
العدد العدد 19
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 27 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 26 مارس سنة مارس سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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واHتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية"................................................................................
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مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقم 17- 118  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 23 جــــمــــادى جــــمــــادى
s2017 ــوافق 22 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا

يحــدد كيفيات تمويل احلمالت االنتخابية.يحــدد كيفيات تمويل احلمالت االنتخابية.
  ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
-  بــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيــر الــداخـــلــيــة واجلــمــاعــات

 sاحمللية
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 99 -4

sو143 ( الفقرة 2 )  منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 03 اHـؤرّخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

sنتخبةHا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق باألحزاب السياسيةHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sادة 190 منهHال سيما ا sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 89 - 28 اHــــؤرّخ في 3
جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1989
واHــتـعــلق بـاالجـتــمـاعــات واHـظـاهــرات الـعــمـومـيــةs اHـعـدل

sتممHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن  تعيHوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 190 من
الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ في 22 ذي الــقـعـدة
عـام 1437 اHــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 واHــتــعــلق بــنــظــام
االنـــتــخــابــاتs يــهــدف هــذا اHــرســـوم إلى حتــديــد كــيــفــيــات

تمويل احلمالت االنتخابية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتم تـمـويل احلـمالت االنـتـخـابـيـة بـواسـطـة
موارد صادرة عن :

sمساهمة األحزاب السياسية -
- مــســاعــدة مـحــتــمــلــة من الــدولــة تــقــدم عـلـى أسـاس

sاإلنصاف
- مداخيل اHترشح.

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  تــتـــشــكل مــســـاهــمــة األحــزاب الـــســيــاســيــة
طـبـقـا ألحـكـام اHادة 52 من الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 04
اHؤرّخ في 18 صفر عام 1433 اHوافق 12 يناير سنة 2012

واHذكور أعالهs من :

- اشـتــراكـات أعــضـاء احلــزب الـســيـاسي الــتي تـدفع
sفي احلساب اخلاص باحلزب السياسي

- الـــــهـــــبـــــــــات والــــــوصـــــايــــــــا والـــــتـــــبــــــرعـــــــــات مـــن
مـصـــــدر وطـنـــي الـتـــي تـدفـــع فــــي احلـســــاب اخلـــاص

sباحلـــزب السياســي

- اإلعـــانـــة اHـــالـــيـــة اHـــقـــدمـــة من الـــدولـــة إلـى احلــزب
الـسـيـاسي حـسب عـدد اHـقـاعـد احملـصل عـلـيـهـا في الـبـرHـان

sوحسب عدد منتخبيه في اجملالس

- اHــداخـــيل اHـــرتــبـــطـــة بــنـــشـــاط احلــزب الـــســـيــاسي
و�تلكاته.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــشــمل اHـــســاعــدة احملــتــمــلـــة لــلــدولــة إعــانــة
مالية تقدم على أساس اإلنصاف :

- بـــالــنــســـبــة النـــتــخــابـــات أعــضــاء اجملـــلس الــشـــعــبي
الـوطـني وانــتـخـابـات أعـضـاء اجملـالس الــشـعـبـيـة الـوالئـيـة
sـقبـولةHاألحرار ا XتـرشحـHوالـبلـدية : تـقدم إلى قـوائم ا
XــتـرشـحـHوإلى األحـزاب الـســيـاسـيـة حــسب عـدد قـوائم ا

اHقبولة.
- بـالـنــسـبـة لـالنـتـخــابـات الـرئــاسـيـة : تــقـدم إلى كل

مترشح.
اHــادة اHــادة 5 :  :  تـــشـــتــمـل مــداخـــيل اHـــتــرشـح عــلـى أمــواله
الـــنـــقـــديـــة وكـــذا األمـــوال اHـــتـــأتـــيــــة من أمالكه الـــعـــقـــاريـــة

واHنقولة.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام اHــــادة 192 من الـــــقــــانــــون
الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعالهs ال �ــكن أن
تـتـجـاوز نـفـقــات احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة لـلـمـتـرشح النـتـخـاب
رئــــــيـس اجلــــــمــــــهــــــوريـــــة ســــــقـف مــــــائـــــة مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(100.000.000 دج) فـي الـــــــدور األولs ومـــــــائـــــــة وعــــــــشـــــــرين

مليون دينار (120.000.000 دج) في الدور الثاني.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام اHــــادة 194 من الـــــقــــانــــون
الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437
اHــوافق 25 غــشت ســنــة 2016 واHــذكــور أعالهs ال �ــكن أن
Xتـتجاوز نـفقات احلـملـة االنتخـابية لـكل قائـمة متـرشح
فـي االنـتــخــابـات الــتــشـريــعــيـة مــلــيـونــا وخــمـســمــائـة ألف

دينار (1.500.000 دج) عن كل مترشح.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــام اHــادة 196 من الــقــانــون
الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437
اHـوافق 25 غــشت سـنـة 2016 واHـذكــور أعالهs يـجب إعـداد
حــســاب حــمـلــة لــكل حــمــلــة انـتــخــابــيــةs يـتــضــمن مــجــمـوع
اإليـرادات اHــتـحــصل عـلــيـهــا والـنــفـقــات اHـصـروفــة حـسب

مصدرها وطبيعتها.

ويعد هذا احلساب كما يأتي :

- بــالــنــســبــة لـالنــتــخـابــات الــرئــاســيــةs يــكــون بــاسم
sترشح نفسهHا

- بـالــنـسـبـة لالنــتـخـابـات الــتـشـريـعـيــةs يـكـون بـاسم
احلــــزب الـــــســــيــــاسي الــــذي أودعـت حتت رعــــايـــــته قــــائــــمــــة
اHـتــرشـحـsX أو بــاسم اHـتــرشح مـتـصــدر الـقــائـمـة عــنـدمـا

يتعلق األمر بقوائم اHترشحX األحرار.

ويخضع هذا احلـساب اHقدم من قبل محاسب خبير
أو مـــحــــافظ حـــســــابـــاتs إلى الــــرقـــابــــة طـــبـــقــــا لـــلـــتــــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : �ـــــكـن اHـــــتـــــرشـــــحـــــX النــــــتـــــخـــــاب رئـــــيس
اجلــمـهـوريـة وقـوائم اHــتـرشـحـX النـتــخـاب أعـضـاء اجملـلس
الـشـعـبي الـوطـني احلـصــول عـلى نـسب تـعـويض الـنـفـقـات
اHــصـروفــة ضــمن الــشــروط احملــددة في اHــادتـX 193 و195
من الـــــقــــانــــون الـــــعــــضــــوي رقم 16 - 10 اHــــؤرّخ في 22 ذي
الـقــعــدة عـام 1437 اHــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 واHــذكــور

أعاله.

اHاداHادّة ة 10 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1438
اHوافق 22 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

جـــمــادى مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقــم 17 -  - 119 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 جـــمــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يـحدد مدويـحدد مدوّنـة نفقـات الهيـئة الـعليـا اHستـقلة Hـراقبةنـة نفقـات الهيـئة الـعليـا اHستـقلة Hـراقبة

االنتخابات.االنتخابات.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورs ال سـيـمـا اHـادتـان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 10 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ
في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق 25 غــشت ســنـة 2016

sراقبة االنتخاباتH ستقلةHتعلق بالهيئة العليا اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 17 - 10 اHـؤرّخ
في 10 ربيع الثاني عام 1438 اHوافق 9 يناير سنة  2017
الذي يحـدد تنظـيم األمانة اإلداريـة الدائمـة للهـيئة الـعليا

sراقبة االنتخابات وسيرهاH ستقلةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 268
اHــــؤرّخ في 16 ربـــيع األول عـــام 1418 اHــــوافق 21 يـــولـــيـــو
ســـنــة 1997 الـــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHـــتـــعـــلــقـــة بـــااللـــتــزام
بـــالــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة وتــنــفـــيــذهــا ويــضـــبط صالحــيــات

sتمّمHعدّل واHا sاآلمرين بالصرف ومسؤولياتهم
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 17 - 17 اHؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات انـتـداب أعـضـاء الـهـيـئـة الـعـلـيا

 sراقبة االنتخاباتH ستقلةHا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  تـــطــــبـــيـــقــــا لـــلـــمـــادة 47 من الـــقـــانـــون
الـعـضوي رقم 16 - 11 اHـؤرّخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـ
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 17 -  - 120 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يــــحـــــدد شـــــروط وكــــيـــــفــــيـــــات حتـــــصــــيـل الــــغـــــرامــــاتيــــحـــــدد شـــــروط وكــــيـــــفــــيـــــات حتـــــصــــيـل الــــغـــــرامــــات

واHصاريف القضائية من قبل اجلهات القضائية.واHصاريف القضائية من قبل اجلهات القضائية.
ــــــــــــــــــــ

       sإنّ الوزير األول

sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورs ال سـيـمـا اHـادتـان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

sتعلـق بالتنظيـم القضائيH2005 وا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عام 1386 اHوافق  8  يونـيو سـنة 1966 واHتـضمن قـانون
اإلجـراءات اجلــزائـيـةs اHــعـدل واHـتــممs ال سـيــمـا اHـواد 597

sو597  مكرر و 597 مكرر1 و597 مكرر2 منه

- و�ـــقـــتــــضى األمـــر رقم 69-79 اHــــؤرخ في 7 رجب
عــــام 1389 اHــــوافق 18 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1969 واHــــتــــعـــلق

sصاريف القضائيةHبا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-101 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن
قــانــون الـــضــرائب اHــبـــاشــرة والــرســوم اHــمـــاثــلــةs اHــعــدل

sتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-103 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

sتممHعدل واHا sقانون الطابع

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

sتممHعدل واHا sقانون التسجيل

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

sتممHعدل واHا sاليةHا

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

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 97-11 اHـــــؤرخ في 11 ذي
القـعـدة عام 1417 اHوافق 19 مـارس سنة 1997 واHـتضمن

sالتقسيم القضائي

اHــوافق 25 غــشت ســنـة 2016 واHــذكــور أعالهs يــهــدف هـذا
اHرسوم إلى حتـديد مدونة نـفقات الهـيئة العـليا اHسـتقلة

Hراقبة االنتخابات.

