
العدد العدد 47
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 23  جمادى الث  جمادى الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 19  يوليو سنة  يوليو سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

أوامـــرأوامـــر
أمر رقم 06 - 04  مؤرّخ في 19 جـمادى الـثـانيـة عام 1427 اIوافق 15  يـولـيو سـنة r2006 يـتـضمّن قـانـون اIـاليـة الـتكـمـيلي
لسنة 2006 .............................................................................................................................................
 أمـر رقــم 06 - 05 مـؤرخ في 19 جـمـادى الـثّـانـيـة عام 1427 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنة r2006 يـتعـلـــق بـحـمـايــــة بـعض األنواع
احليوانية اIهددة باالنقراض واحملافظة عليها.................................................................................................
أمر رقـم 06 - 06 مؤرخ في 19 جمادى الـثّانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة r2006   يعدل و يـتمم القانـون رقـم 10-84
اIـؤرخ فـي 9 جمادى األولى عام 1404 اIوافق 11 فبرايــر سـنـة 1984 واIتعلــق باخلدمــة اIـدنيـة.........................
أمــر رقــم  06 - 07 مــؤرخ في 19 جـمــادى الـثّـانيـة عام 1427 اIوافق 15 يـولـيو سـنة r2006  يــعـدل و يـتمــم القــانـون رقم
85 -05 اIؤرخ في 26 جمـادى األولى عـام 1405 اIوافـق 16 فبرايـر سنة 1985 واIتـعلـق بحماية الصحة وترقيتها..

أمر رقم 06 - 08  مؤرخ في 19 جـمادى الـثّانـية عام 1427 اIـوافـق 15 يولـيو سنة r2006 يــعــدّل ويتـمّـم األمـر رقـم 01 -03
اIـؤرخ فـي أوّل جمادى الثانية  عـام 1422 الـموافـق 20 غشـت سنة 2001 واIتعلق بتطوير االستثمار..................
أمـر رقم 06 - 09  مؤرخ في 19 جمادى الـثّانية عام 1427 اIـوافق 15 يولـيو سنة r2006 يعــدّل ويتـمّـم األمـــر  رقـم 05 -06
اIـؤرخ فـي 18 رجــب  عـام 1426 الـموافـق 23 غشـت سنة 2005 واIتعلق �كافحة التهريب.................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسـي رقـم 06 - 251 مـــؤرخ فـي 19 جــمــادى الـــثّــانــيــة عــام 1427 اIـــوافق 15 يــولــيــو ســنــة r2006 يـــعــدل اIــرســوم
الـتـنـفيـذي رقم 90 - 406 اIـؤرّخ في 5 جـمـادى الـثـانـيــة عــام 1411 اIـوافـق 22  ديـسمـبـــرسـنة 1990 واIـتـضـمن منــح
....................................................Xواألعوان العمومي  XوظفIتعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض أصناف ا
مرسـوم رئاسي رقم 06 - 252 مؤرخ فـي 19 جـمادى الـثّانـية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة r2006 يعدل ويـتمم اIرسـوم
الـتـنفـيـذي رقم 94-78 اIؤرخ في 28 شـوال عام 1414 اIـوافق 9 أبريـل سنة 1994 واIتـضـمن مـنح تعـويض تكـميلــي
لفائـدة اIــوظفX واألعوان العمومييـن غيراIصنفX فــي السلم الوطنـي االستـداللي اIتعلـق باألجـور................
مــرســـوم رئــاسي رقم 06 - 253 مـــؤرخ فـي 19 جـــمــادى الـــثّــانـــيــة عــام 1427 اIـــوافق 15 يـــولــيـــو ســنــة r2006 يـــعــدل اIـــرســوم
الــرئـاسي رقم 02-335  اIــؤرخ في 9 شــعـبــان عـام 1423 اIـوافق 16 أكـتــوبـرســنـة 2002 الــذي يــحــدد عالوة اIــردوديــة
................Xاجلامعي Xاالستشفائي XتخصصIمنوحـة لفائــدة أساتـذة التعليـم والتكويـن العالييـن واألطباء اIا

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
وزارة الطاقة وا>ناجموزارة الطاقة وا>ناجم

قــرار مـؤرّخ  في 29 ربــيع الـثــاني عـام 1427 اIـوافق 27 مــايـو  ســنـة r 2006 يــتـضــمّن اIـوافــقـة عـلـى مـشـاريع بــنـاء مــنـشـآت
كهربائية.................................................................................................................................................

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قـــرار مؤرّخ في 16 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 14 مـايــو سنــة r2006 يتـضمّـن نـتـائج انتـخاب رئـيس ونـواب رئيس
الغــرفـة اجلزائريّـة للتّجـارة والصّـناعـة....................................................................................................

وزارة الصوزارة الصّيد البحري  وا>وارد الصيديةيد البحري  وا>وارد الصيدية
قـرار مؤرّخ في 6 صفــر عام 1427 اIوافق 6  مارس سـنة r2006 يـتضمّن إنـشاء جلنة خـبراء تكـلّف �ساعـدة تنفـيذ برنامج
التكوين واIتابعة البيداغوجية للمستخدمX في طور التكوين......................................................................

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1427  اIوافق 9  مايو سنة r 2006 يتضمّن إنشاء الـلجان اIتساوية األعضاء اخملتصة
بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.................................................................................................................
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تــــخـــضـع األربـــاح اIــــعــــاد اســـتــــثــــمـــارهــــا إلى اIــــعـــدل
اخملفض بنسبــة 12,5% حسب...... (بدون تغيير) ..........

- 2  حتـــــدّد نــــســـــبـــــــة االقــــتـــــطــــــاعـــــات ...................
(البـاقي بدون تغيير)............................................."

اIاداIادّة ة 3 : : تعدّل وتـتمّم أحـكــام اIادّة 143 من قـــانـون
الضـــرائب اIباشـــرة والــرسوم اIـماثلـــة بفقـــرة ثـالثــة

حتـرّر كمـا يأتي :

r...............(بدون تغيير)........... - ادّة 143 : 1Iا"
r......................(بدون تغيير)...................... - 2
3 - تستفيد فوائض قيم التنازل عن األسهم احملقّقة
من طـرف شـركـات  الـرأسـمـال االسـتـثـمـاري غـيـر اIـقـيـمة
من تخفيض بنسبة 50% من اIبالغ اخلاضعة للضريبة".

اIــاداIــادّة ة 4 : : تــعـــدّل أحــكـــام اIــادّة 18 من قـــانــون اIـــالــيّــة
لسنة 2006 وحترّر كما يأتي :

"اIـادّة 18 : يــســتــفــيــد األشــخــــاص الــذين يــكــتــتــبـون
طـواعـيـة عـقـد تأمـX األشـخـــاص (فـردي  أو جـمــاعي)I rدة
أدنــــاهــــا ثـــمــاني (8) ســنـــوات بـــعـــنــوان الـــضــــريـــبـــة عـــلى
الـدخـل اإلجــمــالي r من تــخـفــيض نـســبـته  25% من مـبـلغ

اIنحة  الصافية اIدفوعة سنوياr في حدود 20.000 دج.

rعـــنــد احلـــاجــة rــادّةIحتـــدّد كــيـــفـــيــات  تـــطــبـــيق هـــذه ا
بقرار من الوزير اIكلّف باIاليّة".

القسم الثانيالقسم الثاني
التسجيلالتسجيل
(للبيان)

القسم الثالثالقسم الثالث
الطابعالطابع

اIــــاداIــــادّة ة 5 : : تـــــعــــدّل وتـــــتـــــمّم أحــــكـــــام اIــــادّة 147-11 من
قانون الطابع كما يأتي :

"اIادّة 147-11 : حتدّد تسـعيرة رسم الـطابع اIتدرج
حسب مبلغ األقساطr تبعا للجدول أدناه :

- 300 دج بـالــنـسـبــة ألقـســاط الـتـأمــيـنـات الــتي يـقل
 rأو يساويه rمبلغها  عن 2500 دج

- 5% بـــالــنــســبــة ألقــســاط الــتـــأمــيــنــات الــتي يــفــوق
 rويقل عن  10.000 دج أو يساويه rمبلغها  2500 دج

أمأمـر رقم ر رقم 06 -  - 04 م مـؤرؤرّخ فـي خ فـي 19 ج جـمــــادى الادى الـثّـانانـيـة عة عـام ام 1427
15 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ة r 2006 يr يــــــتــــــضــــــمــن قمــن قــــــانانــــــونون اIاIــــوافق وافق 

اIاليـة التكميلـي لسنة اIاليـة التكميلـي لسنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريّة
-  بـــنــــاء عــــلى الـــدّســتــــورr ال ســيّـــمـــا اIــادّتـــان 122

rو124 منــه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرّخ في 8 شوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتمّمIعدّل واIا rاليّةIا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005

r2006 اليّة لسنةIتضمّن قانون اIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدّل ويــــتـــمّـم الـــقــــانـــون رقم 16-05
اIـؤرّخ في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 31 ديـســمــبـر
سـنة 2005 واIتـضمن قـانـون اIالـيّـة لسـنة 2006 بـاألحكام

اآلتية التي تشكل قانون اIاليّة التكميلي لسنة 2006.

اجلزء األواجلزء األوّل
طرق التوازن اIالي ووسائلهطرق التوازن اIالي ووسائله

الفصل األوالفصل األوّل
أحكام تتعلأحكام تتعلّق بتنفيذ اIيزانية والعمليات اIاليةق بتنفيذ اIيزانية والعمليات اIالية

للخزينةللخزينة
(للبيان)

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية
القسم األوالقسم األوّل

الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلةالضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة

2 : : تــــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اIـــــــادّة 150 مـن قـــــــانـــــــون اIــــــاداIــــــادّة ة 
الــضـــــرائـــب اIـــبـــاشـــــرة والــــرســـوم اIــمــاثــلــــة وحتـــرّر

كمــا يـأتي :

"اIادّة 150-1 : حتدّد الضـريبة على أربـاح الشركات
بنسبة %25.

أوامـرأوامـر
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(100.000دج)r كـــــشــــفـــــا مــــفـــــــصــال يـــــبــــيّـن نــــــوع وقـــــيـــــمـــــة
اIـــخــزونـــات مــن الــمــــنــتــوجـــات أو األشــيـاء أو الـسـلع
الــتي اشــتــروهــاr بــاإلعــفــاء من الــضــريــبــةr والــبــاقــيــة في

حوزتهم عند تاريخ أول يناير في منتصف الليل.

إذا تـعـذّر وضع جـرد مــفـصّل حـسب نـوع وقـيـمـة هـذه
اIنتوجات أو األشـياء أو السلعr يقبل أن يحدّد مبلغ هذه
اخملزونـات حتديدا إجـمالـياr على أسـاس ثمن شـراء السلع
اIـــصــدرة أو اIــســلّــمــة طــبــقــا لــتــخــصــيــصــهــا خالل الــســنــة

اIاليّة اIنصرمة".

اIاداIادّة ة 10 : : تعـدّل أحكام اIادّة 161 من قانـون الرسوم
على رقم األعمال وتتمّم كما يأتي :

"اIادّة 161 : يوزع نـاجت الرسم عـلى الـقيـمـة اIضـافة
كما يأتي :

1 - بالنسبة للعمليات احملققة في الدّاخل :
r80%  لفائدة ميزانية الدولة

r10%  لفائدة البلديات مباشرة

10%  لــــفـــائـــدة الــــصـــنـــدوق اIــــشـــتــــرك لـــلـــجــــمـــاعـــات

احمللّـيــة.

بـالــنـســبـة لــلـعــمـلــيـات اIـنــجـزة مـن قـبل اIــؤسـسـات
الــتـابـعـة الخــتـصـاص مــديـريـة كــبـريـات اIـؤســسـاتr تـدفع
احلــصــة الـعــائــدة إلى الـبــلــديـات إلـى الـصــنــدوق اIـشــتـرك

للجماعات احمللّية.
2 - ............ (الباقي بـدون تغيير)..................."

القسم اخلامسالقسم اخلامس
الضرائب غير اIباشرةالضرائب غير اIباشرة

اIـاداIـادّة ة 11 : : تــعـدّل أحــكــام اIـادّة 485 مـكــرّر من قــانـون
الضرائب غير اIباشرة وتتمّم كما يأتي :

"اIادّة 485 مكرّر : يحصّـل ...... (بدون تغيير) ......

1 - ...................... (بدون تغيير)......................
2 - ................ (بـــدون تـــغــيـــيـــر حـــتى) ألـف ديـــنــار

(1.000 دج) للوحدة.

يفهم من "سعر" :يفهم من "سعر" :
rعند االستيراد : القيمة في اجلمارك -
- في الدّاخل : سعر اخلروج من اIصنع.

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

- 3% بـــالــنــســبــة ألقــســاط الــتـــأمــيــنــات الــتي يــفــوق
rويقل عن  50.000 دج أو يساويه rمبلغها  10.000 دج

- 2% بـــالــنــســبــة ألقــســاط الــتـــأمــيــنــات الــتي يــفــوق
مبلغها  50.000 دج ....... (البـاقي بدون تغيير) ..........".

القسم الرابعالقسم الرابع
الرسوم على رقم األعمالالرسوم على رقم األعمال

اIــاداIــادّة ة 6 : : تـــعــدّل وتـــتـــمّم أحــكـــام اIــادّة 14 من قـــانــون
الرسم على رقم األعمال وحترر كما يأتي :

"اIــادّة 14 : يــــتـــكــــون احلـــدث اIــــنـــشىء لــــلـــرسـم عـــلى
القيمة اIضافة :

أ)  بـالـنـسبـة لـلـمـبـيـعـاتr من الـتـسـلـيم الـقانـوني أو
اIادي للبضاعة.

غـيــر أن ..... ( بـدون تــغــيـيــر حـتى ) الــثــمن كـلــيـا أو
جزئيا.

يـتـكــون احلـدث اIـنــشىء لـلــرسم من حتـصــيل الـثـمن
كــلــيـا أو جـــزئـيــا بالـنـسـبــة لـلـمـبـيـعات احملـقـقــة في إطـار
األســـواق الـــعـــمـــومـــيـــة. وفـي غـــيـــاب الـــتـــحـــصـــيلr يـــصـــبح
الرسم على القيـمة اIضافة مستحق األداء بعد أجل  سنة

ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو اIادي للبضاعة.
ب) ............... (الباقي بدون تغيير) ................."

اIـاداIـادّة ة 7 : : تــعـدّل أحــكــام اIـادّة 30 من قـانــون الــرسـوم
على رقم األعمال وحترّر كما يأتي :

"اIـــــادّة 30 : يـــــتـم احلـــــسم فـي الــــشـــــهـــــر الـــــذي � فـــــيه
التسديد الفعلي للرسم".

اIـاداIـادّة ة 8 : : تـعـدّل أحــكـام اIـادّة 42 (الــفـقـرة األولى) من
قانون الرسوم على رقم األعمال وحترّر كما يأتي :

"اIادّة 42-1 : الـسلع واخلدمـات اIنـصوص علـيها في
الـتـشـريع اIــعـمـول به والـتي يـشـتــريـهـا �ـونـو الـشـركـات
الــبـــتــرولـــيـــة واIــعـــدّة لـــتــخـــصـــيــصـــهـــا مــبـــاشـــرة ألنــشـــطــة
الــتـــنــقـــيب والــبـــحث عن احملـــروقــات الـــســائـــلــة والـــغــازيــة
واســتـــغاللــهــا وتــمــيــيـــعــهــا ونــقــلــهــا بـــاألنــابــيب وكــذا بــنــاء

منشآت تكرير وحتويل احملروقات.

