
العدد العدد 45
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 13  رمضان رمضان عام عام 1433 هـهـ
اHوافق أواHوافق أوّل  غشت سنة ل  غشت سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مـرسـوم رئـاسي رقم 12-297 مـؤرّخ في 12 رمـضـان عـام 1433 اHـوافـق 31 يـولـيـو سـنة s2012 يـتـضـمـن حتــويـل اعــتـمــاد إلـى
ميزانـيـة تسييـر وزارة الصنـاعــة واHؤسسات الصغيـرة واHتوسطة وترقية االستثمار......................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12-294 مـؤرخ في 4 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة s2012 يـعـدل ويـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي
رقـم 11-144 اHــؤرخ فــي 29 ربـيـــع الـثـانـي عــام 1432 اHـوافـق 3 أبـريــل سـنـة 2011 واHـتـضــمـن الـتـصـريــح بـاHـنـفـعــة
العموميـة للعملية اHتعلقـة بإجنـاز سـد وجلة مالق بواليتي تبسـة وسوق أهـراس................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-295 مؤرخ في 6 رمضـان عام 1433 اHوافق 25 يولـيو سنة s2012 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة s2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-296 مؤرخ في 6 رمضـان عام 1433 اHوافق 25 يولـيو سنة s2012 يعــــدل توزيـــع نـفقـــات ميـزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة s2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 13 رمضـان عام 1433 اHوافق أوّل غـشت سنة s2012 يتضـمن تعيـW اHدير الـعام للـديوان الوطني
Hكافحة اخملدرات وإدمانها.............................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 اHوافق 23 مايـو سنة s2012 يـحدد كيفـيات تطبيـق اHرسوم الرئاسي رقم 11 - 249 اHؤرّخ
في 8 شعبان عام 1432 اHوافق 10 يوليو سنة 2011 واHتضمن التنظيم اHتعلق بشهادة االستعمال النهائي...............

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1433 اHوافق 28 مايـو سنة s2012  يـحدد تعداد منـاصب الشغل وتصنـيفها ومدة
العـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـW في نـشـاطـات احلـفظ أوالـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اHـعـهـد الـدبلـومـاسي والـعـالقات
الدولية......................................................................................................................................................

وزارة اHاليوزارة اHاليّة
قرار مؤرخ في 11 جمــادى الثانية عام 1433 اHوافق 3 مايو سنة s2012 يحدّد مبلغ اHكافأة اHمنوحة ألعضاء اجمللس الوطني
للمحاسبة واللجان ومجموعات العمل واHستشارين......................................................................................
قرار مؤرخ في 11 جمــادى الـثانية عام 1433 اHوافق 3 مايـو سنة s2012 يحدّد مـبلغ اHكافـأة اHمنوحـة Hمثلي الـوزير اHكلّف
بـاHالـيّة لـدى اجملـالس الوطـنيـة للـمصف الـوطني لـلخـبراء احملـاسـبW والـغرفـة الوطـنيـة حملافـظي احلسـابات واHـنظـمة
الوطنية للمحاسبW اHعتمدين....................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوالبيئة
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 اHوافق 29 غشت سنة s2011 يـتضمّن اHصـادقة على دفتـر األعباء الذي
يحدّد تبعات اخلدمة العمومية للوكالة الوطنية للنفايات................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1433 اHوافق 13 ديسمبر سنة s 2011 يحدّد كيفيات تعيـW أعضاء اللجان التقنية اHتخصصة
للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.................................................................................................................
قــرار مــؤرّخ في أوّل رجـب عـام 1433 اHـوافق 22 مــايــو ســنـة s2012 يــتــضــمّن  تــفــويض ســلــطـة الــتّــعــيــW والــتــســيــيـر اإلداري
للمديرين اجلهويW للتجارة واHديرين الوالئيW للتجارة................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
قـرار مؤرّخ في 28 شـعـبـان عام 1433 اHوافق 18 يـولـيو سـنة s2012 يتـضـمّـن رفع قيـمـة معـاشات الـضّـمان االجـتـماعي ومـنحه
وريوعه......................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 12-297 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433  اHـــــوافـق اHـــــوافـق 31 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة s2012 يـــــتـــــضـــــمـنs يـــــتـــــضـــــمـن

