العدد ٤2

اﻷحد  2ذو القعدة عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  20١٨م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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5

اتفاقيات واتفاقات دولّية
مرسوم رئاسي رقم  ١٧٥-١٨مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  ،20١٨يتضمن التصديق
عﲆ اتفاقية التعاون الثقاﰲ والفني بﲔ حكومة
ية وحكومة
اﳉمهورية اﳉزائرية ال ّ
ية الّشعب ّ
ديمقراط ّ
دولة الكـ ـ ـ ـ ـويت ،اﳌ ـ ـ ـوّقعة ﲟدينة الكويت بتاريخ
 2أكتوبر سنة .20١٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

ق ـ ـ ـد اتـ ـ ـفـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـا عﲆ اﻵتي ،وذلك وفـ ـ ـقـ ـ ـا لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـوانﲔ
اﳌعمول بها ﰲ كﻼ البلدين :
اﳌادة اﻷوﱃ
ي ـع ـم ـل ال ـط ـرف ـان عﲆ ت ـط ـوي ـر ال ـت ـع ـاون ﰲ مـخـتـلـف
اﳌجاﻻت الثقافية والفنية ذات اﻻهتمام اﳌشترك )مسرح –
موسيقى – فلكلور – سينما – معارض – فن تشكيﲇ –
ندوات(.
اﳌادة 2

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9–9١منه،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اتفاقية التعاون الثقاﰲ والفني
بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
وح ـ ـك ـومة دولة الكويت ،اﳌوّقعة ﲟدينة الكويت بتاريخ
 2أكتوبر سنة ،2٠١3
يرسم ما يأتي :

يقوم الطرفان بتقدﱘ التسهيﻼت للنشاطات الثقافية
وال ـف ـن ـي ـة ال ـتي م ـن شأن ـه ـا ت ـط ـويـر الـعـﻼقـات وتـعـزيـزهـا ﰲ
مجاﻻت الثقافة والفنون واﻵداب ،عن طريق :
أ – ت ـب ـادل زي ـارات الـفـنـانﲔ والـفـرق الـفـنـيـة والـوفـود
الثقافية،
ب – إقامة اﳌعارض الثقافية والفنية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ اتفاقية التعاون الثقاﰲ
والفني بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية

الّشعبّية وحكومة دولة الكويت ،اﳌوّقعة ﲟدينة الكويت
بتاريخ  2أكتوبر سنة  ،2٠١3وتنشر ﰲ اﳉريدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌادة  : 2ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ١8شّوال عام  ١٤39اﳌوافق  2يوليو
سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقية التعاون الثقاﰲ والفني بﲔ حكومة
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وحكومة دولة الكويت.
ن ح ـ ـك ـ ـوم ـ ـة اﳉم ـ ـه ـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة
إ ّ
الّشعبّية وحكومة دولة الكويت )اﳌشار إليهما فيما بعد
بالطرفﲔ(
– ورغبة منهما ﰲ استمرار وتعزيز روابط اﻷخوة
بﲔ شعبي البلدين،
– وتشجـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ـا ﳌزي ـ ـد م ـ ـن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـاون ﰲ اﳌج ـ ـاﻻت
الثقافية والفنية،

ج – ت ـ ـب ـ ـادل اﳋب ـ ـرات وزي ـ ـارات ال ـ ـفـ ـنـ ـانﲔ واﻷدبـ ـاء
واﳌتخصصﲔ ﰲ الشؤون الثقافية،
د – ت ـع ـزي ـز ال ـت ـع ـاون بﲔ م ـك ـت ـب ـة ال ـك ـويت ال ـوطـنـيـة
واﳌكتبات الرئيسية ومراكز البحث واﳌؤسسات الثقافية
ﰲ اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية،
هـ – تعزيز التعاون ﰲ مجال السينما عن طريق تبادل
اﻷفﻼم من خﻼل إقامة أيام أو أسابيع للفيلم ﰲ كﻼ البلدين،
واﳌشارك ـة ﰲ م ـه ـرج ـان ـات ال ـف ـي ـل ـم ال ـدول ـي ـة ال ـتي ي ـن ـظـمـهـا
الطرف اﻵخر.
اﳌادة ٣
يتبادل الطرفان إقامة اﻷسابيع الثقافية ،من خﻼل
دع ـوة اﻷم ـان ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـم ـج ـلس ال ـوط ـني ل ـلـثـقـافـة والـفـنـون
واﻵداب بدولة الكويت للمشاركة ﰲ اﳌهرجانات الدولية
واﳌناسبات الثقافية اﳌختلفة التي تقام ﰲ اﳉمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية ،ومن جهة أخرى دعوة
اﳉانب اﳉزائـ ـري لـ ـلـ ـمشاركـ ـة ﰲ اﳌهـ ـرجـ ـانـ ـات ال ـدول ـي ـة
واﳌنـ ـاسبـ ـات الـ ـثـ ـقـ ـافـ ـيـ ـة اﳌخـ ـتـ ـل ـف ـة ال ـتي ت ـق ـام ﰲ دول ـة
الـ ـكـ ـويت سنـ ـويـ ـا ،ويـ ـتـ ـفـ ـق عﲆ تـ ـف ـاصي ـل ـه ـا ع ـب ـر ال ـط ـرق

الّرسمية اﳌعتادة.
اﳌادة ٤
ي ـت ـب ـادل ال ـطـرفـان إقـامـة مـعـارض لـلـفـنـون الـتشكـيـلـيـة
والنحت ،وتبادل زيارات الفنانﲔ التشكيليﲔ.

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌادة ٥
يشج ـ ـ ـ ـع ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـرفـ ـ ـ ـان مشاركـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـرق اﳌسرحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة
واﳌوسيقية والفلكلورية ﰲ اﳌهرجانات الدولية واﶈلية

اﳌادة ١٣
يغطي الطرف اﳌستقبل تكاليف العﻼج الطبي لﻸفراد
اﳌوفدين ﰲ حالة اﳌرض اﳌفاجئ.

التي تقام ﰲ البلدين ،وتبادل زيارات الفنانﲔ.
اﳌادة ٦
يعمل الطرفان عﲆ تبادل اﳋبرات ﰲ مجال ثقافة
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـف ـ ـ ـل وتأل ـ ـ ـي ـ ـ ـف ونشر كـ ـ ـتب اﻷطـ ـ ـفـ ـ ـال ،واﳌشاركـ ـ ـة ﰲ

اﳌادة ١٤
يـ ـغـ ـطي الـ ـطـ ـرف اﳌرسل تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف ن ـق ـل اﳌع ـروضات
ﳌكان عرضها اﻷول وتكاليف إرجاعها لبلدها ،كما يتحمل
الطرف اﳌرسل تكاليف تأمﲔ اﳌعروضات.
اﳌادة ١٥

اﳌهرجانات اﳋاصة بالطفل ﰲ كﻼ البلدين.
اﳌادة ٧
يشج ـع ال ـط ـرف ـان ال ـت ـع ـاون بﲔ اﳌت ـاح ـف واﳌك ـت ـبـات
واﻷرشيـ ـ ـف ،وتـ ـ ـبـ ـ ـادل اﳌخـ ـ ـط ـ ـوط ـ ـات اﳌصورة واﳋب ـ ـرات

يتحمل الطرف اﳌستقبل تكاليف تنظيم اﳌعارض
ومـ ـنـ ـهـ ـا تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف اﳌوقـ ـع والـ ـف ـه ـارس واﳌلصق ـات وال ـن ـق ـل
الداخﲇ للمعروضات.
اﳌادة ١٦

العلمية ﰲ ﲢقيق التراث.
اﳌادة ٨

يعمل الطرفان عﲆ إنشاء ﳉنة مشتركة تضم ﳑثلﲔ
م ـ ـن ك ـ ـﻼ اﳉانـ ـبﲔ مـ ـن أجـ ـل تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ الشروط الـ ـعـ ـامـ ـة لـ ـهـ ـذه

يشجع الطرفان تبادل زيارات العاملﲔ واﳌختصﲔ

اﻻتـ ـفـ ـاق ـي ـة ،وت ـك ـون ه ـذه ال ـل ـج ـن ـة مسؤول ـة ع ـن وضع ب ـرامج

ﰲ م ـ ـج ـ ـال اﻵثـ ـار واﳌتـ ـاحـ ـف ،ويشجـ ـع تـ ـبـ ـادل الـ ـكـ ـتـ ـيـ ـبـ ـات

تنفيذية ودورية لهذه اﻻتفاقية ،والتشاور حول وسائل رفع

واﻹصدارات اﳋاصة بآثار البلدين ،وكذلك تبادل اﳋبرات

مستوى اﻷهداف العامة لهذه اﻻتفاقية ،وتكون من أولوياتها

ﰲ مجال اﳌختبرات اﻵثارية والتعقيم والصيانة.

التعاون ﰲ مجاﻻت الثقافة والفنون.

اﳌادة ٩
يتعاون الطرفان من خﻼل اﻹمكانات اﳌتوفرة لديهما

وهذه اللجنة سُيتفق عﲆ عقد اجتماعاتها بالتناوب
ﰲ عاصمتي البلدين وذلك عبر القنوات الّرسمية.
اﳌادة ١٧

ﰲ تنفيذ اﳌشروعات الرامية إﱃ حفظ وصيانة التراث
الثقاﰲ والفلكلوري ﰲ البلدين.
اﳌادة ١0

يقدم الطرفان التسهيﻼت الﻼزمة ﰲ الدخول والسفر
واﻹقـ ـامـ ـة واﳋروج ﳌواطـ ـني الـ ـبـ ـلـ ـد اﻵخـ ـر الـ ـذيـ ـن يـ ـقـ ـوم ـون
بالنشاطات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﻻتفاقية.

يشارك الطرفان ﲟعارض الكتاب الدولية التي تقام ﰲ
بلديهما حسب اللوائح والنظم اﳌعمول بها ﰲ كﻼ البلدين
من خﻼل توفير أركان خاصة باﻹصدارات الثقافية اﳋاصة
بالبلدين ،دون أن يترتب عن هذه اﳌشاركة أية التزامات
مالية.

اﳌادة ١٨
لتنفيذ هذه اﻻتفاقية ،يعّين الطرفان اﳉهات اﻵتية :
عن حكومة دولة الكويت  :اﳌجلس الوطني للثقافة
والفنون واﻵداب.

اﳌادة ١١
يـ ـعـ ـمـ ـل الـ ـطـ ـرفـ ـان عﲆ ال ـت ـع ـري ـف واق ـت ـن ـاء اﻹصدارات
الثقافية اﳌختلفة التي يصدرها الطرفان ،وحث اﳌثقفﲔ
واﳌفكرين ﰲ كﻼ البلدين عﲆ اﳌساهمة فيها وفق شروط
النشر اﳌطبقة ﰲ هذه اﻹصدارات.
أحكام عامة
اﳌادة ١2
يغطي الطرف اﳌرسل تكاليف سفر اﻷفراد والوفود،
ويغطي الطرف اﳌستقبل تكاليف اﻹقامة والنقل الداخﲇ.