اIـاداIـادّة ة 9 : : تــعـدّل أحــكــام اIـادّة 48 من قـانــون الــرسـوم
على رقم األعمال وحترّر  كما يأتي :

"اIــــادّة 48 : يــــجب عــــلى اIـــســــتــــفـــيــــدين من الــــشـــراء
rأن يـودعـوا rــضـافــةIبــاإلعـفــاء من الـرســوم عـلى الــقـيــمـة ا
rـاليّـة وفـي يوم 15 يـنـايـر عـلى األكـثرIفي نـهـايـة الـسـنـة ا
rلــدى مــكــتب الــرســوم عــلـى رقم األعــمــال الــذي يــتــبــعــونه
حتـت طــائــلـــة غــرامــة جـــبـــائـــيـــة قــدرهـــا مــائــة ألـف ديــنــار
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حتـدد كـيـفـيـات تـنـظــيم وتـسـيـيـر هـذه الـبـطـاقـيـة عن
طريق التنظيم.

اIاداIادّة ة 14 : : تعفى من احلـقوق والرسوم  عـملية إجناز
اIنشـآت األساسيـة  والتجهـيزات والسـكنات االجتـماعية

لصالح الدولة واIمولة عن طريق هبة خارجية.

حتدد  كـيفيـات تطـبيق هذه اIـادّة بقـرار من الوزير
اIكلّف باIاليّة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلأحكام أخرى تتعلّق باIواردق باIوارد

القسم األوالقسم األوّل
أحكام جمركيةأحكام جمركية

اIـاداIـادّة ة 15 : : تـعـدّل الـتـعـريـفــة اجلـمـركـيـة عـلى مـسـتـوى
الوضعية التعريفية الفرعية رقم 40-08-87 كما يأتي :

القسم اخلامس مكرالقسم اخلامس مكرّر
إجراءات جبائيةإجراءات جبائية

اIـاداIـادّة ة 12 : : تـعـدّل  وتــتـمّم أحــكـام اIـادّة 33 من قـانـون
اإلجراءات اجلبائية  كما يأتي :

"اIــــادّة 33 : يـــــلـــــزم كـلّ شـــــخص يـــــقــــــوم ...... (بــــدون
تغييـر حتى) يذكر ذلك في احملضر.

يـــؤدي اإلخـالل بــــقـــواعــــد الــــفـــوتــــرة اIـالحـــظــــة أثــــنـــاء
�ـــارســـة احلق فـي الـــتـــحـــقـــيق إلى تـــطـــبـــيـق الـــعـــقـــــوبــات
اجلـبــائــيـة احملـــــدّدة في اIـادّة 65 من قــانـون اIــالـيّــة لـســنـة

r2003  اIعدلة واIتممة".

القسم السادسالقسم السادس
أحكام جبائية مختلفةأحكام جبائية مختلفة

اIـاداIـادّة ة 13 : : تـؤسس لــدى اIـديــريـة الــعـامّــة لـلــضـرائب
بـــطـــاقـــيــــة وطـــنـــيّـــة  Iــــرتـــكـــبي أعــــمـــال الـــغش ومــــرتـــكـــبي
اخملـالـفات اخلـطـيـرة لـلـتـشـريـعـات والـتـنـظـيـمـات اجلـبـائـية

والتجارية واجلمركية.

رقم الوضعيةرقم الوضعية
التعريفية الفرعيةالتعريفية الفرعية

تعيX اIوادتعيX اIواد

87-08-40

 أ 87-08-40-10 
ع 87-08-40-90

- علب السرعة
CKD سماةIمجموعات ا --

-- غيـرهـا

احلقوق والرسوماحلقوق والرسوم

% الرسم على القيمة اIضافة% احلقوق اجلمركية

5

15

17

17

اIــاداIــادّة ة 16 : : يـــؤسس  تــصـــريح بـــالــعـــنــاصـــر اIــتـــعــلّـــقــة
بالقيمة اجلمركية.

يـوقع  هـذا التـصـريح  اIـسـتـورد أو اIـصـرّح  ويودع
مع  التصريح مفصال.

حتدد الـبيانات  وكـيفيـات التطبـيق وكذا العـمليات
اIعنيّة بإعداد هذا التصريح عن طريق التّنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
أحكام تتعلق بأمالك الدولةأحكام تتعلق بأمالك الدولة

(للبيان)
القسم الثالثالقسم الثالث

اجلباية البتروليةاجلباية البترولية
(للبيان)

القسم الرابعالقسم الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اIـاداIـادّة ة 17 : : تـعـدّل وتــتـمم  أحــكـام اIـادّة 65 من قـانـون
اIاليّة لسنة 2003 بفقرة جديدة حترّر كما يأتي :

"اIــــادّة 65 : دون اإلخـالل بــــالــــعــــقــــوبــــات ...... (بــــدون
تغييـر).... 

تـــصـــادر الـــبــــضـــاعـــة اIـــنـــقـــولـــة بـــدون فـــوتـــرة ........
(بدون تغيير) ..........................

وعــــلـــــيهr فــــإن إعـــــداد فــــواتــــيــــر مـــــزورة أو فــــواتــــيــــر
مجــاملـة يـؤدي إلى تطبـيق غـرامـة جـبائيـة تسـاوي %50

من قيمها.

وفـــيـــمــــا يـــخـص  حـــاالت الــــغش اIــــتـــعــــلّـــقــــة بـــإصـــدار
الـفــواتــيـر اIــزورةr فـإن  هــذه الـغــرامـة اجلـبـائـيـة تـطـبق
عـلى  األشــخـاص الـذين قــامـوا بــإعـدادهـا وعــلى األشـخـاص

الذين أعدّت باسمهم .

£ـكن أيضـا أعـوان إدارة الـضـرائب اIـؤهلـX قـانـونا
.............................. (بدون تغيير) ..........................

حتـدّد كـيــفـيـات تــطـبــيق هـذه اIـادّة .......................
(الباقي بدون تغيير) .............................................."
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لسنة r2006 طبقا للـجدول "أ" اIلحق بهـذا القانونr بألف
وســـتـــمــائـــة وثالثـــة وثـــمــانـــX مـــلــيـــارا ومـــائــتـــX وأربـــعــة

وتسعX مليون دينار (1.683.294.000.000 دج).

القسم الثانيالقسم الثاني
النفقاتالنفقات

اIــاداIــادّة ة 20 : : تــعـــدّل أحـــكـــام اIــادّة 65 من الـــقـــانــون رقم
05-16 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31

ديـسـمبــر سـنــة 2005 واIـتـضمّن قـــانــون اIـاليّـــة لـسـنــة
2006 وحترّر كما يأتي :

"اIـادّة 65 : يـفـتح لــسـنـة r2006 قــصـد تـمــويل األعـبـاء
النهائية للميزانية العامّة للدولة :

1 - اعــتـمــاد مـالـي مـبــلـغه ألـف وأربـعــمـائــة  وتـســعـة
وثالثـون مـلـيـارا وخـمـسـمـائــة وثـمـانـيـة وأربـعـون مـلـيـونـا
وثــمـا¤ـائـة وثالثــة وعـشـرون ألف ديـنـار(1.439.548.823.000 دج)
لتـغطـيـة نفـقات الـتسـيـيرr يـوزع حسب كل دائـرة وزارية

طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا القانون.

2 - اعـتـماد مـالي مـبـلغـه ألفـان ومـائـة وخمـسـة عـشر
مــلـيــارا وثــمــا¤ــائــة وتــسع وســبــعــون مــلــيــونــا وثالثــمــائـة
وعـــشـــرون ألف ديـــنـــار(2.115.879.320.000 دج) لـــتـــغـــطـــيـــة
نـفـقـات الـتـجـهـيـزr ذات الــطـابع الـنـهـائيr يـوزع حـسب كل

قطاع طبقا للجدول "ج" اIلحق بهذا القانون".

اIــاداIــادّة ة 21 : : تــعـــدّل أحـــكـــام اIــادّة 66 من الـــقـــانــون رقم
05-16 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31

ديـسـمبــر سـنـة 2005 واIـتـضمّـن قـــانــون اIـاليّـــة لـسـنــة
2006 وحترّر كما يأتي :

"اIـادّة 66 : يـبـرمج خـالل سـنـة r2006 سـقف رخـصــة
بــرنامج مبلـغـه أربعـة آالف وثالثمـائة وأحد عشـر مليارا
وتـسـعـمـائـة  وسـتــة وثالثـون  مـلـيــونـا وسـتـمـائـة وعـشــرة
آالف ديــــــنــــار (4.311.936.610.000 دج)r يــــــوزع حـــــسـب كـل

قطاع طبقا للجدول "ج" اIلحق بهذا القانون.

ويـــشــــمل هــذا اIــبــلغ كــلــفـــة إعــادة تــقــيــيم الــبــرنــامج
اجلاري وكـلفة الـبرامج اجلديـدة التي £كن تـسجيـلها خالل

سنة 2006".

حتــدّد كـــيــفــيــات الــتــوزيعr عــنــد  احلــاجــة r عن طــريق
التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع

الرسوم شبه اجلبائيةالرسوم شبه اجلبائية

اIــاداIــادّة ة 18 : : تــعـــدّل أحــكـــام اIــادّة 51 من الـــقـــانــون رقم
2000-06 اIـــــؤرّخ في 27 رمـــــضــــــان عـــــام 1421 اIـــــوافق 23

ديسـمبــر سنــة 2000 واIتـضمّــن قـــانـون اIـاليّـــة لسـنـة
2001 وحترّر كما يأتي :

"اIادّة 51 : يؤسس لفائـدة غرف التجـارة والصناعة
والــغــرفــة اجلــزائــريـــة لــلــتــجــارة والــصـــنــاعــة رسم ســنــوي
Xاجلـــــزائــــريــــ Xاالقــــتــــصـــــاديــــ XــــتــــعـــــامــــلـــــIيــــدفـــــعه  كـلّ ا
(األشخـاص الـطـبـيعـيـX واألشـخـاص اIـعنـويـX) اIـقـيدين
في الـسـجل الـتجـاري . يـحـدد اIـبلـغ السـنـوي لـهـذا الرسم

كما يأتي :

Xبـالـنـسـبة لـألشخـاص الـطـبـيـعـي r200 دج سنـويـا -
r للنظام اجلزافي Xاخلاضع

Xبـالـنـسبـة لألشـخاص الـطـبيـعـي r500 دج سـنـويـا -
rاآلخرين

. XعنويIبالنسبة لألشخاص ا r1000 دج سنويا -

يــــحــــصـــل الــــــرسم كـــــمــــــا هــــــو احلـــــــال بـــــالــــنــــســــبــــة
للضــرائب اIبـاشـرة.

حتـدّد كيفـيـات دفـع هــذا الـــرسم وتخصيص ناجته
عــن طـريق التنظيم".

اجلزء الثانياجلزء الثاني
اIيزانية والعمليات اIالياIيزانية والعمليات اIاليّة للدولةة للدولة

الفصل األوالفصل األوّل
اIيزانية العامة للدولةاIيزانية العامة للدولة

القسم األوالقسم األوّل
اIوارداIوارد

اIــاداIــادّة ة 19 : : تــعـــدّل أحــكـــام اIــادّة 64 من الـــقـــانــون رقم
05-16 اIـــــؤرّخ في 29 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق 31

ديسـمبــر سنــة 2005 واIتـضمّـن قـــانـون اIـاليّـــة لسـنــة
2006 وتتمّم وحترّر كما يأتي :

"اIــادّة 64 :  تـــقــدّر اإليـــرادات واحلــواصل واIـــداخــيل
اIطبقة على النفـقات النهائية  للمـيزانية العامّة للـدولة
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"اIــــادّة 85 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســــاب
تـــخـــصـــيص خـــاص رقـــمه 089-302 وعـــنـــوانه "الـــصـــنـــدوق

اخلاص لتطوير مناطق اجلنوب".

يقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- تـخــصـيــصـات اIـيــزانـيـة ..................................
r(بدون تغيير حتى)  اجلباية البترولية

- كل اIـــــوارد األخـــــرى ..... (بــــــدون تـــــغـــــيـــــيـــــر حـــــتى)
rاإلعانات احملتملة

- تخـصيـصـات اIيـزانيـة اIمـنـوحة سـنويـا في إطار
البرنامج اخلاص لتطوير واليات اجلنوب.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- تـمـويل ............. (بــدون تـغـيــيـر حــتى)  اIـشـاريع
rهيكلةIا

- الـــتــــمـــويل اIــــؤقت لـــلــــبـــرنـــامـج اخلـــاص بـــتــــطـــويـــر
واليات اجلنوب.

- تـقـرر  اIشـاريع اIـمولـة عن طـريق هذا الـصـندوق
في مجلس الوزراء.

يـكــون الــوزيـر اIــكـلف بــاIــالـيــة هـو اآلمــر بـالــصـرف
الرئيسي لهذا احلساب.

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

اIــاداIــادّة ة 24 : : تــعـــدّل  وتــتـــــمّم أحــــكــــام الـــمـــادّة 25 مــن
األمــــر رقم 05-05 اIــــؤرّخ في 18 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1426 اIــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2005 واIـــتـــضـــمّن قـــانـــون

اIاليّة التكميلي لسنة 2005  وحترّر كما يأتي :

"اIــــادّة 25 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســــاب
تــخـــصـــيص  خـــاص رقــمه 118-302 وعــنـــوانه "الـــصــنــدوق
الوطني  لتحضير الفــرق الـوطنية قصـد اIشــاركـة في

األلعاب اإلفريقية التاسعة".

يقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rتخصيصات ميزانية الدولة -
rمساهمات الهيئات الوطنية -

- الهبات والوصايا.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ميزانيات مختلفةميزانيات مختلفة

القسم األوالقسم األوّل
اIيزانية اIلحقةاIيزانية اIلحقة

(للبيان)

القسم الثانيالقسم الثاني
ميزانيات أخرىميزانيات أخرى

(للبيان)

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلسابات اخلاصة للخزينةاحلسابات اخلاصة للخزينة

اIـاداIـادّة ة 22 : : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اIادّة 67 من الـقـانون
رقم 03-22 اIـؤرّخ في 4 ذي الـقــعــدة عـام 1424 اIـوافق 28
ديـسـمبــر سـنــة 2003 واIـتـضمّن قـــانــون اIـاليّـــة لـسـنــة

2004  وحترّر كما يأتي :

"اIـادّة 67 : يـفــتــح في كـتــابــات اخلـــزيـنــــة حـســـاب
تــخـــصــيص خـــاص رقــمه r302-116 وعــنـــوانه "الـــصــنــدوق

اخلاص بالتنمية االقتصادية للهضـاب العلـيـا".

ويقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- تـخـصـيـصـات مـيزانـيـة لـلـدّولـة ..... (بـدون تـغـيـير

rحتى) اجلباية البترولية
- أي مورد آخر .................... (بـدون تغيـير حتى)

rمعونة محتملة
- تخـصـيصـات اIيــزانـيــة اIـمنــوحـــة سنـــويــا في

إطار البرنامج التكميلي لتنميـة الهضاب العليا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- الــــتـــمــــويل الــــكـــلّـي ......... (بـــدون تــــغـــيــــيــــر حـــتى)

rالهضاب العليا
rنطقةIدعم ................ (بدون تغيير حتى) في ا -
- الــتـمــويل اIــؤقّت لــلـبــرنـامج الــتــكـمــيـلـي لـتــنـمــيـة

الهضاب العليا.
................... (الباقي بدون تغيير) .................."

اIـاداIـادّة ة 23 : : تـعدّل وتـتـمّم أحـكـام اIادّة 85 من الـقـانون
رقم 97-02 اIــــؤرّخ في 2 رمــــضــــان عــــام 1418 اIــــوافق 31
ديـسـمبــر سـنــة 1997 واIـتـضمّـن قــانــون اIـاليّـــة لـسـنــة

r1998 اIعدّلة واIتمّمةr وحترّر كما يأتي :
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يقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

- نــفــقـات الــتـأهــيل اIــرتـبــطــة بـتــرقـيــة الــتـنــافـســيـة
الصناعيةr ال سيّما منها تلك اIتعلّقة بـما يأتي :

rالتقييس *

rاجلودة *

rاالستراتيجية الصناعية *

rلكية الصناعيةIا *

rالتكوين *

rاإلعالم الصناعي والتجاري *

rالبحث والتنمية *

rاإلفـراق *

* ترقية اجلمعيات اIهنية في قطاع الصناعة.

