع.

Wحتـــدد تـــعــــريـــفــــة الـــرسم بـ 3 % من مـــبــلغ الـــتـــوطــ
بالنسبة الستيراد اخلدمات.

تـعـفى من الـرسمp سـلـع الـتـجـهـيـزات واHـواد األولـيـة
غــيـر اHـوجـهــة إلعـادة بـيـعــهـا عـلى حــالـتـهـا بــشـرط اكـتـتـاب

تعهد قبل  كل عملية استيراد.

يسـدد الرسم لـدى قابـضي الـضرائب ويـترتب عـليه
منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.

حتـدد كـيـفيـات تـطـبـيـق هذه اHـادةp عـنـد احلـاجـة p عن
طريق التنظيم." 

اHـادة اHـادة 64 : :  تـــعـدل أحــكــام اHـادة 84 من الــقــانـون رقم
06 - 24 اHــــــؤرخ في 6 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26

ديسـمبـر سنة 2006 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2007
وحترر كما يأتي :

"اHادة 84 - يخضع مسـبقا تصدير بعض اHنتوجات
واHــواد والــبـــضــائعp ال ســيـــمــا نــفــايــات اHـــعــادن احلــديــديــة

واجللود والفلpW لدفتر شروط ªوذجي.
........................ (بدون تغيير) ........................

ويوقف تصدير نفايات اHعادن غير احلديدية".
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ب -  بدون أمر بالصرف اHسبق p النفقات اآلتية :
- مـعاشات .........( بـدون تغـيير حـتى )  اHصاريف

واألموال اخلاصة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اHـادة اHـادة 74 :   :  �ـكن أن تــتـعـلق اHــسـاهــمـة الـوطــنـيـة في
شركات االستيراد �ساهمة عمومية.

�ـكـن أن تـنـشـأp طـبـقـا لـلـتــشـريع اHـعـمـول بهp شـركـة
تسـييـر اHـساهـمات تـكلف بـاقـتنـاء حصص في إطـار احلد
األدنى الــقـــانــوني لــلـــمــســاهــمـــة الــعــمـــومــيــة احملــتـــمــلــة في

رأسمال شركات التجارة اخلارجية.
حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد احلـاجـةp عن

طريق التنظيم.

اHــــادة  اHــــادة  75 :  :  ال يـــــرخـص لــــلـــــبـــــنـــــوك �ـــــنح الـــــقــــروض
لألفراد إال في إطار القروض العقارية.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد احلـاجـةp عن
طريق التنظيم.

اHادة اHادة 76 : :  �كن مجلـس مساهمات الـدولة أن يكلف
الصندوق الوطني لالستثمار �ا يأتي :

pإنشاء فروع للشركات -
- أخـــذ حــــصص في الـــشــــركـــات اHـــوجـــودة أو اHـــقـــرر

pإنشاؤها
- تــــمـــويـل مـــشــــاريع االســــتـــثــــمـــار وحتــــديـــد شـــروط

تمويل هذه اHشاريع.  

اHــــادة  اHــــادة  77 :  :  يــــعـــــفى مـن كـــــفــــالـــــة حـــــسن الـــــتــــنـــــفـــــيــــذ
احلــرفـــيــون واHـــؤســســات الـــصــغـــيــرة اخلـــاضــعـــة لــلـــقــانــون
اجلــزائــري عـنــدمــا  يــنـشــطــون في الــعـمــلــيــات الـعــمــومــيـة

لترميم اHمتلكات الثقافية .

78 :  :  دون اHـســاس بــالــقـوانــW والــتــنـظــيــمـات اHـادة اHـادة 
اHعمول بـهاp تؤهل لالستـفادة من نظام األمر رقم 01 -03
اHــــؤرخ في 20 غــــشـت ســــنــــة 2001 واHــــتــــعـــــلق بـــــتــــطــــويــــر
االسـتـثمـارp اHـعدل واHـتـممp االستـثـمارات الـتي تـنجـزها
الــــشــــركــــات الــــتـي يــــتــــعــــلق نــــشــــاطــــهــــا بــــالــــريــــاضــــة وكـــذا
االستثمارات اHرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية

اHصنفة.

اHــادة اHــادة 79 :  : تـــســتـــفـــيـــد االســتـــثـــمــارات فـي اHــشـــاريع
السياحيـة اHنجزة على مسـتوى واليات الشمال وواليات
اجلنوبp على الـتواليp من تخفيض نسبته 3 % و4,50 %

من معدل الفائدة اHطبقة على القروض البنكية.

اHـــــادة اHـــــادة 71 :  : تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اHـــــادة 145 مـن اHـــــرســـــوم
الـتــشـريـعي رقم 93 - 01 اHـؤرخ في 19 يـنـايـر سـنـة 1993

واHتضمن قانون اHالية لسنة 1993 وحترر كما يأتي :

" اHادة 145 - 2 مكرر - يتقـاضى مستخـدمو اخلدمة
الـوطـنيـة الـذين حلـقت بـهم أضـرار جـسديـة خالل عـمـلـيات
حـــفظ الـــنـــظـــام أو مـــكـــافــحـــة اإلرهـــاب أو جـــراء عـــمـــلـــيــات
pإرهـابــيــة أو حــوادث وقــعت في إطــار مــكــافــحــة اإلرهـاب
خالل مـــــدة اخلــــدمــــة الــــوطـــــنــــيــــة أو االســــتـــــبــــقــــاء أو إعــــادة
االســتــدعـاء مــعــاش تــقـاعــد عــسـكــري من مــيــزانـيــة الــدولـة
ضمن الـشروط احملددة �وجب األمر رقم 76 - 106 اHؤرخ
في 9 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتـــــضــــمن قـــــانــــون اHــــنح

العسكريةp اHعدل واHتمم.

ويــــحــــسب مــــعــــاش الــــتــــقــــاعــــد عـــــلى أســــاس الــــراتب
والــرتـــبــة اHــطــابـــقــW الــلـــذين اســتـــعــمال كـــأســاس حلــســاب

اHعاش الشهري.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةp عــنـد احلـاجـةp عن
طريق التنظيم ".

اHادة اHادة 72 :  :  تعفى من احلـقوق والرسومp الـتجهيزات
اHـــقـــتـــنــــاة في الـــســـوق احملــــلـــيـــة أو اHـــســــتـــوردةp اHـــوجـــهـــة
لــنــشـــاطــات الــبــحـث الــعــلــمـي والــتــطـــويــر الــتــكـــنــولــوجي
واخملــصــصــة لــلـمــراكــز واHــؤســسـات وغــيــرهــا من هــيــئـات
الـبـحث اHـؤهـلـة واHعـتـمـدة طـبقـا لـلـقـوانـW والتـنـظـيـمات

اHعمول بها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــــادة  اHــــادة  73 : : تـــــعــــدل أحـــــكـــــام اHــــادة 153 من اHـــــرســــوم
التـشـريعي رقم 93 - 01  اHـؤرخ في 19 يـنـايـر سـنة 1993
pـتـمـمةHـعـدلـة واHا p1993 ـالـيـة لـسـنـةHـتـضـمن قـانـون اHوا

وحترر كما يأتي : 

" اHادة 153 -  بالـرغم من أن التـراخيص ..............
(بدون تغيير حتى )  تدفع :

أ -  بدون أمر بالصرف اHسبقp النفقات اآلتية :
- اHـدفوعـات الـنـاجتة عن تـنـفـيذ الـقـرارات اHـتعـلـقة
pبــالــتــعــويض عن  احلــبـس االحــتــيــاطي واخلــطــأ الــقــضــائي
الــصـــادرة طـــبـــقــا ألحـــكــــام اHــواد 137 مـــكـــرر ومــا يــلــيــهــا
و531 مـكرر و 531 مـكرر1 من األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرخ
في 8 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتــضـــمن قـــانـــون اإلجــراءات
اجلـــزائـــيـــةp اHـــعـــدل واHـــتـــممp مـن طـــرف جلــنـــة الـــتـــعـــويض

pنشأة على مستوى احملكمة العلياHا
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" اHــــــادة 52  -    يــــــخـــــــصـص حــــــاصـل الـــــــرســــــوم شـــــــبه
اجلـبائـية احملـصـلة بـعـنوان حـمايـة الـعالمات اHـسـجلـة على
اHـسـتـوى الـوطـني بـنـسـبـة 10 % لـفـائـدة اHـعـهـد اجلـزائـري
لــلــقــيــاســةp عــنـــدمــا يــتم اقــتــطــاع هــذه الــرســوم من طــرف

اHعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعية ".