ية
عن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ية  :وزارة الثقافة.
الّشعب ّ
اﳌادة ١٩
يـ ـتـ ـفـ ـق الـ ـطـ ـرفـ ـان عﲆ تشكـ ـيـ ـل فـ ـريـ ـق عـ ـمـ ـل مشتـ ـرك
لتسهيل تنفيذ واﻹشراف وتقييم هذه اﻻتفاقية ،باﻹضافة
إﱃ اعتماد تقارير اﳌؤسسات اﳌقابلة.
ي ـج ـت ـم ـع ف ـري ـق ال ـع ـم ـل اﳌشت ـرك ،ب ـال ـتـنـاوب وبشكـل
دوري ،ﰲ دولـ ـ ـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـويت أو ﰲ اﳉمـهـورّي ـة اﳉزائـرّي ـة
الّديمقراطّية الّشعبّية مرة كل ثﻼث ) (3سنوات أو بناء
عﲆ طلب أحد الطرفﲔ ﳌمارسة اﻻختصاصات اﻵتية :

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م
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 – ١تسويـ ـ ـة أي خـ ـ ـﻼف يـ ـ ـنشأ بشأن تـ ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ه ـ ـذه
اﻻتفاقية،
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تظل هذه اﻻتفاقية سارية اﳌفعول ﳌدة ) (٥سنوات
م ـن ت ـاري ـخ ال ـدخ ـول ح ـّي ـز ال ـن ـف ـاذ ،وﲡدد ت ـل ـقـائـيـا ﳌدة سنـة

 – 2إبرام برامج تنفيذية ﰲ إطار هذه اﻻتفاقية،

واحدة ،ما لم يقم أحد الطرفﲔ بإخطار الطرف اﻵخر ،كتابة

 – 3مناقشة إدخال تعديﻼت عﲆ هذه اﻻتفاقية.

وعبر القنوات الدبلوماسية ،برغبته ﰲ إنهاء هذه اﻻتفاقية

وﰲ حالة عدم انعقاد اﻻجتماع ،فإّنه يتم تبادل الوثائق
بدﻻ من اﻻجتماع.
اﳌادة 20

قبل ) (6أشهر من تاريخ انتهائها.
ن إنهاء العمل بهذه اﻻتفاقية لن يؤثر عﲆ النشاطات
إ ّ
واﳌشاريع اﳌوّقعة أو القائمة.

أي خﻼف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ
ه ـ ـ ـذه اﻻت ـ ـ ـف ـ ـ ـاق ـ ـ ـي ـ ـ ـة ،ي ـ ـ ـت ـ ـ ـم تسوي ـ ـ ـتـ ـ ـه مـ ـ ـن خـ ـ ـﻼل اﳌشاورات
واﳌفاوضات.

حّررت ﰲ مدينة الكويت يوم اﻷربعاء  2أكتوبر سنة
 2٠١3من نسختﲔ أصليتﲔ باللغة العربية لكل منهما ذات
اﳊجية القانونية.

اﳌادة 2١
يجوز تعديل هذه اﻻتفاقية كتابة ﲟوافقة كﻼ الطرفﲔ
ﰲ أي وقت ،وتدخل التعديﻼت حيّز النفاذ وفقا لﻺجراءات
الواردة ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  22أدناه.

عن حكومة اﳉمهورّية

عن حكومة دولة الكويت

ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

اﳌادة 22

ية
الّشعب ّ

ت ـدخ ـل ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة ح ـّي ـز الـنـفـاذ مـن تـاريـخ اﻹشعـار
اﻷخير الذي يخطر فيه أحد الطرفﲔ الطرف اﻵخر ،كتابة
وعبر القنوات الدبلوماسية ،باستيفائها لﻺجراءات الوطنية
الﻼزمة لنفاذها.

كرﱘ جودي

سالم عبد العزيز الصباح
نائب رئيس مجلس

وزير اﳌالية

الوزراء ووزير اﳌالية

قوانﲔ
قانون رقم  ١٣-١٨مؤرخ ﰲ  2٧شّوال عام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـق
 ١١يـوليـو سنة  ،20١٨يتضمن قـانون اﳌـالية التكميﲇ
لسنة .20١٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١36و ١٤٠و١٤3
و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

يصدر القانون اﻵتي نصه :
أحكـام ﲤهيدي ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل ويتمم القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١٧
واﳌتضم ـ ـن ق ـ ـان ـ ـون اﳌال ـ ـيـ ـة لسنـ ـة  ،2٠١8ﲟوجب اﻷح ـ ـ ـكـ ـ ـام
اﳌوالية التي تشكل قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠١8
اﳉزء اﻷول
طرق التوازن اﳌاﱄ ووسائله
الفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باﳌوارد
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌاّدة  : 2يؤسس رسم إضاﰲ مؤقت وقائي يطبق
عﲆ عمليات استيراد البضائع اﳌطروحة لﻼستهﻼك ﰲ
اﳉزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بﲔ  % 3٠و.% 2٠٠
ي ـ ـم ـ ـدد م ـ ـج ـ ـال ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ق ـ ـواع ـ ـد ال ـ ـوع ـ ـاء وال ـ ـتصف ـ ـي ـ ـة
والتحصيل والنزاعات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳊقوق اﳉمركية
ليشمل الرسم اﻹضاﰲ اﳌؤقت الوقائي.
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ﻻ يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص الرسم اﻹضاﰲ
اﳌؤقت الوقائي.
ﲢدد قائمة البضائع اﳋاضعة للحق اﻹضاﰲ اﳌؤقت
ال ـ ـوق ـ ـائي واﳌع ـ ـدﻻت اﳌواف ـ ـق ـ ـة بصف ـ ـة دوري ـ ـة ،ع ـ ـن طـ ـريـ ـق
التنظيم.
تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة
مشروع قانون اﳌالية.
اﳌاّدة  : ٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم
 ١١-99اﳌؤرخ ﰲ  ١٥رمضان عام  ١٤2٠اﳌوافق  23ديسمبر
سنة  ١999واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعدلة
واﳌتممة ﲟوجب اﳌادة  ١٠٧من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١٧
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي:
”اﳌادة  : 6٤يؤسس رسم عﲆ مبيعات اﳌنتوجات
الطاقوية للصناعيﲔ ،وكذا عﲆ اﻻستهﻼك الذاتي للقطاع
الطاقوي.
ﲢدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
)...............................بدون تغيير(................................
)...............................بدون تغيير(................................
يخصص ناﰋ هذا الرسم ﳊساب التخصيص اﳋاص
رقم  3٠2-١3١الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتحكم ﰲ
الطاقة والطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة” ،السطر ” : 2التحكم
ﰲ الطاقة”.
اﳌاّدة  : ٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادتﲔ  ١٠و ١2من
القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي
يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل
واﳌتمم ،وﲢرران كما يأتي:
”اﳌادة  : ١٠يجب أن يكون كل بيع سلع ،أو تأدية
خ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـات بﲔ اﻷعـ ـ ـ ـوان اﻻقـ ـ ـ ـتصاديﲔ الـ ـ ـ ـذيـ ـ ـ ـن يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـارسون
النشاطات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،محل إصدار فاتورة
أو وثيقة ﲢل محلها.
ي ـل ـزم ال ـب ـائ ـع أو م ـق ـدم اﳋدم ـات ب ـتسل ـي ـم ال ـف ـات ـورة أو
ال ـوث ـي ـق ـة ال ـتي ﲢل م ـح ـل ـه ـا ،ويـلـزم اﳌشتـري بـطـلـبـهـا مـنـه،
بحسب اﳊالة .تسّلم هذه الوثائق ﲟجرد إﲤام البيع أو تأدية
اﳋدمة .
استثناء ﳑا ورد أعﻼه ،فيما يخص ﲡار التجزئة،
يسمح أن يتم بيع اﳌنتجات التبغية من قبل اﳌصنعﲔ
أواﳌوزعﲔ اﳌعـ ـتـ ـمـ ـديـ ـن مـ ـن قـ ـب ـل وزارة اﳌال ـي ـة ،إﱃ ﲡار
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـزئ ـ ـ ـة ،وي ـ ـ ـدع ـ ـ ـون ”اﳌشت ـ ـ ـري ال ـ ـ ـن ـ ـ ـق ـ ـ ـدي” م ـ ـ ـن خ ـ ـ ـﻼل
إصدارفاتورة بيع للمشتري ﲢرر ﲢت مسّمى ”فاتورة
نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع ”اﳌصنعون

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

أو اﳌوزعون اﳌعتمدون” ،عﲆ أن يتكفل البائع بتسديد
الضرائب اﳌستحقة عﲆ تاجر التجزئة ﰲ هذه اﳊالة ،وهي
الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة والرسم عﲆ النشاط اﳌهني.
يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية اﳋدمات للمستهلك
ن
محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه اﳌعاملة .غير أ ّ
ل محّلها يجب أن تسّلم إذا
هذه الفاتورة أو الوثيقة التي ﲢ ّ
طلبها الزبون.
ل الفاتورة ،وكذا
ل مح ّ
يحدد نموذج الوثيقة التي ﲢ ّ
فئات اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ اﳌلزمﲔ باستعمالها ،عن
طريق التنظيم”.
”اﳌادة  : ١2يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم
والفاتورة التلخيصية وسند التحويل ،وكذا وصل الصندوق،
طبقا للشروط والكيفيات اﶈددة عن طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٥تعدل أحكام اﳌادة  ١8من القانون رقم ٠9-١6
اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام  ١٤3٧اﳌوافق  3غشت سنة 2٠١6
واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار ،وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  .١ : ١8يمكن أن تتضمن اﳌزايا اﻻستثنائية
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ١٧أعﻼه ،ما يأتي:
أ( وب( ) ...........................بدون تغيير( .......................
 .2ملغاة.
 .3يمكن أن تكون مزايا ) ......الباقي بدون تغيير( .”.....
اﳌاّدة  : ٦تعدل وتتمم اﳌادة  ٥9٧من اﻷمر رقم ١٥٥-66
اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١386اﳌوافق  8يونيو سنة ١966
واﳌـتض ـ ـم ـ ـن قـ ـ ـ ـ ـانون اﻹجراءات اﳉزائية ،وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : ٥9٧تتوﱃ اﳌصالح اﳌختصة التابعة للجهات
القضائية ﲢصيل مبلغ الغرامات واﳌصاريف القضائية.
يعتبر مستخرج اﳊكم بالعقوبة سندا يسوغ ﲟقتضاه
م ـت ـاب ـع ـة است ـخ ـﻼص اﻷداء ب ـك ـل ال ـط ـرق ال ـق ـان ـون ـي ـة مـن مـال
اﶈكوم عليه.
يـ ـكـ ـون اﻷداء واجـ ـب ـا ﲟج ـرد صي ـرورة اﻷوام ـر واﻷح ـك ـام
والـ ـقـ ـرارات اﳉزائـ ـيـ ـة الـ ـق ـاضي ـة ب ـاﻹدان ـة واﳊائ ـزة عﲆ ق ـوة
الشيء اﳌقضي به.
ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عن طريق
التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٧تتمم أحكام اﳌادة  ٧2من قانون اﳌالية
لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : ٧2ينشأ رسم عﲆ نشاط اﳌوزعﲔ ................
)بدون تغيير( .......................................................................
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ﲢدد نسبة الرسم ) ............بدون تغيير حتى( بـ % ١,٥

وثﻼثة وثﻼثون ألف دينار ) ٤.٥8٤.٤62.233.٠٠٠دج( لـتغطية

عﲆ اقـ ـتـ ـط ـاع ـات أرصدة اﳌواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة

نفقات التسيير ،يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول

التي ﲡرى لدى متعامﲇ اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية

)ب( اﳌلحق بهذا القانون.

الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي.
يتم جمع هذا الرسم ) ................بدون تغيير( .............
يتعّين عﲆ السلطة اﳌكلفة بضبط البريد واﳌواصﻼت

 /2اع ـتماد ماﱄ مبلغه أربعة آﻻف وثﻼثة وأربعون
مليارا وثﻼثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون
ألف دينار ) ٤.٠٤3.3١6.٠2٥.٠٠٠دج( لـتغطية نـفقات الـتجهيز
ذات الطابع النهائي ،يوزع حسب كل قطاع طبقا للـجدول )ج(

السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة إرسال كشف ي ـتضم ـن رقـم اﻷعـمـال،

الـملحق بهذا القانون”.

الـ ـتي ﲤت بـ ـعـ ـنـ ـوان نشاط الـ ـتـ ـوزيـ ـع بـ ـاﳉمـ ـلـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـع ـبئ ـات
اﻹلـ ـكـ ـتـ ـرونـ ـيـ ـة لﻸرصدة الـ ـهـ ـاتـ ـفـ ـي ـة ،إﱃ اﳌصال ـح اﳉب ـائ ـي ـة

اﳌاّدة  : ١0تعدل أحكام اﳌادة  ١2٥من القانون رقم
 ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق 2٧

اﳌخ ـتصة إق ـل ـي ـم ـيـا بـحـلـول  3٠أبـ ـريـ ـل مـ ـن كـ ـل سن ـة ك ـح ـد

ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

أقصى.

وﲢرر كما يأتي :

ق ـائ ـم ـة اﳌدي ـنﲔ ب ـالضري ـب ـة اﳌع ـنـيﲔ ومـبـلـغ اﻻقـتـطـاعـات

تقوم سلطة ) .............الباقي بدون تغيير( .”..............

”اﳌادة  : ١2٥يبرمج خﻼل سنة  ،2٠١8سقف رخصة
ب ـ ـرن ـ ـامج م ـ ـب ـ ـل ـ ـغ ـ ـه أل ـ ـف ـ ـان وسب ـ ـع ـ ـم ـ ـائ ـ ـة وسب ـ ـعـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـارا

اﳉزء الثاني

وخمسمائة وستة مﻼيﲔ وتسعمائة وستة وثﻼثون ألف

اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة

دينار ) 2.٧٧٠.٥٠6.936.٠٠٠دج( ،يـوزع ح ـسب كل قـطاع ط ـبقا

الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة

للجدول )ج( ال ـملحق بهذا القانون.
يغطي هذا الـمبلغ ) ...........الباقي بدون تغيير( .”.........

القسم اﻷول

الفصل الثالث

اﳌوارد
اﳌاّدة  : ٨تعدل أحكام اﳌادة  ١23من القانون رقم
 ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق 2٧
ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
وﲢرر كما يأتي:

اﳊسابات اﳋاصة باﳋزينة
اﳌاّدة  : ١١تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥8من القانون
رقم  ١2-١2اﳌؤرخ ﰲ  ١2صفر عام  ١٤3٤اﳌوافق  26ديسمبر
سنة  2٠١2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١3وﲢرر
كما يأتي :

”اﳌادة  : ١23طبقا للجدول )أ( اﳌلحق بهـذا القانون،
تقـدر اﻹيـرادات واﳊواصل واﳌداخيل اﳌطبقة عﲆ النفقات
النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة  ،2٠١8بستة آﻻف
وأرب ـع ـم ـائ ـة وأرب ـع ـة وعشري ـن م ـل ـيـارا وأربـعـمـائـة وتسعﲔ
مليون دينار ) 6.٤2٤.٤9٠.٠٠٠.٠٠٠دج(”.
القسم الثاني
النفقات
اﳌاّدة  : ٩تعدل أحكام اﳌادة  ١2٤من القانون رقم
 ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق 2٧
ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : ١2٤يفتح بعنوان سـنة  ،2٠١8قصد ﲤويل
اﻷعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 /١اعتماد ماﱄ مبلغه أربعة آﻻف وخمسمائة وأربعة
وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان

”اﳌادة  : ٥8يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب التخصيص
اﳋاص رقم  3٠2-١39الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية
الفﻼحية”.
يتضمن هذا اﳊساب اﻷسطر اﻵتية :
– السطر ” : ١تطوير اﻻستثمار الفﻼحي”،
– السط ـ ـر  ” : 2تـ ـرق ـي ـة الصح ـة اﳊي ـوان ـي ـة وح ـم ـاي ـة
الصحة النباتية”،
– السطر  ” : ٣ضبط اﻹنتاج الفﻼحي”.
ويقيد ﰲ اﳊساب رقم : 3٠2-١39
ﰲ باب اﻹيرادات :
– )..................بدون تغيير(.................................
ﰲ باب النفقات :
السطر ” : ١تطوير اﻻستثمار الفﻼحي” :
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–  ) ...................بدون تغيير(................................

ﰲ باب اﻹيرادات :

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

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

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

ﰲ باب النفقات :

– تـ ـخـ ـفـ ـيض نسبـة الـ ـفـ ـائـ ـدة عﲆ الـ ـق ـروض ال ـف ـﻼح ـي ـة
والصناعـة الغذائيـة القصيـرة واﳌتوسط ـة والطويل ـة اﻷج ـل،
ﲟا فيها تلك اﳌوجهة للعتاد الفﻼحي الذي ﰎ اقتناؤه ﰲ
إطار عقد القرض اﻹيجاري.
السطر  ” : 2ترقية الصحة اﳊيوانية وحماية الصحة
النباتية”
– ) ...................بدون تغيير(................................
السطر  ” : ٣ضبط اﻹنتاج الفﻼحي”
–  ) ...................بدون تغيير(................................
–  ) ...................بدون تغيير(................................
– التغطية الشاملة ﻷعباء فوائد الفﻼحﲔ.
) .........................الباقي بدون تغيير( .”.....................
اﳌاّدة  : ١2تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥9من القانون
رقم  ١2-١2اﳌؤرخ ﰲ  ١2صفر عام  ١٤3٤اﳌوافق  26ديسمبر
سنة  2٠١2واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١3وﲢرر
كما يأتي :
”اﳌادة  : ٥9يـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـح ﰲ كـ ـ ـت ـ ـاب ـ ـات اﳋزي ـ ـن ـ ـة حساب
التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-١٤٠الذي عنوانه ” الصندوق
الوطني للتنمية الريفية”.

السط ـ ـ ـر ” : ١مـ ـكـ ـاف ـح ـة ال ـتصح ـر وت ـن ـم ـي ـة اﻻق ـتصاد
الرعوي والسهوب”،
– ) ...................بدون تغيير( ................................
السطر  ” : 2التنمية الريفية واستصﻼح اﻷراضي عن
طريق اﻻمتياز”،
– ) ...................بدون تغيير( ................................
السطـ ـ ـ ـ ـر  ” : ٣دع ـ ـ ـ ـ ـ ـم م ـ ـ ـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـ ـ ـ ـيي اﳌواشي وصغ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
اﳌستثمرين الفﻼحيﲔ”
– التغطية اﻹجمالية لتكاليف فوائد مربيي اﳌواشي
وصغار اﳌستثمرين،
) ..........................الباقي بدون تغيير( .”....................
اﳌاّدة  : ١٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٧9من القانون
رقم  ١ّ8-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤3٧اﳌوافق 3٠
ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١6
وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : ٧9تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص
اﳋاص رق ـ ـ ـ ـ ـ ـم  3٠2-٠8٠الـ ـذي عـ ـنـ ـوانـ ـه ”الصن ـدوق ال ـوط ـني
لتطوير الصيد البحري وتربية اﳌائيات” ،الذي ﰎ فتحه
ﲟوجب أحكام اﳌادة  ١٤٤من اﻷمر رقم  ٠3-9٤اﳌؤرخ ﰲ 3١
ديسمبر سنة  ١99٤واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،١99٥
كما يأتي :

بـ ـ ـالـ ـ ـفـ ـ ـﻼح ـ ـة اﻵم ـ ـر ال ـ ـرئ ـ ـيسي بصرف ـ ـه ،ﰲ ك ـ ـت ـ ـاب ـ ـات اﻷمﲔ

– التغطية اﻹجمالية لتكاليف فوائد قروض اﳊملة
وق ـروض اﻻست ـغ ـﻼل واﻻست ـث ـم ـار ال ـواجب م ـن ـح ـه ـا ﻷنشطـة

الرئيسي للخزينة واﻷمناء الوﻻئيﲔ للخزينة.

الصيد البحري وتربية اﳌائيات.

يسّي ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳊساب الـ ـ ـذي يـ ـ ـكـ ـ ـون الـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌكـ ـ ـلـ ـ ـف

ويتصرف محافظ الغابات ومدير اﳌصالح الفﻼحية،
كل ﰲ اﻷعمال التي تعنيه ،بصفتهم آمرين ثانويﲔ بصرف
هذا اﳊساب.
يتضمن حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-١٤٠الذي
عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الريفية” اﻷسطر اﻵتية :
– السطـ ـر ” : ١مـكـافـحـة الـتصحـر وتـنـمـيـة اﻻقتصاد
الرعوي والسهوب”،
– السطر  ” : 2التنمية الريفية واستصﻼح اﻷراضي
عن طريق اﻻمتياز”،
– السط ـ ـ ـ ـر ” : ٣دعـ ـ ـ ـم م ـ ـ ـرب ـ ـ ـيي اﳌواشي وصغ ـ ـ ـار
اﳌستثمرين الفﻼحيﲔ”.
ويقيد ﰲ اﳊساب رقم : 3٠2-١٤٠

) ....................الباقي بدون تغيير(.”......................
الفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق عﲆ العمليات اﳌالية للدولة
اﳌاّدة  : ١٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  9٤من القانون
رقم  ١8-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول عام  ١٤3٧اﳌوافق 3٠
ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١6
وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : 9٤ب ـاست ـث ـن ـاء اﻷح ـك ـام اﳌنـظـمـة لـتـخـفـيض
نسب الفائدة اﳌمنوحة للمشاريع اﻻستثمارية اﳌنجزة ﰲ
مناطق الهضاب العليا ومناطق اﳉنوب ،وكذا أنظمة دعم
خ ـل ـق م ـن ـاصب ال ـع ـم ـل )ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـتسي ـيـر الـقـرض
اﳌصغ ـر ،الصن ـدوق ال ـوط ـني ل ـل ـتأمﲔ ع ـن ال ـبـطـالـة ،الـوكـالـة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب( التي تبقى عﲆ حالها ،وكذا

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌتعلقة بقطاع الفﻼحة والصيد البحري اﳌنظمة ﲟوجب
أح ـك ـام خ ـاصة ،ﲢدد ت ـخ ـف ـيضات اﳋزي ـن ـة ﳌع ـدﻻت ال ـف ـائـدة
بالنسبة للقروض اﳌمنوحة من طرف البنوك واﳌؤسسات
اﳌالية واﳌوجهة لتمويل مشاريع اﻻستثمار عن طريق
التنظيم.

يقيّد مبلغ الفوائد خﻼل فترة التأجيل ،وكذا كلفة
ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيض نسب ـ ـة ال ـ ـف ـ ـائ ـ ـدة اﶈتسب ـ ـة مـ ـن طـ ـرف الـ ـبـ ـنـ ـوك
واﳌؤسسات اﳌالـ ـ ـي ـ ـة ﰲ حساب ال ـ ـت ـ ـخصيص اﳋاص رق ـ ـم
 3٠2-٠62ال ـ ـذي ع ـ ـنـوان ـ ـه ”ت ـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ـي ـ ـض ن ـ ـ ـسـ ـب ـة الف ـ ـ ـ ـائـ ـ ـدة ع ـﲆ
اﻻستثمارات”.
تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذه اﳌادة.