حتـــويـل اعـــتـــمــــاد إلـى مـــيــزانـــيـــة تـــســيــيـــر وزارةحتـــويـل اعـــتـــمــــاد إلـى مـــيــزانـــيـــة تـــســيــيـــر وزارة
الــصـــنـــاعـــــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيـــرة واHـــتــوســـطــةالــصـــنـــاعـــــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيـــرة واHـــتــوســـطــة

وترقية االستثمار.وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

s2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

s2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 اHـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2012 الية التكميلي لسنةHا
- و�ـــــقــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقــم 12 -282
اHـؤرخ في 22 شـعــبـان عـام  1433 اHـوافق 12 يـولـيــو سـنـة
2012 واHــــــتـــــضــــــمن إحـــــداث بــــــاب وحتـــــويـل اعـــــتــــــمـــــاد إلى

مـيزانيـة تسـييـر  وزارة الصـناعة واHـؤسسـات الصـغيرة
sتوسطة وترقية االستثمارHوا

- و�ــــقـــتــــضـى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -60
اHــــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 6 فـــبـــرايـــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة
االستـثـمار مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اHـالـية

s2012 لسنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :   يـــلــغــى من مــيـزانـيــــة ســـنــة 2012
اعـتمـاد قـدره ملـيار وسـبعـمائـة وثالثـة وخمـسون مـليـونا

ومائتـان وثالثة وعشرون ألف دينار (1.753.223.000 دج)
مقيّـــد في ميـزانية الـتكـاليف اHشـتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 :  : يــخـصـص Hـيـزانيــة ســنة 2012  اعـتـمـــاد اHـاداHـادّة ة 
قــــــــدره مــلــيـــار وســبــعــمـــائــة وثالثـــة وخــمــســون مـــلــيــونــا
ومائتـان وثالثة وعشرون ألف دينار (1.753.223.000 دج)
 يـــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الــــصــــنــــاعــــة
واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار
وفي الباب رقم 44-07 "مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية

للوساطة والضبط العقاري".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يكـلـف وزيــر اHـاليـــة ووزيــر الـصنـاعــة
واHـــــؤســــســــــات الـــــصــــغــــيـــــــرة واHــــتــــــوســــطـــــة وتــــــرقــــيــــــة
االسـتثـمـــارs كـل فـيمــا يخـصّـه s بتـنفـيـذ هـــذا اHرســوم
الــــذي يــــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة. 

حرّر بـاجلـزائر في 12 رمـضان عام 1433 اHـوافـق 31
يوليو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــمــرســوم تــنــفـيــذي رقم ذي رقم 12-294 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 23 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة s s2012 يــعـــدل ويــتــمميــعـــدل ويــتــمم

اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 11-144 اHـــؤرخ فــي  اHـــؤرخ فــي 29
ربــيـــع الـــثــانـي عـــام ربــيـــع الـــثــانـي عـــام 1432 اHــوافـق  اHــوافـق 3 أبــريـل ســنـــة أبــريـل ســنـــة
2011 واHــتـضــمن الــتـصــريــح بـاHـنــفـعـــة الـعـمــومـيــة واHــتـضــمن الــتـصــريــح بـاHـنــفـعـــة الـعـمــومـيــة

لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجنــاز ســد وجلـة مالق بـواليـتيلـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجنــاز ســد وجلـة مالق بـواليـتي
تبسـة وسوق أهـراس.تبسـة وسوق أهـراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإنّ الوزير األول

sائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 sأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا



13 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 445
أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-144 اHؤرخ
في 29 ربيع الـثاني عام 1432 اHوافق 3 أبـريل سنة 2011
واHتضـمن التصريح باHـنفعة العـمومية للـعملية اHـتعلقة

sوالية تبسة sبإجناز سد وجلة مالق ببلدية الونزة
 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـادتـW األولى و 2 من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 144-11
اHــؤرخ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 3 أبــريل
ســنــة 2011 واHــتــضــمن الــتـــصــريح بــاHــنــفـــعــة الــعــمــومــيــة
sتـعـلـقـة بـإجنـاز سد وجلـة مالق بـبـلـديـة الـونزةHلـلـعـمـلـيـة ا

والية تبسة.