اHــــادة اHــــادة 85 :  : يـــــنـــــشــــأ رسـم نـــــســــبـــــته 0,5 % عـــــلى رقـم
أعمال مـتعامـلي الهـاتف النقـال ويدفع لـفائدة الـصندوق

الوطني لتنمية وتطوير الفنون واآلداب .

حتــدد كــيـفــيــات تـطــبــيق هــذه اHـادة بــقــرار مـشــتـرك
بW وزير اHالية ووزير الثقافة.

اجلزء الثانياجلزء الثاني
اHيزانية والعمليات اHالية للدولةاHيزانية والعمليات اHالية للدولة

الفصل األولالفصل األول
اHيزانية العامة للدولةاHيزانية العامة للدولة

القسم األول القسم األول 
اHوارداHوارد

اHادة  اHادة  86 :  : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 53 من الـقانون
رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2 مــــحــــرم عـــام  1430 اHــــوافق 30
ديسـمبـر سنة 2008 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2009

وحترر كما يأتي :

" اHـادة  53 - تـقــدر اإليـرادات واحلــواصل واHــداخـيل
اHطـبقة على النفـقات النهائيـة للميزانيـة  العامة للدولة
لــســنــة 2009 طــبـــقــا لــلــجـــدول ( أ ) اHــلــحق بـــهــذا الــقــانــون
بـــقــيـــمــة ثـالثــة آالف ومـــائــة وثـــمــانـــيــة وســـبــعـــW مــلـــيــارا

وسبعمائة مليون دينار (3.178.700.000.000 دج)".

القسم الثانيالقسم الثاني

النفقاتالنفقات

اHادة  اHادة  87 : : تعدل وتـتمم أحـكام اHادة 54 من الـقانون
رقم 08 -21  اHــــؤرخ في 2 مــــحــــرم  عـــام 1430 اHــــوافق 30
ديسـمبر سنة  2008 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2009

وحترر كما يأتي :

" اHادة 54  - يفـتح لسنة 2009 قصـد تـمويل األعباء
الـنهائية للـميزانية الـعامة للدولة :

اHــادة اHــادة 80 : : تــســـتـــفــيـــد األعــمـــال اHـــتــعـــلــقـــة بـــعــصـــرنــة
اHــؤســســات الــســيــاحــيــة والــفــنــدقــيـة اHــقــرر إجنــازهــا في
واليــــات الــــشــــمــــال وواليــــات اجلــــنــــوب احملــــقــــقــــة في إطــــار
"مــخـــطط جــودة الــســيــاحـــة"p عــلى الــتــوالـيp من تــخــفــيض
نــســبــته 3 % و 4,50 % من مـــعــدل الــفــائــدة اHـــطــبــقــة عــلى

القروض البنكية.

اHـادة اHـادة 81 :  : بـصـفــة انـتـقـالــيـة وإلى غـايـة 31 ديـســمـبـر
ســـنــة p2014 تـــســتـــفـــيـــد عـــمـــلـــيـــات اقــتـــنـــاء الـــتـــجـــهـــيــزات
والـــتــأثــيــثـــات غــيــر اHــنـــتــجــة مــحـــلــيــا حــسـب اHــواصــفــات
الـــفـــنـــدقـــيـــة الـــتي تـــدخل فـي إطـــار عـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــرنــة
والتـأهيل تطـبيقـا خملطط " جودة الـسياحـة اجلزائرية" من

اHعدل اخملفض للحقوق اجلمركية.

يـحــدد قـرار مـشــتـرك بــW الـوزيــرين اHـكــلـفــW عـلى
الـــتـــوالي بـــاHـــالـــيـــة وبــالـــســـــيـــاحـــة قـــائــمـــة الـــتـــجـــهـــيــزات

والتأثيثات اHنصوص عليها في هذه اHادة.

اHـادة اHـادة 82 : : تـســتـفـيـد عــمـلـيـات الــتـنـازل عن األراضي
الـضـروريـة إلجناز مـشـاريع االسـتثـمـار السـيـاحيp بـهدف
حتــفـيــز تــنـمــيـة الــقــطـاع الــســيـاحي عــلى مــسـتــوى واليـات
الــهـضــاب الـعـلــيـا و اجلــنـوبp عــلى الـتــواليp من تـخــفـيض

نسبته  50 % و80 %.

الفصل الرابعالفصل الرابع
الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

اHـادة اHـادة 83 :  :  تـعـدل اHادة 56 من الــقـانـون رقم 04 - 21
اHـؤرخ في 17 ذي الـقــعــدة عـام 1425 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
سـنـة 2004 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة 2005 وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 56  - يدفع اHركز الـوطني للسـجل التجاري
مساهـمة عند إقـفال حساب الـنتائج لنـهاية السـنة لفائدة
الـغــرفـة اجلـزائـريــة لـلـتـجــارة والـصـنـاعــة وغـرف الـتـجـارة

والصناعة.

حتـدد كــيـفــيــات تـطــبـيق هــذه اHــادة بـقــرار من وزيـر
التجارة".

اHــــادة اHــــادة 84 : : تــــــعــــــدل اHـــــادة 52 مــن الــــــقــــانـــــون رقم
2000 - 06 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1421 اHــوافق  23

ديسـمبـر سنة 2000 واHتـضمن قـانون اHـاليـة لسـنة 2001
وحترر كما يأتي :
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في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p................. (بدون تغيير) .............. تخفيض -

p....�....�- اHصاريف اHتصلة ..... )بدون تغيير( 

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وحتــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه األجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــــؤهـل لالســــتـــــفــــادة مـن دعم  الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
لتنمية االستثمار الفالحي :

p..................... (بدون تغيير) ..........الفالحون -

p..................... (بدون تغيير) ...... ؤسساتHا  -

- اHزارع النموذجية.
....................... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHـادة اHـادة 90 :  : تـــتــمــم أحـكــام اHـادة 29 من الــقــانـون رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة p2005 وحترر كما يأتي :

" اHادة 29  - يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p................. (بدون تغيير) ...............  تغطية -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وحتــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه األجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــــؤهـل لالســــتـــــفــــادة مـن دعم  الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني
لضبط اإلنتاج الفالحي :

p..................... (بدون تغيير) ..........الفالحون -

1 / اعــتــمــاد مــالـي مــبــلــغه ألـــفــان وســتــمــائــة وواحــد
وســتــون مـــلــيــارا ومـــائــتــان وســـبــعــة وخـــمــســون مـــلــيــونــا
وســتـمـائـة وخـمــسـون ألف ديـنـار (2.661.257.650.000 دج)
لـتغـطيـة نفـقات الـتسيـيرp يـوزع حسب كـل دائرة وزارية

طبقا للجدول (ب) اHلحق بهذا الـقانون.

2 / اعــتــمـاد مــالـي مــبــلـغـه ألــفــان وثــمـاªــائــة وثـالثـة
عشر مـليارا وثالثـمائة وسـبعـة عشر  مـليونـا ومائة ألف
ديـنار (2.813.317.100.000 دج) لـتـغـطـيـة نفـقـات الـتـجـهـيز
ذات الـــطـــابـع الـــنــــهـــائيp يــــوزع حـــسب كـل قـــطـــاعp طــــبـــقـــا

للجدول (ج) الـملحق بهذا القانون".

اHادة  اHادة  88 : : تعدل و تتمم أحكام اHادة 55 من القانون
رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في 2 مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافق30
ديسـمبر سنة  2008 واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة 2009

وحترر كما يأتي :

" اHـادة 55  - يـبـرمج خـالل سـنة 2009 سـقف رخـصة
بـــرنـــامـج مـــبـــلــــغه ثالثــــة آالف ومـــائـــتــــان وواحـــد وثالثـــون
مليارا ومائـة وأربعة وعشرون ملـيونا ومائة ألف دينار
(3.231.124.100.000 دج)  يـــوزع حـــسـب كل قـــطــــاعp طـــبـــقـــا

للجدول (ج) اHلحق بهذا القانون.

ويـغـطي هـذا الـــمـبـلغ تـكـلـفـة إعــادة تـقـيـيم الـبـرنـامج
الــــجــاري و تـــكــلـــفــة الــــبـــرامج الـــجـــديــدة الـــتي يــــمــكن أن

تسجل خالل سنة 2009.

حتـدد كــيـفــيـات الـــتــوزيعp عـنــد الــحــاجــةp عن طـريق
التنظيم".