وزي ـادة عﲆ ذلك ،ي ـرخص ل ـل ـخ ـزي ـنـة الـتـكـفـل بـالـفـوائـد
خﻼل مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد عﲆ القروض
اﳌم ـن ـوح ـة م ـن ط ـرف ال ـب ـن ـوك واﳌؤسسات اﳌال ـيـة لـفـائـدة
اﳌؤسسات اﳋاضع ـ ـة لـ ـلـ ـقـ ـانـ ـون اﳉزائـ ـري ﰲ إطـ ـار ﲤويـ ـل
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ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق ه ـذه اﳌادة ،ع ـن ـد اﳊاج ـة ،ع ـن
طريق التنظيم”.

برامجها اﻻستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير،

اﳌاّدة  : ١٥ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة.

لﻼستثمار ومجلس مساهمات الدولة ،بالنظر إﱃ الطابع

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٧شّوال عام  ١٤39اﳌوافق  ١١يوليو
سنة .2٠١8

وفـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـا لـ ـ ـ ـلشروط اﶈددة مـ ـ ـ ـن طـ ـ ـ ـرف اﳌجـ ـ ـ ـلس ال ـ ـ ـوط ـ ـ ـني
اﻻستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها لﻼقتصاد الوطني.

عبد العزيز بوتفليقة

اﳌ ـﻼحـ ـ ـق
اﳉدول )أ(
اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة عﲆ ميزانية الدولة لسنة 20١٨
اﳌبالغ بآﻻف )دج(

إيرادات الدولة
 - ١اﳌوارد العادية
 - ١ - ١اﻹيرادات اﳉبائية :
 - 2٠١ - ٠٠١حواصل الضرائب اﳌباشرة.........................................................................................

1.344.137.000

 - 2٠١ - ٠٠2حواصل التسجيل والطابع............................................................................................

103.123.000

 - 2٠١ - ٠٠3حواصل الضرائب اﳌختلفة عﲆ اﻷعمال......................................................................

1.074.977.000

)منها الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبق عﲆ اﳌنتوجات اﳌستوردة(....................................

491.558.000

 - 2٠١ - ٠٠٤حواصل الضرائب غير اﳌباشرة..................................................................................

8.000.000

 - 2٠١ - ٠٠٥حواصل اﳉمارك...........................................................................................................

339.539.000

اﳌجموع الفرعي )(١

2.869.776.000

 - 2 - ١اﻹيرادات العادية
 - 2٠١ - ٠٠6حاصل دخل أمﻼك الدولة...............................................................................................

27.000.000

 - 2٠١ - ٠٠٧اﳊواصل اﳌختلفة للميزانية.......................................................................................

78.000.000

 - 2٠١ - ٠٠8اﻹيرادات النظامية........................................................................................................

20.000

اﳌجموع الفرعي )(2

105.020.000

 - ٣ - ١اﻹيرادات اﻷخرى
اﻹيرادات اﻷخرى..............................................................................................................................

1.100.000.000

اﳌجموع الفرعي )(٣

1.100.000.000

مجموع اﳌوارد العادية

4.074.796.000

 - 2اﳉباية البترولية :
 - 2٠١ - ٠١١اﳉباية البترولية.........................................................................................................

2.349.694.000

اﳌجموع العام لﻺيرادات

6.424.490.000
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 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

اﳉدول )ب(
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة  20١٨حسب كل دائرة وزارية
الدوائر الوزارية

اﳌبلغ )دج(

رئاسة اﳉمهورية...................................................................................................................

8.244.511.000

مصالح الوزير اﻷول................................................................................................................

4.470.390.000

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

1.118.609.000.000

الشؤون اﳋارجية....................................................................................................................

36.796.150.000

الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية...................................................................

432.866.033.000

العدل........................................................................................................................................

74.543.069.000

اﳌالية......................................................................................................................................

86.857.922.000

الطاقة......................................................................................................................................

50.806.569.000

اﳌجاهدين...............................................................................................................................

225.169.592.000

الشؤون الدينية واﻷوقاف........................................................................................................

25.244.314.000

التربية الوطنية.....................................................................................................................

710.649.926.000

التعليم العاﱄ والبحث العلمي ................................................................................................

313.338.988.000

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ......................................................................................................

47.311.000.000

الثقافة.....................................................................................................................................

15.272.000.000

البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.....................................

2.344.644.000

الشباب والرياضة....................................................................................................................

38.887.000.000

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة .............................................................................

67.391.194.000

الصناعة واﳌناجم...................................................................................................................

4.612.355.000

الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري.............................................................................

226.314.118.000

السكن والعمران واﳌدينة........................................................................................................

16.654.426.000

التجارة....................................................................................................................................

19.979.062.000

اﻻتصال ...................................................................................................................................

20.702.804.000

اﻷشغال العمومية والنقل .......................................................................................................

25.984.720.000

اﳌوارد اﳌائية.........................................................................................................................

20.099.310.000

السياحة والصناعة التقليدية..................................................................................................

3.157.141.000

الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات..................................................................................

395.873.373.000

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي...................................................................................

154.011.680.000

العﻼقات مع البرﳌان..............................................................................................................

229.880.000

البيئة والطاقات اﳌتجددة......................................................................................................

2.136.204.000

اﳌجموع الفرعي
التكاليف اﳌشتركة
اﳌجموع العام

4.148.557.375.000
435.904.858.000
4.584.462.233.000

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  20١٨حسب القطاعات
)بآﻻف دج(
رخص البرامج

القطاعات

اعتمادات الدفع

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

45.535.893

33.252.373

الفﻼحة والري...............................................................................................

196.622.398

211.296.537

دعم اﳋدمات اﳌنتجة...................................................................................

73.418.857

81.660.250

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية واﻹدارية.......................................................

635.202.648

754.179.551

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

117.707.094

218.496.479

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية والثقافية......................................................

81.655.418

154.366.393

دعم اﳊصول عﲆ سكن.................................................................................

103.879.340

438.882.252

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

800.498.000

600.498.000

اﳌخططات البلدية للتنمية.........................................................................

100.000.000

100.540.798

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

2.154.519.648

2.593.172.633

دعـ ـ ـم الـ ـ ـنشاط اﻻقـ ـ ـتصادي )تـ ـ ـخصيصات ﳊسابـ ـ ـات الـ ـ ـت ـ ـخصيص اﳋاص
وخفض نسب الفوائد( ...............................................................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة ....................................................................

—
615.987.288

669.927.602
54.646.367

تسوية الديون اﳌستحقة عﲆ الدولة ...........................................................

—

225.569.423

اﳌساهمة اﻻستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات
اﻻجتماعية )ص.و.ت.أ( .............................................................................

—

500.000.000

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

615.987.288

1.450.143.392

مجموع ميزانية التجهيز

2.770.506.936

4.043.316.025

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  ١٨٧-١٨مؤّرخ ﰲ  2٧شّوال عام
 ١٤٣٩اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ١١يـ ـوليـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،20١٨يتـ ـضـ ـ ـمـن
تـحـويـل اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـاد إﱃ م ـ ـ ـيـ ـ ـزانـ ـ ـيـ ـ ـة تسيـ ـ ـيـ ـ ـر وزارة
اﳌوارد اﳌائية.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهوريـة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدتان  6 -9١و١٤3

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧- 8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى القانون رقم  ١3-١8اﳌؤرخ ﰲ  2٧شّوال

عام  ١٤39اﳌوافـ ـق  ١١يـوليـو سنة  2٠١8واﳌتضمن قـانون
اﳌـالية التكميﲇ لسنة ،2٠١8

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
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– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤرخ فـي  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤39اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  3٥-١8اﳌؤرخ فـي
 ٤ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤39اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة 2٠١8
واﳌتضمـ ـن تـ ـوزيـ ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر اﳌوارد
اﳌائية من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠١8
يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى مـن ميـزانيـة سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
ق ـدره أربعة عشر مليون دينـ ـار ) ١٤.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي
ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقـم ” 9١-3٧نفقات
محتملة  -احتياطي مجمع”.
اﳌـاّدة  : 2يـخ ـصـص ﳌيـ ـ ـزانـ ـ ـي ـة سـن ـة  2٠١8اعتـم ـاد
قـ ـدره أربعة عشر مليون دينـ ـار ) ١٤.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـ ـّيـ ـد فـ ـي
ميزانيـة تسيير وزارة اﳌوارد اﳌائية وﰲ الباب رقـم ٠3-3٧
”اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات”.
اﳌـاّدة  : ٣يكـلف وزيـر اﳌاليـة ووزيـر اﳌـوارد اﳌائيـة،
كـل فيمـا يخـصه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌـرسوم الذي ينـشـر ف ـي
اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـ ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّيـ ـة اﳉزائ ـرّي ـة الـّديـمـقـراطـّي ـة
الّشعبّيـة.

حّرر باﳉزائر ﰲ 2٧شّوال عام  ١٤39اﳌواف ـق  ١١يوليو
سنة .2٠١8
عبد العزيز بوتفليقة
–––––––––––––––––––––H
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– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8ﻻ سيما اﳌادة  ١١9منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١٥غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١99٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332 -٠٤اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٠رمضان عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد قيمة
دمغة اﶈاماة وكيفيات ﲢصيلها ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة
 ١١9من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام
 ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة .2٠١8
اﳌاّدة  : 2ي ـ ـل ـ ـزم اﶈامي أو اﶈامي الـ ـذي يـ ـنـ ـوبـ ـه
بإلصاق الدمغة ﰲ العرائض القضائية ورسائل التأسيس
ويـ ـمـ ـهـ ـرهـ ـا ب ـخ ـت ـم ـه وذلك عﲆ مست ـوى اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة
العادية واﻹدارية.

مرسوم تنفيذي رقم  ١٨٥-١٨مؤرخ ﰲ  2٦شّوال عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ١0يوليو سنة  ،20١٨يحدد قيمة
دمغة اﶈاماة وكيفيات ت ـحصيلها.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير العدل ،حافظ
اﻷختام ووزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  28-٧١اﳌؤّرخ ﰲ  26صفر عام
 ١39١اﳌوافق  22أبريل سنة  ١9٧١واﳌتضمن قانون القضاء
العسكري ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١3اﳌؤرخ ﰲ  2٤ذي
اﳊجة عام  ١٤3٤اﳌوافق  29أكتوبر سنة  2٠١3واﳌتضمن
تنظيم مهنة اﶈاماة،

ﰲ حالة تبادل العرائض ،تستحق الدمغة عﲆ العريضة
اﻷوﱃ فقط.
اﳌاّدة  : ٣يقصد بالعرائض القضائية ،ﰲ مفهوم هذا
اﳌرسوم ،ع ـ ـرائض افـ ـتـ ـتـ ـاح الـ ـدعـ ـوى وعـ ـرائض اﻻستئـ ـنـ ـاف
واﳌع ـ ـارضة وال ـ ـت ـ ـم ـ ـاس إع ـ ـادة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ـر وال ـ ـطـ ـعـ ـن بـ ـالـ ـنـ ـقض
ومذكرات الرد وعرائض الرجوع بعد اﳋبرة أو التحقيق
وع ـ ـ ـرائض اﻹدخ ـ ـ ـال وال ـ ـ ـتـ ـ ـدخـ ـ ـل ﰲ اﳋصومـ ـ ـة واﻷوامـ ـ ـر عﲆ
العرائض.
اﳌاّدة  : ٤ﰲ حالة التأسيس أمام اﳉهات القضائية
اﳉزائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة ،يـ ـ ـ ـل ـ ـ ـزم اﶈامي بإلصاق ال ـ ـ ـدم ـ ـ ـغ ـة فـي رسائ ـ ـ ـل
التأسيس ف ـي حق اﳌتهم أو الطرف اﳌدني أو اﳌسؤول
اﳌدني أمام جهات التحقيق أو جهات اﳊكم.
اﳌاّدة  : ٥ﰲ حالة تعدد اﶈامﲔ يكون كل محام
ملزما باﻹجراء اﳌنصوص عليه ﰲ هذا اﳌرسوم.
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اﳉدول اﳌلحق