اHــــادة اHــــادة 2 : :   تـــــعــــدل وتـــــتــــمـم أحــــكـــــام اHـــــادة األولى من
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11-144 اHــــؤرخ في 29 ربــــيع
الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 2011 واHـــذكــور

أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 12 مـكـرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
sـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا s1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 10 مـن اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
93-186 اHــؤرخ في 7 صــفــر عــام 1414 اHــوافق 27 يــولــيــو

سنة s1993 اHتمم واHـذكور أعالهs يهدف هذا اHرسوم إلى
التصريح باHنفعـة العمومية للعملـية اHتعلقة بإجناز سد
وجلـة مـالق بـواليـتي تــبـســة (بـلـديـــة الـعـويــنـــات) وســـوق
أهـــــراس ( بـــلــــديـــتـي الـــدريـــعــــة ووادي كـــبــريـت) s نـــظــرا
لــطــابع الــبــنى الــتــحــتــيــة ذات اHــصــلــحــة الــعــامــة والــبــعـد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال".

اHـادة اHـادة 3 : :   تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 11-144 اHـؤرخ في 29 ربـيع الــثــاني عـام
1432 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 2011 واHــذكـور أعالهs وحتـرر

كما يأتي :

"اHادة 2 : تقدر اHسـاحة اإلجمالية لألمالك العقارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
اHـــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعـالهs بـــألـــفـــW ومـــائـــة (2100)

هكتارs موزعة كما يأتي :
- واليـة تــبـسـة :  سـبـعـمــائـة واثـنـان وأربـعـون (742)

sهكتارا في بلدية العوينات
- واليـــة ســوق أهـــراس:  ألف وثالثـــمــائـــة وثــمـــانــيــة
وخــمــســون (1358) هــكــتــارا فـي بــلــديــتـي الــدريــعــة ووادي
كـــبــــريتs وحتــــدد طــــبـــقــــا لــــلـــمــــخــــطط اHــــلـــحـق بـــأصـل هـــذا

اHرسوم".

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 4 رمــضـان عـام 1433 اHـوافـق 23
يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12-295 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s2012 يـعــــدل توزيـــعs يـعــــدل توزيـــع

s2012 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

s2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

   sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2012  اعـتماد
دفع قــدره ثــمـانــيــة وأربــعــون مـلــيــارا وســتــمـائــة وســبــعـة
ماليــــW وخـــــمــــســــمــــائـــــة ألف ديــــنــــار (48.607.500.000 دج)
ورخصـة برنامــج قـدرهـا سبعة ماليير وستمائة وسبعة
ماليـــــW وخـــــمــــــســـــمـــــائـــــة ألف ديـــــنـــــار (7.607.500.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اHنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHالـية الـتـكمـيـلي لسـنة s (2012 طـبقـا للـجدول "أ" اHـلحق

بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع قــــدره ثـمـانـيـة وأربـعـون مـلـيـارا وسـتـمـائـة وسـبـعـة
ماليــــW وخـــــمــــســــمــــائـــــة ألف ديــــنــــار (48.607.500.000 دج)
ورخصـة برنامــج قـدرهـا سبعة ماليير وستمائة وسبعة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45 13 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـ
أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

ماليـــــW وخـــــمــــــســـــمـــــائـــــة ألف ديـــــنـــــار (7.607.500.000 دج)
يقـيّدان فــي النـفــقـات ذات الطابع الـنهـائي (اHـنصــوص
عــلـــيـــهــا فـــي األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع األول
عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سنة 2012 واHتـضمن قانون
اHـالية الـتكـميلي لـسنة s(2012 طبقـا للجـدول "ب" اHلحق

بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 6 رمــضـان عـام 1433 اHـوافـق 25

يوليو سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـــقاHلحـــق

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

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

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

اHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة
االقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاديـــــــــــة

واإلدارية
التربية والتكوين

احـــتـــيــــاطي لـــنــــفـــقـــات
غير متوقعة

اجملموعاجملموع

24.607.500

24.000.000

-
48.607.500

-
-

7.607.500

7.607.500

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

اHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة
االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديــــــــــــة

واإلدارية
مواضيع مختلفة

دعــم الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــشـــــــــــــــــاط
االقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــادي
(مخـصصات حلساب
الــتـخــصــيص اخلـاص
وخــــــــــــــــــفــض نـــــــــــــــــــسـب

الفوائد)
اجملموعاجملموع

2.300.000

5.307.500

41.000.000

48.607.500

2.300.000

5.307.500

-
7.607.500

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقم رقم 12-296 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1433 اHـوافق  اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة s s2012 يـعــــدل توزيـــعيـعــــدل توزيـــع

s2012 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاع.حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

s2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اHـعـدّل

   sتممHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلــــغـــى مـن مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2012
اعـــتــمــاد دفـع قــدره ســتــة عـــشــر مــلـــيــارا ومــائــة وثـــمــانــيــة
وتـــســــعـــون مــــلـــيــــونـــا وســـتــــمـــائــــة وســـبــــعـــون ألـف ديـــنـــار
(16.198.670.000 دج) ورخـصـة بــرنـامج قـدرهــا سـتـة عـشـر
مــلــيــارا ومـــائــة وثــمـــانــيــة وتـــســعــون مــلـــيــونــا وســـتــمــائــة
وسـبـعــون ألف ديـنـار (16.198.670.000 دج)  مــقـيّـدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اHنـصـــوص علـيـها فــي
األمــــــر رقم 12-03 اHــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عــــــام 1433
اHـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة 2012 واHــتـضـمـن قـانـون اHــالـيـة
الــتـكـمــيـلي لــسـنـة s(2012 طـبـقــا لـلـجــدول "أ" اHـلــحق بـهـذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخـصـص Hيـزانيـة سنة 2012 اعتماد دفع
 قـدره ستة عشر مـليارا ومائة وثـمانية وتسـعون مليونا
وســــتـــمــــائــــة وســـبــــعـــون ألف ديــــنـــار (16.198.670.000 دج)
ورخصة برنامج قدرهـا ستة عشر مليارا ومائة وثمانية
وتـــســـعـــون مـــلـــيـــونـــا وســـتـــمـــائــة وســـبـــعـــون ألــف ديـــنــــار
(16.198.670.000 دج)   يــــــقـــــيّـــــــدان فـــي الـــــنــــــفـــــــقــــــات ذات
الـــطـــابــع الــنــهـــائي ( اHــنــصــــوص عــلــيـهــا فــي األمــر رقم
12-03 اHـــــؤرخ في 20 ربــــــيع األول عـــــام 1433 اHـــــوافق 13

فـبـرايــر سـنـة 2012 واHـتـضــمن قـانـون اHــالـيـة الـتــكـمـيـلي
لسنة s(2012 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
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أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 2 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 23 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
s2012 يحدد كيـفيات تطبـيق اHرسوم الرئاسي رقمs يحدد كيـفيات تطبـيق اHرسوم الرئاسي رقم

11 -  - 249 اHـؤر اHـؤرّخ في خ في 8 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 10

يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة 2011 واHـــتــضـــمن الـــتــنـــظــيـم اHــتـــعــلق واHـــتــضـــمن الـــتــنـــظــيـم اHــتـــعــلق
بشهادة االستعمال النهائي.بشهادة االستعمال النهائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الدفاع الوطني

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 90 - 198 اHـؤرخ
في 8 ذي احلــجــة عــام 1410 اHــوافق 30 يـــونــيــو ســنــة 1990
sـتــفــجـرةHــواد اHـتــضــمن الــتـنــظــيم الــذي يـطــبق عــلى اHوا

sتمّمHعدّل واHا

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

sالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايـو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 249
اHــؤرخ في 8 شــعــبــان عــام 1432 اHــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة
2011 واHــتــضـمن الــتــنــظـيم اHــتــعـلـق بـشــهــادة االسـتــعــمـال

sادة  17 منهHالسيما ا sالنهائي
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 11-383 اHــؤرخ
في 27 ذي احلجة عام 1432 اHـوافق 23 نوفـمبر سنة 2011
الـــذي يـــحـــدد الـــقـــواعـــد واإلجـــراءات الــــتي حتـــكم تـــصـــديـــر

sنتوجات احلساسةHالعتاد والتجهيزات وا

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

الـبــرنــامج الـتــكـمــيـلي
لفائدة الواليات

اجملموعاجملموع

16.198.670

16.198.670

16.198.670

16.198.670

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر باجلزائر في 6 رمضان عام 1433 اHوافـق 25 يوليو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