- الـنـفـقـات اIرتـبـطــة بـالـدّراسـات اIتـعـلّـقـة بـإجنــاز
أشــــغــــال إعــــادة تـــأهـــــيـل اIـــنــــاطـق الـــصــــنــــاعــــيــــة ومـــنــــاطق

rالنشـاط

- النفـقات اIـرتبطـة بالـدراسات والتـهيـئة وإحداث
rناطق الصناعية ومناطق النشاطIا

- اIصـــاريف اIـدفوعـــة في إطــــار تطـبـيق بــرامج
الـتـكـوين اIـوجّهــة Iـسـيـري اIـنـاطق الـصـنــاعـيــة ومنـاطق

rالنشـاط

- الـنــفــقـات الــنــاجتـة عن اIــهــام الـتـي هي عـلـى عـاتق
اللّجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.

اآلمر بصرف ........ (الباقي بدون تغيير)..........".

27 : : تــعــدّل أحــكــام اIـادّة 227 من الــقــانـون رقم اIـاداIـادّة ة 
01-21 اIـؤرّخ في 7 شـوّال عام 1422 اIـوافق 22 ديـسـمـبــر

r2002 ـــالــيّـــة لـــســنـــةIــتـــضــمّـن قـــــانـــون اIســنــــة 2001  وا
اIعدّلة واIتمّمة  وحترّر كما يأتي :

"اIــادّة 227 : يـــفـــتـح في كــــتـــابـــات اخلــــزيـــنــــة حـــســـاب
تــخـصــيص خــاص رقـمه 107-302  وعـنــوانه "صــنـدوق دعم

االستثمار".

في باب النفقات :في باب النفقات :

- الـــنـــفـــقـــات اIـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــرق الـــوطـــنـــيـــة قـــصـــد
اIشاركة في األلعاب اإلفريقية التاسعة.

الوزير اIكلف  ...... (الباقي بدون تغيير .....)".

اIـاداIـادّة ة 25 : : تـعـدّل اIادّة 10 من الـقـانون رقم 02-2000
اIــــؤرّخ في 24 ربـــيع األوّل عـــام 1421 اIــــوافق 27 يـــونـــيـــو
سـنـة 2000  واIــتـضــمن قــانـون اIــالــيـة الــتــكـمــيـلـي لـســنـة

2000 وحترّر كما يأتي :

"اIــــادّة 10 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تـخــصــيص خـاص رقم 103-302 وعــنـوانـه "صـنــدوق ضـبط

اإليرادات".

يقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- فـــــوائـض الـــــقــــيـم الـــــنـــــاجتـــــة عن مـــــســـــتـــــوى جتــــاوز
rاليّةIإيرادات اجلباية البترولية لتقديرات قانون ا

- تـــســــبـــيــــقـــات بــــنك اجلـــزائــــر اIـــوجّــــهـــة لــــتـــســــيـــيـــر
rديونية اخلارجية بكيفية فعّالةIا

- كل اإليرادات األخرى اIتعلّقة بسير الصندوق.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- تـــــمــــــويل عــــــجـــــز اخلــــــزيـــــنــــــة دون أن يـــــقـلّ رصـــــيـــــد
rالصندوق عن 740 مليار دينار

- تخفيض اIديونية العمومية.

إن الـــوزيـــر اIـــكـــلّـف بـــاIـــالـــيّـــة هـــو اآلمـــر بـــالـــصــرف
الرئيسي لهذا احلساب.

حتــــدّد كــيــفــيــــات تــطــبــيـق أحــكـــــام هـــذه اIــادّة عـن
طـريق التّنظيم.

اIـاداIـادّة ة 26 : : تـعدّل وتـتـمم أحـكـام اIادّة 92 من الـقـانون
رقم 99-11 اIــؤرّخ في 15 رمـــضـــان عـــام 1420 اIــوافق 23
ديـسـمبــر سـنــة 1999  واIتـضمّـن قـــانــون اIالـيّــة لسـنـة

r2000 اIعدّلةr وحترّر كما يأتي :

"اIــــادّة 92 : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تخـصيص خـاص رقمه 102-302 وعـنوانـه صنـدوق ترقـية

التنافسية الصناعية".
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تـتـحمـل ميـزانـيـة الدولـة الـعالوة الـتكـمـيـليـة لـفـائدة
أصــحــاب مــعــاشـات الــتــقــاعــد ومـعــاشــات الــعــجــز والـعالوة

التكميلية Iنح التقاعد.

يـــســـري مـــفـــعـــول أحـــكــــام هـــذه اIـــادة ابـــتـــداء من أول
يوليو سنة 2006.

اIــــاداIــــادّة ة 30 : :  يـــــنــــشــــأ صــــنـــــدوق وطــــني الحـــــتــــيــــاطــــات
التقاعد.

يـــتــولـى الــصــنـــدوق مــهـــمــة تـــســيــيـــر اIــوارد اIـــالــيــة
اIــــســـــنــــدة إلــــيـه من أجـل تــــكــــويـن احــــتـــــيــــاطــــات مـــــوجــــهــــة
لـلــمـســاهــمـة في اســتـمــرار اIــنـظــومـة الــوطـنــيــة لـلــتـقــاعـد

ود£ومتها.

تتكون اIوارد اIالية للصندوق من : 

r 1 - 2 % من ناجت اجلباية البترولية

2 -  حصة من الفائض في خزينة صناديق الضمان
rاالجتماعي

3 - حصة من عائدات تأجير وبيع األمالك العقارية
rكلفة بضمان أداءات التقاعدIنقولة للصناديق اIوا

r4 - عائدات توظيف األموال

r5 - الهبات والوصايا

6 - كل اIــوارد األخــرى أو اIــســاهــمــات أو  اإلعــانـات
rاحملتملة

توظف موارد الصـندوق بصفة حصرية في سندات
الدولة.

يـــقــــرر اســــتــــعـــمــــال مــــوارد الــــصـــنــــدوق فـي مـــجــــلس
الوزراء ويحدد عن طريق التنظيم.

تــعـفى  اIــبــالغ االحــتـيــاطـيــة وكــذا الـعــائــدات اIـالــيـة
الناجتة عنها من كل ضريبة ورسم.

حتـدد احلصص اIـذكورة في الـنـقطـتX 2 و3 من هـذه
اIادة عن طريق التنظيم.

يحدد تنظيم الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.

اIـاداIـادّة ة 31 : :  يـنــشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

يقيّد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

- الــتــكــفل بــكل أو جــزء من اIــصــاريف الــنـاجتــة عن
عمليات ترقية ومتابعة االستثمارات.

الــوزيــر اIــكـــلف بــتــرقــيــة االســتــثــمــارات هــو اآلمــر
الرئيسي بصرف هذا احلساب.

حتـــدّد كــيـــفــيــات تــســـيــيــر صــنــدوق دعـم االســتــثــمــار
وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مختلفة تطبق  على العمليات اIاليأحكام مختلفة تطبق  على العمليات اIاليّة للدولةة للدولة

اIــاداIــادّة ة 28 : : تـــتـــكـــفل  الـــدولـــــة بـــخـــصـــوم اIـــؤســـســـات
العـموميـة االقتصـادية احمللــة التي لم يتم الـتنازل عن أي

أصــل من أصولها لفـــائدة األجــراء.

يـتــرتب عـلى هـذا الــتـكـفل حتـويـل أصـول اIـؤسـسـات
العمومية االقتصادية احمللة اIعنية إلى  الدولة.

تـســجـل الـنــفـقــات اIـرخص بــهـا في هــذا اإلطـــار في
حـــســاب الـــتـــخـــصـــيص اخلــــاص لـــلـــخــــزيــنــــة رقم 302-076

الذي عنوانه "حساب تصفية اIؤسسات".

rعـــنـــد احلـــاجــة rـــادّةIحتـــدّد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجب تعليمة من وزير اIالية.

اIـاداIـادّة ة 29 : :  تـؤسـس عالوة تـكــمـيــلـيــة شـهــريـة لــفـائـدة
أصـحاب مـعاشـات التـقاعـد وأصحـاب معاشـات العـجز من
الدرجـتـX الثـانيـة والـثالـثة كـمـا هي محـددة في اIادة 36
من الــقـانـون رقم 83 - 11 اIـؤرّخ في 2 يـولـيـو سـنـة 1983

واIتعلق يالتأمينات االجتماعية.

وتـــمــنح هــذه الـــعالوة Iــعــاشــات نـــظــام األجــراء الــتي
يقل مبلغها الشهري عن عشرة آالف دينار (10.000 دج).

تؤسس عالوة تـكميـلية شـهرية لـفائدة أصـحاب منح
تـقاعد نـظام األجـراء التي يـقل مبـلغهـا الشـهري عن سـبعة

آالف دينار (7.000 دج).

يــتـغـيــر مـبـلغ الــعالوة الـتـكــمـيـلـيــة Iـنح الـتــقـاعـد من
10% إلى 50% حـــسب مـــســـتـــوى اIـــنـــحـــة اIـــقـــبـــوضـــة وفق

جدول يحدد عن طريق التنظيم. 
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182.217.000

20.454.000

305.300.000

118.195.000

850.000

117.323.000

626.144.000

12.500.000

10.000.000

�

22.500.000

118.650.000

118.650.000

767.294.000

916.000.000

1.683.294.000

اIبالغ (بآالف  د.ج)اIبالغ (بآالف  د.ج)إيرادات اIيزانيةإيرادات اIيزانية

1 - اIوارد العادية - اIوارد العادية

1 -  - 1 - اإليرادات اجلبائية : - اإليرادات اجلبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اIباشرة  .......................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع .........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم اخملتلفة على األعمال............................................

( مـــنـــــــــهـــا الـــــرسـم عــــلـى الـــقـــــــيـــمــــة الــــــمـــضــــافـــة عـــــــلى الـــــمـــنــــتـــوجـــات
اIستوردة) ...................................................................................
004 - 201 - حاصل الضرائب غير اIباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل اجلمارك ......................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - اإليرادات العادية : - اإليرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل األمالك الوطنية ..............................................

007 - 201 - احلواصل اخملتلفة للميزانية .....................................................

008 - 201 - اإليرادات النّظاميّة ................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - اإليرادات األخرى : - اإليرادات األخرى :

اإليرادات األخرى ........................................................................

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اIوارد العاديةمجموع اIوارد العادية

2 - اجلباية البترولية : - اجلباية البترولية :

011 - 201 - اجلباية البترولية ..................................................................

اجملموعاجملموع العام لإليرادات العام لإليرادات

اIالحقاIالحق

اجلدول ( أ )اجلدول ( أ )

اإليرادات النهائية اIطباإليرادات النهائية اIطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2006
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رئاسة اجلمهورية.........................................................................................

مصالح رئيس احلكومة..................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................
الشؤون اخلارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اIالية.........................................................................................................
الطاقة واIناجم............................................................................................
اIوارد اIائية...............................................................................................
اIساهمات وترقية االستثمارات....................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية واألوقاف.............................................................................
اجملاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفالحة والتنمية الريفية..............................................................................
األشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
االتصال......................................................................................................
اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال............................................................
العالقات مع البرIان....................................................................................
.............................................................................XهنيIالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
الصناعة......................................................................................................
العمل والضمان االجتماعي............................................................................
التشغيل والتضامن الوطني..........................................................................
الصيد البحري واIوارد الصيدية...................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................
السياحة......................................................................................................

اجملموعاجملموع الفرعي الفرعي
التكاليف اIشتركةالتكاليف اIشتركة
اجملموع العاماجملموع العام

اجلدول ( ب )اجلدول ( ب )
توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2006  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

4.375.766.000

2.047.229.000

224.766.775.000

186.801.848.000

32.409.098.000

19.548.923.000

26.262.627.000

3.664.963.000

4.625.415.000

269.295.000

2.999.487.000

8.168.033.000

110.081.456.000

1.069.551.000

5.623.943.000

222.455.012.000

21.183.889.000

2.798.151.000

70.337.276.000

7.346.539.000

3.553.324.000

958.384.000

85.669.925.000

1.051.631.000

103.955.000

16.985.289.000

5.076.173.000

394.262.000

19.736.360.250

75.746.163.750

701.061.000

11.380.291.000

818.283.000

1.179.010.378.000

260.538.445.000

1.439.548.823.000

اIبالغ ( دج)اIبالغ ( دج)
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اجلدول ( ج )اجلدول ( ج )

توزيعتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2006  حسب القطاعات  حسب القطاعات

(بآالف د.ج)بآالف د.ج)

القطــاعاتالقطــاعات

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

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

دعم اخلدمات اIنتجة ..........................................................

اIنشآت القاعدية االقتصادية واإلدارية .................................

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

اIنشآت القاعدية االجتماعية والثقافية ................................

دعم احلصول على السكن .....................................................

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

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

اجملموع الفرعي لالستثماراجملموع الفرعي لالستثمار

آجال استحقاقات تسديد سندات اخلزينة :

�تلكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ......................

دعم النشاط االقتصـادي (تخصيصات حلساب التخصيص اخلاص
وخفض نسب الفوائد).......................................................

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

احتياطي لنفقات غير متوقعة

اجملموع الفرعي للعمليات برأس اIالاجملموع الفرعي للعمليات برأس اIال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

1.125.000

675.168.400

84.981.600

2.031.528.300

366.581.060

225.561.500

356.290.750

272.472.000

112.228.000

4.125.936.610

-

-

150.000.000

36.000.000

186.000.000

4.311.936.610

313.000

278.033.900

55.122.800

544.862.600

269.368.660

90.518.000

172.690.250

200.877.000

118.158.000

1.729.944.210

3.895.000

277.040.110

80.000.000

25.000.000

385.935.110

2.115.879.320

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفع رخص البرامجرخص البرامج
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- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 90- 30 اIــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اIـوافق أول ديـسمـبر سـنة 1990

rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  98- 04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عـام  1419 اIـوافق  15 يــونـيــو ســنـة 1998 واIــتــعـلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 03- 10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام  1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 04- 07  اIــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1425 اIـوافق  14 غــشت ســنـة 2004

rتعلق بالصيدIوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم  05- 12 اIــــؤرخ في 28
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام  1426 اIــوافق  4 غــشت ســنــة 2005

rياهIتعلق باIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIــادة األولى:  اIــادة األولى:  دون اIــســاس بــاألحــكـــام الــتــشــريــعــيــة
اIتعلقة بـأصناف احليوانات احملـميةr يهدف هذا األمر إلى
حتــديـد كــيـفــيـات حــمـايــة بـعض األنــواع احلـيــوانـيــة اIـهـددة

باالنقراض واحملافظة عليها.

اIــــادة اIــــادة 2 :  : يــــقـــصــــد في مــــفــــهــــوم هـــذا األمــــر بــــاألنـــواع
احلـيـوانــيـة اIـهـددة بــاالنـقـراضr أنــواع احلـيـوانــات الـبـريـة
الـتي يـتــعـرض وجـودهـا كــنـوع إلى ضـرر كــبـيـر يـؤدي إلى
انـقـراضـهـاr وتـكـون نـتـيـجـة لـذلك مـوضـوع تـدابـيـر حـمـايـة

ومحافظة خاصة.