اﳌاّدة  : ٦تـ ـقـ ـوم اﳌصال ـح اﳌخ ـتصة ل ـب ـنك اﳉزائ ـر
بـ ـطـ ـبـ ـع ال ـدم ـغ ـة ب ـن ـاء عﲆ ط ـلب اﻻﲢاد ال ـوط ـني ﳌن ـظ ـم ـات

قيمة دمغة اﶈاماة

اﶈامﲔ.
ترسل هذه اﳌصالح إﱃ وزارة العدل ووزارة اﳌالية ﰲ

اﳉهة القضائية

نهاية كل سداسي ،كشفا يتضمن عدد الدمغات اﳌطبوعة

قيمة
الدمغة

مﻼحظة

وقيمتها اﳌالية.
اﳌاّدة  : ٧يتم بيع الدمغات إﱃ اﶈامﲔ ﲟقرات
منظمات اﶈامﲔ التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص

اﶈكمة

 2٠٠دج

تودع فيه حاصل البيع.
اﳌاّدة  : ٨يتم ﲢصيل قيمة الدمغة من قبل اﻻﲢـاد

اﳌجلس القضائي

ال ـ ـ ـوط ـ ـ ـني ﳌن ـ ـ ـظ ـ ـ ـم ـات اﶈامـﲔ الـذي ي ـ ـ ـدف ـ ـ ـع لـ ـ ـلـ ـ ـخـ ـ ـريـ ـ ـن ـة

واﶈكمة اﻹدارية

العمومية ،ف ـي نهاية كل سداسي نسبة  % ٠,٥من حاصل

واﳉهـات القضائية

العرائض بالنسبة

العسكرية

ﳉميع اﳉهات

بيع الدمغة.

قيمة الدمغة ﰲ
اﻷوامر عﲆ

 ٤٠٠دج

القضائية  ١٠٠ :دج

ويدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق اﻻحتياط
اﻻجتماعي للمحامﲔ بعد خصم تكاليف الطبع.
اﳌاّدة  : ٩تتضمن الدمغة البيانات اﻵتية :
– اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية،

محكمة اﳉنايات
واﶈكمة العليا

 ٥٠٠دج

ومجلس الدولة
ومحكمة التنازع

– وزارة العدل،
– شعار اﻻﲢاد الوطني ﳌنظمات اﶈامﲔ،
– كتفية سوداء تنتهي باﻷبيض،
– قيمة الدمغة.
يرفق نموذج الدمغة بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ١0ﲢدد قيمة الدمغة حسب اﳉهة القضائية
اﳌعنية وفقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم .
اﳌاّدة  : ١١تسري أحكام هذا اﳌرسوم بعد شهرين )(2
رسمّية.
من نشره ﰲ اﳉريدة ال ّ
اﳌاّدة  : ١2ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر ﰲ  26شّوال ع ـ ـ ـ ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق ١٠
يوليو سنة .2٠١8
أحمد أويحيى

نموذج دمغة اﶈاماة
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مرسوم تنفيذي رقم  ١٨٦-١٨مؤرخ ﰲ  2٦شّوال عام
 ١٤٣٩اﳌوافق  ١0يوليو سنة  ،20١٨يحدد كيفيات

تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣02-0٦٥
ال ـ ـ ـذي ع ـ ـ ـن ـ ـ ـوان ـ ـ ـه "الصن ـ ـ ـدوق ال ـ ـ ـوطـ ـ ـني لـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـيئـ ـ ـة
والساحل".
––––––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـتـ ـقـ ـريـ ـر اﳌشتـ ـرك بﲔ وزيـ ـر اﳌالـ ـيـ ـة
ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و١٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤اﳌؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم
عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١99٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٥-9١اﳌؤرخ ﰲ  9جمادى
الثانية عام  ١٤١2اﳌوافق  ١6ديسمبر سنة  ١99١واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،١992ﻻ سيما اﳌادة  ١89منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-9٧اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان
عام  ١٤١8اﳌوافق  3١ديسمبر سنة  ١99٧واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،١998ﻻ سيما اﳌادة  8٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-99اﳌؤرخ ﰲ  ١٥رمضان
عام  ١٤2٠اﳌوافق  23ديسمبر سنة  ١999واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠ﻻ سيما اﳌادة  89منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-٠١اﳌؤرخ ﰲ  2٧ربيع
الثاني عام  ١٤22اﳌوافق  ١9يوليو سنة  2٠٠١واﳌتضمن
قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠١ﻻ سيما اﳌادة  3٠منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٠2اﳌؤرخ ﰲ  2٠شوال
عام  ١٤23اﳌوافق  2٤ديسمبر سنة  2٠٠2واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠3ﻻ سيما اﳌادة  ١2٥منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١6-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  29ذي
القعدة عام  ١٤26اﳌوافق  3١ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠6ﻻ سيما اﳌادة  ٧٠منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2محرم عام
 ١٤3٠اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠9ﻻ سيما اﳌادة  ٥9منه،

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-١6اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع
اﻷول عام  ١٤38اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١٧ﻻ سيما اﳌادتان  ١26و ١3٥منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع
الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8ﻻ سيما اﳌادة  ١28منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١٥غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧٠-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٥شعبان عام  ١٤38اﳌوافق  22مايو سنة  2٠١٧الذي
يـ ـحـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تسيـ ـيـ ـر حساب الـ ـتـ ـخصيص اﳋاص رق ـم
 3٠2-٠6٥الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١28من القانون
رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق 2٧
ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8
ي ـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديـ ـد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تسيـ ـيـ ـر حساب
التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠6٥الذي عنوانه "الصندوق
الوطني للبيئة والساحل".
اﳌاّدة  : 2يفتح ﰲ كتابات اﳋزينة حساب تخصيص
خ ـ ـاص رق ـ ـم  3٠2-٠6٥وع ـن ـوانـه "الصنـدوق الـوطـني لـلـبـيئـة
والساحل".
الوزير اﳌكلف بالبيئة هو اﻵمر الرئيسي بصرف هذا
اﳊساب.
اﳌاّدة  : ٣يقيد ﰲ هذا اﳊساب :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– الرسم عﲆ اﻷنشطة اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة،
– الرسوم النوعية اﶈددة ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية،
– حـ ـاصل الـ ـغـ ـرامـ ـات اﶈصلـ ـة بـ ـعـ ـنـ ـوان اﳌخـ ـال ـف ـات
للتشريع اﳌتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– ال ـ ـت ـ ـع ـ ـويضات ب ـ ـع ـ ـن ـوان ال ـ ـن ـ ـفـق ـ ـات ﻹزال ـة ال ـ ـتـل ـوث

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-١3اﳌؤرخ ﰲ  2٧صفر

العرضـي الناج ـم عن تفريغ اﳌ ـواد الكيميـاوية اﳋطيرة ف ـي

عام  ١٤3٥اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠١3واﳌتضمن قانون

البحر وﰲ مجال الري العمومي والطبقات اﳌائية الباطنية

اﳌالية لسنة  ،2٠١٤ﻻ سيما اﳌادة  92منه،

وﰲ التربة واﳉو،

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

– التخصيصات اﶈتملة ﳌيزانية الدولة،
– كل اﳌساهمات أو اﳌوارد اﻷخرى.
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– ال ـت ـك ـف ـل ب ـال ـن ـف ـق ـات اﳋاصة بإن ـجـاز أنـظـمـة اﻹعـﻼم
اﳌرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة اﻹعﻼم اﻵﱄ،

ﰲ باب النفقات :

– ﲤويل التقارير واﳌخططات البيئية،

– ﲤويل أنشطة مراقبة البيئة،

– ﲤويـ ـل اﻷنشطـ ـة واﻹعـ ـانـ ـات اﳌرت ـب ـط ـة ب ـاﻻق ـتصاد
اﻷخضر،

– ﲤويل أنشطة التفتيش البيئي،
– ال ـن ـف ـق ـات اﳌت ـعـلـقـة بـاقـتـنـاء وﲡديـد وإعـادة تأهـيـل
التجهيزات البيئية،
– النفقات اﳌتعلقة بالتدخﻼت اﻻستعجالية ﰲ حالة

– ﲤويل الدراسات ،ﻻ سيما تلك اﳌرتبطة بتطبيق
التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالبيئة.
ﲢدد ق ـ ـائ ـ ـمـ ـة اﻹيـ ـرادات والـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات اﳌسجـ ـلـ ـة ﰲ هـ ـذا
اﳊساب ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﳌالية

تلوث بحري مفاجئ،
– الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات ﰲ م ـج ـال اﻹع ـﻼم وال ـت ـوع ـي ـة وال ـت ـع ـم ـي ـم
والتكوين ،اﳌرتبطة بالبيئة والتنمية اﳌستدامة،
– اﻹعانات اﳌوجهة للدراسات والنشاطات اﳌتعلقة

والوزير اﳌكلف بالبيئة.
اﳌاّدة  : ٤ﲢدد ك ـي ـف ـي ـات م ـت ـاب ـع ـة وت ـقـيـيـم حساب
التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠6٥الذي عنوانه "الصندوق
الوطني للبيئة والساحل" ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير

بإزالة التلوث الصناعي واﳊضري،
– اﳌساهمات اﳌالية ﳌراكز الردم التقني ﳌدة ثﻼث
) (3سنوات ،ابتداء من وضعها قيد اﻻستغﻼل،
– ﲤوي ـل أنشط ـة ح ـم ـاي ـة وت ـث ـمﲔ اﻷوساط ال ـب ـح ـريـة
واﻷرضية،

اﳌكلف باﳌالية والوزير اﳌكلف بالبيئة.
يعد اﻵمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه اﻷهداف
اﳌسطرة وكذا آجال اﻹنجاز.
اﳌاّدة  : ٥تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم ١٧٠-١٧

– ﲤويل برامج حماية وإعادة تأهيل اﳌواقع الطبيعية

اﳌؤرخ ﰲ  2٥شعبان عام  ١٤38اﳌوافق  22مايو سنة 2٠١٧
الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم

واﳌساحات اﳋضراء،
– ﲤويـ ـل عـ ـمـ ـلـ ـي ـات اﶈاف ـظ ـة واﳊف ـاظ عﲆ ال ـت ـن ـوع

 3٠2- ٠6٥الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل ".

البيولوجي واﻷنظمة البيئية واﳌوارد الطبيعية ومكافحة

اﳌاّدة  : ٦ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– ﲤويل أنشطة إحياء اﻷيام الوطنية والعاﳌية ذات

ح ـ ـّرر ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر ﰲ  26شّوال ع ـ ـ ـ ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق ١٠

التغيرات اﳌناخية وتثمينها،
الصلة بحماية البيئة،

يوليو سنة .2٠١8

– ﲤويل العمليات اﳌرتبطة ﲟنح جوائز مختلفة ﰲ

أحمد أويحيى

إطار حماية البيئة،

مراسيم فردّية
حرم عام  ١٤٣٩اﳌوافق ٤
مـرسـوم رئـاسـي مؤرخ ﰲ  ١٣م ّ
أكتوبر سنة  ،20١٧يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام
لوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية – سابقا.
––––––––––––
حرم عام ١٤39
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١3م ّ
اﳌوافق  ٤أكتوبر سنة  ،2٠١٧تنهى مهام السّيد اﳊسﲔ
م ـازوز ،بصف ـت ـه أم ـي ـن ـا ع ـام ـا ل ـوزارة ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات
اﳌـحلية – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مكلف
ب ـال ـدراسات وال ـت ـل ـخ ـيص بـديـوان وزيـر الـداخـلـيـة
واﳉماعات اﶈلية والبيئة – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌوافق  ١٠يونيو سنة  ،2٠١8تنهى مهام السّيد محسن
دحدوح ،بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير
الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والبيئة – سابقا ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد.