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

القطاعاتالقطاعات
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

الفالحة والري
اHـــنــــشـــآت الـــقــــاعـــديـــة
االقتصادية واإلدارية
اجملموعاجملموع

658.500

15.540.170

16.198.670

658.500

15.540.170

16.198.670

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 13 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1433 اHـوافق أو اHـوافق أوّل غــشت ســنـة ل غــشت ســنـة s2012 يـتــضـمـن تـعــيـW اHــديــر الـعــام لـلــديـوانs يـتــضـمـن تـعــيـW اHــديــر الـعــام لـلــديـوان

الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها.الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالـسـيد مـحـمـد زوقار Wيعـ s2012 ـوافق أوّل غـشـت سـنةHـوجب مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 13 رمـضـان عام 1433 ا�
مديرا عاما للديوان الوطني Hكافحة اخملدرات وإدمانها.

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHلحـــقاHلحـــق
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أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 91  - 313
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 الذي يحدد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

sبالصـرف واحملاسبـون العمومـيون وكيفـياتها ومـحتواها
sتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 98  - 96
اHــــؤرخ في 19 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1418 اHــــوافق 18 مــــارس
سنة 1998 الذي يحدد كـيفيات تطبيق األمر رقم 97 - 06
اHـؤرّخ في 12 رمــضـان عـام 1417 اHـوافق 21 يــنـايــر ســنـة
sــتـــعــلق بـــالــعـــتــاد احلـــربي واألســلـــحــة والـــذخــيــرةH1997 وا

sتمّمHعدّل واHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
اHوضوعاHوضوع

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تــطـــبـــيق اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 11 - 249 اHــؤرخ في 8
شـعـبـان عـام 1432 اHـوافق 10 يـولـيـو سـنـة 2011 واHـذكـور

أعاله.
الفصل الثانيالفصل الثاني

حتديد العتاد واHنتجات واخلدمات احلساسةحتديد العتاد واHنتجات واخلدمات احلساسة

اHادة اHادة 2 : : الـعتاد واHـنتجـات و/أو اخلدمات احلـساسة
الـــتي تـــســـتـــلـــزم تــوقـــيع الـــطـــرف اجلـــزائـــري عـــلى شـــهــادة
اسـتـعـمـال نـهـائي أو إبـرام وثـيــقـة قـانـونـيـة لـلـحـمـايـة هي
العـتـاد واHـنتـجـات واخلدمـات احلـسـاسة اHـصـنـفة حـسـاسة
�وجب تـشريع و/أو تـنظـيم البـلد الـذي صدّرهـا أوتنازل

عنها.

اHــادة اHــادة 3 : : الــعــتـــاد واHــنــتــجــات واخلـــدمــات احلــســاســة
اHــصـــدّرة أو اHــتــنــازل عـــنــهــا من قــبـل الــطــرف اجلــزائــري
والـتي تسـتلـزم التـوقيع عـلى شهـادة استعـمال نـهائي من
قـبل الـشركـاء األجانـب أو إبرام وثـيقـة قـانونـية لـلـحمـاية

هي :