اIادة اIادة 3 :  : األنواع احليوانية اIهددة باالنقراض هي:

صنف الثدييات :صنف الثدييات :
rأروية ردن الكم :- أروية ردن الكم : أموتراغوس الرفيا -

 rاألوريكس :- األوريكس : أوريكس داما -
rاأليل البربري :- األيل البربري : سرفوس إيالفوس باربروس -

rالضبع اخملطط :- الضبع اخملطط : هيينا هيينا -
rالغزال األحمر :- الغزال األحمر : غزيال روفينا -
rغزال األطلس :- غزال األطلس : غزيال كوفيري -

rغزال داما :- غزال داما : غزيال داما -
rغزال دوركاس :- غزال دوركاس : غزيال دوركاس -

 أمر رقــم  أمر رقــم 06 -  - 05 مؤرخ في  مؤرخ في 19 جم جمـادى الثادى الثّانانـية عام ية عام 1427
اIاIــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــيــــو سو ســــنــــة ة r2006 يr يــــتــــعــــــلـــق بلـــق بــــحــــــمــــايـــايـــــــة
بــــــــــعض األنعض األنــــــــــواع احلواع احلــــــــــيــــــــــوانوانــــــــــيــــــــــة اIة اIــــــــــهــــــــــددة بددة بــــــــــاالناالنــــــــــقــــــــــراضراض

واحملافظة عليها.واحملافظة عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيــس اجلمهورية
- بنـاء عـلى الدسـتـورr السيـمـا اIواد  17 و 18 و122 

rو 124 منه
- و�ــقـتـضـى االتـفـاقــيـة اخلـاصــة بـالــتـجـارة الــدولـيـة
في أنـــــواع احلـــــيـــــوانــــات والـــــنـــــبـــــاتـــــات الــــبـــــريـــــة اIـــــهــــدّدة
بـاالنــقـراضr اIــوقـعــة بـواشــنـطن في 3 مــارس سـنـة 1973
والــــتـي انـــضـــمـت إلــيــهــا اجلــزائــر �ــوجب اIــرســوم رقم
82-498 اIـــــؤرّخ في 9 ربــــــيع األوّل عـــــام 1403 اIـــــوافق 25

r1982 ديسمبر سنة
- و�ـقتـضى مـعاهـدة احملافـظة عـلى األنـواع اIهـاجرة
من احليوانات الفطريةr احملررة ببون في 23 يونيو سنة
1979 واIــصادق علــيـها �ــوجب اIـــرسوم الـرئاسي رقم

 05 - 108 اIــــــؤرخ في  20 صــــــفــــــر عــــــام  1426 اIــــــوافق 31

r2005 مارس سنة
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم  66 - 155 اIـــــؤرخ في 18
صـفـر عام  1386 اIـوافق  8  يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضمن

rتممIعدل واIا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم  66 - 156 اIـــــؤرخ في 18
صـفـر عام  1386 اIـوافق  8  يـونـيـو سـنة  1966 واIـتـضمن

rتممIعدل واIا rقانون العقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 58 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اIــــوافق 26  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84- 12 اIــــؤرخ في 23
رمــــــضــــــان عــــــام  1404 اIــــــوافق 23  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1984

rتممIعدل واIا rتضمن النظام العام للغاباتIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرخ  في 7
جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1408 اIـوافق 26  يـنـايــر سـنـة 1988
واIـتــعـلق بـنـشـاطـات الــطب الـبـيـطـري وبــحـمـايـة الـصـحـة

rاحليوانية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 08 اIــــؤرخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلق

rتممIا rبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90- 09 اIــــؤرخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلق

rتممIا rبالوالية
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تُـــســتـــشــار الـــلــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوزيــر اIـــكــلف
بـالصـيدr في كـل اIسـائل اIتـعلـقة بـالوضـعيـة العـامة لـهذه

األنواع وحمايتها واحملافظة عليها.

حتـدد صالحــيـات هـذه الـلــجـنـة وتــشـكـيــلـتـهــا وطـريـقـة
سيرها عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 6 :  :  حتدد اجملاالت التي تـعيش فيـها احليوانات
اIــــذكـــورة فـي الـــقــــائــــمــــة احملـــدّدة فـي اIـــادّة  3 أعـالهr وكـــذا
مــواقع تــكـــاثــر األنــواع اIـــعــنــيـــة ومــجــاالت راحــتـــهــاr عــلى
rــادة  5 أعالهIـــنـــشــأة �ـــوجـب اIأســـاس أشــغـــال الـــلـــجـــنـــة ا
�رسوم يـوضح التّدابـير اIـقيدة واIـطبـقة حلمـاية األنواع

اIعنية واحملافظة عليها وتكاثرها.

اIـادة اIـادة 7 :   :  تـــتــولى الــلــجــنــة الـــوطــنــيــة لـــحــمــايـــة
األنــــــواع احلــــــيــــــوانــــــيــــــة الــــــمـــــــهـــــــددة بـــــــاالنـــــــقـــــــراضr فــي
الـمـجــاالت الـتـي � ضـبطـها حـسب الكـيفـيات احملددة في
اIــادة  6 أعالهr مـــتـــابــعـــة الـــنـــوع اIــعـــني ومـــواقع تـــكـــاثــره

ومجاالت راحته وتقييم أعداده.

تـــعــد الــلـــجــنـــة  تــقــريـــرا ســنـــويــا  عن تـــطــور األنــواع
اIهددة باالنقـراض ومواطنها وتـرسله إلى الوزير اIكلّف

بالصّيد.

8 :  :  يـــمنــع فــي الـــمــجاالت واIــنـاطق احملدّدة اIادة اIادة 
الـتــي � ضــبطــهـا حــسب الـكـــيــفــيات الـتي حددها هذا
األمــرr كل اســتــعــمــال أو نــــشــــاط أو بــــنـــاء أو إقــامــة أيـة
مـنـشـأة غــيـر مـرخص بــهـا صـراحــة وفق الـكـيــفـيـات احملـددة

�وجب أحكام  اIادة 6 أعاله.

اIــــادةاIــــادة 9 : :  يــــعــــاقـب كل من يـــــخــــالف أحــــكــــام اIــــادة 4
أعـالهr بـــــــاحلـــــــبس مـن ســـــــنــــــة (1)  إلـى ثالث (3) ســـــــنــــــوات
وبـــــغــــــرامــــــة من مــــــائــــــتي ألـف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) إلى

خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج).

تــصـــادر مــنـــتــوجـــات الــصـــيــد واألســـلــحـــة والــذخـــائــر
واIــركــبــات وكـل الــوســائل الــتي اســتـــعــمــلت في صــيــد أو

قبض  هذه احليوانات.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اIــــــادة اIــــــادة 10 :  : دون اIــــــســـــــاس بــــــالـــــــعــــــقـــــــوبــــــات األخــــــرى
rعـمول به في هـذا اجملالIـنصـوص علـيهـا في الـتشـريع اIا
يـعــاقب بــاحلـبس من ســنـة (1 )  إلى سـنـتX (2) وبــغـرامـة
من مــــائــــة ألـف ديــــنـــار ( 100.000دج) إلى ثـالثــــمـــائــــة ألف
دينار ( 300.000 دج) كل شخص سمح أو سهل أو ساعد أو
ســاهـم بــأي طــريــقــة كــانت في صــيــد احلــيــوانــات أو أجــزاء
rادة  3 أعالهIـذكورة في القائـمة احملددة في اIاحليوانات ا

وقبضها  وحيازتها ونقلها وتسويقها.

rغزال الصحراء :- غزال الصحراء : غزيال ليبتوسروس -
rالفنــك :- الفنــك : فنيكوس زردا -

rالفهــــد :- الفهــــد : أسينونيكس جوباتوس -
rقط الرمال :- قط الرمال : فليس مارغاريتا -
rهــاة : مهاة ناسوماكوالتوسIهــاة :- اIا -

صنف الطيور :صنف الطيور :
rأبو منجل :- أبو منجل : جيرونتيكوس إرميتا -

- إيـــــرســــمــــاتــــور ذو الــــرأس األبــــيض :- إيـــــرســــمــــاتــــور ذو الــــرأس األبــــيض : أوكــــســــيــــورا
rلوكوسيفاال

rفالكو نوماني : Xباز شاه -: Xباز شاه -
rحاج باز :- حاج باز : فالكو برقرينوس -

rاحلبارى :- احلبارى : كالميدوتيس أندوالتا -
rاحلبارى الكبيرة :- احلبارى الكبيرة : أوتيس تاردا -

rفرخ احلبارى :- فرخ احلبارى : تيتراكس تيتراكس -

 صنف الزواحف: صنف الزواحف:
-  السلحفاة اإلغريقية :-  السلحفاة اإلغريقية : تستودو قرايكا.

rالضب :- الضب : أورو ماستيكس أكانتينيروس -
rورل الصحراء :-  ورل الصحراء : فرانوس غريزنس  -

£ـكن تـوسـيع الـقـائـمة احملـدّدة في هـذه اIـادة لـتـشمل
أنـــواعـــا حـــيــوانـــيـــة أخــرى مـــهـــدّدة بـــاالنــقـــراض عن طـــريق

التنظيم.

اIــادة اIــادة 4 : : دون اIـــــســاس بــــاألحـــــكــام الــتــــشـــريــعـــيــة
اIـــعـــمـــــول بـــهــــــاr £ـــــنع صـــيـــد احلــــيـــوانـــات اIـــذكـــورة في

القائمة احملددة في اIادة 3  من هذا األمرr بأيّ وسيلة.

و£ـــــنع كـــــذلـك قـــــبـض الـــــحــــيــــوانــــات أو أجــــزاء من
احلــــيــــوانـــات اIــــهـــدّدة بــــاالنـــقــــراضr وحــــيـــازتــــهـــا ونــــقـــلــــهـــا

وحتنيطها وتسويقها.

ال£ـكن الـتـرخــيصr حـسب كـيـفــيـات حتـدّد عن طـريق
الـــتــنـــظــيمr إالّ لـــقــبض عـــيّــنـــات من احلــيـــوانــات اIــصـــنــفــة
كـأنـواع حـيـوانـات مـهـددة بـاالنـقـراض ألهـداف تـخص فـقط
البحث العلمي أو التكاثر إلعادة اإلعمارr أو حيازتها من

طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. 

اIــــادة اIــــادة 5 :  : تــــنــــشـــــأ جلــــنـــــة وطــــنــــيـــــة حلــــمـــــايــــة األنــــواع
احلــيـــوانــيــة اIـــهــدّدة بـــاالنــقـــراضr تــتـــكــون من خـــبــراء في
احلـيـوانـات البـريـة والـصـحة احلـيـوانـيـة وحمـايـة األنـظـمة

البيئية. 
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"اIادة  2 : ........................................................

..............................................................................

£ــكن إجنــاز اخلــدمــة اIــدنــيــة كــذلك لــدى اIــؤســسـات
الـتـابـعة لـلـقـطـاع اخلاص لـلـصـحـة حسب كـيـفـيـات حتدد عن

طريق التنظيم ".

3 : : تــــعــــدل أحـــكــام اIـادة 18 من الــقــانـون رقم اIـادة اIـادة 
84 -10 اIـؤرخ في  9 جـمـادى األولى عام 1404 اIـوافق  11

فبراير سنة 1984  واIذكور أعالهr كما يأتي  :

" اIـــــــادة 18 : £ـــــكن مــــعـــــادلــــة اIــــدة الــــفـــــعــــلــــيــــة ألداء
اخلـــــــدمـــــة اIـــــــدنــــيـــــــة  حــــــســـب اIــــــنـــــاطــق وقـــــطــــاعــــات
الـنشاط والوحـدات االقتصاديــة و مشاريع التـنمية وكذا
حـــــــسب اIـــــــؤهالت الـــــــتي حتـــــــظى بـــــــاألولــــــويـــــــة فـي إطــــــار

مخططـات التنميـة على أالّ تقل عن سنة واحد ة(1) .
.......... ( الباقي بدون تغيير).........."

4 :  :  يــنــشــر هــذا األمــر في اجلــريــدة الــرّســمــيّــة اIـادة اIـادة 
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمأمـر رقم  ر رقم  06 -  - 07 م مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمــــادى الادى الـثّـانانـيـة عة عـام ام 1427
اIاIــــــــوافق وافق 15 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ة r 2006  يـr  يـــــــــعـعـــــــــدل و يدل و يــــــــتــــــــمـممـم
الالــــقـقـــــانـانــون رقم ون رقم 85 - -05 اI اIـؤرخ في ؤرخ في 26 ج جــــمـمـــــادى األولىادى األولى
واIـتـتــعلـقعلـق  Iـوافـق وافـق 16 ف فـبـرايـرايــر سر سـنـة ة 1985 واIا Iعـعــام ام 1405 ا

بحمايــة الصحة وترقيتهـا.بحمايــة الصحة وترقيتهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 17-122
rو124 منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 84 -10 الــــــمــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عـام 1404 اIـوافق 11 فــبـرايـــــر ســنـة 1984

rتممIعدل و اIا rدنيةIتعلق باخلدمة اIوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 85 -05 اIــــؤرخ في 26
جــمـادى األولى عـام 1405 اIـوافـق 16 فـبـرايــــر سـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاIوا

rو بعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

11 :  : يـعــاقـب بـالــــحــــبس مـــن ســــنـة ( 1)  إلى اIـادة اIـادة 
ثمانية عشر ( 18) شهرا وبغرامة من خمسX ألف دينار
( 50.000 دج) إلى مـــــائـــــتي ألـف ديـــــنــــار ( 200.000 دج) كل
مـن يـــخــــالف أحــــكـــام اIـــادة 8 أعـاله . كـــمــــا يـــلــــزم مــــرتـــكب
اخملالفةr زيـادة على ذلكr �صاريف هدم البنايات وإعادة

الوضعية إلى حالتها األولى.

وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

اIـادةاIـادة 12 :  :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـر رقـم أمـر رقـم 06 -  - 06 م مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمـادى الادى الـثّـانانـيـة عام ة عام 1427
اIاIــــــــــوافق وافق 15 ي يــــــــــولولــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة r r2006   يـــــعـــــدل و يــــتـــــمم يـــــعـــــدل و يــــتـــــمم
الــقــانـــون رقـم الــقــانـــون رقـم 84-10 اIـــؤرخ فـي  اIـــؤرخ فـي 9 جـــمــادى األولى جـــمــادى األولى
عام عام 1404 اIوافق  اIوافق 11 فبـرايــر سـنـة  فبـرايــر سـنـة 1984 واIـتعلــق واIـتعلــق

باخلدمــة اIـدنيـة.باخلدمــة اIـدنيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريـة
- بــنــاء عــلى الـــدســتــورr الســيّّــمــا اIــادتــان 122 و124

rمنه
- و�ـــقـــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -10 اIــــؤرخ فـي 9
جــمــادى األولى عـام 1404 اIـوافق  11 فـــبـرايــر ســنـة 1984

rتممIعدل و اIا rدنيةIتعلق باخلدمة اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممIعدل واIا rتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يصدر األمر اآلتي نصه : يصدر األمر اآلتي نصه : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهـدف هـذا األمـر إلى تـعـديل وتـتـمـيم
بـــعـض أحـــكــام الـــقـــانـــون رقم 84-10 اIــؤرخ في 9 جـــمــادى
األولى عـام 1404 اIـوافق  11 فـبـرايـر سـنة 1984 واIـتـعلق

باخلدمة اIدنية.

اIـادة اIـادة  2 : : تــــتـــمــم أحــكـــام اIـادة 2 من الــقــانـون رقم
84 -10 اIـؤرخ في  9 جــمـادى األولى عـام 1404 اIـوافق 11

فبراير 1984 و اIذكور أعالهr في نهايتهاr كما يأتي : 
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اIـادة اIـادة 6 :  : تــــتـمم أحــــكـام اIادة 188 من الـقـانون رقم
85 -05 اIـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 16

فــبـرايـــر سـنـة 1985 واIـذكـور أعـالهr في نـهـايـتــهـاr بـفـقـرة
حترر كما يأتي :

"اIادة  188 : ....................................................

.............................................................................

يـــجب أن يـــكـــون الـــنـــشـــاط الـــرئـــيـــسي لـــلـــصـــيـــدلـــيــة
rبصفة ثانوية rواد الصـيدالنية. و£كنهـاIاخلاصة توزيع ا

القيام بتوزيع اIواد شبه الصيدالنية".

اIادة اIادة 7 :  : تعـدل أحكام اIادة 201 - 6 من القانون رقم
85 -05 اIـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 16

فبراير سنة 1985 واIذكور أعالهr كما يأتي :

Xــدنـــيــة بــIــادة 201 - 6 : تـــتــراوح مـــدة اخلــدمـــة اIا"
سنة واحدة (1) و أربع (4) سنوات حسب اIناطق".