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مفتش

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مديرين

ب ـاﳌف ـتشي ـة ال ـعـامـة لـوزارة الـداخـلـيـة واﳉمـاعـات

لـ ـلـ ـمـ ـواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة ال ـوط ـن ـي ـة ﰲ

اﶈلية – سابقا.

الوﻻيات.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

اﳌوافق  ١٠يونيو سنة  ،2٠١8تنهى مهام السّيد مسعود

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام السادة اﻵتية

بشيري ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة لوزارة الداخلية

أسمـ ـ ـاؤهـ ـ ـم ،بصفـ ـ ـت ـ ـه ـ ـم م ـ ـدي ـ ـري ـ ـن ل ـ ـل ـ ـم ـ ـواصﻼت السل ـ ـك ـ ـي ـ ـة

واﳉماعات اﳌـحلية – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

والﻼسلكية الوطنية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

––––––––––––––––––––––H

– عﲇ زروقي ،ﰲ وﻻية أدرار ،لتكليفه بوظيفة أخرى،

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

– حمودي فرطاس ،ﰲ وﻻية الشلف ،لتكليفه بوظيفة

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام نائب
مدير باﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌوافـ ـ ـق  ١٠يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  ،2٠١8ت ـ ـن ـ ـهـ ـى مـ ـهـ ـام السّيـ ـد فؤاد
لعﻼوي ،بصفته نائب مدير للتخطيط اﳌيداني باﳌديرية
العامة للحماية اﳌدنية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مفتش
باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻية بومرداس.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد عبد اﳌجيد
ل ـ ـون ـ ـيس ،بصف ـ ـت ـ ـه م ـ ـف ـ ـتشا ب ـ ـاﳌفـ ـتشيـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة ﰲ وﻻيـ ـة
بومرداس.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام رئيسي
أمن وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي
اسم ـاه ـم ـا ،بصف ـت ـه ـم ـا رئ ـيسي أم ـن ﰲ الـوﻻيـتﲔ اﻵتـيـتﲔ،
لتكليفهما بوظائف أخرى :
– محمـد صالح زغادنية ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– يحي بوصﻼح ،ﰲ وﻻية غرداية.

أخرى،
– أحمد مختاري ،ﰲ وﻻية اﻷغواط ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– مولود غيدي ،ﰲ وﻻية بسكرة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– محمـد عبد العظيم ،ﰲ وﻻية بشار ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– عبد اﳊي شلواي ،ﰲ وﻻية البليدة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– محمـد مقطيط ،ﰲ وﻻية البويرة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– ل ـزه ـر م ـرغ ـاد ،ﰲ وﻻي ـة ت ـبسة ،ل ـت ـك ـل ـي ـفـه بـوظـيـفـة
أخرى،
– عبد اﳌالك دادة ،ﰲ وﻻية اﳉزائر ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– زيدان بلواﰲ ،ﰲ وﻻية جيجل ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– نـ ـور الـ ـديـ ـن حسايـ ـن ،ﰲ وﻻيـ ـة سعـ ـيـ ـدة ،لـ ـت ـك ـل ـي ـف ـه
بوظيفة أخرى،
– عـ ـبـ ـد اﳊم ـي ـد دراش ،ﰲ وﻻي ـة سك ـي ـك ـدة ،ل ـت ـك ـل ـي ـف ـه
بوظيفة أخرى،
– سي ـ ـدي م ـ ـح ـ ـمـد اﳊب ـ ـيب ك ـ ـيسي ،ﰲ وﻻي ـ ـة سيـ ـدي
بلعباس ،لتكليفه بوظيفة أخرى،
– اﻻمﲔ عبد القادر طفار ،ﰲ وﻻية عنابة ،لتكليفه
بوظيفة أخرى،
– عمر بوجلطي ،ﰲ وﻻية قاﳌة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

– عﻼل بوفرشة ،ﰲ وﻻية قسنطينة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– رشي ـد ق ـال ـو ،ﰲ وﻻي ـة اﳌدي ـة ،ل ـت ـك ـل ـي ـف ـه ب ـوظ ـي ـف ـة
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– عز الدين بن قدور ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– عمار بورورو ،ﰲ وﻻية تبسة،
– مصطفى شعبان ،ﰲ وﻻية قاﳌة،

أخرى،
– رشيد جوجو ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– عبد القادر حدادي ،ﰲ وﻻية ورقلة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،

– زوبير معريش ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– كرﱘ بن زيدان ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– الصادق حاج صادوق ،ﰲ وﻻية البيض،

– عـ ـمـ ـر بـ ـوتـ ـويـ ـڤـ ـة ،ﰲ وﻻيـ ـة الـ ـبـ ـيض ،ﻹحـ ـالـ ـت ـه عﲆ
التقاعد،
– العربي بلواحد ،ﰲ وﻻية إيليزي ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،

– محمـد رضا مرباح ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– أحمد درارجة ،ﰲ وﻻية ميلة،
– مرزاق باشي ،ﰲ وﻻية غليزان.

– قدير شرادي ،ﰲ وﻻية الطارف ،لتكليفه بوظيفة

––––––––––––––––––––

أخرى،
– ب ـوشن ـت ـوف ت ـوه ـامي ،ﰲ وﻻي ـة خ ـنشل ـة ،ل ـتـكـلـيـفـه
بوظيفة أخرى،
– اليزيد بوطغان ،ﰲ وﻻية سوق أهراس ،لتكليفه
بوظيفة أخرى،
– عبد القادر جعيد ،ﰲ وﻻية تيبازة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيتﲔ
اﻵتيتﲔ :
– عمار بوخنيفر ،ﰲ وﻻية عنابة،
– مالك كسال ،ﰲ وﻻية قسنطينة.

– م ـح ـمـد ب ـوق ـف ـة ،ﰲ وﻻي ـة م ـي ـلـة ،لـتـكـلـيـفـه بـوظـيـفـة

––––––––––––––––––––––H

– أحـ ـمـ ـد ولـ ـد بـ ـاجـ ـة ،ﰲ وﻻيـ ـة عﲔ الـ ـدفﲆ ،ل ـت ـك ـل ـي ـف ـه

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

أخرى،

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مديرين

بوظيفة أخرى،
– حسﲔ بلحاج ،ﰲ وﻻية النعامة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى،
– معمر شخنابة ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت ،لتكليفه
بوظيفة أخرى،

للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام السادة اﻵتية

– سعيدي سلطاني ،ﰲ وﻻية غرداية ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ
الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

––––––––––––––––––––––H
مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١0ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨ي ـتضم ـن ـان إنـهـاء
مهام مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسادة اﻵتية
أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيات
اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

– أحمد مناصري ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– رابح عﲇ ،ﰲ وﻻية بجاية،
– حسن بن طيب ،ﰲ وﻻية عنابة،
– بوبكر الشايب ،ﰲ وﻻية إيليزي،
– عﲇ طاهري ،ﰲ وﻻية تندوف،
– مصطفى أغامير ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،
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 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م
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– بن عودة عﻼيﲇ ،ﰲ وﻻية النعامة،
– اﳊاج شيوخ ،ﰲ وﻻية غرداية،
– تونسي بوذن ،ﰲ وﻻية غليزان.
––––––––––––––––––––––H

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مندوبﲔ
للحرس البلدي ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما مندوبﲔ للحرس البلدي ﰲ الوﻻيتﲔ
اﻵتيتﲔ ،ﻹحالتهما عﲆ التقاعد :
– عبد اﳌالك عباسي ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– بن طالب عبد اﷲ عبيد ،ﰲ وﻻية غليزان.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام رئيس
دائرة مغيلة ﰲ وﻻية تيارت.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌوافـ ـق  ١٠ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠١8ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد ع ـبـاس

برفاس ،بصفته رئيسا لدائرة مغيلة ﰲ وﻻية تيارت.
––––––––––––––––––––––H

مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  ١0ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨ي ـتضم ـن ـان إنـهـاء
مهام كتاب عامﲔ لدى رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما كاتبﲔ عامﲔ لدى رئيسي دائرتﲔ ﰲ
وﻻية سيدي بلعباس ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– محمـد بن عواﱄ ،بدائرة موﻻي سليسن،
– بلحاج قمرة ،بدائرة عﲔ البرد.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد عبد القادر

بلعربي ،بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عﲔ تادلس ﰲ
وﻻية مستغاﱎ ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام الكاتب
العام لبلدية الشلف.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد معمر
قوادري صامت ،بصفته كاتبا عاما لبلدية الشلف.
––––––––––––––––––––––H
مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  ١0ي ـون ـي ـو سن ـة  ،20١٨ي ـتضم ـن ـان إنـهـاء
مـ ـ ـهـ ـ ـام ﰲ اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الـ ـ ـعـ ـ ـامـ ـ ـة ل ـ ـلضرائب ب ـ ـوزارة
اﳌالية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام السيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدتﲔ
والـسـيدين اﻵتية أسماؤهم ،ﰲ اﳌديرية العامة للضرائب
بوزارة اﳌالية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– أرزقي غانمي ،بصفته مديرا للمنازعات،
– بلقاسم أعراب ياسف ،بصفته نائب مدير لﻸبحاث
والتحقيقات اﳉبائية،
– آم ـال ع ـب ـد ال ـل ـط ـي ـف ،بصف ـت ـه ـا ن ـائـبـة مـديـر لـلـجـان
الطعن،
– جميلة سعدودي ،بصفتها نائبة مدير للوسائل.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد يحي
أوكسال ،بصف ـ ـت ـ ـه م ـ ـدي ـ ـرا لﻺع ـ ـﻼم وال ـ ـوثـ ـائـ ـق اﳉبـ ـائـ ـيـ ـة ﰲ
اﳌديرية العامة للضرائب بوزارة اﳌالية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام مكلفﲔ
بـ ـ ـالـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـيش ﰲ اﳌف ـ ـتشي ـ ـة ال ـ ـع ـ ـام ـ ـة ل ـ ـل ـ ـمصال ـ ـح
اﳉبائية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما مكلفﲔ بالتفتيش ﰲ اﳌفتشية العامة
للمصالح اﳉبائية ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– حسﲔ أوهنية،
– مخلوف إقوجيل.

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م
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اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام نائبي

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ مدير تنظيم

مدير ﲟديرية كبريات اﳌؤسسات.