- الـعـتاد واألسـلـحـة والذخـيـرة من األصـناف 1 إلى 5
اHــنـصــوص عـلــيــهـا في اHــرسـوم  الــتــنـفــيـذي رقم 98  - 96
اHــــؤرخ في 19 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1418 اHــــوافق 18 مــــارس
ســـنـــة s1998 اHــــعـــدّل واHـــتـــمّمs واHـــذكــــور أعالهs �ـــا فـــيـــهـــا
الـــتـــجـــهـــيـــزات وقـــطع الـــغـــيـــار واألدوات اHـــتــعـــلـــقـــة بـــذلك
واHــســـلـــمـــة بـــعـــنــوان خـــدمـــة مـــا بـــعـــد الــبـــيـع وكــذا وثـــائق

sوافقة لهاHاالستغالل واالستعمال والصيانة ا
- اHـــواد اHــتــفـــجــرة اHــنــصـــوص عــلــيــهـــا في اHــرســوم
الـرئـاسي رقم 90 - 198 اHـؤرخ في 8 ذي احلــجـة عـام 1410
اHـوافق 30 يــونـيــو ســنـة s1990 اHـعــدّل واHــتـمّمs واHــذكـور

sأعاله

- الـتــعــلـيـم والـتــكـويـن والـتــدريب عــلى تــخـصــصـات
أومـــــواد أو تـــــقــــــنـــــيـــــات الــــــقـــــتـــــال أو مـن أجل اســــــتـــــخـــــدام
sمــنـــظــومـــات األســلـــحــة والـــتــجـــهــيـــزات وأي تــكـــوين آخــر
مـــصـــنف حـــســـاســـا أو مــحـــمـــيـــا بـــقـــرار من وزيـــر الـــدفــاع

الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التوقيع واإلشهادالتوقيع واإلشهاد

اHــــادة اHــــادة 4 : : يــــوقع شـــــهــــادات االســـــتـــــعــــمـــــال الــــنـــــهــــائي
اHـنـصـبّـة عـلى الـعـتـاد أو اHـنـتـجـات أو اخلـدمـات احلـسـاسة
اHصـدّرة أو اHتنـازل عنهـا من قبل طـرف جزائري لـفائدة

طرف أجنبي اHمثل الشرعي لهذا الطرف األجنبي.

تـــكــون اســـتـــمــارات الـــشـــهـــادة اHــســـتـــعــمـــلـــة في هــذه
احلـاالت مـطـابــقـة لـلـنـمـاذج اHـنــصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 16

أدناه.

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــوقع شـــــهــــادات االســـــتـــــعــــمـــــال الــــنـــــهــــائي
اHـنـصـبّـة عـلى الـعـتـاد أو اHـنـتـجـات أو اخلـدمـات احلـسـاسة
اHـستـوردة أو اHتـنازل عـنهـا لفـائدة هـياكل وزارة الـدفاع
الوطـني اآلمـر الثـانوي بـالـصرف اHـعيّن بـهـذه الصـفة في

هذه الهياكل.
غــيـر أنـهs عـنــد اسـتــيـراد الــعــتـاد و/أو اHــنـتــجـات أو
sاخلـدمـات احلـسـاسـة من قـبل مـديـريـة بـرنـامج أو مـشروع
يوقع شـهادة االستـعمال الـنهائي اآلمـر الثانـوي بالصرف
في هيكل وزارة الدفـاع الوطني الذي يتولى وصاية هذه

اHديرية أوs في غيابهs مسؤول الهيكل اHذكور.
�ــكن أن تـضـبـط أحـكـام هــذه اHـادةs عـنــد احلـاجـةs عن

طريق تعليمة وزارية.

اHــــادة اHــــادة 6 : : يــــوقع شـــــهــــادات االســـــتـــــعــــمـــــال الــــنـــــهــــائي
اHـنــصـبّــة عـلى الـعــتـاد و/أو اHــنـتـجــات اHـصــنـفـة حــسـاسـة
الـتي يــقــتـنــيـهــا مــتـعــامل اقــتـصــادي تــابع لـوصــايـة وزارة

الدفاع الوطنيs اHدير العام لهذا اHتعامل.

7 : : يـــتـم الـــتـــوقــــيع عـــلـى شـــهـــادة االســــتـــعـــمـــال اHــادة اHــادة 
الـنـهـائي أثـنـاء تـبلـيغ الـعـقـد أو إبـرام الـوثـيقـة اHـتـضـمـنة
التـنـازل عن الـعـتـاد واHنـتـجـات واخلـدمات احلـسـاسـة عـند
وجـود مثـل هذه الـوثـيـقة. و�ـكن الـقـيـام بذلك الحـقـاs عـند

االقتضاء.
غير أنه �ـكن الطـرفsW بصـفة اسـتثنـائيـةs االتفاق

على خالف ذلك.