اHاداHادّة ة 2 :   :  تشمل مـدونة النفقـات :

أ - بعنوان نفقات التسيير :أ - بعنوان نفقات التسيير :

- نفـقـات اHـستـخـدمـsX �ا فـيـهـا الـتعـويـضـات التي
sتمنح ألعضاء اللجنة الدائمة

sصالحHنفقات تسيير ا -

sبانيHنفقات صيانة ا -

- النفقات اHتعلقة بالتكوين.

ب - بـعـنـوان الـنـفـقـات اHـتـعلـقـة �ـراقـبـة الـعـمـلـياتب - بـعـنـوان الـنـفـقـات اHـتـعلـقـة �ـراقـبـة الـعـمـلـيات
االنتخابية :االنتخابية :

sالتعويضات -

sصاريفHتعويض ا -

sمصاريف النقل -

sاقتناء وصيانة العتاد -

sأدوات مكتبية -

sلحقةHالتكاليف ا -

sحظيرة السيارات -

sاإليجار -

sالندوات والتجمعات -

- كل نــــفــــقـــة أخــــرى تـــرتــــبط �ــــراقــــبـــة الــــعــــمـــلــــيـــات
االنتخابية.

اHاداHادّة ة 3 :  : طـبـقا لـلـمادة 49 من الـقـانون الـعـضوي رقم
16 - 11 اHــــؤرّخ في 22 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1437 اHــــوافق 25

غــشت سـنـة 2016 واHــذكــور أعالهs رئـيـس الـهــيـئــة الــعـلــيـا
اHـــســـتــــقـــلـــة Hـــراقــــبـــة االنـــتــــخـــابـــات هـــو اآلمــــر بـــالـــصـــرف
sو�ـكنه تـفويـض إمضـائه في حدود صالحـياته sالرئـيسي

لكل موظف مؤهل.

اHاداHادّة ة 4 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 22 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

sدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  15-03  اHــؤرخ  في 11
ربــيع  الـــثــاني  عــام  1436  اHـــوافق  أوّل  فــبـــرايــر  ســـنــة

sتعلق  بعصرنة  العدالةH2015  وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2017 ال سـيـمـا اHـادة 133

sمنه

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-63 اHـؤرخ
في 19 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الــذي يـــحــدد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1417 اHـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واHــتـضــمن الــتـقــسـيم

sتممHعدل واHا sالقضائي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-409 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
واHـتضـمن الـقانـون األساسي اخلـاص �ـستـخدمي أمـانات

sالضبط للجهات القضائية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 597 من األمــر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8
sـتضـمن قانـون اإلجـراءات اجلزائـيةHيونـيو سـنة 1966 وا
يهـدف هذا اHرسـوم إلى حتديـد شروط وكيـفيـات حتصيل
الــــغـــرامــــات واHـــصــــاريف الــــقـــضــــائــــيـــة من قــــبل اجلــــهـــات

القضائية.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــتــولى مـوظف مـن أمـانــة الـضــبط لــلـجــهـة
الــقــضــائــيــة يــعــX �ــوجـب قــرار من وزيــر الــعــدلs حــافظ
األخـتامs مـهمـة حتصـيل الغـرامات واHـصاريف الـقضـائية

حتت إشراف النيابة العامة.

ويـوضع حتت تصـرفه مـوظـفـون يقـومـون �ـسـاعدته
في أداء اHهام اHسندة إليه �وجب هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــتــــلــــقى اHــــوظف اHــــكـــــلف بــــالــــتــــحــــصــــيل
مستخرجـات األوامر واألحكام والقرارات النهائية اHعدة
لـــلــتـــحــصــيـل ضــمن جـــداول إرســال مـن مــصـــلــحـــة تــنـــفــيــذ

العقوبات.
اHـاداHـادّة ة 4 : : يـقــوم اHـوظف اHـكــلف بـالــتـحـصــيل �ـجـرد
sتـــلــــقـــيه مــــســـتـــخـــرج األمــــر اجلـــزائي أو احلــــكم أو الـــقـــرار
بـإرسال إشـعار بـالدفع بـكل وسيـلة قـانونـيةs إلى احملـكوم
عـــلـــيه يـــدعـــوه إلى تـــســديـــد مـــبـــلغ الـــغـــرامـــة واHــصـــاريف

القضائية.
اHـاداHـادّة ة 5 : : يـتـضـمن اإلشـعـار بـالــدفع اHـنـصـوص عـلـيه
في اHــادة 4 أعالهs تـــذكــيـــر احملـــكــوم عـــلـــيهs بـــأنه �ـــكــنه أن
يـســتـفــيـد من تــخـفــيض نـســبـته 10 % من قــيـمــة الـغــرامـة
احملــكـوم بــهـا عــلـيه فـي حـالــة تـســديـدهــا طـوعــاs خالل مـهــلـة
s(30) يــــومــــا مـن تـــاريـخ إرســــال اإلشــــعـــار بــــالــــدفع Xثالث
ويـنـبــهه أنه في حـالــة عـدم الـدفع سـيــلـجـأ إلى الــتـحـصـيل
بكل الوسائل القانونية �ا فيها احلجز واإلكراه البدني.
اHــاداHــادّة ة 6 :  : �ــكن احملـــكــوم عـــلــيه أن يـــطــلـب من رئــيس
اجلــــهـــة الــــقــــضــــائــــيــــة Hــــكــــان إقــــامــــتهs أن يــــدفـع الــــغــــرامـــة
بـالــتــقــســيط طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 597 مــكــرر 2 مـن قــانـون

اإلجراءات اجلزائية.
اHـاداHـادّة ة 7 : : �ـكن احملـكـوم عـلـيه تـسـديـد اHـبـالغ اHـطالب

بها أمام أي جهة قضائية بتقد¡ اإلشعار بالدفع.
وإذا ¢ التـسـديد إلـى جهـة قـضائـيـة أخرىs غـيـر تلك

التي أصدرت اإلشعارs تعلم بذلك هذه األخيرة.
8 : : يـتم الـدفع علـى مسـتـوى أمانـة ضـبط اجلـهة اHاداHادّة ة 
الــقــضـائــيــة طـبــقــا لــلـتــشــريع اHــعـمــول بهs ويــســلّم اHــعـني

وصال بذلك.
يحـدد وصل التـسديـد اHنـصوص عـليه في هـذه اHادة
اجلــــهـــة الــــقـــضــــائــــيـــة اHــــصـــدرة لـإلشـــعــــار وهـــويــــة اHــــعـــني
والـبـيـانـات اHـتـعـلــقـة بـاحلـكم الـصـادر ضـده واHـبـلغ اHـسـدد
وتاريخ الـتـسديـد وتوقـيع وخـتم اجلهـة القـضـائيـة التي ¢

التسديد أمامها.
اHـاداHـادّة ة 9 : : يـقـوم اHـوظف اHـكـلف بــالـتـحـصـيل بـإيـداع
مـــــبــــالغ الـــــغــــرامــــات واHـــــصــــاريف الـــــقــــضــــائــــيـــــة الــــتي ¢
حتـــصـــيــلـــهــاs لـــدى أمـــX اخلــزيـــنــة الـــوالئــيـــة اخملـــتصs مــرة

واحدة في األسبوعs على األقل.
اHـاداHـادّة ة 10 : : يـلـزم اHـوظف اHــكـلف بـالـتــحـصـيل �ـسك
مـــحـــاســـبـــة تـــتـــعـــلق بـــتـــحـــصـــيل الـــغـــرامـــات واHـــصـــاريف
الـــقــضــائــيـــة وبــإيــداع احلــســـابــات اHــتــعـــلــقــة بــهـــاs وبــحــفظ

الوثائق احملاسبية طبقا للتشريع اHعمول به.
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11 :  : في حالـة عـدم احتـرام احملـكوم عـلـيه جدول اHاداHادّة ة 
الـــتـــســديـــد الـــذي حــدده رئـــيس اجلـــهـــة الــقـــضـــائــيـــةs يـــقــوم
اHــوظف اHــكــلف بـــالــتــحــصــيلs بــنــاء عـــلى طــلب الــنــيــابــة
العامـةs بإرسـال إشعار بـالدفع إلى احملـكوم علـيه لتـسديد
اHـبلغ اHـتبـقي فوراs حتت طـائلـة اHتـابعـات بكل الـوسائل

القانونية.
اHاداHادّة ة 12 : : في حالـة عدم تـسديـد احملكـوم علـيه اHبالغ
اHـستحقةs يـباشر التحصـيل اجلبري ضده وفقـا للتشريع

اHعمول به s بعد تنبيه اHعني.
13 :  : فـي حــــالـــــة تـــــعـــــذر حتــــصـــــيل الـــــغـــــرامــــات اHــــاداHــــادّة ة 
واHــصــاريف الـقــضــائـيــة من قــبل اجلــهـات الــقـضــائــيـة في
ســـتــة (6) أشــهـــر من تــاريـخ إرســال اإلشـــعــار بـــالــدفع إلى

احملكوم عليهs ترسل اHلفات إلى إدارة اHالية.
وتـرسل اHلفـات ضمن جداول إرسـال مرفقـة بجميع

اإلجراءات اHتخذة بشأنها.
sالـية اخملـتصةHغيـر أنه ال حتول إلـى مصالـح إدارة ا
طبــقا لـلتـشريــع اHعـمـول بـهs اHــلفـات التـي شــرع فيـــها

فــي التسديد بالتقسيط.
اHاداHادّة ة 14 :  : تـنشأs لـدى وزارة العدلs قـاعدة معـطيات
وطــنـيــة آلــيــة تـتــعــلق بــتــحــصـيل الــغــرامــات واHــصـاريف
sتــوضـع حتت تـــصـــرف اجلــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة sالـــقـــضـــائـــيـــة