اﻹسعافات وتنسيقها باﳌديرية العامة للحماية

––––––––––––

اﳌدنية.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـيدين اﻵتي

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

اسم ـ ـاه ـ ـم ـ ـا ،بصف ـ ـتـ ـهـ ـمـ ـا نـ ـائـ ـبي مـ ـديـ ـر ﲟديـ ـريـ ـة كـ ـبـ ـريـ ـات

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد فؤاد لعﻼوي،
م ـدي ـرا ل ـت ـن ـظ ـي ـم اﻹسع ـاف ـات وت ـنسي ـق ـه ـا بـاﳌديـريـة الـعـامـة

اﳌؤسسات ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– عمار فﻼح ،بصفته نائب مدير للتسيير،

للحماية اﳌدنية.
––––––––––––––––––––––H

– كمال لصواق ،بصفته نائب مدير ﳉباية اﳌـحروقات.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن إنهاء مهام رئيسة

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان
واﱄ وﻻية اﳌسيلة.
––––––––––––

اﳌصلحة اﳉهوية للبحث واﳌراجعات باﳉزائر.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيدة فاطمة

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد سفيان قشوان،
رئيسا لديوان واﱄ وﻻية اﳌسيلة.
––––––––––––––––––––––H

الزهراء حساين ،بصفتها رئيسة للمصلحة اﳉهوية للبحث
واﳌراجعات باﳉزائر ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ مفتش باﳌفتشية

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

العامة لوﻻية تلمسان.

 ١0ي ـون ـيـو سنـة  ،20١٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر

––––––––––––

الضرائب بسيدي امحمـد )وﻻية اﳉزائر(.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد محمـد
الـ ـطـ ـيب نـ ـفـ ـطي ،بصفـ ـتـ ـه م ـدي ـرا ل ـلضرائب بسي ـدي ام ـح ـمـد
)وﻻية اﳉزائر(.

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد عبد القادر عباس،
مفتشا باﳌفتشية العامة لوﻻية تلمسان.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0ي ـون ـيـو سنـة  ،20١٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
الضرائب ﰲ وﻻية تيبازة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـنـهـى مـهـام الـسـّيد عبد الغاني
بوبكر ،بصفته مديرا للضرائب ﰲ وﻻية تيبازة ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ رئيسي أمن
وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السيدان اﻵتي اسماهما،
رئيسي أمن ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– يحي بوصﻼح ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– محمـد صالح زغادنية ،ﰲ وﻻية غرداية.

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م
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مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

اﳌوافق  ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمنان تعيﲔ

 ١0يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ م ـدي ـري ـن

مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات.

لﻺدارة اﶈلية ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تعّين السّيدة والسادة اﻵتية

مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

أسماؤهم ،مديرين لﻺدارة اﳌـحلية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

– أحمد شيباني ،ﰲ وﻻية بجاية،

– فتحي ليله ،ﰲ وﻻية أدرار،

– رابح عﲇ ،ﰲ وﻻية بسكرة،

– نذير بقوقة ،ﰲ وﻻية البويرة،

– بوبكر الشايب ،ﰲ وﻻية سكيكدة،

– صالح شريط ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،

– بن عودة عﻼيﲇ ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،
– أحمد مناصري ،ﰲ وﻻية عنابة،
– عبد القادر بلعربي ،ﰲ وﻻية قسنطينة،
– اﳊاج شيوخ ،ﰲ وﻻية معسكر،
– لزهاري بن ساعد ،ﰲ وﻻية إيليزي،

– نور الدين قﻼل ،ﰲ وﻻية جيجل،
– فريدة ﳌداوي ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– مولود بريمي ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– عبد القادر بن العيفاوي ،ﰲ وﻻية البيض،
– امحمـد خثير ،ﰲ وﻻية تندوف.
––––––––––––––––––––––H

– الشيخ مقدم ،ﰲ وﻻية تندوف،
– إبراهيم نعام ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،
– مراد بومداني ،ﰲ وﻻية الوادي،
– تونسي بوذن ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– عﲇ طاهري ،ﰲ وﻻية النعامة،
– فتحي بوصبع ،ﰲ وﻻية غرداية،
– حسن بن طيب ،ﰲ وﻻية غليزان.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ م ـدي ـري ـن
لـ ـلـ ـمـ ـواصﻼت السل ـك ـي ـة وال ـﻼسل ـك ـي ـة ال ـوط ـن ـي ـة ﰲ
الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ١٠يـ ـ ـون ـ ـي ـ ـو سـنـ ـ ـ ـة  ،2٠١8ي ـ ـعّين السـ ـ ـادة اﻵتيـ ـة
أسماؤهم ،مديرين للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية
ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد القادر حدادي ،ﰲ وﻻية أدرار،

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تعّين اﻵنسة والسادة اﻵتية

– سيدي محمـد اﳊبيب كيسي ،ﰲ وﻻية الشلف،

أسماؤهم ،مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات

– زيدان بلواﰲ ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،

اﻵتية :
– رشيد زواد ،ﰲ وﻻية تبسة،

– محمـد بوقفة ،ﰲ وﻻية باتنة،
– قدير شرادي ،ﰲ وﻻية بجاية،

– محمـد بن بخمة ،ﰲ وﻻية تيارت،

– عبد اﳊي شلواي ،ﰲ وﻻية بسكرة،

– عبد القادر براكني ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،

– نور الدين حساين ،ﰲ وﻻية بشار،

– زهير بن حاله ،ﰲ وﻻية جيجل،

– حمودي فرطاس ،ﰲ وﻻية البليدة،

– عبد القادر بن يمينة ،ﰲ وﻻية البيض،

– معمر شخنابة ،ﰲ وﻻية تلمسان،

– فاطمة بن تريدي ،ﰲ وﻻية بومرداس.

– اليزيد بوطغان ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

– رشيد قالو ،ﰲ وﻻية اﳉزائر،

– محمـد رضا مرباح ،ﰲ وﻻية ميلة،

– عبد اﳊميد دراش ،ﰲ وﻻية جيجل،

– الصادق حاج صادوق ،ﰲ وﻻية غليزان.
––––––––––––––––––––––H

– مولود غيدي ،ﰲ وﻻية سطيف،
– عﻼل بوفرشة ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– حسﲔ بلحاج ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،
– سعيدي سلطاني ،ﰲ وﻻية عنابة،
– بوشنتوف توهامي ،ﰲ وﻻية قسنطينة،
– عبد القادر جعيد ،ﰲ وﻻية اﳌدية،
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان
الـ ـواﱄ اﳌنـ ـت ـدب ل ـل ـم ـق ـاط ـع ـة اﻹداري ـة ب ـت ـق ـرت ﰲ
وﻻية ورقلة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

– أحمد ولد باجة ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8ي ـع ـّي ـن السّي ـد ع ـب ـد اﳊم ـيـد

– عبد اﳌالك دادة ،ﰲ وﻻية ورقلة،

شريف ،رئيسا لديوان الواﱄ اﳌنتدب للمقاطعة اﻹدارية

– محمـد عبد العظيم ،ﰲ وﻻية البيض،

بتقرت ﰲ وﻻية ورقلة.
––––––––––––––––––––––H

– عمر بوجلطي ،ﰲ وﻻية برج بو عريريج،
– اﻻمﲔ عبد القادر طفار ،ﰲ وﻻية بومرداس،
– العربي بلواحد ،ﰲ وﻻية الطارف،
– لزهر مرغاد ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– رشيد جوجو ،ﰲ وﻻية تيبازة،
– عﲇ زروقي ،ﰲ وﻻية النعامة،
– محمـد مقطيط ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،
– أحمد مختاري ،ﰲ وﻻية غرداية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  ،20١٨يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ م ـدي ـري ـن
للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،

مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

– مصطفى شعبان ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– كرﱘ بن زيدان ،ﰲ وﻻية عنابة،
– أحمد درارجة ،ﰲ وﻻية قسنطينة،
– مرزاق باشي ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– عز الدين بن قدور ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– عمار بورورو ،ﰲ وﻻية البيض،
– زوبير معريش ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ رؤساء دوائر
ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تعّين السيدتان والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– قويدر بلوفة لكحل ،بدائرة أوﻻد فارس ﰲ وﻻية
الشلف،
– صالح صاﰲ ،بدائرة شتوان ﰲ وﻻية تلمسان،
– صراح فاطيمة زهرة عوني ،بدائرة البرج ﰲ وﻻية
معسكر،
– زكية حاج عﲇ ،بدائرة زهانة ﰲ وﻻية معسكر،
– عﻼوة داﱄ ،بدائرة اﳌراهنة ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– مسعود قمامة ،بدائرة الداموس ﰲ وﻻية تيبازة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ كاتبﲔ عامﲔ
لدى رئيسي دائرتﲔ ﰲ وﻻية سيدي بلعباس.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السيدان اﻵتي اسماهما،
كاتبﲔ عامﲔ لدى رئيسي دائرتﲔ ﰲ وﻻية سيدي بلعباس :
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 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ
– محمـد بن عواﱄ ،بدائرة عﲔ البرد،
– بلحاج قمرة ،بدائرة موﻻي سليسن.
––––––––––––––––––––––H

مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمنان تعيﲔ
كتاب عامﲔ لبلديات ﰲ وﻻية اﳉزائر.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
كتابا عامﲔ للبلديات اﻵتية ﰲ وﻻية اﳉزائر :
– فريد عويداد ،ﲟحمد بلوزداد،
– رشيد ربعي ،باﻷبيار،
– بلقاسم شرفة ،باﳌقرية،
– محمـد حمادي ،ببوروبة،

– بـ ـلـ ـقـ ـاسم أعـ ـراب يـ ـاسف ،مـ ـدي ـرا لﻺع ـﻼم وال ـوث ـائ ـق
اﳉبائية،
– فاطمة الزهراء حساين ،نائبة مدير للبرمجة،
– محمـد الصالح دبابي ،نائب مدير للجان الطعن،
– مـ ـنصف بـ ـلـ ـعـ ـريـ ـبي ،نـ ـائب مـ ـدي ـر ل ـت ـن ـظ ـي ـم دائ ـرة
اﳌعلومات،
– عبد الغاني بوبكر ،نائب مدير للتنظيم واﳌناهج.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن التعيﲔ باﳌفتشية
العامة للمصالح اﳉبائية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،

باﳌفتشية العامة للمصالح اﳉبائية :
– حسﲔ أوهنية ،مفتشا،

– كمال ناير ،بالرغاية،

– مخلوف إقوجيل ،مفتشا،

– مرزاق بن ميلود ،بأوﻻد الشبل.

– عمار فﻼح ،مكلفا بالتفتيش.

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––H

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق

اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد امبارك تواتي،

 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ نائبي مدير

كاتبا عاما لبلدية بئر توتة ﰲ وﻻية اﳉزائر.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن التعيﲔ باﳌديرية
العامة للضرائب بوزارة اﳌالية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8تـ ـعـ ـّيـ ـن السي ـدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،باﳌديرية العامة للضرائب بوزارة اﳌالية :
– أرزقي غانمي ،مدير العمليات اﳉبائية والتحصيل،
– جميلة سعدودي ،مديرة دراسات،
– كمال لصواق ،مدير دراسات،
– آمال عبد اللطيف ،مديرة للمنازعات،

ﲟديرية كبريات اﳌؤسسات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السيدان اﻵتي اسماهما،
نائبي مدير ﲟديرية كبريات اﳌؤسسات :

– أحمد بن الصم ،نائب مدير ﳉباية اﳌـحروقات،
– يوسف مراوي ،نائب مدير للمنازعات.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١0يونيو سنة  ،20١٨يتضمن تعيﲔ مدير التربية
ﰲ وﻻية بجاية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام ١٤39
اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السّيد براهيم بادر،
مديرا للتربية ﰲ وﻻية بجاية.