اHــادة اHــادة 8 : : في حـــالــة حتـــويل خــدمـــات حــســاســـةs �ــكن
األطرافs عند احلاجةs إبرام وثيقة قانونية يتفقان عليها

معا بدال من التوقيع على شهادة االستعمال النهائي.



13 رمضان عام  رمضان عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 845
أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

وفي هـــذه احلــالــةs تـــوقع هــذه الـــوثــيــقـــة عن الــطــرف
اجلـزائـري السـلـطـة اHـبـيـنـة في الـفـقـرة األولى مـن اHادة 5
أعـاله أوs عــنـــد االقــتـــضـــاءs ســلـــطــة أخـــرى يـــعــيـــنــهـــا وزيــر

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 : : يـؤهل مـدير الـعالقـات اخلـارجـية والـتـعاون
لإلشهـاد على االلتـزامات التي يـقطعـها اHديـرون العامون
لـلمتعامـلW االقتصاديـW التابعW لـوصاية وزارة الدفاع
الـوطـني �ـوجب شهـادة اسـتـعمـال نـهائـيs في حالـة تـقد£

طرف أجنبي طلبا بذلك.

اHـادة اHـادة 10 : : �ـكـن وزيـر الـدفـاع الـوطـنيs عـنـدمـا يـرى
ذلك ضــروريــاs أن يـطــلب اإلشــهــاد عـلى االلــتــزامــات الـتي
يقطعهـا طرف أجنبي �وجب شهادة استعمال نهائيs من
قبل الـسلـطة الـعمـوميـة اHؤهـلة في الـبلد الـذي يقـيم على

إقليمه هذا الطرف.

تـــبـــاشـــر مـــديـــريــة الـــعـالقـــات اخلـــارجـــيـــة والـــتـــعــاون
اHـسـاعي الــضـروريـة لـدى الـسـلـطــة اخملـتـصـة لـهـذا الـطـرف

الستكمال هذا اإلجراء.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام تقنيةأحكام تقنية

اHـادة اHـادة 11 : : يـلــزم هـيـكـل وزارة الـدفـاع الــوطـني الـذي
يـقـتـني عـتادا و/أو مـنـتـجـات حـساسـة اكـتـتـبت من أجـلـها
شـهادة اسـتعمـال نهـائيs باتـخاذ كل الـتدابـير الـتي يراها
ضروريـة لتجـنب حتويل العـتاد و/أو اHنـتجات احلـساسة
اHــذكـورة أو الــتـنــازل عـنــهـا لــطـرف آخــر بـأي عــنـوان كـان
وبــعــدم وضــعـــهــا حتت تــصـــرفه لالســتـــعــمــال أو ألي غــرض

آخرs �ا في ذلك بعد سحبها من اخلدمة.
يــــســـهـــر الــــهـــيـــكل اHــــذكـــور عـــلـى اHـــراقـــبــــة الـــدائـــمـــة

لتطبيق هذه التدابير.

اHادة اHادة 12 : : يلـزم اHـتعـامـلون االقـتـصاديـون الـتابـعون
لوصاية وزارة الدفـاع الوطني الذين يقتنون عتادا و/أو
مـنــتـجــات حـسـاســة اكـتـتــبت من أجـلــهـا شــهـادة اسـتــعـمـال
نـــهـــائيs بــاالحـــتـــرام الــصـــارم في اســـتــعـــمــال هـــذا الــعـــتــاد
واHـنـتـجـات لـلـوجـهـة اHـصـرح بـهـا ولاللـتـزامـات اHـقـطـوعـة

في إطار شهادة االستعمال النهائي.

اHـادة اHـادة 13 : : يـكــون الــعــتـاد و/أو اHــنــتــجـات احلــســاسـة
اHــســتــوردة أو اHــتــنــازل عــنــهــا لــلــطــرف اجلــزائــريs الــتي
اكـتـتـبت من أجـلـهـا شـهـادة اسـتـعـمـال نهـائـيs محـل قـواعد
تسـييـر خـاصة يـتم ضبـطهـاs كـلمـا دعت احلاجـةs عن طريق

تعليمة وزارية.