واHصالح اخملتصة لوزارة اHالية.
sعـنــد االقـتــضـاء sــادةHحتـدد كــيــفـيــات تـطــبـيـق هـذه ا

�وجب قرار من وزير العدلs حافظ األختام.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـسـتـفـيـد اHـوظـفـون الـعـامـلـون في أسالك
الــعـــدالـــة اHـــكـــلـــفــون بـــتـــحـــصـــيل الـــغـــرامـــات واHــصـــاريف
الـقضـائيـة من الـعالوة اHنـصـوص علـيهـا في اHادة 133 من
الــقــانـون رقم 16-14 اHـؤرخ في 28 ربــيـع األول عـام 1438

اHوافق 28 ديسمبر سنة 2016 واHذكور أعاله. 
حتدد كـيـفيـات تـوزيع هذه الـعالوة �ـوجب قرار من

وزير العدلs حافظ األختام.
اHـاداHـادّة ة 16 :  : يـحــدد ¦ــوذج اإلشـعــار بـالــدفع وكـذا وصل
الدفع اHـنـصوص عـلـيهـمـا في هذا اHـرسـومs �وجب مـقرر

من وزير العدلs حافظ األختام. 
17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 22 مارس سنة 2017.
عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 17 -  - 121 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب التـخـصـيـص اخلاصيـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب التـخـصـيـص اخلاص
رقـم رقـم 147-302 الــــــذي عـــــنــــوانـه " حتـــــســـــيـن وســــــائل الــــــذي عـــــنــــوانـه " حتـــــســـــيـن وســــــائل
حتــــصـــــيل اHــــصــــاريــف الــــقــــضـــــائــــيــــة والــــغـــــرامـــاتحتــــصـــــيل اHــــصــــاريــف الــــقــــضـــــائــــيــــة والــــغـــــرامـــات

اجلزائية".اجلزائية".
ــــــــــــــــــــ

       sإنّ الوزير األول
sوزيــر الــعـدل Xــشــتــرك بــHبــنــاء عــلى الــتــقـريــر ا -

sاليةHووزير ا sحافظ األختام
- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2 ) منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

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

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

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2017 ال سـيـمـا اHـادة 133

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 133 من
الــقــانـون رقم 16-14 اHـؤرخ في 28 ربــيـع األول عـام 1438
اHـوافق 28 ديـسـمـبـر سـنة 2016 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية
لــســنــة s2017 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تـســيـيــر حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 147- 302 الـذي
عــنـوانه " حتـســX وسـائل حتـصـيـل اHـصـاريف الـقــضـائـيـة

والغرامات اجلزائية".
اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يــــفـــــتــح حـــــــســــاب الـــــتــــخـــــصــــــيص اخلــــاص
رقم 147- 302  الـــذي عـــنــوانـه " حتــســـX وســـائل حتـــصــيل
اHصـاريف الـقـضـائـيـة والـغرامـات اجلـزائـيـة" في كـتـابات

اخلزينة.
يـكـون وزيـر الـعـدلs حـافظ األخـتـامs اآلمـر الـرئيـسي

بصرف هذا احلساب.
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اHـاداHـادّة ة 3 : يـقـيّــد في حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم
147- 302 الــــــذي عــــــنـــــــوانه " حتـــــــســــــX وســــــائـل حتــــــصـــــــيل

اHصاريف القضائية والغرامات اجلزائية"s ما يأتي:
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- 7  % من ناجت حتصيل الـغرامات اجلزائية احملصلة
من طرف مصالح وزارة العدل.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الـــنــفــقـــات اHــرتـــبــطــة بـــتــحــســـX وســائل حتـــصــيل
اHــصــاريف الـقــضــائــيـة والــغــرامــات اجلـزائــيــةs وكــذا تـلك
اخملــصـصــة لــدفع الــعالوة اHــمـنــوحــة لــصـالح الــعــامــلـX في

أسالك العدالة.
حتـدد مــدوّنــة اإليــرادات والـنــفــقـات اHــقــيّــدة في هـذا
احلـســاب �ـوجب قـرار مــشـتــرك بـX وزيـر الــعـدلs حـافظ

األختامs والوزير اHكلف باHالية.
اHــاداHــادّة ة 4 : : يــســـيــــر حــســاب الــتـــخــصــيص اخلــاص رقم
147 - 302  الــــــذي عـــــنــــــوانـه "حتــــــســــــX وســــــائل حتــــــصــــــيل

اHصاريف القضائية والغرامات اجلزائية"s في الكتابات
احملاسبية ألمX اخلزينة الرئيسي.

اHــاداHــادّة ة 5 : : حتـــدد كــيــفـــيــات مــتــابـــعــة وتــقــيـــيم حــســاب
Xالــتـخــصــيص اخلـاص رقم 147-302 الـذي عـنــوانه "حتـسـ
وســـائـل حتـــصــــيل اHــــصــــاريف الــــقــــضـــائــــيــــة والـــغــــرامـــات
اجلـزائية"s �ـوجب قرار مشـترك بX وزيـر العدلs حافظ

األختامs والوزير اHكلف باHالية.
اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 22 مارس سنة 2017.
عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 17-122 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 23 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2017 ــوافق 22 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يـتـضـمـن الـتـصـريح بــاHــنـفـعــة الـعـمــومــيـة لـلـعــمـلـيـةيـتـضـمـن الـتـصـريح بــاHــنـفـعــة الـعـمــومــيـة لـلـعــمـلـيـة
اHـتــعــلـقـة بـإجنــاز اHــيـنـاء وسط لــلـحـمـدانــيـةs بـلـديـةاHـتــعــلـقـة بـإجنــاز اHــيـنـاء وسط لــلـحـمـدانــيـةs بـلـديـة

شرشالs ومنشآته.شرشالs ومنشآته.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـنــاء عـلى الــتـقـريــر اHـشــتـرك بـX وزيــر األشـغـال
الـعــمــومـيــة والـنــقل ووزيــر الـفـالحـة والــتـنــمــيـة الــريـفــيـة

sوالصيد البحري

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اHــــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984
واHتضمن النظـام العام للغاباتs اHـعدّل واHتمّمs ال سيما

sادة 7 منهHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

sتمّمHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
sتمّمHعدّل واHا sتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
sتمّمHا s1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

sتمّمHا sالعمومية
يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة
بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعـة الـعـمـومـيـةs وطـبـقـا ألحـكام
اHادة 10 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ في 7
صــفـر عـام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنـة 1993 الــذي يـحـدد
كــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيــق الـــقــانـــون رقـم 91-11 اHــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا
يـهــدف هـذا اHــرسـوم إلى الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة الــعـمــومـيـة
للـعمـليـة اHتـعلـقة بـإجناز اHـينـاء وسط لـلحـمدانـيةs بـلدية
شــرشـالs ومــنــشـآتهs نــظــرا لـطــابع الــبـنى الــتــحـتــيـة ذات
اHــنــفــعـة الــعــامــة والــبــعـد الــوطــني واالســتــراتــيــجي لــهـذه

األشغال.
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اHادة اHادة 2 :  : تمثل األراضي اHعنـية بالتصـريح باHنفعة
الــعــمـومــيــة مـســاحـة إجــمــالـيــة قــدرهـا ســبــعـمــائــة وتـســعـة
وأربــعــون (749) هــكــتــارا وثـالثــة عــشــر (13) آراs تــقع في
إقلـيمي واليـتي تيـبازة والـبلـيدةs طـبقـا للمـخطط اHـلحق

بأصل هذا اHرسومs موزعة كما يأتي :

-  واليـــة تــــيـــبـــازة : -  واليـــة تــــيـــبـــازة : 693,26 هـــكــــتـــاراs مــــنـــهـــا 290,22
هكتارا تابعا لألمالك الغابية الوطنية. 

- واليـــــة الــــــبـــــلـــــيـــــدة : - واليـــــة الــــــبـــــلـــــيـــــدة : 55,87 هـــــكـــــتـــــاراs مـــــنـــــهـــــا 5,14
هكتارات تابعة لألمالك الغابية الوطنية.

اHادة اHادة 3 : : تطبـيقــا ألحـكــام اHــادة 7 من الـقانون رقم
84 - 12 اHــــــؤرخ في 23 رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23

يونـيو سنة 1984 واHتضمن الـنظام العام للـغاباتs يلغى
تــصـــنــيف قـــطــعــة األرض الـــتــابـــعــة لـــلــغــابـــات الــتي تـــبــلغ
مسـاحـتـها مـائـتX وخـمـسة وتـسـعX (295) هـكـتـارا وسـتة
وثالثX (36) آراs الـــــواقـــــعـــــة بـــــإقـــــلـــــيـم واليـــــتي تـــــيـــــبـــــازة
والبـليـدةs كمـا هي مـحددة في اخملـطط اHذكـور في اHادة 2
أعالهs من الـــنـــظــام الـــعــام لـــلـــغــابـــاتs وتـــدمج في اHـــلــكـــيــة
اخلـاصـة للـدولـة وتـكون مـوضـوع تـخـصيص إلجنـاز اHـيـناء

وسط للحمدانيةs بلدية شرشالs ومنشآته.

اHادة اHادة 4 : : قـوام األشغال اHلـتزم بهاs بـعنوان العـملية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهs كما يأتي:

1 -  إجناز اHيناء وسط :  -  إجناز اHيناء وسط : 
> منطـقة اإلمداد للميناء : 464 هكتاراs منها 288,30

sهكتارا تابعا لألمالك الغابية الوطنية

s24 : راكز في الرصيفHعدد ا -

sطول األرصفة : 320 6 مترا طوليا -

sياه : 20 متراHعمق ا -

- مساحات اHاء اHينائية �ساحة : 400 هكتار.

2 -  إجناز الطريق السي-  إجناز الطريق السيّار:ار:

- وعـاء الـطـريق الـسـيّار: 285,13 هـكـتـارا مـنـها 7,06
sهكتارات تابعة لألمالك الغابية الوطنية

sاخلط الرئيسي : 38,5 كيلومترا -

- اHـــــقــــــطـع اجلـــــانــــــبي : X 2 3 مـــــســــــالـك + الـــــشــــــريط
األرضي الوسطي + شريـط التوقف االستعجاليs بعرض

sإجمالي قدره 32 مترا

- عدد اHنشآت الفنية : واحد وثالثون (31).