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ
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إعﻼنات وبﻼغات
بنك اﳉزائر
نظام رقم  0١–١٨مؤّرخ ﰲ  ١٤شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ٣0أبـ ـري ـل سن ـة  ،20١٨ي ـع ـدل وي ـت ـم ـم ال ـنـظـام رقـم

 0٣–0٤الـ ـم ـؤّرخ ف ـ ـ ـ ـي  ١2م ـ ـ ـ ـحّرم عام  ١٤2٥اﳌوافـق
 ٤مارس سنـة  200٤واﳌتعّلق بنظام ضمان الودائع
يـة.
اﳌصـرف ّ
––––––––––
ن محافظ بنك اﳉزائر،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9–٧٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رمضان عام

 ١39٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  ١9٧٥واﳌتضّمن القانون
الّتجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١–٠3اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤2٤اﳌوافق  26غشت سنة  2٠٠3واﳌتعّلق
بالّنقد والقرض ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سّيما اﳌواّد  62و 6٤و66
و 68و ٧٠و 8٥و 9٥و ١١٤و ١١٥و ١١8منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2٤ذي القعدة

عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٤يناير سنة  2٠٠٤واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء ﰲ مجلس النقد والقرض لبنك اﳉزائر،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٧اﳌوافق أول يونيو سنة  2٠٠6واﳌتضمن
تعيﲔ نائب محافظ بنك اﳉزائر،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  ٥صفر عام

– وﲟقتضى النظام رقم  ٠8–١١اﳌؤّرخ ﰲ  3محرم عام

 ١٤33اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2٠١١واﳌتعلق بالرقابة
الداخلية للبنوك واﳌؤسسات اﳌالية،
– وﲟقتضى النظام رقم  ٠١–١٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١6ربيع
الثاني عام  ١٤3٥اﳌوافق  ١6فبراير سنة  2٠١٤واﳌتضمن
نسب اﳌﻼءة اﳌطبقة عﲆ البنوك واﳌؤسسات اﳌالية،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ
 3٠أبريل سنة ،2٠١8
نظام اﻵتي نصه :
يصدر ال ّ
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا النظام ويتّمم النظام رقم
 ٠3–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١2محّرم عام  ١٤2٥اﳌوافق  ٤مارس سنة
 2٠٠٤واﳌتعلق بنظام ضمان الودائع اﳌصرفية.

اﳌاّدة  : 2تعدل وتتمم اﳌادة  ٥من النظام رقم ٠3–٠٤
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤مارس سن ـ ـ ـة  2٠٠٤واﳌ ـ ـ ـ ـذكور أع ـ ـ ـ ـ ـﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :

"اﳌادة  : ٥ﻻ تعتبر ودائع ومبالغ أخرى شبيهة بودائع
قابلة لﻼسترداد :
– الودائع اﳌتلقاة من البنوك واﳌؤسسات اﳌالية
اﻷخرى،
– اﻷموال اﳌتلقاة أو اﳌتروكة ﰲ اﳊساب من طرف
اﳌساهمﲔ الذين يملكون ،عﲆ اﻷقل ،خمسة ﰲ اﳌائة )( %٥

 ١٤3٧اﳌوافق  ١٧نوفمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن تعيﲔ

من رأس اﳌال ،وأعضاء مجلس اﻹدارة واﳌسيرين ومحافظي

أعضاء ﰲ مجلس إدارة بنك اﳉزائر،

اﳊسابات،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان

عام  ١٤3٧اﳌوافق  3١مايو سنة  2٠١6واﳌتضمن تعيﲔ
محافظ بنك اﳉزائر،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧صفر
عام  ١٤38اﳌوافق  ١٧نوفمبر سنة  2٠١6واﳌتضمن تعيﲔ
نائبﲔ ﶈافظ بنك اﳉزائر،
– وﲟقتضى النظام رقم  ٠3–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١2محّرم
عام  ١٤2٥اﳌوافق  ٤م ـارس سن ـة  2٠٠٤واﳌتعلق بنظام
ضمان الودائع اﳌصرفية،
– وﲟقتضى النظام رقم  ٠٤–١١اﳌؤّرخ ﰲ  2١جمادى
الثانية عام  ١٤32اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠١١واﳌتضمن
تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة،

– ودائع اﳌوظفﲔ اﳌساهمﲔ،
– ودائع اﻹدارة اﳌركزية واﶈلية وصناديق التأمينات
اﻻجتماعية وصناديق التقاعد ومؤسسات التوظيف اﳉماعي
للقيم اﳌنقولة،
– الودائع بالعملة الصعبة اﳌعاد بيعها لبنك اﳉزائر،
– الودائع غير اﻻسمية من غير اﳌبالغ اﳌستحقة
اﳌمثلة لوسائل الدفع اﳌصدرة من طرف البنوك،
– الودائع اﻻستثمارية للبنوك اﳌرخص لها ﲟمارسة
هذه العمليات،
– الودائع الناجمة عن عمليات صدر فيها حكم جزائي
نهائي ﰲ حق اﳌودع،
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– الودائع التي ﲢصل فيها اﳌودع ،بصفة فردية ،عﲆ
شروط معدﻻت فوائد امتيازية ساهمت ﰲ تدهور الوضعية
اﳌالية للبنك،
– ودائع شركة ضمان الودائع اﳌصرفية".
اﳌادة  : ٣تعدل وتتمم اﳌادة  6من النظام رقم ٠3–٠٤
اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤م ـ ـ ـارس سـنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌاّدة  : 6يسّير صندوق ضمان الودائع اﳌصرفّية،
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌاّدة  ١١8من اﻷمر رقم  ١١–٠3اﳌـؤّرخ
ﰲ  2٧جـم ـادى الثـانيـة عـام  ١٤2٤اﳌ ـوافـق  26غـش ـت سنـة

 ،2٠٠3اﳌعدل واﳌتمم واﳌـذك ـور أعـﻼه ،من طرف شركة

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

يـ ـ ـجب أن تسه ـ ـر شرك ـ ـة ضم ـ ـان ال ـ ـودائ ـ ـع اﳌصرف ـ ـّي ـ ـة،
اﳌك ـ ـ ـّل ـ ـ ـف ـ ـ ـة ب ـ ـ ـتسي ـ ـ ـي ـ ـ ـر الصن ـ ـ ـدوق ،عﲆ ﲢصيـ ـ ـل الـ ـ ـعـ ـ ـﻼوات
اﳌستحقة لصندوق ضمان الودائع اﳌصرفّية ،وعﲆ إيداعها
ﰲ حساب مفتوح لدى بنك اﳉزائر.
كما يتعّين عليها التحقق من توظيف هذه اﳌوارد
ﻻ
اﳌتاحة ﰲ أصول آمنة .وﻻ يمكن ﲢقيق هذا التوظيف إ ّ
من خﻼل شراء سندات مصدرة أو مضمونة من طرف
الدولة ،وذلك عبر مختصﲔ ﰲ قيم اﳋزينة".
اﳌادة  : ٥تعدل وتتمم اﳌادة  8من النظام رقم ٠3-٠٤
اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤م ـ ـ ـارس سـنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :

مـ ـ ـسـ ـ ـاه ـ ـ ـمـ ـة تـ ـ ـ ـسمى"صندوق ضمان الودائع اﳌصرفية –

ل
"اﳌاّدة  : 8يحّدد اﳊّد اﻷقصى للتعويض اﳌمنوح لك ّ
مودع ﲟليوني دينار ) 2.٠٠٠.٠٠٠دج(.

يجب عﲆ البنوك أن تكتتب ﰲ رأسمال شركة ضمان

يطّبق هذا السقف عﲆ مجموع ودائع نفس اﳌودع لدى
صعبة اﳌعنّية،
نفس البنك ،مهما كان عدد الودائع والعملة ال ّ
طبقا ﳌفهوم الوديعة الوحيدة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة
 ١١8من اﻷمر رقم  ١١–٠3اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام
 ١٤2٤اﳌوافق  26غشت سنة  ،2٠٠3اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور
أعﻼه”.

ص .ض .و .م ".
الودائع اﳌصرفّية الذي يو ّ
زع بينها بحصص متساوية.
تسهـ ـر الـ ـب ـن ـوك اﳌساهمة عﲆ اﶈاف ـ ـ ـظـ ـ ـة عﲆ هـ ـ ـذه
اﳌساواة حتى ﰲ حالة تعديل الرأسمال اّلذي تقّرره قانونا
اﳉم ـع ـّي ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـمساه ـمﲔ وف ـق ـا ل ـل ّشروط وال ـك ـي ـف ـي ـات

اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.

ينجّر ،بحكم القانون ،عن الشروع ﰲ تصفية بنك
مسـاه ـ ـ ـم واﻻنـ ـ ـطـ ـ ـﻼق ﰲ إجـ ـ ـراءات تـ ـ ـعـ ـ ـويض اﳌودعﲔ عقب
انتهاء عملية تخفيض اﳌودعﲔ ،تخفيض رأسمال شركة
صة رأسمـال البـنك
ضمان الودائع اﳌصرفّية بالّنسبة ﳊ ّ

اﳌعني باﻹج ـراء .وﲢول حقـوقـه ﰲ رأسمال الشركة إﱃ
صندوق ضمان الودائع اﳌصرفّية وتدفع ﳊساب هذا اﻷخير".
اﳌادة  : ٤تعدل وتتمم اﳌادة  ٧من النظام رقم ٠3–٠٤
اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤م ـ ـ ـارس سـنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر
كما يأتي :
"اﳌاّدة  : ٧تلزم البنوك بالدفع إﱃ شركة ضمان الودائع
اﳌصرفّية ،عﻼوة سنوية ﲢسب عﲆ أساس اﳌبلغ اﻹجماﱄ

جلة بتاريخ  3١ديسمبر من
للودائع بالعملة الوطنّية ،اﳌس ّ
ل سنة.
ك ّ
يـ ـحـ ـّدد مـ ـج ـلس ال ـّن ـق ـد وال ـق ـرض سن ـوي ـا واستنادا إﱃ
مؤشرات اﻹشراف ،نسبـ ـ ـ ـ ـ ـة ه ـ ـ ـ ـ ـذه الـع ـ ـ ـ ـ ـﻼوة ﰲ ح ـدود واح ـد
بـاﳌائة ) ،( % ١كما تنص عﲆ ذلك الفقرة  2من اﳌاّدة ١١8
من اﻷمر رقم  ١١–٠3اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام ١٤2٤

اﳌادة  : ٦يتمم النظام رقم  ٠3–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٤مارس
سنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  ١٥مكرر ﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٥مكرر  :ﲢل شركة ضمان الودائع اﳌصرفية
ﰲ اﳊقوق والدعاوى محل اﳌودعﲔ اﳌعوضﲔ ،ﰲ حدود
مبالغ التعويض اﳌدفوعة لهم".
اﳌادة  : ٧يتّمم النظام رقم  ٠3–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  ٤مارس
سنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  ١٧مكرر ﲢّرر كما يأتي :
"اﳌادة  ١٧م ـ ـك ـ ـ ـرر  :تـ ـ ـ ـلـ ـزم البنوك بالتصريح لدى بنك
اﳉزائ ـ ـ ـ ـر ،ﰲ  3١ديسمـ ـبـ ـر م ـن ك ـل سن ـة ،بإج ـم ـاﱄ ال ـودائ ـع
القابلة لﻼسترداد ،وفقا لنموذج تصريح يعّده بنك اﳉزائر
لهذا الغرض".
اﳌادة  : ٨تلغى كل اﻷحكام اﳌخالفة لهذا النظام.
اﳌادة  : ٩يـ ـ ـنشـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا الن ـ ـظ ـ ـام ﰲ اﳉـ ـ ـري ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
حرر باﳉزائر ﰲ  ١٤شعبان عام  ١٤39اﳌوافق 3٠
أبريل سنة .2٠١8

اﳌوافـ ـق  26غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2٠٠3اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور
أعﻼه.
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