8 :  :  تـــعــدل أحــكــام اIـادة 208 من الــقــانــون رقم اIـادة اIـادة 
85 -05 اIـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 16

فبراير سنة 1985 و اIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIـــــادة 208 : يـتكـفل بـاألنشـطة الـصـحيـة اIمـارسة
لــلـحـســاب اخلـاص في مــؤسـسـات اســتـشــفـائـيــة و عــيـادات
الـــــــــفـــــــــحـــص و الـــــــــعـــالج و عـــــــــيـــــــــــادات طـــب األســـــــــنـــــــــــان
والــــصــــيـــــدلـــيـــــــات ومــــخــــابــــــر الـــتــــحـــــالــــيــل الـــــطـــــبــــــيـــة

والبصريات الطـبية والنظـارات والرمامات الطبية.

يــحـــدد تــنــظــيم الـــهــيــاكل اIــذكـــورة في الــفــقــرة أعاله
وسيرها عن طريق التنظيم" .

9 :  : تــعـدل و تــتــمـم أحــكــام اIـادة 208 مــكــرر من اIـادة اIـادة 
الــــقــــانـــون رقم 85 -05 اIــــؤرخ في 26 جــــمــــادى األولى عـــام
rـــذكــور أعالهIـــوافـق 16 فـــبــــرايـــر ســــنـــة 1985 واI1405 ا

كما يأتي :

"اIادة 208 مـكرر : اIؤسـسات االسـتشـفائـية اخلـاصة
هـي مــؤســســات عالج واســتــشـــفــاء تــمــارس فــيــهــا أنــشــطــة
الطب و اجلراحة �ا فـيها طب النساء و الـتوليد وأنشطة

االستكشاف.

و£كن استغالل اIـؤسسات االستشفائية اخلاصة من
قبل :

- اIـــــــؤســـــــســــــــات ذات الـــــــشــــــــخص الــــــــوحـــــــيـــــــد و ذات
rسؤولية احملدودةIا

rسؤولية احملدودةIالشركات ذات ا -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يهـدف هـذا األمـر إلى تعـديل وتـتـميم
بــعض أحــكـــام الــقــانــون رقم 85-05 اIــؤرخ في 26 جــمــادى
األولى عـام 1405 اIـوافق 16 فـبـرايــر سـنـة 1985 واIــتـعـلق

r بحماية الصحة وترقيتها

اIـادة اIـادة 2 : : تـــتــمــم أحــكـــام اIــادة 9 من الـــقـــانـون رقم
85 -05 اIـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 16

فـــبــرايــر ســنــة 1985 واIـــذكــور أعاله بــفــقــرة 2 حتــرر كــمــا
يأتي :

"اIادة  9 : .......................................................

.............................................................................

£ـكن كــذلك إنـشـاء هــيـاكل إقــــــامـة تـدعــــم الــهـيـاكل
الـصـــــحـيـة و يــحـكـمـهــا اIـبـدأ الـتـجــاري. و£ـكن أن تـكـون
هـذه الهـياكل عـمـوميـة أو خاصـة حتـدد مهـامهــا وتـنظـيمـها

وسيرها عن طريق التنظيم".

3 :  : تــتـمـم أحــكــام الـقــانــون رقم 85 -05 اIـؤرخ اIـادة اIـادة 
في 26 جــمــادى األولى عـام 1405 اIـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة

1985 واIذكور أعاله �ادة 29 مكرر حترر كما يأتي :

" اIــادة 29 مـــكــرر : £ـــارس مـــســــؤول الـــصـــحـــة عـــلى
مـــســـتـــوى الـــواليـــة ســـلـــطـــة اIـــراقـــبــة فـي مـــجـــال الـــصـــحــة
الــعـمــومــيـة عــلى مــجــمـوع اIــؤســسـات الــصــحـيــة الــتـابــعـة

للوالية ".
اIــادة اIــادة 4 : : تــعـــدل أحــكـــام اIــادة 186 من الـــقـــانــون رقم
85-05 اIـؤرخ في 26 جــمـادى األولى عـام 1405 اIـوافق 16

فبراير سنة 1985 واIذكور أعالهr  كما يأتي :

186 :  : يــــضـــطـــلـع اIـــتـــعـــامــــلـــون الـــعــــمـــومـــيـــون "اIــادة "اIــادة 
واخلـواص بـاسـتـيـراد  اIـنـتـجـات الـصـيـدالنـيـة و تـوزيـعـهـا

باجلملة ".

5 :  : تــتـمـم أحــكــام الـقــانــون رقم 85 -05 اIـؤرخ اIـادة اIـادة 
في 26 جـمـادى األولى عام 1405 اIـوافق 16 فــبـرايــر سـنة
1985 واIــذكـــور أعاله �ــادتــX 186 مـــكـــرر و 186 مـــكـــرر 1

حترران كما يأتي :

" اIـادة 186 مـكـرر : £ــكن إصــدار تـدابــيــر حتـفــيــزيـة
لتـرقـية األدويـة اجلنـيـسة حـسب كيـفـيات حتـدد عن طريق

التنظيم".

"اIـادة 186 مـكـرر 1 : £ـكن أن يــحـدّد الـوزيـر اIـكـلف
بـالـصحـةr عـنـد احلاجـةr احلـد األدنى لألدويـة اجلـنيـسـة عـند

االستيراد".
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- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 03 -01 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rستدامة للسياحةIبالتنمية ا
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 03 -03 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 03 -10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 -07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلّق باحملروقاتIوا
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIـادة األولى  :اIـادة األولى  : يـهـدف هـذا األمـر إلى تـعـديل وتـتـميم
بــــعض أحــــكـــام األمــــر رقم 01 -03 اIــــؤرّخ في أول جــــمـــادى
الـثّـانــيـة عـام 1422 اIـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واIــتـعـلّق

بتطوير االستثمار.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـعـدل اIادّة 3 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
في 20 غــــــشت ســــنـــة 2001 واIــــذكــــور أعالهr وحتــــرّر كــــمـــا

يأتي :

"اIــادة 3 : تــــســـتـــفـــيــــد االســـتـــثـــمــــارات اIـــذكـــورة في
اIادّتX 1 و2 أعالهr باسـتثـنـاء تلك اIـذكـورة في الفـقرة 2

من هذه اIادّةr من اIزايا التي £نحها هذا األمر.
حتدّد قائمة الـنشاطات والسلع واخلدمات اIستثناة
من اIـــزايــا اIـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي هــذا األمـــرr عن طــريق
التـنظيم بـعد رأي مطـابق من اجمللس الـوطني لالستـثمار

اIذكور في اIادّة 18 أدناه".

اIـادة اIـادة 3 :  :  تـعـدل اIادّة 4 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
في 20 غــــــشت ســــنـــة 2001 واIــــذكــــور أعالهr وحتــــرّر كــــمـــا

يأتي :

"اIـادة 4 : تــنــجـز االســتـثــمــارات في حـريــة تــامّـة مع
مـراعــاة الــتـشــريع والــتـنــظــيـمــات اIــتـعــلّــقـة بــالــنـشــاطـات
اIـقــنّـنــة وحـمــايـة الــبـيـئــة. وتـســتـفــيـد هــذه االسـتــثـمـارات
بـقـوّة الـقانـون من احلـمـايـة والضـمـانـات اIـنصـوص عـلـيـها

في القوانX والتنظيمات اIعمول بها.

تـخـضع االسـتثـمـارات الـتي تـسـتفـيـد من مـزايـا هذا
األمــــرr قـــبـل إجنـــازهــــاr إلى تــــصـــريـح بـــاالســــتــــثـــمــــار لـــدى

الوكالة اIذكورة في اIادّة 6 أدناه".

rساهمةIشركات ا -
- التعاضديات و اجلمعيات.

وفي كـل احلــــــاالتr يـــــــجب أن تـــــــتــــــوفــــــر اIـــــــؤســــــســــــة
االستشفائية اخلاصة على مدير تقني طبيب.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اIـادةاIـادة 10 : : يــنــشـر هــذا األمــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة. 

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمـر رقم أمـر رقم 06 -  - 08  مؤرخ في مؤرخ في 19 جمـادى الث جمـادى الثّانـية عام انـية عام 1427
الـــمـــوافـق الـــمـــوافـق 15   يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة r  2006 يـــعـــدr يـــعـــدّل ويــتــمل ويــتــمّـمـم
األمــر رقـم األمــر رقـم 01 - -03 اIــؤرخ فـي أو اIــؤرخ فـي أوّل جـمـادى الـثـانـيةل جـمـادى الـثـانـية
عــام عــام 1422 الــمـوافـق  الــمـوافـق 20 غـشـت غـشـت سـنـة سـنـة 2001 واIــتـعـلق واIــتـعـلق

بتطوير االستثمار.بتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدســتــورr ال سـيّــمــا اIــادتـان 122 و124

rمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتعلّق بتطوير االستثمارIوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اIــــــــؤرّخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واIــتــعــلّق بــتــنــظــيم اIــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rوتسييرها وخوصصتها
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 -10 اIــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

rناجمIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 -20 اIــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01 -21 اIـــــؤرّخ في 7
شـــــــوّال عــــــام 1422 اIــــــوافق 22 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2001
واIـتـضمن قـانـون اIـالـيّـة لـسـنة r2002 ال سـيـمـا اIـادّة 227

rمنه



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 18
23 جمادى  الث جمادى  الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـ

19    يوليو  سنة     يوليو  سنة 2006  م  م

تفصل اللّـجنة في الطـعـن في أجل شهــر واحــد (1).
ويــــكـــــون لـــقــــــرارهـــــا احلـــجّــــيــــة أمــــام اإلدارة أو الــــهـــيـــئـــة

اIعنيـة بالطعن".

اIــادة اIــادة 7 :  :  تــعــــــدل وتــتـــمّـم اIــــادّة 9 مـن األمــــر رقـم
01-03 اIــــؤرّخ في 20 غــــشت ســــنــــــــة 2001 واIـــــذكـــــــــور

أعــالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــــادة 9 : زيــــادة عـــــلى احلـــــوافــــز اجلــــبـــــائــــيـــــة وشــــبه
rّنـصوص عـلـيهـا في القـانون الـعامIاجلـبائـيـة واجلمـركيـة ا
تـسـتفـيـد االستـثـمارات احملـدّدة في اIـادّتX 1 و2 أعاله �ّـا

يأتي :

1 - بـعـنــوان إجنـازهـا كـمــا هي مـذكـورة في اIـادّة 13
أدناهr من اIزايا اآلتية :

أ) اإلعـــفـــاء مـــن احلـــقــــوق اجلــــمـــركـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخص
الـسلع  غـير اIـستـثنـاة واIسـتوردة والتـي تدخل مـباشرة

rفي إجنـاز االستثمار
ب) اإلعـــفــــاء مـن الــــرسـم عــلـى الــقـــيـــمــــة اIـــضــــافــــة
فـــيــــمــــا يــــخص الـــســـــلـع واخلــــدمــــــات غـــيـــــر اIـــســـتــــثـــنـــــاة
اIـسـتــوردة أو اIـقـتـنـاة مــحـلّـيـا والـتي تــدخل مـبـاشـرة في

rإجنـاز االستثمار
ج) اإلعـفـاء مـن دفع حق نـقـل اIـلـكــيـة  بــعـوض عن كل
اIــقـــتــنــيــات الـــعــقــاريــة الــتـي تــمت في إطـــار االســتــثــمــار

اIعني.

2 - بـعـنـوان االسـتغـالل وIدّة ثالث (3) سنـوات بـعـد
مـــعــــايـــنـــة الـــشـــــروع فـي الـــنـــشــاط الـــذي تـــعـــدّه اIـــصــــالح

اجلبائية بطلب من اIستثمر :
rأ) اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

ب) اإلعفاء من الرسم على النشاط اIهني".

8 :  :  تـــعــــــدل وتـــــتـــمّـم اIـــــــادّة 11 مـن األمــــــر اIــادة اIــادة 
رقـم 01-03 اIــؤرّخ في 20 غــشت ســنــــة 2001 واIــذكــــــور

أعـالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــادة 11 : تـــســـتـــفــــيـــد االســـتــــثـــمـــارات اIـــتــــعـــلّــــقـــــة
بــالـنــشــاطـــات غـيــر اIـســتـثـنــاة من اIــزايـا واIـنــجـــزة في
اIنـاطـق اIذكــورة فـي الـفقــرة 1 مـن اIادّة 10 أعالهr  من

اIزايا اآلتية :

1 - بعنوان إجناز االستثمار :
r(بدون تغيير) ...... اإلعفاء -

- تــطـبــيق حق الـتــســجـيل بــنـســبـة مــخـفــضـة قــدرهـا
اثـنـان في األلف (2 �) فـيــمـا يـخص الـعـقـود الــتـأسـيـسـيـة

rالIللشركات والزيادات في رأس ا

اIـادة اIـادة 4 :  :  تـعـدل اIادّة 6 من األمـر رقم 01-03 اIـؤرّخ
فـي 20 غـــــشـت ســــنــــة 2001 واIــــذكــــور أعــالهr وتــــحــــرّر

كما يأتي :

"اIـادة 6 : تـنـشـأ وكـالـة وطـنـيـة لـتـطـويـر االسـتـثـمار
تدعى في صلب النص "الوكالة".

اIــادة اIــادة 5 :  :  تـــعــــدل وتـــتــــمّم اIـــادّة 7 مـــن األمـــــر رقــم
01-03 اIــــــؤرّخ في 20 غــــشـت ســــنـــــة 2001 واIـــــذكــــــــــــور

أعالهr وحتـــرّر كمــا يأتي :

"اIـادة 7 : مع مــراعـاة األحـكــام اخلـاصــة اIـطـبــقـة عـلى
االســتــثــمـارات الــتي تــمــثل أهــمــيـة بــالــنــسـبــة لالقــتــصـاد
الــوطـــنيr فـــإن لــلــوكـــالــةr ابـــتــداء  مـن تــاريخ إيـــداع طــلب

االستفادة من اIزاياr مدة أقصاها :

- اثـــنــتـــان  وســـبـــعــون (72) ســـاعـــة لــتـــســـلـــيم اIـــقــرّر
rزايا اخلاصة باإلجنازIتعلّق باIا

- عـشـرة (10) أيــام لـتــسـلـيم اIــقـرّر اIــتـعـلّق بــاIـزايـا
اخلاصة باالستغالل.

rــلـــفــاتIمـــقــابـل تــكـــالــيف دراســـة ا rو£ـــكن الــوكـــالــة
حتـصـيـل إتـاوة يـدفـعـهـا اIـسـتـثـمـرون. يـحـدّد مـبـلغ اإلتـاوة

وكيفيات حتصيلها عن طريق التنظيم".

اIــــادة اIــــادة 6 :  :  يــــتـــمّـم األمـــــر رقـم 01-03 اIــــؤرّخ فـي 20
غشت سنــة 2001 واIذكــــور أعـالهr �ادّة 7 مكـرّر حتــرّر

كما يأتي :

"اIـادة 7 مـكـرّر : يــجــوز حق الـطــعن لــلـمــســتـثــمـرين
الـــذين يــــرون أنـــهــم  قـــد غـــبـــنــــوا بـــشـــأن االســـتـــفـــــادة من
rمـن إدارة أو هـيـئـة مـكــلّـفـة بـتـنـفـيـذ هـــذا األمـــر rـزايــاIا
وكــذا لألشخــاص الـذين يكــونـون مـوضــوع إجراء سحب

تمت مبـاشـرتـه تطبيقـا للمادّة 33 أدناه.

£ـــارس هـــذا الـــطـــعن لـــدى جلـــنـــة حتـــدّد تـــشـــكـــيـــلـــتـــهــا
وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.

و£ـارس هذا الطـعن دون اIساس بـالطعن الـقضائي
الذي يستفيد منه اIستثمر.

ويــجب أن £ــارس هــذا الــطــعن خالل اخلــمــســة عــشـر
(15) يـــومــا الـــتـي تــلـي تــاريـخ الــتـــبـــلــــيغ بـــالـــقــــرار مـــحـل

االحـتجـاج أو صمت اإلدارة أو الـهيـئة اIـعنـية مـدّة خمـسة
عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها.