اHـادة  اHـادة  5 : : يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويــضــات اHــمــنــوحــة لــفــائــدة اHــعــنــيــsX وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةs فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقـاريــة واحلـقـوق الـعـيـنــيـة الـعـقـاريـة بـعــنـوان الـعـمـلـيـة

اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHـادة اHـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 22 مارس سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
جـــمـــادى مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم مــــرســــوم تـــنــــفـــيــــذي رقم 17 -  - 123 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 23 جـــمـــادى 
s2017 ــوافـق 22 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــةHــوافـق  اHالــثـــانـــيـــة عــام الــثـــانـــيـــة عــام 1438 ا
يـتمـم قـائـمـة اHـؤسـسات االسـتـشفـائـية اHـتـخصـصةيـتمـم قـائـمـة اHـؤسـسات االسـتـشفـائـية اHـتـخصـصة
اHلحقـة باHرسوم التنفيذي رقم اHلحقـة باHرسوم التنفيذي رقم 97-465 اHؤرخ فـي اHؤرخ فـي
2 شـعــبـان عــام  شـعــبـان عــام 1418 اHــوافـــق  اHــوافـــق 2 ديـســمـبـــر سـنـــــة ديـســمـبـــر سـنـــــة
1997 الــــذي يــــحـــــدد قــــواعـــــــد إنــــشــــاء اHــــؤســـســــات الــــذي يــــحـــــدد قــــواعـــــــد إنــــشــــاء اHــــؤســـســــات

االستشفائية اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.االستشفائية اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

sستشفياتHا
- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143

s(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 465-97
اHـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

sتممHعدل واHا sتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــتــــــمــم هــــــــذا اHــــــرســــــــوم قــــــائــــــمــــــة
اHؤسسات االستشـفائيــة اHتخصصة اHلحقــة باHرســوم
الـتـنــفـيـــذي رقــم 97-465 اHـؤرخ في 2 شـعــبـان عـام 1418
اHـوافق 2 ديــسـمـبــر سـنـة 1997 الـذي يــحـدد قـواعــد إنـشـاء
sتخصصة وتنظيمها وسيرهاHؤسسات االستشفـائية اHا

كما يأتي :
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التسميةالتسمية الواليةالواليةاالختصاصاالختصاص اHوقعاHوقع

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

طب األمراض العقلية

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

-.........(بدون تغيير)........
- مــــــــســــــــتـــــــشــــــــفـى األمـــــــراض

العقلية Hشونش

.................
مشونش

.................
بسكـرة

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر باجلزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 اHوافق 22 مارس سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ فيخ في 9 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
Xن تــعـيـXيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2017 ـوافق 8 مــارس ســنـة  مــارس ســنـةHـوافق  اH1438 ا

ذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدركذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدرك
بصفة ضباط للشرطة القضائية.بصفة ضباط للشرطة القضائية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
sحافظ األختام sووزير العدل

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اHــؤرّخ في 18 صــفــر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمّن قـانـون
اإلجــراءات اجلـــزائــيــةs اHــعــدّل واHــتــمّمs ال ســيّــمــا اHــادّة 15

s(الفقرة 4) منه
- و�ـــقـــتــــضى اHـــرســوم رقم 66-167 اHــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو ســنة 1966 الـذي يـحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

sهام ضباط الشرطة القضائيةH XترشحHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسي رقم 09-143 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

sتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمهH2009 وا

- وبــــــمـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 317-13
اHـؤرخ في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 16 سـبـتــمـبـر
سـنة 2013 الـذي يـحـدد مـهـام نـائب وزيـر الـدفـاع الـوطـني

sوصالحياته

- وبـــــمــــقــــتــــضــى اHــــرســـــوم الــــرّئــــاسـي رقم 125-15
اHؤرخ في 25 رجـب عام 1436 اHوافق 14 مايو سنة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xوالـمتضمّن تعي

- وبــمــقــتــضـى الــمــرســوم الـتّـنـفيـذي رقم 332-04
الــــمـــؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1425 اHــوافق 24 أكــتــوبــر
ســـنــة 2004 الــذي يـــحـــدّد صالحــيـــات وزيـــر الــعــــدلs حــافظ

sاألختام

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرّخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966
sـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةHوا

sعدّلHا

- وبــــعــــد االطالع عــــلـى مـــحــــاضــــر الــــلــــجـــان اHــــكــــلــــفـــة
بـامـتـحـان ذوي الرتـب في الـدرك الـوطـني ورجـال الدرك
اHــتــرشـحــH Xــهـام ضــابط الــشــرطـة الــقــضــائـيــة Hــدرسـتي
ضـباط الصف للـدرك الوطني بسـيدي بلعـباس وسطيف
sومــدرســة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة لــلــدرك الــوطــني بــيــســر

s2016 ؤرّخة في أول ديسمبر سنةHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــعــــيّـن بــــصـــــفــــة ضـــــبــــاط لـــــلــــشـــــرطــــة
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
الواردة أسماؤهم في القـائمة االسمية اHـلحقة بأصل هذا

القـرار.

"
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وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
Xن تـعـيـXيـتـضـمّن تـعـيـ sيـتـضـم s2017 ـوافق 5 مــارس مــارس سـنـة  سـنـةHـوافق اH1438  ا 

مـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــX لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة
القضائية.القضائية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

sحافظ األختام sووزير العدل
- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اHــؤرّخ في 18 صــفــر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اHعدّل واHتـمّمs ال سيّما اHادّة

s15 (الفقرة 5) منه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-167 اHــــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

sهام ضباط الشرطة القضائيةH XترشحHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
s2015 ــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــةHفي 25 رجب عــــــام 1436 ا

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالّذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتّــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 332-04
اHـــــؤرّخ فـي 10 رمــــضــــان عـــام 1425 اHــــوافق 24 أكــــتــــوبـــر
ســـنـــة 2004 الّــذي يـــحـــدّد صالحــيـــات وزيـــر الــعـــدلs حــافظ

sاألختام
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الـــــمـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

sـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةHوا
sعدّلHا

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 9 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438
اHوافق 8 مارس سنة 2017.

- وبـــعـــد االطّـالع عـــلى احملــــضـــر اHـــؤرّخ في 17 مـــايـــو
سنة 2016 للّجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

sهام ضباط الشرطة القضائيةH XرشحHا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــعــــيّـن بــــصـــــفــــة ضـــــبــــاط لـــــلــــشـــــرطــــة
الـقـضـائيـة مـفـتـشــو األمن الـوطـني الـواردة أسمـاؤهم في

القائمة االسمية اHلحقة بأصل هذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 6 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438

اHوافـق 5 مارس سنة 2017.

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيالوطني الشعبي
الفريق  أحمد قايدالفريق  أحمد قايد صالحصالح

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح

وزير الداخلية وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

 sوزير العدل sوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة اFاليةوزارة اFالية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 24 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 24 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنــة ســنــة s2016 يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في s يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 11 شــوال عــام شــوال عــام
Xتـضمن تعيHوا Xتـضمن تعيHوافق 27 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2015 واHوافق  اH1436 ا

أعضاء جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.أعضاء جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 24 صــفـر عـام 1438 اHـوافق
24 نوفـمبر سنة s2016 يعـدل القرار اHؤرخ في 11 شوال

Xـتـضمن تـعـيHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 2015 واHعـام 1436 ا
sأعـضـــاء جلـنـــة تـنـظـيــم عـمـلـيـــات الـبـورصـة ومـراقـبـتـها

كما يأتي :

" ................................... Hدة أربع (4) سنوات :

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

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

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

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

- تـــــــمـــــــزي حـــــــكـــــــيـمs �ـــــــثـل مـــــــســـــــيـــــــري األشـــــــخــــــاص
االعتباريX اHصدرين للقيم اHنقولة.

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



27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1219
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

وزارة الصناعة واFناجم وزارة الصناعة واFناجم 
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 15 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1438
اHــــوافق اHــــوافق  15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة s2016  يـــحـــدد مـــدونـــة  يـــحـــدد مـــدونـــة
إيـــــرادات ونــفــقــــات حـــســـــاب الــتــخـــصــيص اخلــاصإيـــــرادات ونــفــقــــات حـــســـــاب الــتــخـــصــيص اخلــاص
رقم رقم 124-302 الــــذي عــــنــــوانـه"الـــصــــنــــدوق الــــوطــــني الــــذي عــــنــــوانـه"الـــصــــنــــدوق الــــوطــــني
لــتـــأهــيل اHـــؤســســات الـــصــغــيـــرة واHــتـــوســطــة ودعملــتـــأهــيل اHـــؤســســات الـــصــغــيـــرة واHــتـــوســطــة ودعم

االستثمار وترقية التنافسية الصناعية".االستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sناجمHإنّ وزير الصناعة وا

sاليةHووزير ا
- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2014 واHـتضمن

sادة 118 منهHال سيما ا s2015 الية لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 2015 

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-163 اHؤرخ
في 26 شعـبان عام 1437 اHوافق 2 يونـيو سـنة 2016 الذي
يـحـــدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
124-302 الــــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــأهـــيل

اHــؤســـســـات الـــصـــغــيـــرة واHـــتـــوســطـــة ودعم اال ســـتـــثـــمــار
sوترقية التنافسية الصناعية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
27 رمـضان عام 1422 اHوافق 12 ديسـمبر سنة 2001 الذي

يحدد مدونة إيـرادات ونفقات حسـاب التخصيص اخلاص
رقم 102-302 الـذي عــنـوانه"صــنـدوق تــرقـيــة الـتــنـافــسـيـة

sتممHعدل واHا s"الصناعية

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ  في
19 مــحــرم عــام 1428 اHــوافق 7  فـــبــرايــر ســنــة 2007 الــذي

يحدد مدونة إيـرادات ونفقات حسـاب التخصيص اخلاص
رقم 124-302 الــذي عــنـوانه"الــصــنـدوق الــوطـنـي لـتــأهـيل

 sتممHعدل واHا sتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق  24 يـولـيــو سـنـة 2011 الـذي

يحـدد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
s"رقم 107-302 الذي عنوانه"صندوق دعم االستثمار

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 16-163 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1437
اHـوافق 2 يــونـيــو  ســنـة 2016 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الــقــرار إلى حتـديــد مــدونــة اإليـرادات والــنــفـقــات حلــسـاب
الـــــــتـــــــخــــــــصـــــــيـص اخلـــــــاص رقم 124- 302 الـــــــذي عــــــــنـــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

الصناعية".