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األولالقسم األول
اHيزانية اHلحقةاHيزانية اHلحقة

(للبيان )
القسم الثانيالقسم الثاني

ميزانيات أخرىميزانيات أخرى
(للبيان )

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة باخلزينةاحلسابات اخلاصة باخلزينة

اHــادة اHــادة 89  :  : تــــــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 28 من األمــر رقم
05 - 05 اHــــؤرخ في 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2005 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2005 وحترر كما يأتي :

" اHادة 28  -  يقيد في هذا احلساب :
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في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p......... (بدون تغيير) ........ مصاريف الدراسة -

p......... (بدون تغيير) ....... كل النفقات األخرى -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وحتــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه األجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

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

اHــادة  اHــادة  93 : : تـــتــمم أحــكــام اHــادة 52 من الــقــانــون رقم
08-02  اHؤرخ في 24 يولـيو سنة 2008 واHتـضمن قانون

اHالية التكميلي لسنة 2008 وحترر كما يأتي :

" اHادة 52  - يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p......... (بدون تغيير) ........ التغطية الكاملة -

p.......... (بدون تغيير) ................... اإلعانات -

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وحتــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه األجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يــؤهل لـالســتـفــادة مـن دعم  الــصــنـدوق اخلــاص بــدعم
مــربي اHـــواشي وصــغــار اHــســتــغــلــW الــفالحــيــpWاHــربــون
Wبـصـفـة فـرديـة أو مـنـظـمـ Wالـفالحـيـ WـسـتـغـلـHوصـغـار ا

في تعاونيات أو جتمعات أو جمعيات.

يـتم الـتـكـفـل بـالـنـفـقات اHـنـصـوص عـلـيـهـا أعـاله عـبر
قناة اHؤسسات اHالية اHتخصصة ".

اHـادة اHـادة 94 :  :  تــلـغى اHـادة 72 من قــانـون اHــالـيــة لـســنـة
.2008

p..................... (بدون تغيير) ...... ؤسساتHا  -

- اHزارع النموذجية.
......................... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اHــادة اHــادة 91 :  :  تــــتــــمـم أحــــكــــام اHــــادة 8  مـن األمـــر رقم
02 - 01 اHــــؤرخ في 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2002 واHــــتــــضـــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2002 وحترر كما يأتي :

" اHادة 8  - يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p.................. (بدون تغيير) ............. اإلعانات -

p....�....�- اHصاريف اHتصلة ..... )بدون تغيير( 

- مـــصـــاريف تـــســـيـــيــر الـــوســـطـــاء اHـــالـــيـــW. وحتــدد
تــــركـــــيــــبـــــة اHـــــصــــاريـف ومـــــبــــلـغ هــــذه األجـــــرة عن طـــــريق

التنظيم.

يـــــؤهـل لالســــــتـــــفـــــادة مـن دعم  صـــــنــــــدوق مـــــكـــــافـــــحـــــة
التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب :

p................... (بدون تغيير) .............. ربونHا -

p................... (بدون تغيير) ........... اجلماعات -

p.................. (بدون تغيير) .......... ؤسساتHا -

- اHزارع النموذجية .

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

اHـادة  اHـادة  92 :  :  تـتـمم أحـكـام اHـادة 118 من الـقـانون رقم
02 - 11 اHــؤرخ في 24 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002 واHـــتـــضــمن

قانون اHالية لسنة 2003 وحترر كما يأتي :

" اHادة 118 - يقيد في هذا احلساب :
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" اHادة 117 - يفتـتح في كتابـات اخلزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- اإلعانات احملتملة من للدولة.

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

اHــادة اHــادة 97 : : تــــتـــمـم أحـــكـــام اHـــادة 51 مـن األمـــر رقم
08 - 02 اHــــؤرخ في 24 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 واHــــتــــضــــمن

قانون اHالية التكميلي لسنة 2008 وحترر كما يأتي :

" اHــادة 51  - يـــفـــتح فـي كــتـــابـــات اخلـــزيـــنـــة حـــســاب
تــخـــصــيص خــاص رقــمه 125-302 و عـــنــوانه " الــصــنــدوق

اخلاص بتطوير النقل العمومي".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- حصة .................. (بدون تغيير) ...................

- مساهمة .............. (بدون تغيير) ...................

- الهبات................. (بدون تغيير) ...................

- اإلعانات احملتملة من ميزانية الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام  مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولةأحكام  مختلفة مطبقة على العمليات اHالية للدولة

اHــــادة  اHــــادة  98 : : تــــتــــمم اHــــادة 28 مـن  األمـــر رقم 06 - 04
اHؤرخ في 15 يولـيو سـنة 2006 واHـتضـمن قانـون اHالـية

التكميلي لسنة 2006 وحترر كما يأتي :

" اHـادة  28  -  تــتــكـفل  الــدولــة بــخـصــوم اHــؤســسـات
العموميـة االقتصادية احمللة التي لم يتم التنازل على أي

أصل من أصولها لفائدة شركات األجراء .

و�كن أن تستـفيد من هذا التـكفل فروع اHؤسسات
احمللـة التي تـملك فـيهـا اHؤسـسات الـعمـوميـة االقتـصادية
كل رأســمــالــهــا عــنــدمـــا ال تــســمح الــوضــعــيــة اHــالــيــة لــهــذه
الفروع أو فروع اHؤسسـات العمومية االقـتصادية اHالكة

بتسوية ديونها.

اHــــادة اHــــادة 95 : : يــــفــــتـح في كــــتــــابـــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تــخـــصــيص خــاص رقــمه 129-302  وعـــنــوانه " الــصــنــدوق
الــوطـني لــتـحــضـيــر وتـنـظــيم مـهــرجـان تــلـمــسـان عــاصـمـة

الثقافة اإلسالمية 2011 ".

يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

pمخصصات ميزانية الدولة  -

pساهمات احملتملة من اجلماعات احملليةHا -

pنظمات الوطنيةHمساهمات ا -

pالهبات و الوصايا -

- جــــمـــــيع اإليــــرادات األخــــرى اHــــتــــصـــــلــــة بــــتــــنــــظــــيم
pالتظاهرة وسيرها

pاسترداد التسبيقات -

- غيرها.

في باب النفقات :في باب النفقات :

الـــنـــفـــقـــات اHـــتـــصـــلـــة بـــتـــحـــضـــيـــر وتـــنـــظـــيم وســـيـــر
مــهــرجــان" تــلــمـــســان عــاصــمــة الــثــقــافــة اإلسالمــيــة 2011 "

اHتمثلة في :

pنفقات التسيير -

- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكـــلف بــالــثـــقــافــة بـــعــنــوان الــنـــفــقــات اHـــتــصــلــة

pعهودة إليهاHبالعمليات ا

- نـــفــــقـــات األشـــغــــال والـــتـــأهــــيل والـــتــــرمـــيم وإعـــادة
االعــــتــــبــــار لـــــلــــمــــســــاحــــات الــــتي مـن اHــــقــــرر أن حتــــتــــضن

pهرجانات الثقافيةHا

الــــوزيـــر اHــــكــــلف بـــالــــثــــقـــافــــة هـــو اآلمــــر بـــالــــصـــرف
الرئيسي لهذا احلساب .

اHـادة اHـادة 96 : :  تـعـدل أحــكـام اHـادة 117 من الــقـانـون رقم
88 - 33 اHــؤرخ في 31 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1988 واHـــتـــضــمن

قانون اHـالية لـسنة p1989 اHـعدلـة واHتـممـة باHادة 70 من
الــقــانــون رقم 07-12 اHــؤرخ في 30 ديــســمــبــر ســنــة 2007

واHتضمن قانون اHالية لسنة 2008 وحترر كما يأتي :
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اHـادة اHـادة 103 : : يـرفـع اHـسـتـوى األقـصى لـلـضـمـان اHـالي
اHـــمــــنـــوح مـن صـــنـــدوق ضــــمـــان اعـــتــــمـــادات االســـتــــثـــمـــار
بـالـنــسـبـة لـلـمـؤسـسـات الـصــغـيـرة واHـتـوسـطـة - شـركـات
ذات أسهم لتغطـية القروض اHبرمة من طرف اHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة بعنوان تمويل استثماراتها من 50

مليون دج إلى  250 مليون دج.