ويـــــوقف الــــطــــعـن اIــــذكــــور في الـــــفــــقــــرة أعاله آثــــار
القرار اIطعون فيه.
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11 :  :  يــتـمـم  األمـــر رقـم 01-03 اIـؤرّخ فـي 20 اIـادة اIـادة 
r1 ــــادّة 12 مــكــرّر� rــذكــــــور أعـالهIغــشت ســنــــة 2001 وا

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIادة 12 مكرّر 1 : £كن أن تخصّ اIزايا التي £كن
مـنـحـهـا لـالسـتـثـمـارات اIـذكـورة في اIـادّة 12 مـكـرّر أعاله

كال أو جزءا من اIزايا اآلتية :

1 - فـي مــــرحــــلـــة اإلجنــــازI rــــدّة أقــــصــــاهــــا خــــمس (5)
سنوات :

أ)  إعـــــــفـــــــــاء و/أو خـــــــلــــــوص احلـــــــقـــــــــوق والـــــــــرســــــوم
والـــضـــــرائب وغـــيـــرهـــا من  االقـــتـــطــــاعــــات األخــــرى ذات
الــطـــابــع اجلـبــــائي اIــطــبــقـــة عــلى االقــتــنــاءات سـواء عن
طريق االسـتيـراد أو من السـوق احمللـيةr لـلسلـع واخلدمات

rالضرورية إلجناز االستثمار
ب)  إعــفــاء من حــقــوق الــتــســجــيل اIــتــعــلّـــقــة بــنــقــل
اIــلــكـيــات الـعــقــاريــــة اخملـصّــصــــة لإلنـتـــاج وكـذا اإلشــهــار

rالقانوني الّذي يجب أن يطبق عليها
ج)  إعـفـاء من حـقوق الـتـسـجـيل فـيمـا يـخص الـعـقود

rالIالتأسيسية للشركات والزيادات في رأس ا
د)  إعفـاء من الـرسم الـعقـاري  فـيمـا يـخص اIلـكـيات

العقارية اخملصصة لإلنتاج.
2 - في مـرحـلـة االسـتـغـاللr وIـدّة أقـصـاهـا عـشر (10)
سنـوات ابتـداء من تاريخ مـعايـنة الـشروع في االسـتغالل

التي تعدّها اIصالح اجلبائية بطلب من اIستثمر :

rأ)  اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
ب)  اإلعفاء من الرسم على النشاط اIهني.

r1 و2 أعاله Xذكورة في الـفقرتIـزايا اIزيادة على ا
£ــكن أن يــقــرّر اجملــلس الــوطــنـي لالســتــثــمــار مــنح مــزايــا

إضافية طبقا للتشريع اIعمول به".

اIادة اIادة 12 :  :  تعــــدل وتتـمّـم اIــادّة 18 مـن األمــر رقـم
01-03 اIــــــــؤرّخ في 20 غــــــشـت ســــــنـــــــة 2001 واIــــــذكـــــــــور

أعـــالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIــادة 18 : يـــنــــشـــأ لـــدى الــــوزيـــر اIـــكــــلّف بـــتــــرقـــيـــة
االسـتثمـاراتr مجلس وطـني لالستثمـار يدعى في صلب
الـــنص "اجملــــلس"r ويـــوضع حتـت ســـلـــطـــة ورئــــاســـة رئـــيس
احلكومـة. ويكلّف اجملـلس باIسـائل اIتصـلة باسـتراتيـجية
االســتـثـمـارات وبـسـيـاسـة دعـم االسـتـثـمـاراتr وبـاIـوافـقـة
rــادّة 12 أعالهIـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في اIعــلـى االتــفـــاقــيـــات ا
وبـصـفـة عــامـةr بـكل اIـسـائل اIــتـصـلـة بـتـنــفـيـذ أحـكـام هـذا

األمر.

r(بدون تغيير) ...... تكفـل -

- اإلعــفـــاء من الــرسـم عــلى الــقـــيــمــة اIـــضــافــة فـــيــمــا
يخص السـلع واخلدمـات غيـر اIسـتثـناة من اIـزايا والتي
تــــدخل مـــــبــــاشــــرة فـي إجنــــاز االســــتـــــثــــمــــارr ســـــواء كــــانت

rمستوردة أو مقتناة من السوق احمللّية

- اإلعـفـاء من احلـقـوق اجلمـركـيـة فـيـمـا يـخص الـسلع
اIـــســتـــوردة وغــيـــر اIـــســتـــثـــنــاة من اIـــزايـــا والــتـي تــدخل

مباشرة في إجناز االستثمار.

2 - بــعــد مـعــايــنـة مــبــاشــرة االسـتــغالل الــتي تــعــدهـا
اIصالح اجلبائية بطلب من اIستثمر :

- اإلعــفـــاءI rــدّة عــشـــر (10) ســنــــوات من الــنــشــاط
الـــفـــعـــليr مـن الـــضـــــريـــبــــة عـــلى أربـــــاح الـــشـــركـــات ومن

rهنيIالــرسم على النشاط ا

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

9 :  :  تـــعـــــدل وتــــتـــمـّـم اIــــــادّة 12 مـن األمــــــر اIـادة اIـادة 
رقـم 01-03 اIـــؤرّخ في 20 غـشت سـنــة 2001 واIـذكــــور

أعـالهr  وحترر كمـا يأتي :

"اIـادة 12 : يتـرتب عـلى االسـتثـمـارات اIـذكورة في
الــفــقــرة 2 من اIــادّة 10 أعالهr  إبـــرام اتــفــاقـــيــة مـــتــفــاوض
عليـها وفـقا للـشروط اIـنصوص عـليـها في اIادّة 12 مـكرّر

أدناه.

وتــــبـرم االتــــفـــاقــيــة الـوكــالـة الــتي تــتـصــرف بـاسم
الـدولةr بـعـد مـوافـقة اجملـلس الـوطـني لالسـتثـمـار اIـذكور
في اIـادّة 18 أدنـاه. وتــنــشــر هــذه االتــفــاقــيــة  في اجلــريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة".

اIــادة اIــادة 10 :  :  يـــتــمـم  األمــــر رقـم 01-03 اIــــؤرّخ فـــي
20 غــشت سـنـــة 2001 واIــذكـــــور أعـالهr �ـــادّة 12 مـكــرّر

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIــادة 12 مـــكـــرّر : تـــســــتـــفـــيــــد االســـتــــثـــمـــارات ذات
األهـمـيــة بـالـنـسـبـة لالقـتـصـاد الـوطـني من مـزايـا تـعـدّ عن
طريق الـتـفـاوض بـX اIـستـثـمـر والـوكالـة الـتي تـتـصرف
بـــاسم الــــدولـــةr حتـت إشـــراف الـــوزيــــر اIـــكــــلّف بـــتــــرقـــيـــة

االستثمارات.

حتدّد االستثمـارات ذات األهمية بالنّسبة لالقتصاد
الـوطـني حـسب مـعـايـيـر تـضـبط عن طـريق الـتـنـظـيم بـعـد
رأي مـطـابق من اجملـلـس الـوطـني لالسـتـثـمـار اIـذكـور في

اIادّة 18 أدناه".
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19    يوليو  سنة     يوليو  سنة 2006  م  م

أمـأمــر رقم ر رقم 06 -  - 09  مـؤرخ في ؤرخ في 19 ج جـمـادى الادى الـثّـانانـيـة عام ة عام 1427
الـالـــــــمـمـــــوافـق وافـق 15 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ة r2006 يــيــــــــعــعــــــــدّل ويل ويــــــتـتـــــمّـمـم
األمـــاألمـــــــــــــــر  رقـم ر  رقـم 05 - -06  اIـ اIـــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 18 رجــب  عـ رجــب  عـــــــــــــامام
1426 الـ الـــــــــــــمــــــــــوافـق وافـق 23 غ غــــــــــشـشــت ست ســــــــــنــــــــة ة 2005 واI واIــــــــــتــــــــــعــــــــــلقلق

�كافحة التهريب.�كافحة التهريب.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــا اIــادتـان 122 و124
rمنه

- و�ــقــتــضـى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــلــتــعــاون اإلداري
اIتـبـادل قـصد تـدارك اخملـالـفات اجلـمـركـيـة والبـحث عـنـها
وقــمـــعــهــاr اIـــعــتـــمــدة بــنـــيــروبي في 9 يــونـــيــو ســـنــة 1977
اIصادق عـليهـا �وجب اIرسوم رقم 88 - 86 اIؤرّخ في 2

r1988 وافق 19 أبريل سنةIرمضان عام 1408 ا

- و�قـتـضى اتـفـاقـيـة األ¬ اIـتحـدة Iـكـافـحـة اجلـر£ة
اIـنظمـة عبر الـوطنـيةr اIعـتمدة من قـبل اجلمـعية الـعامة
لأل¬ اIــتــحــدة بـتــاريخ 15 نــوفــمــبــر ســنــة r2000 اIــصــادق
عــلـــيـــهـــا بـــتـــحــفـظ �ــوجـب اIـــرســوم الـــرئـــاسي رقم 55-02
اIؤرّخ في 22 ذي القـعدة عام 1422 اIوافق 5 فبـراير سنة

r2002

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرّخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rاإلجراءات اجلزائية

- و�قـتـضى األمر رقم 66 -156 اIـؤرّخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 79 -07 اIــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واIـتضمن

rتممIعدل واIا rقانون اجلمارك

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتممIعدل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 89 -02 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فـــبــرايــر  ســنــة 1989 واIــتــعــلق

 rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 98 -04 اIــــؤرّخ في 20
صــفــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واIــتــعــلق

 rبحماية التراث الثقافي

حتــدّد تـشـكـيـلـة اجملــلس الـوطـني لالســتـثـمـار وسـيـره
وصالحياته عن طريق التنظيم".

13 :  :  تـــلــغى أحـــكــام اIـــادّتــX 19 و20 من األمــر اIــادة اIــادة 
رقم 01-03 اIـــــؤرّخ في 20 غـــــشـت ســـــنــــة 2001 واIـــــذكــــور

أعاله.
اIـادة اIـادة 14 :  :  يـتمـم   األمــر رقـم 01-03 اIـؤرّخ فـي 20
غــــشت ســــنـــــة 2001 واIــــذكــــــــور أعـالهr �ـــــادّة 32 مـــكـــرّر

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIـادة 32 مــكــرّر : تــنــجــز اIــتــابــعــة الـتـي تــمــارســهـا
الـوكــالـة مـن خالل مـرافــقـة ومــســاعـدة اIــسـتــثـمــرين وكـذا

جمع اIعلومات اإلحصائية اخملتلفة".

اIــادة اIــادة 15 :  :  يــتــمم األمــــر رقـم 01-03 اIــؤرّخ فـي 20
غــشت ســنــــة 2001 واIــذكــــــور أعـالهr �ــــادّة 32 مـــكــرّر 1

حتــرّر كمـا يأتي :

"اIـادة 32  مــكــرّر 1 : تـــكـــلّـف اإلدارات والـــهـــيـــئـات
األخرى اIعنية بتـنفيذ جهاز التحفيزات اIنصوص عليه
في هذا األمرr بعنـوان اIتابعةr بالسهرr طبقا لإلجراءات
اIـســيــرة لـنــشـاطــهـا وطــوال مــدّة اإلعـفــاءاتr عـلى احــتـرام
اIسـتثمـرين لاللتزامـات اIوضوعـة على عاتـقهم في إطار

اIزايا اIمنوحة".

16 :  :  تــــــعــــــدّل اIــــــادّة 33 من األمــــــر رقم 03-01 اIـــــادة اIـــــادة 
اIــؤرّخ في 20 غـــشت ســـنــة 2001 واIـــذكـــور أعالهr وحتــرّر

كما يأتي :

"اIـــــادة 33 : فـي حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام االلـــــتـــــزامــــات
اIـنصـوص علـيهـا في هذا األمـر أو االلتـزامات الـتي تعـهد
بها اIستثـمرونr تسحب  اIزايــا اجلبــائيـة واجلمـركيــة
وشـــبـــه اجلـــبـــــائــــيــــة واIــــالـــيـــةr دون اIــــســـاس بــــاألحـــكـــــام

التشـريعيـة األخــرى.
وتصدر الوكالة مقرر السحب".

اIادة اIادة 17 :  :  تطـبق اIزايـا اIنـصـوص علـيهـا في اIواد
من 9  إلى r11 اIـعــدلــةr من األمـر رقم 01 -03  اIـؤرّخ في
20 غــشت سـنـة 2001 واIــذكـور أعـالهr عـلى االســتـثــمـارات

اIصرح بها  بعد نشر هذا األمر في اجلريدة الرسمية.

ال £ـــكن اجلـــمع بـــX هـــذه اIــزايـــا واIـــزايــا  مـن نــفس
الطبيعة اIؤسسة �وجب التشريع اجلبائي.

اIـادة اIـادة 18 :  :  يــنـشـر هــذا األمـر في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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تـــتــولـى هــذه الــلـــجــنــة تـــنــســـيق نــشـــاطــات مــخـــتــلف
اIصالح اIكلفة �كافحة التهريب.

وتقـرر الـلـجـنـة أيـضا تـخـصـيص الـبـضـائع احملـجوزة
أو اIصادرة في إطار مكافحة التهريب.

وتــقـدم تـقــريـرا فـصــلـيــا عن نـشـاطــاتـهــا إلى الـديـوان
الوطني Iكافحة التهريب.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيـق هـــــذه اIـــــادة عن طـــــريق
التنظيم".

اIـــــادة اIـــــادة 3 :  : يـــــتـــــمـم األمـــــر رقم 05 - 06 اIـــــورّخ في 18
رجب  عــام 1426 اIــوافق 23 غـــشت ســـنـــة 2005 واIـــذكــور

أعالهr �ادتX 9 مكرّر و9 مكرّر 1 وحترران كمـا يأتي :

" اIـادة 9 مــكــرّر :  يــخــتـص رئــيس الــغــرفــة اإلداريــة
للـجـهـة الـقـضـائـية الـتي يـقع مـقـر الـلـجـنة احملـلـيـة Iـكـافـحة
الـتــهـريب في دائــرة اخـتـصــاصـهـا r بــالـفــصلr �ـوجب أمـر
اسـتـعـجـاليr في اإلشـكـاالت الـتي قـد تـنـتج عن تـخـصـيص
الــــبـــــضــــائع احملــــجــــوزة أو اIــــصـــــادرة في إطــــار مــــكــــافــــحــــة

التهريب.

ال يكون هذا األمر قابال ألي طعن ".

" اIــــادة 9 مـــكـــرّر 1 : إذا قــــضي نــــهـــائــــيــــا بـــاســــتـــرداد
الـبـضـاعـة احملـجـوزة ولم يـكن ردهــا عـيـنـا �ـكـنـاr يـسـتـفـيـد
الـــشـــخص الـــذي تـــقـــرّر االســـتــرداد لـــصـــاحلهr مـن تــعـــويض

تتحمله اخلزينة العموميةr يساوي قيمة البضاعة".

اIــادة اIــادة 4 : : يــنـــشــر هـــذا األمــر في اجلـــريــدة الــرّســـمــيّــة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 -04 اIــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واIـتعلق بـالقواعـد العـامة اIطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

rالبضائع وتصديرها
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 05 -05 اIــــــــؤرّخ في 18
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اIـوافق 25 يــولـيــو ســنـة 2005

r2005 الية التكميلي لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05 -06 اIـؤرّخ في 18  رجب
 عام 1426 اIوافق 23 غـشت سنة 2005 واIـتعـلق �ـكافـحة

rالتهريب
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر األمر اآلتي نصه :يصدر األمر اآلتي نصه :

اIـادة األولى  : اIـادة األولى  : يهـدف هـذا األمـر إلى تعـديل وتـتـميم
أحــــكــــام األمـــر رقم 05 -06 اIــــؤرّخ في 18 رجـب عـــام 1426
اIوافق 23 غشت سنة 2005 واIتعلق �كافحة التهريب.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـعـدل وتـتـمّم اIواد 6 و8 و9 من األمـر رقم
05 - 06 اIــؤرّخ في 18 رجب عــام 1426 اIــوافق 23 غــشت

سنة 2005 واIذكور أعالهr وحترّر كمـا يأتي :

" اIـادة 6 : يــنــشــأ ديــوان وطــني Iــكــافــحـة الــتــهــريب
يتمتع بالشخصية اIعنوية واالستقالل اIالي.

يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم".

" اIـادة 8 : يـقـدم الـديـوان لـلـســلـطـة الـوصـيـة تـقـريـرا
ســـنـــويـــا عـن كل الـــنـــشــــاطـــات والـــتـــدابـــيــــر اIـــنـــفـــذة وكـــذا

النقائص اIعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة ".

" اIادة 9 : تـنشأ علـى مستوى كل واليـة جلنة مـحلية
Iكافحة التهريب تعمل حتت سلطة الوالي.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسـي رقـم اسـي رقـم 06 -  - 251 م مــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 19 ج جــــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ةIا Iالالــــــثّــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1427 ا
يـعدل اIعدل اIـرسوم الرسوم الـتنتنـفيذي رقم فيذي رقم 90 -  - 406 اIؤر اIؤرّخ في خ في 5
جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيـيـــــة عــة عـــام ام 1411 اI اIـوافـق وافـق 22  دي  ديـســــمــــبــبـــر
سنة سنة 1990 واIتضمن منــح تعويض تكميلي للراتب واIتضمن منــح تعويض تكميلي للراتب
لــــــــــــفــــــــــــــائائــــــــــــدة بدة بــــــــــــــعـض أصض أصــــــــــــنــــــــــــــاف اIاف اIــــــــــــــوظوظــــــــــــفــــــــــــــX  واألعX  واألعــــــــــــوانوان

.Xالعمومي.Xالعمومي
ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية

-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اIـــادّتــان 77 - 6
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85 - 03 اIــــؤرّخ في 13
ربـيع الــثـاني عـام 1405 اIـوافق 5 يـنـايـر سـنـة 1985 الـذي
rتمّمIا rتعلق باألجورIيحدد السلم الوطني االستداللي ا

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 406
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديــســمــبــر ســنـة 1990 واIــتــضــمن مــنح تـعــويض تــكــمــيـلي
لـــــلــــراتـب لــــفــــائـــــدة بــــعـض أصــــنـــــاف اIــــوظـــــفــــX واألعــــوان

rعدّلIا rXالعمومي

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى : تعدل أحـكام اIـادة األولى من اIرسوم
التـنفيذي رقم 90 - 406 اIؤرّخ في 5 جمـادى الثانـية عام
rـــذكـــور أعالهIــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واI1411 ا

وحترر كما يأتي :

"اIـــــــــــادة األولـى :    £ــــــــــــنـح اIـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــون واألعـــــــــــوان
الـعمـومـيـون اIرتـبـون من الـصـنف األول إلى الـصنف 20
من السلم الوطـني االستداللي اIتعـلق باألجور اIنصوص
عـلــيه في اIـرسـوم رقم 85 - 03 اIـؤرّخ في 5  يـنـايـر سـنـة
1985 واIــذكـور أعالهr تــعـويــضـا تــكـمــيـلــيـا شــهـريـا لــلـراتب

حتدد مبالغه حسب اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم ".

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يــســـري مــفــعــول هــذا اIـــرســومr ابــتــداء من
أول يوليو سنة 2006.

اIاداIادّة ة 3 :  : ينشــر هـذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ£قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

اIبلغ بالدينار للتعويضاIبلغ بالدينار للتعويض
التكميلي للراتبالتكميلي للراتب

القسمالقسمالصنفالصنف

1

2

3

1

2

3

1

2
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- و�قـتضى اIـرسوم رقم 86-52 اIؤرخ في 7 رجب
عـــــام 1406 اIــــــوافق 18 مــــــارس ســــــنــــــة 1986 واIــــــتــــــضــــــمن
القانون األساسي الـنموذجي لعمال قطاع البحث العلمي

rوالتقني
- و�ـقـتـضى اIـرسوم رقم 86-179 اIـؤرخ في 29 ذي
الــقـــعــدة عــام 1406 اIــوافق 5 غـــشت ســـنــة 1986 واIـــتـــعــلق
بـالتصـنيف الـفرعي للـمنـاصب العـليا في بـعض الهـيئات

rستخدمةIا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 89 -122 اIؤرّخ
في 15 ذي احلـجـة عام 1409 اIـوافق  18 يـولـيـو سـنة  1989
XــنــتــمـIــتــضــمن الــقـانــون األســاسي اخلــاص لــلــعـمــال اIوا
لألسالك الــتــابــعــة لــلـتــعــلــيم والــتــكـويـن الـعــالــيــrX اIــعـدل

rتممIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 90 -75 اIـؤرّخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1410 اIــوافق 27 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1990
الــذي يـحــدد كــيـفــيــات سـيــر مــهـنــة الــقـضــاة وكــيـفــيــة مـنح

rتممIعدل واIا rمرتبا تهم
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 90 -228 اIؤرّخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنـة 1990 الـذي
يــحــدد كـــيــفــيــة مــنح اIــرتــبــات الــتـي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rعدلIا rالذين £ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 91 -106 اIؤرّخ
في 12 شــــــوّال عـــــام 1411 اIــــــوافق 27 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1991
Xالطبي XمارسIتضمن القـانون األساسي اخلاص باIوا
الـعمـومـيX واIـتخـصصـX في الـصحـة العـمومـيةr اIـعدل

rتممIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 91 - 471
اIؤرّخ في 30  جمادى األولى عام 1412 اIوافق 7 ديسمبر
سـنة 1991 واIتـضمن الـقانـون األساسـي اخلاص  بـاألطباء

rتممIعدل واIا rXاجلامعي Xاالستشفائي XتخصصIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94 - 78 اIؤرّخ
في 28 شـــــــوال عــــــام 1414 اIــــــوافق 9 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 1994
XـــوظـــفــIـــتـــضـــمن مـــنح تـــعـــويض تـــكـــمـــيـــلـي لـــفـــائـــدة اIوا
واألعـوان الـعـمـومـيـX غـيـر اIـصـنـفـX في الـسـلم الـوطـني

rتعلق باألجورIاالستداللي ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــــادة األولى :  اIــــــــادة األولى :  تــــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمـم اIـــــــادة األولـى من
اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 94 - 78 اIـؤرّخ في 28 شـوال عام
rـــــذكـــــور أعـالهIـــــوافـق 9 أبـــــريـل ســـــنــــة 1994 واI1414 ا

كما يأتي :

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

اIبلغ بالدينار للتعويضاIبلغ بالدينار للتعويض
التكميلي للراتبالتكميلي للراتب
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مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــاساسـي رقم ي رقم 06 -  - 252 م مــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 19 ج جــــــــــــمــــــــــادىادى
r2006 ــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ةIا Iالالــــــثّــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1427 ا
يعيعـدل ويتدل ويتـمم اIرسـمم اIرســوم التوم التـنفنفـيـذي رقم يـذي رقم 94-78 اIؤرخ اIؤرخ
في في 28 ش شـوال عوال عـام ام 1414 اIـ اIــوافق وافق 9 أب أبــــريل سريل ســــنـة ة 1994
XــوظفIعويض تكميلــي لفائـدة اXــوظفIتضـمن منح تـعويض تكميلــي لفائـدة اIتضـمن منح تواIوا
واألعواألعــــوان الوان الــــعــــمــــومومــــيــــــيـن غيـن غــــيــــراIراIــــصــــنــــفــــX فــي الX فــي الــــســــلملم

الوطنـي االستـداللي اIتعلـق باألجـور.الوطنـي االستـداللي اIتعلـق باألجـور.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريــة
- بناء على الدّستورr السيّما اIادتان 77 -  6 و 125

r( الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85- 03  اIــــؤرخ في 13
ربـيع الــثــاني عـام1405 اIـوافق 5 يــنـايــر ســنـة 1985 الـذي
rتمّمIا rتعلق باألجورIيحدد السلم الوطني االستداللي ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 85-59 اIــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مـارس سـنة  1985 واIـتـضمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
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"اIـادة األولى :  £نح تـعـويض تكـمـيلي شـهـري قدره
ســــبــــعــــة آالف وخــــمــــســــمــــائــــة ديــــنـــار (7.500 دج)  لــــفــــائـــدة
اIــــوظـــفــــX واألعــــوان الـــعــــمـــومــــيـــX غــــيـــر اIــــرتــــبـــX  في
األصـــنــاف من 1  إلى 20 من الـــســلم الـــوطــني االســـتــداللي
اIــــتــعـــلـق بـاألجـــور اIــنـــصــوص عـــلـيه في اIــرسـوم رقم
rــذكــور أعالهIــؤرّخ في 5  يــنــايــر ســنـة 1985 واI85 - 03 ا

وكــذا لــفـــائــدة أصــحــاب اIـــنــاصب الـــعــلــيــا فـي اIــؤســســات
الــــعـــمـــومـــيـــة ذات الــــطـــابع اإلداري اIـــصـــنــــفـــX في الـــرقم
االســتــداللي 794  فــأكــثــر من الــســلم اIــنــصــوص عــلــيه في
اIــــــرســــــوم رقم 86-179 اIـــــؤرخ في 5 غــــــشـت ســــــنـــــة 1986

واIذكور أعاله.

و£ــنح تــعـويـض تـكــمــيــلي شــهـري قــدره تــســعـة آالف
دينار (9000 دج)  لفائدة :

- أســاتـذة الــتــعـلــيم والــتـكــوين الــعـالــيـX اIــســيـرين
�ــوجب اIــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 89 -122 اIــؤرّخ في 18
يــولـــيــو ســـنــة 1989 واIـــذكــور أعـالهrالــذيـن يــنـــتـــمــون إلى

rرتبة أستاذ مساعد على األقل
Xاجلـامـعـيـ Xاالسـتـشـفــائـيـ XـتــخـصـصـIاألطـبـاء ا -
اIـــســــيـــرين �ــــوجب اIـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91 - 471

rذكور أعالهIؤرّخ في 7 ديسمبر سنة 1991 واIا
- الـبـاحــثـX اIـسـيـريـن �ـوجب اIـرسـوم رقم 52-86
اIــــؤرخ في18 مـــارس ســـنـــة 1986 واIــــذكـــور أعـالهr الـــذين

يشغلون منصب عمل ملحق بالبحث  على األقل.

اIــادة اIــادة 2 :   :  يــســـري مــفــعــول هــذا اIـــرســوم ابــتــداء من
أول يوليو سنة 2006.

اIادة اIادة 3 :   :  ينشر هـذا اIرسوم  في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــرسرســــــــــــوم رئوم رئــــــــــاساسـي رقم ي رقم 06 -  - 253 م مــــــــــــؤرخ فـي ؤرخ فـي 19 ج جــــــــــــمــــــــــادىادى
r2006 ــــوافق وافق 15 ي يــــــولولــــــيــــــو سو ســــــنــــــة ةIا Iالالــــــثّــــــانانــــــيــــــة عة عــــــام ام 1427 ا
يـعـدل اIـدل اIــرسرسـوم الرئوم الرئـاسي رقم اسي رقم 02-335  اIـ اIــؤرخ في ؤرخ في 9
شــــــعــــــبــــــان عان عــــــام ام 1423 اI اIــــــــوافق وافق 16 أك أكــــــتــــــوبوبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2002
الـالـــــــذي يذي يــــــحـحـــــدد عدد عـالوة اIالوة اIــــردوديـردوديـــــــة اIة اIــــــمــــنــــــوحـوحـــــــة لة لــــفــــــائــائــــــدةدة
أسأســــــاتـاتـــــذة الذة الــــتــــعــــلــــيـم واليـم والــــتــــكــــــويـن الويـن الــــعــــالالــــيــــيـن واألطيـن واألطــــبــــاءاء

.Xاجلامعي Xاالستشفائي XتخصصIا.Xاجلامعي Xاالستشفائي XتخصصIا
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريــة

- بناء على الدّستورr السيّما اIادتان  77 -  6 و125
r( الفقرة األولى) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-335 اIـؤرخ
في 9 شـــعـــبـــان عــام 1423 اIــوافق 16 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2002
الــذي يـــحــدد عالوة اIـــردوديــة اIـــمــنـــوحــة لـــفــائـــدة أســاتــذة
XــتــخـــصــصــIواألطــبـــاء ا Xالـــتــعــلـــيم والــتـــكــوين الـــعــالـــيــ

rXاجلامعي Xاالستشفائي

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 89 -122
اIؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1409 اIوافق  18 يوليو سنة
 1989 واIــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص لــــلـــعــــمـــال
rXلألسالك الـتـابـعـة لـلتـعـلـيم والـتـكـوين الـعـالـي XـنـتـمـIا

rتممIعدل واIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 471
اIؤرّخ في 30 جـمادى األولى عام 1412 اIوافق 7 ديسـمبر
ســــــنــــــة 1991 واIــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص
rXاجلــامــعــيــ Xاالســتــشــفــائــيــ XــتـــخـــصـــصــIبـــاألطـــبـــاء ا

rتممIعدل واIا

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اIـــــادة األولى :  اIـــــادة األولى :  تــــــعـــــدل اIــــــادة األولـى من اIــــــرســـــوم
الــــرئــــاسي رقم 02-335 اIــــؤرخ في 9 شــــعــــبــــان عـــام 1423
اIــــوافـق 16 أكــتــوبــر ســنـة 2002  واIــذكــور أعاله وحتــرر

كما يأتي :

"اIــادة األولى :    £ـــنح أســـاتــذة الــتـــعــلـــيم والــتـــكــوين
الــــعـــالـــيــــX واألطـــبــــاء اIـــتـــخــــصـــصـــون االســــتـــشـــفــــائـــيـــون
XـرسـومIألحـكـام ا rعـلى التـوالي rاجلـامـعيـون اخلـاضـعـون
الــتــنــفــيــذيــX رقم 89 -122 اIــؤرّخ في 15 ذي احلــجــة عــام
1409 اIــــــوافق  18 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  1989 ورقم 91 - 471

اIــــــــــؤرّخ فـي 30 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1412 اIــــــــــوافـق  7
ديـسـمـبـر سـنة 1991 واIـذكـورين أعالهr عالوة لـلـمـردوديـة
حتــدد نــســبـتــهــا الــقــصـوى بــعــشــرين في اIــائـة (20 %) من

مرتبهم الرئيسي".