اHادة اHادة 2 :  : يقيّد في هذا احلساب : 

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

السطر السطر 1 :"تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة" :"تأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة"

sمخصصات ميزانية الدولة -

sالهبات والوصايا -
sوارد األخرىHساهمات أو اHكل ا -

- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-124
الــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الــوطــني لـــتــأهــيل اHــؤســســات
الــصـغــيـــرة واHـتــوسـطـة" اHــضـبــوط بـتـاريخ 31 ديـســمـبـر

سنة 2015.
السطرالسطر2 :"دعم االستثمار":"دعم االستثمار"

sإعانات ومخصصات ميزانية الدولة -
sالهبات والوصايا -

sرتبطة بسير هذا احلسابHوارد األخرى اHكل ا -
- الــرصـــيــد الــنــاجت عـن إقــفــال حــســاب الـــتــخــصــيص
اخلـــــــــاص رقم 107-302 الــــــــذي عـــــــــنـــــــــوانـه "صـــــــــنـــــــــدوق دعم

االستثمار".
السطر السطر 3 :"ترقية التنافسية الصناعية" :"ترقية التنافسية الصناعية"

sمخصصات ميزانية الدولة -
sالهبات والوصايا -

- الــرصـــيــد الــنــاجت عـن إقــفــال حــســاب الـــتــخــصــيص
اخلــــاص رقم 102-302 الـــــذي عــــنـــــوانه "صـــــنــــدوق تـــــرقــــيــــة

التنافسية الصناعية".
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في باب النفقات  : في باب النفقات  : 
الــــــســــــطــــــر الــــــســــــطــــــر 1 : "تـــــأهــــــيـل اHــــــؤســـــســــــات الــــــصــــــغــــــيـــــرة : "تـــــأهــــــيـل اHــــــؤســـــســــــات الــــــصــــــغــــــيـــــرة

واHتوسطة"واHتوسطة"

1 ٠ دعم االسـتـثمـار غـيـر اHادي : ٠ دعم االسـتـثمـار غـيـر اHادي : نـفـقات االسـتـثـمار
غيـر اHـادي التي تـساهم فـي حتسـX تنـافـسيـة اHؤسـسات

الصغيرة واHتوسطةs ال سيما منها اHتعلقة �ا يأتي :
بـعـنـوان الـنـشـاطـات غـيـر اHـاديـة لـفـائـدة اHـؤسـساتبـعـنـوان الـنـشـاطـات غـيـر اHـاديـة لـفـائـدة اHـؤسـسات

الصغيرة واHتوسطة :الصغيرة واHتوسطة :
- الـــدراســات اHــتــعــلــقــة بــالــتـــشــخــيص الــقــبــلي و/أو

sدراسات التشخيص
- إعـــداد مــخــطـــطــات تــأهــيـل اHــؤســســات الـــصــغــيــرة

sقبولة وتنفيذهاHتوسطة اHوا
sإجناز دراسات السوق -

- اHـرافقـة قصـد احلصـول عـلى اإلشهـاد على مـطابـقة
sاجلودة

- دعم الــــتــــكــــويـن واHــــســــاعــــدة اخلــــاصــــة والــــتــــأطــــيـــر
sطابقةHوالتدريب واإلشهاد على ا

- نـشــاطـات الـدعـم  في مـجـال الــتـقــيـيس والـقــيـاسـة
sلكية الفكرية والصناعيةHوا

 sنشاطات الدعم في مجال االعتماد -
sؤسسةHتسيير ا Xحتس -

sاستعمال وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال -
- دعم االبـتــكـار الــتـكــنـولـوجـي والـبــحث والـتــطـويـر

sتوسطةHؤسسات الصغيرة واHفي ا
- تـقد¡ اخلـدمـات واخلـبرة لـلـمـساعـدة الـتقـنـيـة لدعم
تـنـفـيـذ الـبـرنـامج الـوطـني لـتـأهـيل اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

واHتوسطة :
بعنوان نشـاطات التأهيل غيـر اHادية لفائدة احمليطبعنوان نشـاطات التأهيل غيـر اHادية لفائدة احمليط

اHباشر للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة :اHباشر للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة :
sإجناز دراسات عن شعب النشاطات -

- إعـــداد دراســـات حــــول الـــتــــمـــوقع االســــتـــراتــــيـــجي
sلشعب النشاطات

- إجنــاز دراســات عــامـــة لــكل واليــة مـن أجل تــرقــيــة
sتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- دعم القدرات لتـدخالت اجلمعيـات اHهنية من أجل
تـــعـــمــــيم أحــــسن وتـــأطــــيـــر بــــرنـــامـج الـــتـــأهــــيل وعــــصـــرنـــة

sتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- إجنــاز وتــنـفــيـذ مــخــطط إعالمي وحتــسـيــسي حـول
البرنامج الوطنـي لتأهيل وعصرنة اHـؤسسات الصغيرة
واHتـوسطـة (دليل اإلجـراءات واأليام الـتقـنيـة والورشات

s(لتقياتHوا

- إصــدار مـجالت مــتـخــصــصـة في تــأهــيل وعـصــرنـة
sتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- نـشاطات اHتـابعة والتـقييم واليـقظة حول مالءمة
الــــبــــرنـــامـج الــــوطـــنـي لــــتــــأهـــيـل اHــــؤســـســــات الــــصــــغــــيـــرة

sتوسطة وأثرهHوا

- الــعــمــلــيــات اHــوجـهــة لــهــيــاكل الــدعم لــلــمــؤســسـات
الصغيرة واHتوسطة.

٠2 دعـم االســتــثــمــار اHــادي : ٠ دعـم االســتــثــمــار اHــادي : نــفـــقــات االســتــثــمــارات

اHــاديــة الـــتي تــســاهم فـي حتــســX تــنــافـــســيــة اHــؤســســات
الصغـيرة واHتوسـطةs ال سيما مـنها اHتـعلقة بـالنشاطات
اHـاديـة لـتـأهـيل اHـؤسـسات الـصـغـيـرة واHـتـوسـطـةs والتي

تشمل ما يأتي :

sادية اإلنتاجيةHاالستثمارات ا  -

sادية ذات الطابع األولويHاالستثمارات ا  -

-  االســـــتــــثـــــمـــــارات الــــتـــــكـــــنــــولـــــوجـــــيــــة واألنـــــظـــــمــــة
اHعلوماتية.

تـــــتــــــضـــــمـن االســـــتـــــثــــــمـــــارات اHــــــذكـــــورة أعـاله عـــــلى
اخلصوصs ما يأتي :

- االســتـثـمــارات اHـاديــة اHـتـعــلـقــة بـاHـعــدات اخلـاصـة
sسار عملية التقييس�

- التجهيـزات اخلاصة �سار عملية اجلودة واإلشهاد
sنتوجاتHعلى مطابقة ا

sالتجهيزات اخلاصة �سار عملية القياسة -

sالتجهيزات اخلاصة �سار عملية االعتماد -

- الـــتــجـــهـــيـــزات اخلـــاصــة �ـــســـار عـــمـــلــيـــة االبـــتـــكــار
sوالبحث والتطوير

- الــتـجــهــيـزات اخلــاصــة بـاســتـعــمــال تـكــنــولـوجــيـات
sاإلعالم واالتصال

- اسـتـبـداالت وتكـمـيالت الـتـجـهـيـزات الـتي تـساهم
في حتـسـX القـدرات اإلنـتـاجـيـة التـقـنـيـة والـتكـنـولـوجـية
لــلــمـــؤســســـات الــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــةs مــاعـــدا عــمـــلــيــات

التوسعة.
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٠3 الــتـكـفل يــالـديــون الـنـاجتــة عن تـنــفـيـذ الــبـرنـامج٠ الــتـكـفل يــالـديــون الـنـاجتــة عن تـنــفـيـذ الــبـرنـامج

الــوطـنـي لـتــأهـيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة فيالــوطـنـي لـتــأهـيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة في
حدود اHـبلغ اHـلتـزم به خالل الفـترة اHـمتدة من حدود اHـبلغ اHـلتـزم به خالل الفـترة اHـمتدة من 2008 إلى إلى

.2012

السطر السطر 2 :"دعم االستثمار" :"دعم االستثمار"
أ)  - الـتـكـفل �سـاهـمـة الدولـة في كـلـفة االمـتـيازات
اخملـصــصـة لالســتـثـمــارات الـتـي يـحـددهــا اجملـلس الــوطـني

لالستثمار.
تشمل هذه االمتيازات ما يأتي : 

* الـــتــعـــويض الــكـــلي أو اجلـــزئي لــنـــفــقـــات اHــنـــشــآت
الــقــاعـديــة اHــنـجــزة في اHــنـاطـق الـتي تــتــطـلـب تـنــمــيـتــهـا
مـسـاهـمـة خـاصـة من طـرف الـدولـةs طـبـقـا ألحـكـام اHـادة 35
من الـــقـــانـــون رقم 16-09 اHــــؤرخ في 29 شـــوال عـــام 1437

اHوافق 3 غشت سنة 2016 واHتعلق بترقية االستثمار.
وتتضمن خصوصا :

- إجناز شبكة طرق إليـصالها بالشـبكة الوطنية
sأو الوالئية أو البلدية

- إجنـــاز أشــــغـــال الــــتـــطــــهـــيــــر �ـــا فــــيـــهـــا األدوات
sاخلاصة بها

- إجنـاز أشـغـال شـبـكـات الـتـزويـد بـاHـاء الـصـالح
sا فيها األدوات اخلاصة بهما� sللشرب والصناعي

sاحلفر �ا فيه األدوات اخلاصة بذلك -
- إجنـــاز أشــــغـــال شــــبـــكـــات الــــتـــزويــــد بـــالــــطـــاقـــة
(الكـهرباء والـغاز) وشبـكات التـزويد �واصالتs �ـا فيها

sاألدوات اخلاصة بهما
- التوصيل بشبكة السكة احلديدية.