اHـــــادة اHـــــادة 104 :  : يـــــؤهـل صـــــنــــــدوق ضـــــمــــــان اعـــــتــــــمـــــادات
االسـتـثـمـار بـالنـسـبـة لـلمـؤسـسـات الـصـغيـرة واHـتـوسـطة
إلنـــشــاء هـــيـــئـــات مـــخــتـــصـــة في تـــغـــطــيـــة أخـــطـــار قــروض
pاالســـتـــثـــمــــار حـــسب الـــقــــطـــاعــــات اخلـــاصــــــة ( الـــســـيـــاحـــة
الــــصــــنــــاعــــة الــــفالحــــيــــة الــــغــــذائــــيــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات

اجلديدة........).

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHادة  اHادة  105 :  : تكون حسـابات الدولة للـسنوات اHالية
Wالـــســــابــــقـــة الــــتي لـم تـــتـم تـــســــويـــتــــهــــا �ـــوجـب الـــقــــوانـــ
اHـــتــضــمــنــة ضـــبط اHــيــزانــيــةp مــوضــوع كــشف إحــصــائي
إجـمـالي حــسب الـطـبـيــعـة وحـسب سـنـة اHــيـزانـيـة  يـرسل
إلى البرHان عند التقد¨  األول لقانون ضبط اHيزانية .

اHــــادة  اHــــادة  106 :  :  بـــــغض الـــــنـــــظــــر عـن الــــتـــــخـــــفــــيـــــضــــات
اHنصوص عـليها �ـوجب القانون رقم 06 - 21 اHؤرخ في
20 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق  11 ديــسـمـبــر سـنـة 2006

pتـعلق بـالتدابـير التـشجيـعيـة لدعم وترقـية التـشغيلHوا
يـسـتـفـيـد أصـحـاب الـعـمل في مـفـهـوم اHـادة 2 من الـقـانون
اHذكور أعالهp اHستـوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان
االجـتــمـاعي الــذين يـوظــفـونp خالل مــدة تـعــادل عـلى األقل
اثــني عــشــر (12) شـــهــرا p طــالــبـي عــمل مــســجـــلــW بــشــكل
دوري لـــدى وكــاالت الـــتــوظـــيفp من تـــخــفـــيض في حـــصــة
اشتـراك أربـاب العـمل في الضـمـان االجتـماعـي بالـنسـبة
لــكــل طــالـب عـــمـل تـم تـوظــيـفه. ويــحـدد هــذا الـتـخــفـيض

كما يأتي :

- 20 % بــالــنــســـبــة ألربــاب الـــعــمل الــذيـن يــوظــفــون
طــــالـــبـي الــــعـــمـل الــــذين ســــبق لــــهم الــــعــــمل في اHــــنــــطــــقـــة

الشمالية من البالد.

-  28 % بـالــنــسـبــة  ألربــاب الــعـمل الــذين يــوظــفـون
pنطقة الشمالية من البالدHطالبي العمل ألول مرة في ا

ويتـرتب على هـذا التـكـفل حتويل أصـول اHؤسـسات
العمومية االقـتصادية احمللة وفروع اHـؤسسات العمومية

االقتصادية اHعنية احمللة إلى الدولة.

تــقــتــطـع الــنــفــقــات اHــرخص بــهــا في هــذا اإلطــار من
حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص لـــلـــخـــزيـــنـــة رقم 076 - 302

الـذي عنوانه : "حساب تصفية اHؤسسات العمومية".

pعـــنـــد احلـــاجــة pـــادةHحتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجب تعليمة من  وزير اHالية".

اHـادة اHـادة 99 : :  تــعـدل أحــكــام  اHـادة 77 من الــقــانـون رقم
07 - 12 اHـؤرخ  في 30  ديــســمــبــر ســنـة 2007 واHــتــضـمن

قانون اHالية لسنة 2008  وتتمم كما يأتي :

" اHــــادة 77  -  يــــرخص  لـــــلــــخــــزيــــنـــــة �ــــنح  قــــروض
لــلـــمــوظــفــW لــتـــمــكــيــنــهـم من اقــتــنــاء أو بـــنــاء أو تــوســيع

السكن.

يـتــحـمـل اHـسـتفيـد من القرض نـسبة فـائدة قدرها
1 % سنويا.

حتـدد كيفـيات وشروط مـنح هذا القـرض وكذا اHبلغ
األقصى عن طريق التنظيم".              

اHادة  اHادة  100 :  : ينـشـأ صنـدوق لالستـثمـار في كل والية
يــكـــلف بــاHــســـاهــمــة فـي رأســمــال اHـــؤســســات الـــصــغــيــرة

واHتوسطة التي ينشئها الشباب اHقاولون.

ويــوزع تــخـصــيـص قـدره 48 مــلــيـار ديــنـار بــW هـذه
الصناديق.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHــادة  اHــادة  101 :  :  يـــرفع تــــخـــصــــيص صـــنــــدوق الـــكــــفـــالـــة
WـقـاولHـشـتـركـة لضـمـان اخملـاطـر / الـقـروض للـشـبـاب اHا

إلى 40 مليار دينار.

اHـادة  اHـادة  102 :  : يـحــدد تـخـفــيض نـسـبـة فــوائـد الـقـروض
اHـــمـــنــوحـــة مـن الـــبـــنــوك إلـى الـــشـــبـــاب اHــقـــاولـــpW الـــتي
يـتحمـلها حـساب التخـصيص اخلاص رقم p302 - 087 على
الـتواليp بـ 60 % و 80 % و 95 % حـسب طـبيـعـة اHـشروع

ومنطقته اجلغرافية ومكان تواجده.
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القــتــنــاء ســكـن جــمـاعــي مـــن قـبــل اHـسـتـفـيـدين الذين
ال تــتـجــاوز مــداخــيــلـهـم مـبــلــغــا مـحــددا بــالــرجــوع إلى عـدد
اHـــرات من  األجـــر الــوطـــني األدنـى اHــضـــمـــون. و�ــكن أن

يجمع هذا التخفيض مع  اإلعانة اHباشرة اHقدمة.

حتـدد مـسـتـويـات الـتـخـفـيض والـدخل وكـذا كـيـفـيـات
تطبيق أحكام هذه اHادة عن طريق التنظيم.

اHـادة  اHـادة  110 : : تـمــنح مـسـاعــدة مـبــاشـرة القـتــنـاء سـكن
جـمــاعي من قــبل األشـخــاص الـذين ال تــتـجــاوز مـداخـيــلـهم
مــــبــــلــــغــــا مــــحــــددا بــــالــــرجــــوع إلى عــــدد اHــــرات مـن  األجـــر

الوطني األدنى اHضمون.

كـمـا تمـنح هـذه اHـسـاعـدة اHبـاشـرة Hـقـتنـي سكن في
إطـار البـيع بـاإليجـارp الـذين ال تـتجـاوز مـداخيـلـهم مبـلـغا
مـــحـــددا بــــالـــرجــــوع إلى عـــدد اHــــرات من  األجـــر الــــوطـــني

األدنى اHضمون.

و�ـكـن أن جتـمـع هـذه اHــســاعــدة مع تــخــفــيض مــعـدل
فائدة القروض اHمنوحة.

حتــدد مــســتــويــات هــذه اHــســاعــدة اHــبــاشــرة والــدخل
وكـــذا  كـــيــــفـــيــــات تـــطــــبـــيـق أحـــكـــام هــــذه اHـــادة عـن طـــريق

التنظيم.

اHـادة  اHـادة  111 :  : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 7-6 من الــقـانـون
رقم 99 - 06 اHــؤرخ في 4 أبــريل ســنــة 1999 الــذي يــحــدد
pالـــقــواعــد الــتي حتــكم نـــشــاط وكــالــة الــســيــاحــة واألســفــار
يـنشـأ صندوق إليـداع الكـفالـة اHالـية اHـطلـوبة من وكاالت
الـسـيـاحـة واألسفـارp واHـوجـهـة لـتغـطـيـة االلـتـزامـات التي

تعهدت بها هذه الوكاالت.

حتــدد كــيــفـيــات تــنــظــيم هـذا الــصــنــدوق وســيـره عن
طريق التنظيم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 112 : :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا األمــــــر فـي الـــــــجــــــريــــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــالــجــزائــر في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

-  36 % بالـنسـبة جلمـيع أنواع الـتوظـيف التي تتم
في اHناطق الواقعة بالهضاب العليا واجلنوب.

يـســتــفــيــد صـاحـب الـعــمل مـن هـذا الــتــخــفــيض طــاHـا
ظلت عالقة العمل قائمةp في حدود ثالث (3) سنوات.