اIادة اIادة 2 :  : يسري مـفعول هذا اIـرسوم ابتداء من أول
يوليو سنة 2006.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمّـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثّـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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23 جمادى  الث جمادى  الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـ

19    يوليو  سنة     يوليو  سنة 2006  م  م

وزارة الطاقة وا>ناجموزارة الطاقة وا>ناجم
قــــــرار مرار مــــؤرؤرّخ  في خ  في 29  رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــاني عاني عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 27
مـايايــــو  سو  ســــنـة ة r 2006 يr يــــتـضــــمّن اIن اIــــوافوافــــقـة عة عــــلى ملى مــــشـاريعاريع

بناء منشآت كهربائية.بناء منشآت كهربائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمIإنّ وزير الطّاقة وا
- �ـــــــقـــــتـــــضـــى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 02 - 195
اIــــــــــؤرّخ فـي 19 ربـــــــــيــع األوّل عـــــــــــام 1423 اIــــــــــــوافـق أوّل
يـــونـــــيــــــو ســـنـــة 2002 واIــــتــــــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسي
للـشـركة اجلـزائـرية لـلـكهـربـاء والغـازr  اIـسمـاة "سـونلـغاز

r"ش.ذ.أ
- و�قتـضى اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 06 ـ 176 اIؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 411
اIـــــؤرّخ في 5 جـــــمــــــادى الـــــثّـــــانــــــيـــــة عـــــام 1411 اIـــــوافق 22
ديسـمبـر سنة 1990 واIـتعلّق بـاإلجراءات التّـطبيـقيّة في
مـجـال إجنــاز مـنـــشــــآت الـطّـاقــة الـكـهــــربـائـيــة  والـغـازيّـة

rادّة 13 منهIال سيّــــما ا rراقبةIوتغيير أماكنها وبا
- و�ـــــقــتـــــضى اIـــرســوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 96 - 214
اIــــــؤرّخ في 28 مـــــحـــــرّم عـــــام 1417 اIــــــوافق 15 يــــونــــيـــو
ســـــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــــدّد صــالحـــــيــّــــات وزيـــــر الــــطّـــــاقــــة

rناجمIوا
- و�ــــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 02 - 194
اIــؤرّخ فــي 15 ربــــيـع األوّل عـــام 1423 اIــوافق28 مــايــــو
ســـــنـــة 2002 واIــــتــــضـــــمّن دفــــــتــــر الــــشــــروط اIــــــتــــعـــــلق
بـــشــــروط الــــتــــــمـــويـن بـــــالــــكــــــهـــربــــاء والــــغـــاز بــــواســــطـــة

rالقنوات
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاريّ اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIتضمّن اIصـادقة على النظام التقني واألمني Iنشآت
rتوزيع الطاقة الكهربائية

- وبـنـاء عـلـى طـلـبـات الـشّـركـة اجلــزائـريـة لـلـكـهـربـاء
والـغــاز "ســـونـلــغـــاز ش.ذ.أ" اIـؤرّخة في 21 يـوليو  و 4

r2005 غشت سنة 2004 و20 مارس سنة

- وبــعــد االطّـالع عــلى  تــقــاريــر اIـــصــالح والــهــيــئــات
rعنيّة ومالحظاتهاIا
يقريقرّر ر ما يأتي :ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولىة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 13 من اIـــرســوم
الـتّـنــفـيـــذيّ رقــم 90 - 411 اIـؤرّخ في 5 جــمـادى الـثّــانـيـة
عــــام 1411 اIـوافــق 22 ديــسـمـــبــر ســــنـة 1990 واIــذكـور
أعــالهr يــوافق عــلى مـشـاريـع بـنـاء اIــنـشـآت الــكـهـربــائـيـة

اآلتية :
-  خــطـــان كــهـــربــائـــيــان ذوا تـــوتــر جـــد عــال 400 كف
يــربـطـان مـركــز أحـمـر الـعــX بـاحملـطـة الــكـهـربـائــيـة حـجـرة

النص r مخططيهما £ران بوالية تيبازة.
- مـركـز كـهـربـائي ذو تـوتـر جـدّ عال 400  كف يـربط
مـركــز أحــمــر الــعــX �ـركــز سي مــصــطــفىr مــخــطـطـه £ـر

بواليات تيبازةوالبليدة و بومرداس.
- مـركــز كـهـربــائي ذو تـوتــر جـدّ عـال 400 كف يـربط
مــركـــز أحـــمــر الـــعـــX �ــركـــز بـــئــر غـــبـــالــوr مـــخـــطـــطه £ــر

بواليات تيبازة والبليدة واIدية والبويرة.
- مـركــز كـهـربــائي ذو تـوتــر جـد عـال 220 كف يـربط
مـــركــز بـــئــر غــبـــالــو بـــقــطـع اخلط الــكـــهــربـــائي الـــبــويــرة /

اIسيلةr مخططه £ر بوالية البويرة.
- خط كـــهـــربـــائي ذو تـــوتـــر جـــد عــال 220 كـف يـــربط
مـــــــركــــــــز بــــــــئـــــــر غــــــــبــــــــالـــــــو بــــــــقــــــــطع اخلـط الــــــــكـــــــهــــــــربــــــــائي

البويرة/البرواقيةr مخططه £ر بوالية البويرة.
- خط كــــهــــربـــائـي ذو تـــوتــــر جــــد عـــال 60 كـف يـــربط
مـــــــــــركـــــــــــز الــــــــــدراريـــــــــــة بـــــــــــقـــــــــــطـع اخلـط الــــــــــكـــــــــــهـــــــــــربــــــــــائـي

أوالدفايت/بوفاريكr مخططه £ر بوالية اجلزائر.

اIــادة اIــادة 2 : يــتـــعــيّـن عــلى مـــنــفّـــذ اIــشـــروع أن يــحـــتــرم
Xـــــنــــــصـــــوص عــــــلـــــيـــــهــــــا في الــــــقـــــوانـــــIجـــــمــــــيع األحــــــكـــــام ا
والـتـنظـيـمـات اIـعمـول بـهـا و اIطـبـقـة على إجنـاز اIـنـشأة

واستغاللها.

اIادة اIادة 3 :  : يتـعيّن عـلى منـفّذ اIـشروع أيـضاr أن يـأخد
بـعـX االعـتبـارr الـتـوصـيـات الـتي تـقـدمت بـهـا الـقـطـاعات

الوزارية و السلطات احمللية اIعنية.

اIــادة اIــادة 4 : : تــكــلف الــهــيــاكـل اIــعــنــيــة بــوزارة الــطــاقــة
rـنـاجم و شــركـة "ســونـلـغــاز  ش.ذ.أ" كل فـيــمـا يـخــصـهـاIوا

بتنفيذ هذا القرار.   

قرارات6 مقرقرارات6 مقرّرات6 آراءرات6 آراء
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اIـاداIـادّة ة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 29 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 27 مايو سنة 2006.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة التوزارة التّجارةجارة
قــقــــــــرار مرار مــــــؤرؤرّخ في خ في 16 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانانـي عي عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 14
مـايـو سنــة مـايـو سنــة r2006 يتض يتضـمّـن نتـائج انتخاب رئيسـن نتـائج انتخاب رئيس
ونـونـــــــواب رئواب رئــــــيس اليس الــــــــغــغــــــــرفـرفـــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــريريّـــــــة لة لــــــلــــــتّــــــجـجـــــــارةارة

والصوالصّـناعـة.ـناعـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التّجارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-93 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتّـــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةr اIـــعــدّل

rتمّمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
rتـضمّن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـريّة لـلتّـجارة والـصّنـاعةIوا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالّذي يحدّد صالحيّات وزير التّجارة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اIــادّة 14 من اIـــرســوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 96-94 اIــــؤرّخ في 14 شــــوّال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســنـــة r1996 اIــعــدّل واIــتـــمّم واIــذكــور
أعالهr يــثـــبّت هــذا الـــقــرار الــنــتـــائج الــنـــهــائــيـــة النــتــخــاب
رئـــيـس ونـــوّاب رئـــيـس الـــغـــرفــــة اجلـــزائــــريّـــة لـــلــــتّــــجــــارة

والصّــناعــة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : انـتـخب رئـيـسـا ونـائب رئـيس أوّل ونـائب
رئــــيس ثـــان ونــــائب رئــــيس ثــــالث لــــلــــغـــرفــــة اجلـــزائــــريّـــة

للتّجارة والصّناعةr السّادة :

rفي منصب الرئيس rبن جابر إبراهيم -

rفي منصب نائب رئيس أوّل rحبور علي -
rفي منصب نائب رئيس ثان rجوبر بلخير -

- أزيار محمدr في منصب نائب رئيس ثالث.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1427
اIوافق 14 مايو سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة الصوزارة الصّيد البحرييد البحري
وا>وارد الصيديةوا>وارد الصيدية

قـقــرار مؤررار مؤرّخ في خ في 6 ص صـفـفــر عام ر عام 1427 اI اIـوافق وافق 6  م  مـارس سارس سـنةنة
r2006 يr يـتــــضـمّن إنن إنــــشـاء جلاء جلــــنـة خة خــــبـراء تراء تـكــــلّف �ف �ــــسـاعاعـدةدة

تــــنــــفـيــــذ بذ بــــرنرنـامامـج الج الـتــــكــــوين واIوين واIـتــــابابــــعـة الة الــــبــــيـداغداغــــوجوجــــيـة
للمستخدمX في طور التكوين.للمستخدمX في طور التكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوارد الصيديةIإنّ وزير الصّيد البحري وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 03-309 اIـؤرّخ
في 14 رجب عــام 1424 اIــوافق 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
واIتـضمّن تنـظيم الـتكوين وحتـسX اIسـتوى في اخلارج

rوتسييرهما
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اIؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اIوافق 10 يونيو سنة
2000 الّـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصّـــيــــد الــــبــــحـــري

rوارد الصيديةIوا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 26 من اIـرسوم
الـــــــرّئـــــــاسـيّ رقم 03-309 اIــــــــؤرّخ في 14 رجـب عـــــــام 1424
اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2003 واIذكـور أعالهr تنشأ على
مـسـتـوى وزارة الـصّـيـد الـبـحـري واIـوارد الـصـيـديـة جلـنة
خـبراء تـكـلّف �سـاعدة تـنفـيذ بـرنـامج التـكوين واIـتابـعة
الـبـيـداغوجـيـة لـلـمـسـتـخـدمـX في طـور الـتكـوينr وتـدعى

في صلب النص "اللّجنة".

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـتشـكّــل الـلّــجـنــــة مـن اخلـبــــــراء اآلتـيـــة
أسمــاؤهم :



27اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47
23 جمادى  الث جمادى  الثّانية عام انية عام 1427 هـ هـ

19    يوليو  سنة     يوليو  سنة 2006  م  م

بعنوان اإلدارة اIركزية :بعنوان اإلدارة اIركزية :
- الــسّــيـد بن ســقــني نــديــرr مـديــر الــصــيـد الــبــحـري

rوالصيد في احمليطات
- الـــسّـــــيــــد جــــفـــــــال بـــلــــقــــــاسـمr مـــديـــــــر تـــنــــمـــيــــــة

rائياتIتــربيــة ا
- الــــسّـــــيـــــد بــــلــــبــــشـــــيـــــــر أحــــمــــــدr نـــــــائب مــــديـــــــر

.XستخدمــIلتسييـر ا

بعـنوان اIؤسـسات التـابعة لـوزارة الصيـد البحريبعـنوان اIؤسـسات التـابعة لـوزارة الصيـد البحري
واIوارد الصيدية :واIوارد الصيدية :

- الـسّـيـد لــطـرش سـالمr مــديـر اIـعــهـد الـتــكـنـولـوجي
rائياتIللصيد البحري وتربية ا

- الــســـيــد حـــشــمــان مـــولــودr مــديـــر اIــركـــز الــوطــني
لـــلـــدراســـات والــــوثــــائق في مـــيــــدان الـــصـــــيـــد الـــبـــحـــــري

وتـربيـة اIائيـات.

بعنوان اIؤسسات خارج القطاع :بعنوان اIؤسسات خارج القطاع :
- السّيد رفاس وحـيدr أستاذ باحث باIعهد الوطني

rلعلوم البحر وتهيئة السواحل
- الـــسّـــيـــد بـــوعـــزيــز أحـــمـــدr أســـتـــاذ بـــاحث بـــاIـــعـــهــد

rالوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل
- الـــســــيـــد زواخ جــــمـــــالr أســـتـــــاذ بـــاحـث بـــجــــامـــعـــة

هـواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهورية اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 صــــفـــــر عــــام 1427 اIـــــوافق 6
مارس سنة 2006.

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

مجلس احملاسبةمجلس احملاسبة
مـمـــــقـقــرّر مـر مــؤرؤرّخ فـي خ فـي 10 ربــــ ربـــــيع اليع الــــثـثـــــاني عاني عـام ام 1427  اI  اIـوافقوافق
9 مايو سنة  مايو سنة r 2006 يتضمr يتضمّن إنشاء اللجان اIتساويةن إنشاء اللجان اIتساوية

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي مجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس مجلس احملاسبة
- �ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 84 - 10 اIـــــؤرّخ في 11
ربــيـع األوّل عـام 1404 اIـوافق 14 يــنـايــر ســنـة 1984 الّـذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلّـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

rوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 11 اIــــؤرّخ في 11
ربــيـع األوّل عـام 1404 اIـوافق 14 يــنـايــر ســنـة 1984 الّـذي
يــحـدّد كــيـفـيّــات تـعـيــX �ـثّــلـX عن اIـوظّــفـX في الــلّـجـان

rتساوية األعضاءIا

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85 - 59 اIــؤرّخ في أوّل
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمّن
الــــقـــــانــــون األســـــاسيّ الـــــنّــــمـــــوذجيّ لـــــعــــمّـــــال اIــــؤسّـــــســــات

rواإلدارات العموميّة

- و�قتـضى اIرسوم الـرئاسي اIؤرّخ في 19 شوال
Xـتـضمّن تـعـيIـوافق 20 مـارس سـنة 1995 واIعـام 1415 ا

rرئيس مجلس احملاسبة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 377
اIـــــؤرّخ في 27 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1416 اIـــــوافق 20
نـوفــمــبـر ســنـة 1995 الّــذي يــحـدّد الــنــظـام الــداخــلي جملـلس

rتممIا rاحملاسبة

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 89 - 224
اIـؤرّخ في 7 جـمـادى األولى عام 1410 اIـوافق 5 ديـسـمـبـر
سـنـة 1989 واIــتـضــمّن الـقــانـون األســاسي اخلـاص اIــطـبق
عــــلـى الــــعـــــمــــال اIـــــنــــتـــــمــــX إلـى األسالك اIـــــشــــتـــــركــــة في

rتممIعدل واIا rؤسسات واإلدارات العموميةIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 89 - 225
اIــؤرّخ في 7 جـمادى األولى عام 1410 اIوافق 5 ديسـمبر
سـنة 1989 واIـتضـمّن الـقـانـون األساسـيّ اخلاصّ بـالـعـمّال

rوسائقي السّيارات واحلجّاب XّهنيIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 01 - 420
اIـــؤرّخ في 5 شـوال عـام 1422 اIـوافق 20 ديــسـمـبــر سـنـة
XـــدقـــقــIـــتــضـــمّـن الــقـــانـــون األســـاسيّ اخلـــاصّ بـــاI2001 وا

rجمللس احملاسبة XاليIا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدّد عــدد األعـضـاء في

rتساوية األعضاءIاللجان ا

- و�ــقــتــضـى اIــقــرر اIــؤرّخ في 22 ذي الــقــعــدة عــام
1418 اIــــوافق 21 مـــارس ســـنـــة 1998 واIـــتـــضــــمن  إنـــشـــاء

XستـخدمIتسـاوية األعـضاء اخملتـصة بـأسالك اIاللجـان ا
rتممIا rجمللس احملاسبة Xوالتقني Xاإلداري

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــنـشــأ لـدى مــجــلس احملـاســبــة الـلــجـان
اIـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــاألسالك اIـــذكـــورة وفق

اجلدول اآلتي :



2 : : تــلـغـى أحـكــام اIــقــرر اIـؤرّخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1418 اIـوافق 21 مــارس ســنـة 1998 واIــتــضـمـن  إنــشـاء اIـاداIـادّة ة 
اللجان اIتساوية األعضاء اخملتصة بأسالك اIستخدمX اإلداريX والتقنيX جمللس احملاسبة.

اIاداIادّة ة 3 : ينشر هذا اIقرّر في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 10 ربيع الثاني عام 1427  اIوافق 9  مايو سنة 2006 .
عبد القادر بن معروفعبد القادر بن معروف

األســــالكاألســــالك
XوظفIــلو اXوظفIث�ثّــلو اإلدارةــلو اإلدارة�ث�ثّــلو ا�

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

rتصرّفونIا
rاليونIدققون اIا

rترجمون / التّراجمةIا
rهندسونIا

rالوثائقيّون أمناء احملفوظات

rساعدون اإلداريّونIا
rالتّقنيّون

rاحملاسبون اإلداريّون

rديريّةIكتّاب ا
rالكتّاب

rعاونون اإلداريّونIا
rاألعوان اإلداريّون

rكتبIأعوان ا

rهنيّونIالعمّال ا
rسائقو السّيّارات

احلجّاب.

2 2 2 2
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 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدائمونالدائمون

 األعضاء األعضاء
اإلضافيوناإلضافيون
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23 جمادى  الثا جمادى  الثاّنية عام نية عام 1427 هـ هـ
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