* الـتكفل بـالنـفقات اHـتعـلقة بـاالمتـيازات اHمـنوحة
لالسـتــثـمــارات بــعـد اHــصـادقــة من طــرف اجملـلس الــوطـني

لالستثمار.
ب) - الـتكـفل بـنـسـبة 25 % من كـلـفة إجنـاز الـهـياكل
الــقـاعــديـة اHــسـتــقـبــلـيــة Hـشــاريع االســتـثــمـار في اHــنـاطق

احملرومة.
السطر السطر 3 :"ترقية التنافسية الصناعية" :"ترقية التنافسية الصناعية"

٠1 الــنـفــقـات اHــتـصــلـة بــتـحــسـX جنــاعـة اHــؤسـسـات٠ الــنـفــقـات اHــتـصــلـة بــتـحــسـX جنــاعـة اHــؤسـسـات

الصناعيةالصناعيةs ال سيما :
> اخلبرة واHساعدة التقنية في ميادين :

- إعــداد الـــدراســات والــتـــشــخــيـــصــات ومــخـــطــطــات
 sؤسسات واألشغال األخرى للخبرةHتأهيل ا

- تــنـــفــيـــذ ومــتــابـــعــة تــوصـــيــات مــخـــطــطـــات تــأهــيل
 sؤسساتHا

Xــتــصـــلــة بــتـــحــســHــاديـــة اHاالســتـــثــمــارات غـــيــر ا -
sالتنافسية

Xـــــتـــــصـــــلــــة بـــــتـــــحـــــســــHـــــاديــــة اHاالســــتـــــثـــــمـــــارات ا <
التنافسيةs ال سيما جتهيزات :

- اإلنــتــاج اHــوجه إلـى تــقــويــة جــودة اHــنــتــوجـات
sوالتغليف

sذات التكنولوجيات العالية -
sالدعم للبحث والتطوير واالبتكار والصيانة -
- خـــاصـــة بـــآالت مـــخـــابـــر الـــتـــحـــلـــيـل واالخـــتـــبــار

sراقبة والقياسHعايرة واHوا
- تــهــدف إلى اســـتــعــمـــال تــكــنــولـــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
>  نشـاطـات االتـصال اHـرتـبطـة بـتـرقيـة الـتـنافـسـية

الصناعية.
2 ٠ النفقات اHتصلة بتأهيل محيط اHؤسسة : ٠ النفقات اHتصلة بتأهيل محيط اHؤسسة :

> اخلبرة واHساعدة التقنية في ميادين :
sالتقييس -
sالقياسة -

- اجلـــودةs ال ســـيـــمـــا اHـــســـاعـــدة فـي الـــتـــصـــديق عـــلى
 sنتوجات واألنظمة واألشخاصHا

sوضع أنظمة لإلعالم والتسيير -
sاالستراتيجية الصناعية -

 sلكية الصناعيةHا -
sاإلعالم الصناعي والتجاري -

 sاالبتكار والبحث والتطوير -
s(ناجمنتHا) التنظيم والتسيير -

> االعتماد : 
sالي لعمليات التحسيس حول االعتمادHالدعم ا -

- مـــســــاعـــدة هــــيـــئــــات تـــقـــيــــيم اHــــطـــابــــقـــة : مــــخـــابـــر
الـتجـارب والتحـاليل واHـعايـرة وكذلك هـيئـات التـفتيش
وهيئات اHطابـقة (األنظمة واHنـتجات واألشخاص) قصد

sاعتمادها
> التأهيل :

- إجنــــــاز الـــــــدراســــــات ذات الـــــــطــــــابـع االقــــــتـــــــصــــــادي
والتحقيقات اHرتبطة بالتأهيل.
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>  ترقية اجلمعيات اHهنية للقطاع الصناعي.
 3 - الــنـــفــقـــات اHــتــصـــلــة بـــعــمـــلــيـــات تــطـــور الــذكــاء - الــنـــفــقـــات اHــتــصـــلــة بـــعــمـــلــيـــات تــطـــور الــذكــاء

االقتصادي واليقظة االستراتيجية لدى اHؤسسات :االقتصادي واليقظة االستراتيجية لدى اHؤسسات :
sتنظيم ملتقيات التحسيس <

sالتكوين في الذكاء االقتصادي  <
> إجناز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات.
 4 - النفـقات اHتـعلقـة باHـناطق الصـناعيـة ومناطق- النفـقات اHتـعلقـة باHـناطق الصـناعيـة ومناطق

النشاط :النشاط :
> الـــنــفـــقــــــات اHـــتــعـــلـــقــــــة بـــالــدراســـــــات وإجنـــــاز
أشـغــــال إعـــادة تـأهــيـــل اHـنـاطـــق الـصـنـاعـيــــة ومـنـاطق

sالنشاط
> الـنـفـقـات اHـتـعـلـقـة بـالـدراسـات والـتـهـيـئـة وإنـشـاء

sناطق الصناعية ومناطق النشاطHا
> الــــنـــفـــقـــات مـن كل صـــنـف مـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــدراســـات
وإنـشــاء وتـطــويـر وتــنـفــيـذ اHــنـاطـق الـصــنـاعــيـة ومــنـاطق

sالنشاط
>  اHـــصـــاريف اخملـــصـــصــةs بـــعـــنـــوان تــنـــفـــيــذ بـــرامج
الــتـــكـــوينs اHـــوجـــهـــة إلى مـــســـيــري اHـــنـــاطق الـــصـــنـــاعـــيــة

ومناطق النشاط.
5 - النفقات اHتصلة بالنظام لالبتكار - النفقات اHتصلة بالنظام لالبتكارs السيما : 

> اHــــســــاعـــــــدات اHــــالــــيـــــــة لــــتــــطــــويـــــــر وتــــرقــــيـــــــة
االبـتــكـــــار والــبـحـــث والــتــطـــــور لـدى اHــراكــز الــتـقــنــيـة
الــصــنـــاعــيــة ومـــخــابــر الــبـــحث واHــؤســـســات الــصـــنــاعــيــة

sبتكرةHا
> اHـــــــــســــــــاعـــــــــدات إلجنـــــــــاز الـــــــــدراســـــــــات ذات طـــــــــابع

sاالقتصادي والتحقيقات
>  اHــســاعـدات لــلــمـخــتــرعـX إلنــشــاء شـركــات دافــعـة

s(START-UP)
>  اHـــســـاعـــدات لـــلـــمــخـــتـــرعـــX لـــتـــســجـــيـل بــراءاتـــهم

sوإجناز ¦اذج الختراعاتهم
6  - الــــنـــفـــقــــات اHـــتـــصــــلـــة بــــالـــدراســـات واHــــســـاعـــدة- الــــنـــفـــقــــات اHـــتـــصــــلـــة بــــالـــدراســـات واHــــســـاعـــدة
الـتـقنـيـــة اخلاصــة بـاالستـراتـيـجيـة الـصنـاعـيةs السـيـمــــاالـتـقنـيـــة اخلاصــة بـاالستـراتـيـجيـة الـصنـاعـيةs السـيـمــــا

ما يأتي :
>  الدراسات اHتعلقة بالشعب الصناعية والتموقع

sاالستراتيجي
sتعلقة باألسواقHالدراسات ا  <

> إجنـــــاز مــخـــطـــطـــــات إعــــــادة االنــتـــشــــــار وبــعــث
sاألنشطـــة

>  إجناز مخططات تنمية الفروع الصناعية.

وزير الصناعة و اHناجم وزير الصناعة و اHناجم 

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

7  - الــنـفــقـات اHــتـصــلـة بــتـطــويـر اســتـعــمـال وإدمـاج- الــنـفــقـات اHــتـصــلـة بــتـطــويـر اســتـعــمـال وإدمـاج
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

8  - نــفــقــات الــتــســيــيــر اHــتــصــلــة بـتــنــفــيــذ الــبــرامج- نــفــقــات الــتــســيــيــر اHــتــصــلــة بـتــنــفــيــذ الــبــرامج
واألعمال اHذكورة أعاله.واألعمال اHذكورة أعاله.

3 :  : تــلــغـى أحــكــام الــــقــرار الــوزاري اHــشــتـرك اHـادة اHـادة 
اHــؤرّخ فـــي 27 رمــضــان عــام 1422 اHــوافق 12 ديــســـمــبــر
سـنـة 2001 الـذى يـحـدّد  مــدونـة إيـرادات ونـفـقــات حـسـاب
الـــــتـــــخــــــصـــــيــص اخلـــــاص رقـــم 102-302 الـــــذي عــــــنـــــوانـــه
sتمــمHـعـــدل اHا s"صندوق تـرقية الـتنافسـية الصـناعية"
والقــــرار الــــوزاري اHشتـــرك اHؤرخ في 19 محرّم عام
 1428 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 2007 الــذي يـــحــدّد مـــدونــة

إيـــــرادات ونــفـــقـــــات حـــســــاب الـــتـــخــصـــيـص اخلـــاص رقم
124-302 الــــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــأهـــيل

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة"s اHعدّل واHتمم والقرار
الــــوزاري اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1432
اHـــــوافق 24 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011 الـــــذي يـــــحـــــدد مـــــدونـــــــة
إيــــرادات ونــفــقــــات حــســــاب الــتــخــصــيــص اخلــــاص رقم

107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم االستثمار".

اHـادةاHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 15 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
15 ديسمبر سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـشــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـشــتـــــرك مــــؤرخ في 19 جـمـــادى األولى جـمـــادى األولى
1438 اHــــوافق  اHــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة 32017  يـــحـــدد  يـــحـــدد عــام عــام 
كيـفيات متـابعة وتـقييم حـساب التـخصيص اخلاصكيـفيات متـابعة وتـقييم حـساب التـخصيص اخلاص
رقم رقم  124-302  الــذي عـــنــوانـه "الــصـــنــدوق الـــوطــني  الــذي عـــنــوانـه "الــصـــنــدوق الـــوطــني
لــتـــأهــيل اHـــؤســســات الـــصــغــيـــرة واHــتـــوســطــة ودعملــتـــأهــيل اHـــؤســســات الـــصــغــيـــرة واHــتـــوســطــة ودعم

االستثمار وترقية التنافسية الصناعية".االستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sناجمHإنّ وزير الصناعة و ا
sاليةHووزير ا

- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 14-10 اHـؤرخ في 8 ربـيع
األول عــــــام 1436 اHــــــــوافـق 30 ديـــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة s2015 ال سـيـمـا اHـادة 118

sمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجب عــــــام  1436 اHــــــوافق  14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

 sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا



27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1619
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54  اHؤرخ
في  15 رمـضـان عام  1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-163 اHؤرخ
في  26 شــعـــبــان عــام 1437 اHــوافق  2 يــونـــيــو ســـنــة 2016
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم  124-302  الذي عـنوانه "الـصـندوق الـوطـني لتـأهيل
اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة ودعم االســـتـــثـــمـــار

sوترقية التنافسية الصناعية
- و�ــقــتــضـى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتـــرك اHـؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى عــــام 1428 اHــــوافق 6 غــــشت ســــنــــة
2001 الــــذي يـــحــــدّد كــــيـــفــــيــــات مـــتــــابـــعــــة وتــــقـــو¡ حــــســـاب

الـتـخـصـيص اخلاص رقم 102-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق
s" ترقية التنافسية الصناعية

- و�قتـضى القرار  الوزاري  اHـشترك اHؤرّخ  في
19 مــحــرّم عــام 1428 اHــوافق 7  فـــبــرايــر ســنــة 2007 الــذي

يــحــدد كــيــفــيــات مـتــابــعــة وتــقــيــيم  حــســاب  الــتــخـصــيص
اخلـاص رقم 124- 302 الـذي  عـنـوانه "الــصـنـدوق الـوطـني
لــتـــأهـــيل اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة واHـــتـــوســـطـــة" s اHـــعــدل

sتممHوا
- و�ـــقــتـــضى الـــقــرار  الـــوزاري  اHــشـــتــرك  اHــؤرّخ
في 22 شــعــبــان عــام  1432 اHــوافق  24 يـــولــيــو ســنــة 2011
الذي يـحدد كـيفـيات مـتابـعة وتـقيـيم  حسـاب التخـصيص
اخلــــــــاص  رقم 107-302  الــــــــذي عـــــــنــــــــوانـه "صـــــــنــــــــدوق دعم

s"االستثمار
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
 15 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنـة 2016

الـــــذي يـــــحـــــدد مــــــدونـــــة اإليـــــرادات والـــــنــــــفـــــقـــــات حلـــــســـــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 124-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

s"الصناعية
يقرران ما ياتي :  يقرران ما ياتي :  

اHـادة األولى:اHـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 16 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 16-163 اHـؤرخ في 26  شـعــبـان عـام 1437
اHــوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2016 واHــذكــور أعالهs يــهــدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديـــد كــيــفـــيــات مــتـــابــعـــة وتــقــيـــيم  حــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 124-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

الصناعية".
اHـادة اHـادة 2 : : �ـوّل الـصـنـدوق األنشـطـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
الــبـرنــامـــج الـوطــنـــي لـتــأهـيــل اHــؤسـســــات الـصــغـيـــرة
واHـتــوسـطـةs والـتــكـفل �ـسـاهــمـة الـدولـة في كــلـفـة اHـزايـا
اHـمنـوحة لالسـتثـمارات ودعم تـأهيل اHـؤسسـات ونفـقات
التـأهـيل اHـرتبـطـة بتـرقـية الـتـنافـسـية الـصـناعـيـةs طبـقا
ألحــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHــشـــتـــرك اHــؤرخ في 15 ربــيع
الــذي األول عــام  1438 اHــوافق 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  
يـحــدد مــدونـة اإليــرادات والـنــفـقــات حلــسـاب الــتـخــصـيص
اخلـاص رقم 124-302  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني
لتأهيل اHؤسسـات الصغيرة واHتوسطة ودعم االستثمار

وترقية التنافسية الصناعية".
اHـادة اHـادة 3 : : حتـدد الـعـتـبات والـتـسـقـيـفـات لـدعم الـدولة
بــالــنـســبــة لــلــســطــر األول "تــأهــيل اHــؤســســات الــصــغــيـرة
واHتوسـطة"  �ـوجب اتفـاق مشتـرك بX الـوزارة اHكـلفة
sـــالـــيـــةHـــتـــوســـطـــة ووزارة اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHبـــا

و�كنهما الرجوع إليها عند الضرورة.
4 : : تـــعـــد بـــطـــاقـــة تـــلـــخـــيـــصـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات اHــادة اHــادة 
الـصــغـيـرة واHــتـوسـطــة اHـؤهــلـة لالسـتــفـادة من الــبـرنـامج
الــوطـنـي لـتــأهـيل اHــؤسـســات الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة من
طرف مصالح الوكالـة اHكلفة بترقـية وتطوير اHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةs ويجب أن تظهر العناصر اآلتية :

sتوسطةHؤسسة الصغيرة واHتعريف ا -
sعدد العمال -
sرقم األعمال -

sضافةHالقيمة ا -
sXستخدمHمصاريف ا -

sنتيجة االستغالل الصافية -
 sمجموع احلصيلة و األصول الصافية اإليجابية -

sمعيار االستقاللية -
sودعHقبولها طبقا للملف اإلداري ا -

- مبلغ اإلعانة اHقترحة للمنح. 
اHــــــادة اHــــــادة 5 : : تــــــعـــــــطـي قــــــرارات مـــــــنـح اإلعــــــانـــــــات احلق
لــلــمــؤســســة اHــســتــفــيــدة في االســتــعــانـة �ــكــتـب دراسـات
وخـبـرة من أجل إجناز دراسـات الـتـشخـيص الـقـبلي و/أو

دراسات التشخيص ومخططات التأهيل.
اHــــادة اHــــادة 6 :  : يـــتــــكـــفل الــــصـــنــــدوق مـــبــــاشـــرة بــــنـــفــــقـــات
دراسـات الـتــشـخـيص الـقــبـلي و/أو دراسـات الــتـشـخـيص
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اHــــقــــدمــــة من طــــرف  مــــكــــتب الــــدراســــات واخلــــبــــرة الـــذي
تختـاره اHؤسسـة الصغـيرة واHـتوسطـة اHستـفيدةs وذلك
بــــعـــــد مــــعـــــايــــنـــــة اخلــــدمـــــات اHــــؤداة مـن طــــرف اHـــــؤســــســــة
اHسـتفـيـدة والوكـالـة اHكـلـفة بـترقـيـة وتطـويـر اHؤسـسات

الصغيرة واHتوسطة.
يــتم تــعــويض اإلعــانــات اHــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذ مــخــطط
الـــتـــأهــيل (االســـتـــثــمـــارات غــيـــر اHـــاديــة واالســـتــثـــمــارات
اHــــاديــــة) من طــــرف اآلمــــر بــــالــــصــــرف الــــذي يــــقــــتــــطع من
الــــصـــنــــدوق الـــوطــــني لــــتــــأهـــيل اHــــؤســــســـات الــــصـــغــــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة
الـــصــنـــاعـــيـــة لــفـــائـــدة اHــؤســـســـة الـــصــغـــيـــرة واHــتـــوســـطــة
اHــسـتـفـيـدةs وذلـك بـعـد مـعـايــنـة اإلجنـاز واخلـدمـات اHـؤداة
من طرف هذه األخـيرة والوكـالة اHـكلفـة بتـرقية وتـطوير

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.
اHـادة اHـادة 7 : : تــسـهــر الـوكــالـة اHــكـلــفــة بـتــرقـيــة وتـطــويـر
اHـؤسسات الـصغـيرة واHـتوسـطة مع اHؤسـسة اHـستـفيدة

على تنفيذ مخطط التأهيل. 
اHـادة اHـادة 8 :  : يـتم منح الـتـخـصـيص من مـيزانـيـة الـدولة
من طـرف مصـالح الوزيـر اHكـلف باHـاليـةs اHقـيد بـعنوان
إيـرادات حــســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم  124-302 الـذي
عـنوانه "الصنـدوق الوطني لتـأهيل اHؤسسـات الصغيرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة
الـصـناعـية"s عـلى أقـساط حـسب تـقد¡ الـوثائق الـثـبوتـية

وتقارير استعمال االعتمادات اHمنوحة سابقا.  
اHادة اHادة 9 : : تبرمs بعنوان السطر1 " تأهيل اHؤسسات
الــصــغــيــرة واHــتــوســطــة"s اتــفــاقــيــة بــX الــوكــالــة اHــكــلــفــة
بــتـــرقــيـــة وتــطـــويــر اHـــؤســســـات الــصـــغــيـــرة واHــتـــوســطــة
واHستـفيدينs حتـدد فيهـا على اخلـصوص كيـفيات تـطبيق
وتــنـــفـــيـــذ ومـــتـــابـــعـــة األنـــشـــطـــة اHـــســـتـــفــيـــدة مـن إعـــانــات
الصندوق ومبـلغ اإلعانات اHمنوحة واحلقوق والواجبات