تـتـكـفل مـيـزانـيــة الـدولـة بـفـارق االشـتـراك اHـتـرتب
على التخفيض.

ال يــطــبق الـتــخــفـيـض اHـنــصــوص عـلــيه �ــوجب هـذه
اHـادة في حـالـة تـوظـيف أجـانب ال يـقـيـمـون بـصـفـة فـعـلـية

واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع اHعمول به .

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHـادة  اHـادة  107  :   :  تـعـدل وتــتـمم اHـادة 104 من األمـر رقم
03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27 جــــــــمـــــــادى الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــام 1424

اHـوافق 26 غــشت ســنـة 2003 واHــتـعــلق بــالــنــقــد والــقـرض
وحترر كما يأتي :

" اHـادة 104 - �كن أن �ـنح بـنك أو مـؤسـسة مـالــية
قــروضــا في حــدود خــمـــســة وعــشــــرين بــاHــائــة (25 %) من
أمـوالــهــا اخلــاصـة األســاســيـة Hــؤســســة �ـتــلك (أو تــمــتـلك)

مساهمة في رأسمالها .

�ـــنع عــــلى الـــبــــنك أو اHــــؤســـســـة اHــــالـــيـــة أن تــــمـــنح
قروضا Hسيريها و للمساهمW فيها.

اHـــســـيـــرون في مـــفــــهـــوم هـــذه اHـــادة هم اHـــؤســـســـون
وأعضاء مجـلس اإلدارة واHمثلون واألشـخاص اخملولة لهم

سلطة التوقيع.

وكـــــــذلك األمـــــــر بـــــــالـــــــنـــــــســــــبـــــــة ألزواج اHـــــــســـــــيـــــــرين
واHساهمW وأقاربهم من الدرجة األولى" . 

اHـادة  اHـادة  108 :  :  �ـاثـل الـضــمــان الـذي يــسـلــمه صــنـدوق
ضـمـان قروض اHـؤسسـات الـصغـيـرة واHتـوسطـة لـلبـنوك
و اHؤسسـات اHالـيـة لتـغطـيــة قــروض االسـتثـمــار التي
تمـنـحهـــا لـلمـؤســـسـات الصـغـــيرة واHـتـوســطـةp ضـمــان
الدولة كما هـو محدد في اHرسوم التنفيذي رقم 02 -373
اHـؤرخ في 6 رمـضـان عام 1423 اHـوافق 11 نـوفـمـبـر سـنة

 .2002

اHـادة  اHـادة  109 : :  يــرخص لــلـخـزيــنـة بــتـخــفـيـض مـعـدالت
فوائد القروض التي تـمنحها البنـوك واHؤسسات اHالية
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مصالح الوزير األول.....................................................................................

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

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

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة

اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )

توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

6.582.456.000

2.559.069.000

398.822.527.000

374.858.579.000

44.720.570.000

42.291.467.000

46.319.589.000

18.744.254.000

7.748.356.000

1.569.062.000

8.562.274.000

14.359.100.000

151.085.449.000

5.697.994.000

8.215.955.000

378.552.936.000

210.881.313.000

5.155.451.000

181.805.829.000

18.875.680.000

8.515.150.000

1.585.673.000

155.160.798.000

1.953.240.000

188.069.000

26.366.588.000

9.983.593.000

71.010.011.000

93.218.307.000

1.327.486.000

18.621.872.000

2.315.338.697.000

345.918.953.000

2.661.257.650.000
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اجلدول ( ج )اجلدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2009  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآالف دج)بآالف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

دعم الــنـشــاط االقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات حلـســابــات الـتــخــصـيص
اخلاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................

تخصيص رأس مال الصندوق الوطني لالستثمار...................

تخصيص صندوق لالستثمار لصالح الواليات........................

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

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

اجملموع الفرعي للعمليات برأس اHالاجملموع الفرعي للعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

744.000

229.130.000

22.758.600

1.093.703.300

301.135.000

220.664.000

618.425.000

258.822.300

95.000.000

2.840.382.200

-

-

-

-

337.190.000

53.551.900

390.741.900

3.231.124.100

1.251.000

359.400.000

38.383.600

728.278.500

242.143.000

191.386.000

230.477.000

227.646.300

95.000.000

2.113.965.400

393.405.000

50.000.000

75.000.000

48.000.000

105.800.000

27.146.700

699.351.700

2.813.317.100

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرامجالبرامج
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"اHــــادّة 14 :  �ــــنـع اســــتـــخــــراج مــــواد الــــطــــمـي بــــأيـــة
وسيلة وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديانp عندما
تشكل أخطار اإلتالف اHنصوص عليها في اHادة 15 أدناه.

�ــكن أن يــرخصp خــارج مــنـاطـق اHـنـعp بـاســتــخـراج
مـواد الـطمي بـصـيـغة االمـتـياز احملـدد اHـدةp اHرفق بـدفـتر
شــروط مع مــراعــاة دراســة الــتــأثــيــر عــلى الــبــيــئــة اHــعــدّة

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

حتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه اHادةp السيّما جرد
الــوديـان أو أجـزاء الــوديـان اHــعـنـيــة بـهـذا اHــنع عن طـريق

التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـنـشـــر هــذا األمـر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّــة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــالــجــزائــر في 29 رجب عــام 1430 اHــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

أمأمــــر رقـم ر رقـم 09 -  - 02  م  مــــؤرخ في ؤرخ في 29 رجب ع رجب عــــام ام  1430  اHاHــــوافقوافق
22 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة p2009 يــــــعــــدل ويدل ويــــــتــــمـم الم الــــقــــــانانــــون رقمون رقم

05-12 اH اHــــــــؤرخ في ؤرخ في 28 ج جــــــــمــــــــــادى الادى الــــــــثــــــــانانــــــــيــــــــة عـة عـــــــــام ام 1426

اHوافــق اHوافــق 4 غشت سنة  غشت سنة 2005 واHتعلق باHياه. واHتعلق باHياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن رئيس اجلمهـوريـة
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورp ال سـيـمــا اHـادّتـان 122 و124

pمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
pوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اHـــادة 14 من
الــقــانــون رقم 05-12 اHــؤرخ في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1426 اHـوافق 4 غـشت سـنة 2005 واHتـعـلق بـاHـيـاهp اHـعدل

واHتممp وحترر كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم 09 -  - 245 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 29 رجـب عـــام رجـب عـــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة p2009 يتـضـمن حتويلp يتـضـمن حتويل

اعتمــاد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة االتـصـال.اعتمــاد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة االتـصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في  29
مـحرم عام 1430 اHوافق 26  ينـاير سـنة 2009  واHـتضمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 09 - 46
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصــال من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة
p2009 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغــى من مــيــزانــيــــة ســـنـــة 2009
اعـتـــمــــــاد قـــــدره مــائــة وثالثــة وســبـعــون مــلــيــون ديــنـار
(173.000.000 دج) مـــــقـــــيّـــــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبـاب رقم 37 - 91 "نـفــقــات مــحـتــمــلـة -

احتياطي مجمّع".

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانية سنة 2009 اعتـمـاد قدره
مــائــة وثالثــة وســـبــعــون مــلــيــون ديــنــار (173.000.000 دج)
يـــقـــــيّـــــد فــي مــيـــزانــيــــة تــســيـــيـــر وزارة االتــصــال وفي
الــــــبــــــاب رقم 44 - 01 "اإلدارة اHــــــركـــــــزيــــــة - مــــــســــــاهــــــمــــــة

للمؤسسة الوطنية للتلفزة".
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اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hـــيـــزانـــيـــة ســـنــة 2009 اعــــتــــمــاد
قــــــدره ســــتـــــمـــــائــــة وثـالثــــة وخـــــمـــــســــون مـــــلـــــيــــون ديـــــنـــــار
(653.000.000 دج)  يــــقـــيّـــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة
pالــفــرع اجلــزئي األول pالــفـــرع األول pالــتـــربــيــة الــوطـــنــيــة
الــعـــنـــوان الـــثـــالث : وســـائل اHـــصـــالحp الـــقـــسم الـــســادس :
إعانات الـتسيـير وفي الباب رقم 36-58  "إعانـة للديوان

الوطني لالمتحانات واHسابقات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : يــــكــــلف وزيـــر اHــــالـــيــــة ووزيـــر الــــتـــربــــيـــة
الـوطـنـيـةp كلّ فـيــمـا يـخـصّهp بـتـنــفـيـذ هـذا  اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 243  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة p2009 يـحـــدد هوامـشp يـحـــدد هوامـش

الــربح الــقــصــوى بـاجلـمـلـة والـتـجـزئـة اHـطبـقـة عـلىالــربح الــقــصــوى بـاجلـمـلـة والـتـجـزئـة اHـطبـقـة عـلى
اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضـب.اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضـب.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
 pبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
 pادة 5 منهHالسيّما ا pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

 pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 09 - 03 اHـؤرخ في 29 صـفر
عام 1430 اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHتعـلق بحـماية

pستهلك وقمع الغشHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

3 : : يــكــلّـف وزيــر اHــالــيــة وكــاتب الــدولــة لـدى اHــاداHــادّة ة 
pكـلّ فــــيـــمـــا يــــخـــصّــه pـــكـــلـف بـــاالتـــصــــالHالـــوزيــــر األول ا
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــذا اHــــرســــوم الــــــذي يـــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقمرقم 09 -  - 242  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة p2009 يـتــضــمن نــقـلp يـتــضــمن نــقـل

اعـــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة  تــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيــةاعـــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة  تــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

 p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 09 - 41
اHــؤرخ في 29 مــحــرم عــام 1430 اHــوافق 26  يـــنــايــر ســنــة
2009 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــــر

الـتــربـيــــة الـوطــنـــيــة من مــيـزانـــيـة الــتـســيـيــــر �ـوجــب
p2009 اليـة لسنةHقانـون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعــتـمــاد قـدره ســتـمــائـة وثالثــة وخـمــسـون مــلـيــون ديـنــار
(653.000.000 دج) مـــقـــيّـــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــــر وزارة
pالــفــرع اجلــزئي األول pالــفـــرع األول pالــتـــربــيــة الــوطـــنــيــة
الـعـنـوان الـرابع : الـتـدخـالت الـعـمـومـيـةp الـقـسم الـثـالث :
الـــنــــشـــاط الـــتـــربــــوي والـــثـــقـــافي وفـي الـــبـــاب رقم 60-43
Wتــشــجــيع تــكــوين مــوظــفي الــتــربــيــة الــوطــنــيــة وحتــسـ"

مستواهم".



4 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2844
26 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م

5 : :  يجب أن تـكـون أسعـار الـبيع في مـخـتلف اHادة اHادة 
مــــراحل تــــوزيع اإلســــمــــنـت الــــبــــورتالنــــدي اHــــركـب غــــيـــر
p(50) كيـلوغـراما Wـوضب في أكيـاس خمـسHـوضب أو اHا

معلنة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادةاHــــادة 6 : :  تــــطــــبـق هـــوامـش الــــربح الــــقــــصــــوى اخلـــام
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 2  عـــلى اإلســـمــنـت اHــوضب
واHــــــذكـــــــور فـي اHــــــادة األولـى أعـالهp الــــــذي يـــــــســـــــتــــــجـــــــيب
لـلـمـواصــفـات الـتـقـنـيــة والـقـواعـد اHـطـبــقـة عـلى اإلسـمـنت

طبقا للتنظيم اHعمول به.

pـــرســـومH7 : تـــعـــاين مـــخــــالـــفـــات أحـــكـــام هـــذا ا اHــادة اHــادة 
ويـعـاقب عـلـيـهـا طـبـقـا لألحـكـام التـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية
اHــعـــمــول بـــهــاp والســيـــمــا مـــنــهـــا أحــكـــام األمــر رقم 03 -03
اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو
سنة p 2003 اHعدل واHتممp والقانون رقم 04 - 02 اHؤرّخ
في 5 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة

 2004 واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 8 :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقمرقم 09 -  - 244  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p p2009 يـعــدل اHـرســوميـعــدل اHـرســوم

الــتـنــفــيــذي رقم الــتـنــفــيــذي رقم 97 -  - 59 اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1417 اHـوافق  اHـوافق 9 مــــارس ســنـة  مــــارس ســنـة 1997 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
تــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاعتــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاع

اHؤسسات واإلدارات العمومية.اHؤسسات واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادّتــان 85 - 3  

pو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 03 اHـــــــــؤرخ في 2
رمضان عام 1417 اHوافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد

pادة 3 منهHالسيما ا pدة القانونية للعملHا
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واHــتــعــلق بــوسم اHــنــتــوجــات اHــنــزلــيــة وغــيـر

pالغذائية وعرضها
pنافسةHوبعد أخذ رأي مجلس ا -
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  فـي إطـار تــطـبــيق أحـكــام اHـادة 5 من
األمـر رقم 03 - 03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة p2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعـالهp يـــهــــدف هـــذا اHـــرســــوم إلى حتــــديـــد هـــوامـش الـــربح
القصوى لتوزيع اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضب.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : حتــــــدد هـــــوامـش الـــــربـح الــــــقـــــصــــــوى اخلـــــام
اHـطـبـقـة عـنـد تـسـويق اإلسـمـنت اHـذكـور في اHـادة األولى

أعالهp في مراحل اجلملة والتجزئةp كما يأتي :

 الهوامش الهوامش
التوضيبالتوضيب

هوامشهوامش
اجلملة (دج)اجلملة (دج)

هوامشهوامش
التجزئة (دج)التجزئة (دج)

  القنطار

  أو كيس 50 كلغ

80

40

120

60

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــطـــبـق هـــوامـش الـــربـح الـــقــــصــــوى اخلـــام
للتوزيع احملددة في اHادة 2 أعالهp على ما يأتي :

- ســعــر الــبــيـع عــنــد اخلــروج من اHــصــنع مــحــتــســبــا
تــــكــــالــــيـف تــــرتــــيب الـــــســــلعp مع احـــــتــــســــاب كل الــــرســــوم

pبالنسبة لهامش اجلملة
- سعـر الـبـيع بـاجلـمـلـة مع احـتـسـاب جـمـيع الـرسوم

pبالنسبة لهامش التجزئة
- ســــعــــر خـــــالص الــــثـــــمن وأجــــرة الـــــشــــحـن وقــــيــــمــــة
الــتــأمــpW مـع احــتــســـاب كل الــرســومp بـــالــنــســبـــة لــهــامش

اجلملة عند االستيراد.

اHـادة اHـادة 4 : : يـجب أن تكـون أسـعـار الـبيع اHـطـبـقـة على
اإلســــمـــنت اHــــذكـــور في اHــــادة األولى أعاله واHــــوضب في
أكــيـــاس خـــمـــســW (50) كـــيـــلــــوغـــرامـــاp انــــطالقـــا مـن نـــفس
اإلسـمنت غير اHـوضب اHسلم لـوحدات التوضـيبp ©اثلة
ألسـعــار الـبــيعp مع احــتـســاب كل الــرسـوم اHــمـارســة عـلى
اإلســمـنت اHــوضب من طــرف مـصــانع اإلسـمــنت اHـســلـمـة

لإلسمنت غير اHوضب.
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- مـسـاء : من الـســاعـة الـواحـدة بـعـد الـزوال (سـا 13)
إلى  الساعة الرابعة والنصف.

تـخـصص ســاعـة واحـدة (1) لالسـتــراحـة بـW الـسـاعـة
الثانية عشرة  والساعة الواحدة بعد الزوال.

غــيــر أن تــنـظــيم ســاعــات الــعـمـل في واليـات : أدرار
وتامنـغست وإيـليـزي وتينـدوف وبشـار وورقلـة وغرداية
واألغــواط وبــســكــرة والـواديp يــحــدد لــلـفــتــرة اHــمــتـدة من
أول يـــونـــيـــو إلى 30 ســـبـــتــــمـــبــــر من يـــوم األحــــد إلى يـــوم

اخلميس مدرجا كما يأتي :
................. (الباقي بدون تغيير) ..............".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـسـري مـفـعـول أحـكـام هـذا اHـرسـوم ابـتـداء
من  14 غشت سنة 2009.     

اHاداHادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 59 اHؤرخ
في أول ذي القـعدة عام 1417 اHوافق 9  مـارس سنة 1997
الـذي يــحـدد تــنـظــيم سـاعــات الـعـمـل وتـوزيــعـهـا فـي قـطـاع

pتممHا pؤسسات واإلدارات العموميةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 97 - 59 اHــؤرخ فـي أول ذي الــقـــعــدة عــام
1417 اHـوافق 9 مـارس سـنة 1997 واHـذكـور أعالهp وحترر

كما يأتي :

"اHــادّة 3 :  يــحـــدد تـــنــظـــيم ســـاعـــات الـــعــمـل من يــوم
األحد إلى يوم اخلميس مدرجا كما يأتي :

- صباحا : من السـاعة الثامنة  إلى الـساعة الثانية
pعشرة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يولـيو سـنة يولـيو سـنة p2009 يتـضـمp يتـضـمّن إنهـاء مـهام ن إنهـاء مـهام وال مـنـتدبوال مـنـتدب

ببئر مراد رايس - والية اجلزائر.ببئر مراد رايس - والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

زيـــتـــــــوني أوالد صــــــالـحp بـــصـــفـــتــــه والـــيــــــا مــــنـــتـــدبـــــــا
بـــــبــــئــــــــر مـــــراد رايس - واليــــــة اجلــــــزائـــــرp لــــتـــــكــــلـــــيــــفـــه

بوظيفـــة أخـــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
Wن إنـهاء مـهام أمـناء عـامWيتـضمّن إنـهاء مـهام أمـناء عـام pيتـضم p2009 يولـيو سـنة يولـيو سـنة

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـــام الـسّـادة

اآلتـــيــة أســـمــاؤهـم بــصـــفــتـــهم أمـــنــاء عـــامــW في الـــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظـائف أخـرى :

pفي والية تبسـة pسليمان زرقون -
pفي والية سعيدة pأحمد عبد احلفيظ ساسي -

- رشيد كيشاp في والية عنابـة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يوليو سنة يوليو سنة p2009 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهام رئيس ديوانن إنهاء مهام رئيس ديوان

والي والية بجاية.والي والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

pبـصفـته رئيـسا لـديوان والي واليـة بجـاية pكـمال تـوشان
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــومــــان رئــــاســــيمــــرســــومــــان رئــــاســــيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخــــان في خــــان في 8 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
اHــوافق أواHــوافق أوّل يــولـــيــو ســنــة ل يــولـــيــو ســنــة p2009 يــتـــضــمp يــتـــضــمّــنـــان إنــهــاءــنـــان إنــهــاء

مهام رؤساء دوائر.مهام رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـــام الـسّـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظـائف أخـرى ::

والية الشلف :والية الشلف :
pدائرة بوقادير : عمار زرفة -

pدائرة أوالد فارس : عبد القادر برادعي -
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة p2009 يـــتــــضـــمp يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر

الشباب والرياضة في والية وهران.الشباب والرياضة في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

مـعـمـــر بـن نـافلـــةp بـصـفـتـه مـديــرا لـلـشـبــاب والـريـاضـة
في والية وهرانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21  رجب عام   رجب عام 1430 اHوافق  اHوافق 14
يـــولـــيــــو ســـنـــة يـــولـــيــــو ســـنـــة p2009 يـــتـــضـــمp يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــW نــائـب قـــائــدن تـــعـــيـــW نــائـب قـــائــد

الناحية العسكريـة الثـالثـة.الناحية العسكريـة الثـالثـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 21 رجـب عـــام
1430 اHــوافق 14 يـــولــيــو ســنــة 2009 يــعــيّـن الــعــمـــيــد عــلي

pنـائـبـا لقـائـد الـنـاحـيـة الـعسـكـريـة الـثـالـثة pصغـيـر عـيـسى
ابتداء من أوّل يوليو سنة 2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يولـيو سنة يولـيو سنة p2009 يتضـمp يتضـمّن تعيW أمـنـاء عامW فـين تعيW أمـنـاء عامW فـي

الواليــات.الواليــات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـيـة

أسماؤهم أمناء عامW في الواليات اآلتية :

pفي والية أدرار pعبد القادر برادعي -

pفي والية الشلف pسليمان زرقون -

pفي والية أم البواقي pتوفيق مزهود -

pفي والية تبسـة pعمار زرفة -

pفي والية اجلزائر pزيتوني أوالد صالح -

pفي والية سطيف pأحمد عبد احلفيظ ساسي -

pفي والية سعيدة pحجري درفوف -

pسيلةHفي والية ا pمحمد حجار -

pفي والية الطارف pمصطفى طيار -

- رشيد قيشاp في والية خنشلة.

والية البويرة :والية البويرة :
pدائرة مشدالة : مصطفى طيار -

والية عنابة :والية عنابة :
pدائرة البوني : توفيق مزهود -

والية معسكر :والية معسكر :
pدائرة احملمدية : محمد حجار -

والية بومرداس :والية بومرداس :
- دائرة دلس : حجري درفوف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 تـنـهى مـهـــام الـسّـادة

اآلتــــــيـــــــة أســــــمــــــــاؤهم بــــــصــــــفـــــتــــــهـم رؤســـــــاء دوائــــــــر فـي
الـواليــات اآلتيــة :
والية بشـار :والية بشـار :

pدائرة العبادلة : شيخ أغـا -
والية اHسيلة :والية اHسيلة :

pدائـرة أوالد سـيــدي بـراهـيم : مــحـمـد الـعــيـد بـلـعى -
إلحـالتـه على التّقـاعد.

والية غرداية :والية غرداية :
pنصورة : محمد بن عبد احلاكمHدائرة ا -

pدائـــــرة ضــــايــــــة بـن ضـــــحـــــوة : مـــــحـــــمـــــد بـــــوعـــــــزة -
إلحـالتـه على التّقــاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة p2009 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهـــام مــديــرينـن إنــهــاء مــهـــام مــديــرين

.Wللـري في واليت.Wللـري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHوافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهــام السّيدين

Wاآلتي اســمـاهـمـا بــصـفـتــهـمـا مــديـرين لـلــري في الـواليـتـ
: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت pWاآلتيت

pفي والية أم البواقي pفيصل قالب ذبيح -
- جنيب بخوشp في والية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يـولـيـو سـنة يـولـيـو سـنة p2009 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام عـمـيـد كـلـيةن إنـهـاء مـهـام عـمـيـد كـلـية

اآلداب والفنون بجامعة مستغا�.اآلداب والفنون بجامعة مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة 2009 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

أحـــمــد شـــعاللp بــصـــفــته عـــمــيـــدا لــكــلـــيــة اآلداب والـــفــنــون
بجامعة مستغا�p لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
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�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHوافق أوّل يـوليـو سنة 2009 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wاسماهما نائبي مديرين باجلامعت
- عبـد القادر حتـكورتp نائب مـدير مكـلفا بتـنشيط
وتـرقـيـة الـبـحث الـعـلـمي والـعالقـات اخلـارجـيـة والـتـعـاون

pبجامعـة بجـايــة
- عــــبـــــد الـــــواحـــــــد شــــالـــــــةp نــــائـب مــــديـــــــر مــــكـــــلــــفــــا
بـــالــــتـــكـــويـن الـــعـــالـي والـــتـــكـــويـن اHـــتـــواصـل والـــشـــهـــادات

بجامعــة بسكـــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـــوافق أوّل يـــــولـــيـــــو ســـنــــة 2009 يــــعـــيّـن الـــسّــــــيـــد

عــبـــــــد الـــقــادر بن يــطــوp نــائب مــديـــر مــكــلــفــا بــالــتــكــوين
الــعـالي فــيــمـا بــعـد الــتــدرج والـتــأهــيل اجلـامــعي والــبـحث

العلمي بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافـق أوّل يـولــيـو ســنـة 2009 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

شـــعـاللp نـــــائـب مــديــــــر مـــكــــلــــفـــا بـــتـــنـــشـــيط وتـــــرقـــيــــة
الــــبــــحث الــــعــــلــــمي والــــعالقـــــات اخلـــــارجـــيـــــة والــــتــــعـــــاون

بجامعــة مستغــا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رجب عـام  رجب عـام 1430 اHـوافق أو اHـوافق أوّل
يـــولــيــو ســنــة يـــولــيــو ســنــة p2009 يــتــضـمp يــتــضـمّن تــعــيـW األمــW الــعـامن تــعــيـW األمــW الــعـامّ

جلـامعـة اHسيلـة.جلـامعـة اHسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـــوافـق أوّل يــــــولـــيـــــو ســـنــة 2009 يـــعـــيّن الـــسّـــــيـــد

عبـــد احلميد عليةp أمينا عاما جلامعة اHسيلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراسراســــيـم رئم رئــــاساســــيّــــــة مة مــــؤرؤرّخــــة في ة في 8 رجب ع رجب عــــام ام 1430 اH اHــــوافقوافق
أوأوّل يـل يـــــــولـولـــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة p2009 تp تــــــتــــــضــــمّـن تن تــــعــــــيــــــW عW عــــــمــــداءداء

كليات.كليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHوافق أوّل يوليو سنة 2009 يعيّن السّيد بن عامر

تونسيp عميدا لكلية احلقوق بجامعة اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـــــوافـق أوّل يــــولـــــيـــــو ســـــنــــة 2009 يـــــعـــــيّـن الـــــسّـــــيــــد

مــــصـــطــــفى فــــــاسيp عــــمـــيــــدا لــــكـــلــــيــــــة اآلداب والـــلــــغـــــات
بجامعــة اجلــزائـر.

مـرسرســــوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 8 رجب ع رجب عـام ام 1430 اH اHـوافق أووافق أّول
يــيــــــولـولـــــيــــو سـو ســـــنـنــة ة p2009 يp يــــتــــضــــمّن تـن تـــــعـعـــــيـيـــــيـن رئـيـن رئـــــيـيـــــسيسي

.Wدائرت.Wدائرت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHوافق أوّل يـوليـو سنة 2009 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت

pدائرة القادرية في والية البويرة pكمال توشان -

- مــــســـعــــود عـــبــــدليp دائـــرة عــــمي مـــوسـى في واليـــة
غيليــزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــومــــان رئــــاســــيمــــرســــومــــان رئــــاســــيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخــــان في خــــان في 8 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
Wـنــان تـعــيـWيــتـضــمّـنــان تـعــيـ pيــتـضــم p2009 ــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة ل يــولــيــو ســنـةHــوافق أواHا

.Wمديرين للري في واليت.Wمديرين للري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــوافق أوّل يـولـيــو سـنـة 2009 يـعــيّن الـسّــيـد جنـيب

بخوشp مديرا للري في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنة 2009 يـعيّـن الـسّـيد فـيـصل

قالب ذبيحp مديرا للري في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراسـيـم رئــاســيمــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرـة مــؤرّخــة في خــة في 8 رجب عــام  رجب عــام 1430 اHــوافق اHــوافق
أوأوّل يــــولــــيــــو ســــنـــة ل يــــولــــيــــو ســــنـــة p2009 تــــتـــضــــمp تــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــW نـــوابن تــــعـــيــــW نـــواب

مديرين بجامعات.مديرين بجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـيـة

: Wاآلتيت Wأسماؤهم نواب مديرين باجلامعت

- مــولـود بــلــعــشــيــةp نــائب مــديــر مــكــلــفــا بــالـتــكــوين
pتواصل والشهادات بجامعة سكيكدةHالعالي والتكوين ا

- عــمــارة عـــثــمــانـيp نــائب مــديـــر مــكــلـــفــا بــتـــنــشــيط
وتـــــرقــــيــــــة الـــــبــــحـث الـــــعــــلـــــمي والـــــعـالقــــــات اخلـــــارجـــــيـــــة

pوالتعــاون بجامعـة سكيكـدة

- مــســعــود كــســرىp نــائـب مــديــر مــكــلــفــا بــالــتــنــمــيــة
واالستشراف والتوجيه بجامعة اجلزائر.



�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHــــوافـق أوّل يــــولــــيـــــو ســــنــــة 2009 تـــــعــــيّن الـــــسّــــيــــدة

والــــــسّــــــيــــــدان اآلتــــــيــــــــة أســــــمــــــــاؤهم عــــــمــــــــداء كــــــلــــــيــــــــات
: Wاآلتيتـ Wباجلــامعتـ

- إبراهيم بورنانp عمـيدا لكلية الـعلوم االقتصادية
pوعلوم التسيير بجامعة األغواط

- إبـــــراهــــيـم تــــوهـــــاميp عـــــمـــــيــــدا لـــــكــــلـــــيــــــة الــــعـــــلــــوم
pاالقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سكيكدة

- مـونـيـرة روايـنـيــةp عـمـيـدة لـكـلــيــة عـلـوم اHـهـنـدس
بجـامعـة سكيكـدة.

مــــرســــومــــان رئــــاســــيمــــرســــومــــان رئــــاســــيّــــان مــــؤرــــان مــــؤرّخــــان في خــــان في 8 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430
Wـنـان تـعـيـWيـتـضـمّـنـان تـعـيـ pيـتـضـم p2009 ـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة ل يـولـيـو سـنـةHـوافق أواHا

.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت.Wمديرين للشباب والرياضة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHوافق أوّل يـوليو سنة 2009 يعيّن الـسّيد بـالقاسم

pمديرا للشباب والرياضة في والية النعامة pالعقون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 8 رجب عـــــام
1430 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة 2009 يـعـيّن الـسّــيـد مـعـمـر

بن نافلةp مديرا للشباب والرياضة في والية غيليزان.

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــــرك مرك مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 18 رجب  رجب عــــــــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 11 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــــة ة p2009 يp يــــــــتــــــــضــــــــمن جتمن جتــــــــديديــــــــد
انـانـــــتـتـــــداب رئــداب رئــــــيـس احملـيـس احملـــــكـكــمـمـــــة الـة الـــــعـعـــــسـســـــكـريريــــة الة الــــدائـدائـــــمـمــة

بوهران / الناحية العسكرية الثانية.بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 18 رجب
عــام 1430 اHــوافق 11 يــولـــيــو ســـنــة p2009 يــجـــدد انــتــداب
pلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني pالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بـصـفـته رئـيـسا لـلـمـحـكمـة الـعـسـكـرية الـدائـمـة بـوهران /
الـناحـية الـعسـكريـة الثـانيـةH pدة سـنة (1) ابـتداء من أول

سبتمبر سنة 2009.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 3 رجب عام  رجب عام 1430 اHوافق  اHوافق 26 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
p2009 يـتضـمp يـتضـمّن استـخالف عضويـن في مجلس إدارةن استـخالف عضويـن في مجلس إدارة

اHسرح اجلهوي بتيزي وزو.اHسرح اجلهوي بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 3 رجب عــام 1430 اHــوافق
26 يـونـيـو سـنة 2009 يـعـيّنp تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من

اHـرسوم الـتـنـفـيـذيّ رقم 07 - 18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلـجّة
عام 1427 اHوافق 16 ينـاير سنة 2007 واHتـضمّن القانون
pالسيـد محمـد أمزيان مرار pاألساسي لـلمسـارح اجلهويـة
pـــســرح اجلـــهـــوي بــتـــيــزي وزوHعـــضــوا فـي مــجـــلس إدارة ا
pتبقية للعضويةHوللفترة ا pاليةHكلف بـاHثال للوزير ا©
خلفا للسـيد عمر ماديp والسيد هواري عياشp عضوا في

مـجـلس إدارة اHـسـرح اجلـهـوي بـتـيـزي وزوp ©ـثال لـلـوزير
اHـكـلف بـالـداخلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـةp وللـفـتـرة اHـتـبـقـية

للعضويةp خلفا للسيد عبد العزيز جوادي.

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
واجلالية الوطنية باخلارجواجلالية الوطنية باخلارج

قــــــــــــرار رار مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 22 ذي احل ذي احلــــــــــــجّــــــــــــــة عة عــــــــــــام ام 1428 اH اHــــــــــــوافق وافق 31
ديديــــسـمـبــــر سر سـنـة ة p2007 يp يــــحـدّد تد تـشــــكـيـلــــة جلة جلـنــــة الة الـطـعنعن
اخملاخملــــــتــــــــصــــــــة بة بــــــــأسالك مأسالك مــــــــوظوظــــــــفي اإلدارة اHفي اإلدارة اHــــــــركركــــــزيزيــــــــة فية في

وزارة التضامن الوطني.وزارة التضامن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 22 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1428
اHوافق 31 ديسمبر سنة p2007 حتدّد تشكيلة جلنة الطعن
اخملــــتـــصــــة بـــأسـالك مـــوظـــفـي اإلدارة اHـــركــــزيـــة في وزارة

التضامن الوطنيp طبقا للجدول اآلتي :

©ثلو اHوظفيــن©ثلو اHوظفيــن©ثلو اإلدارة©ثلو اإلدارة

نوري الهاشمي
نية نعيمة
رباح نادية

خالف عيسى
بن عودة مليكة
شرماط محمد

آيت سيدهم فاطمة الزهراء

جفال نعيمة
زروقي سامية

طالب فتح الدين
مغني نبيل

أودينة محمد
قالش عبد الرحمان

قاسمي حميد
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