وكذا كيفيات صرف اإلعانات.
تقيـد االستـفادة من إعـانات الـصنـدوق بإمـضاء هذه

االتفاقية.
اHــــادة اHــــادة 10 : : تُــــضـــمـن مـــتــــابــــعـــة ومــــراقـــبــــة كــــيـــفــــيـــات
اسـتعمال اإلعـانات اHمنـوحة من طرف اللـجان اHنصوص
علـيهـا في اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 16-163  اHؤرخ في 26
شعـبـان عام 1437 اHـوافق 2 يونـيو سـنة 2016 الـذي يحدد
كيفيات تـسيير حسـاب التخصيص اخلاص رقم 302-124
الــذي عــنــوانه "الـــصــنــدوق الــوطــني لـــتــأهــيل اHــؤســســات
الــــصــــغــــيــــرة واHـــــتــــوســــطــــة ودعم االســـــتــــثــــمــــار وتــــرقــــيــــة
التـنافـسية الـصنـاعيـة" واHصالـح اHؤهلـة للـوزارة اHكـلفة

وزير الصناعة و اHناجموزير الصناعة و اHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

بالـصـنـاعة. وبـهـذه الـصفـةs يـخـول لهـمـا طـلب كل الـوثائق
واHـــســـتـــنـــدات الــــضـــروريـــة من أجـل مـــتـــابـــعـــة ومـــراقـــبـــة

العمليات اخلاصة بالصندوق.  
اHـادة  اHـادة  11 : : تـخـضع اإلعـانــات اHـمـنـوحــة إلى مـراقـبـة
الـهــيـئـات الـتــابـعـة لـلــدولـة طـبـقــا لإلجـراءات الـتـشــريـعـيـة
والــتـنــظــيـمــيــة اHـعــمـول بــهــاs وكـذا مــوافــاة وزارة اHـالــيـة
بالوضعيات الثالثـية وحصيلة النشاط الـسنوية اHتعلقة
sـمنـوحـة من قبل الـدولةHـاليـة اHبـاسـتعـمال االعـتـمادات ا

وذلك في دعامة ورقية وإلكترونية.
اHـادة اHـادة 12 :  : تُــعـد حـصـيـلـة سـنـويــة تـتـضـمن اسـتـعـمـال
اإلعـانـات ومبـالـغهـا وكـذا قائـمة اHـسـتفـيـدينs وترسل من
طــرف اآلمـــر بــالــصـــرف إلى وزارة اHــالـــيــة في نـــهــايــة كل

سنة مالية. 
اHــادة اHــادة 13 : : تــتــوج أشــغـــال جلــنــة الــتــنـــافــســيــة وجلــنــة
اHــؤســســات الــصــغــيــرة واHـتــوســطــةs في مــجــال اHــتــابــعـة
والـــتــقــيــيمs بــتــقــريــر ســنــوي يـــرسل إلى الــوزيــر اHــكــلف

باHالية والوزير اHكلف بالصناعة.
Xـادة 14 :: يــعــد اآلمـر بــالـصــرف بــرنـامج عــمل يــبـHـادة اHا
األهـــداف وكـــذا آجـــال إجنــاز األنـــشـــطــة الـــتـي يــتـــكـــفل بـــهــا
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

الصناعية". 
15 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـادة اHـادة 
اHــؤرّخ  في 16 جــمــادى األولى عــام 1422 اHــوافق 6 غــشت
سـنة 2011  الـذي يـحـدد كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـو¡  حـسـاب
التـخصـيص اخلاص رقم 102-302  الذي عـنوانه "صـندوق
تـرقـيـة الـتــنـافـسـيــة الـصـنـاعـيــة"s والـقـرار اHـؤرّخ  في 19
محرّم  عام 1428  اHوافق 7 فبـراير سنة 2007 الذي يحدّد
 كــيـفــيـات مـتــابـعـة وتــقـيــيم  حـسـاب الــتـخــصـيص  اخلـاص
رقم  124-302 الذي  عـنوانه "الـصنـدوق  الوطـني لتـأهيل
sـــتـــممHـــعـــدل واHا s"ـــتـــوســـطـــةHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHا
والــــقــــرار اHـــؤرّخ  في 22  شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 24
يـولـيـو سـنـة 2011 الـذي  يـحـدد  كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتقـيـيم
حـسـاب الــتـخــصـيص  اخلـاص رقم 107-302 الــذي  عـنـوانه

"صندوق دعم  االستثمار".
اHـادة اHـادة 16 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 16 فبراير سنة 2017.



27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1819
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1431 اHــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

sمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادتX 102 و103 مـن
اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 15-247 اHـــؤرخ في 2 ذي احلـــجــة
عــام 1436 اHــوافق 16 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2015 واHـــتـــضــمن
sـرفق الـعـامHتـنــظـيم الـصـفـقـات الــعـمـومـيـة وتـفــويـضـات ا
يـصـادق عـلى األرقــام االسـتداللـيـة لألجـور واHـواد لـلـفصل
Xــــســـتــــعــــمـــلــــة في صــــيغ حتــــيـــHالــــثــــاني مـن ســــنـــة 2016 ا
ومراجعة أسعار صـفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال
العـموميـة والريs واحملــددة فـي اجلـداول اHرفـقـة بـاHلحق

بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريــدة الـرسـمـيــة

للجمهورية اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 29

أكتوبر سنة 2016.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 27 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 29 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة s2016 يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامs يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االســـتـــداللـــيـــة لألجــور واHــواد لـــلــفــصل الــثــاني مناالســـتـــداللـــيـــة لألجــور واHــواد لـــلــفــصل الــثــاني من
ســنــة ســنــة 2016 اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة
أســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـالأســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــ

sدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ
في 2 ذي احلـجّة عام 1436 اHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــفــويــضـات

sادتان 102 و 103 منهHال سيما ا sرفق العامHا

1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اHلحقاHلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعارجداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار

صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2016
I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أبريل 2016

مايو 2016

يونيو 2016

1305

1305

1305

1420

1420

1420

1268

1268

1268

1446

1446

1446

1390

1390

1390

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص
األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

انـطالقا  sانـطالقا s2010 ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقـام االسـتـداللـيــة عـلـى أساس ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقـام االسـتـداللـيــة عـلـى أساس 1000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة
مـن األرقام االستداللية على أساس مـن األرقام االستداللية على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل « K »  للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قـيــمـة اHـعامل « K » لـلـتـكــاليـف االجتـماعـيـة اHطـبق في صـيغ تغـييـر األسـعار لـلـصفـقات اHـبـرمة بـعد 30 سبـتمـبر
سنـة s1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة 2016 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اHـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اHسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قـضــيب من الــفــوالذ ذي الـتــحــام كـبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــرجـل مـن الـــــــــفــــــــوالذ                      

      
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو الشكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

993

1052

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

1005

1059

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1108

1180

1109

1000

993

1073

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1096

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اHـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة �وجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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3 - احلصى - احلصى

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

965

1112

1000

996

1000

1135

1298

1000

965

1112

1000

996

1000

1135

1298

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

965

1112

1000

996

1000

1135

1298

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اHائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الـــــعــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1094

1123

1262

1000

1000

1093

1094

1123

1262

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1094

1123

1262

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اHضافات الكيميائية - اHضافات الكيميائية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اHاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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6 - البناء - البناء

يونيو يونيو 2016اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2016الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةHطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اHـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

900

1286

1000

1000

1026

1676

1000

1224

900

1286

1000

1000

1026

1676

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

900

1286

1000

1000

1026

1676

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

يونيو يونيو 2016اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2016الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1134

1000

1400

1020

830

1172

1000

1400

1042

830

Caf

Cg

MF

Plt

Te

1185

1000

1400

1029

830

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

مايو مايو 2016

مايو مايو 2016

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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9 - النجارة - النجارة

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اHضغوط

باب من األلومنيوم مع إطاره

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطاره

باب نافذة من اخلشب مع إطاره

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطاره

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطاره

باب مليئة من اخلشب مع إطاره

باب من البالستيك (PVC) مع إطاره

لوح من اخلشب األبيض للقولبة

1000

1445

1170

1140

1000

1000

1000

1173

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1445

1196

1140

1000

1000

1000

1102

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1000

1445

1170

1032

1000

1000

1000

1220

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اHعدنية - األدوات اHعدنية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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11 - الزجاج - الزجاج

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اHرايا

زجاج مطرق

1062

1027

1081

1000

1000

1035

1033

1062

1027

1081

1000

1000

1035

1033

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1062

1027

1081

1000

1000

1035

1033

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2419
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اHاء

مدفأة من حديد

غطاء اHصب من حديد 

قاطع اHاء من حديد

1000

1252

1000

1099

1000

1000

1252

1000

1099

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1252

1000

1099

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

14 - الترصيص - الترصيص

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اHغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اHاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اHاء

مدور

جهاز مركزي Hعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اHطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اHــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016



27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2619
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

15 - اHساكة والعزل احلراري - اHساكة والعزل احلراري

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
الزفت اHؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

570

926

1060

1005

1000

1025

1091

1000

1050

1000

922

637

926

1055

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

568

926

1090

1005

1000

1025

1091

1000

1050

1000

922

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
(... sT sكم sكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اHاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اHصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اHائي 

أنبوب من الفوالذ اHغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اHاء

مروحة ذات الطرد اHركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـ
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اHضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD أنبوب من مادة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اHسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1360

1000

991

1000

1279

1107

1105

1360

1000

991

1000

1279

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1360

1000

991

1000

1279

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

يونيو يونيو 2016 مايو مايو 2016أبريل أبريل 2016
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اFطبعة الرسمياFطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3Y بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3Y بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

27 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2819
26 مارس  سنة  مارس  سنة 2017 م

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف
فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة
مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن
سياج منبه

عشب
حجر تبليط الرصيف

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اHرور

727

769

829

1046

1000

1234

793

818

877

1046

1000

1234

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

660

721

781

1046

1000

1234

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6
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