اHـادة اHـادة 14 : : يـكــون الــعــتـاد و/أو اHــنــتــجـات احلــســاسـة
الـتي يصـدّرها الـطرف اجلـزائري أو يـتنـازل عنـها لـطرف

sأجـنبي والتي اكتـتبت من أجلهـا شهادة استـعمال نهائي
حـسب األشـكـال اHــنـاسـبـة من قـبل اجلــهـاز اHـؤهل لـلـطـرف

اجلزائري.

15 : : تــكــون اخلــدمــات احلـســاســة الــتي تــقــدمــهـا اHـادة اHـادة 
وزارة الــدفــاع الــوطــني لــشــريك أجــنــبـي أو يــقــدمــهــا هـذا
األخــيـر لــطـرف جـزائــري مـحل مــتـابـعــة لـتــدابـيـر احلــمـايـة
اHـتفق عليـهاs من قبل جـهاز الطرف اجلـزائري الذي يورّد

اخلدمات اHذكورة أو يستفيد منها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHــادة اHــادة 16 : : تــطـــابق اســتـــمــارات شـــهــادة االســتـــعــمــال
الـنهـائي اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة 4 أعالهs الـنـماذج 1.1
و2.1 و3.1 اHبـينـة في اHلـحق األول بهـذا القـرار واHوجـهة

على التوالي إلى :
الــنــمــوذج 1.1 : الــســـلع اHــصــدّرة أو اHــتـــنــازل عــنــهــا
بدون مـقـابل من قبل الـطـرف اجلزائـري لـفائـدة مـستـعمل

sعليه تزويد مصاحله بها Wنهائي أجنبي يتع
الـــنـــمــوذج 2.1 : الـــســـلع اHــصـــدّرة من قـــبل مـــتـــعــامل
اقــتــصــادي تـابـع لـوصــايــة وزارة الــدفـاع الــوطــني لــفــائـدة
مــــســــتـــعــــمل نــــهــــائي أجــــنــــبي يــــتـــعــــW عــــلــــيه دمــــجـــهــــا في

اHنتوجات التي يصنعها.
الـــنـــمــوذج 3.1 : الـــســـلع اHــصـــدّرة من قـــبل مـــتـــعــامل
اقــتــصــادي تـابـع لـوصــايــة وزارة الــدفـاع الــوطــني لــفــائـدة
مــســـتــورد أجـــنــبي مـــعـــتــمـــد قــانـــونــا Hـــمــارســـة نــشـــاطــات
تــسـويق الــعـتــاد والـتــجـهــيـزات واHــنـتــجـات احلـســاسـة من

قبل السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد إقامته.
17 : : تـــوفّـــر اســـتـــمــــارات شـــهـــادة االســـتـــعـــمـــال اHــادة اHــادة 
الـنــهـائـي اHـتــعـW أن يــوقـعــهـا الــطــرف اجلـزائــري من قـبل
الــــطـــرف األجــــنـــبـي الـــذي بــــاعه أو تــــنـــازل لـه عن الـــعــــتـــاد

واHنتجات واخلدمات احلساسة.
غـيـر أنه عـندمـا يـشـتـرط هذا الـطـرف الـتـوقـيع على
شـهـادة االستـعـمال الـنـهـائي من دون تقـد£ اسـتمـارة لـهذا
الــغـــرضs �ــكن الـــطــرف اجلـــزائــري اســـتــعـــمــال اســـتــمــارة

الشهادة اHبW ¥وذجها في اHلحق الثاني بهذا القرار.
اHــادة اHــادة 18 : : حتــدد شـــروط وكـــيـــفــيـــات الـــتــوقـــيع عـــلى

شهادات االستعمال النهائي عن طريق تعليمة وزارية.
اHـاداHـادّة ة 19 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر  في 2 رجـب عـــام 1433 اHــــوافق 23

مايو سنة 2012.
عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني

الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب
عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية
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أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

(أ) مصدّر أو متنازل جزائري

اHلحق األول (¥وذج اHلحق األول (¥وذج 1.1)
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

شهادة االستعمال النهائيشهادة االستعمال النهائي

تـعــد شـهـادة االسـتــعـمـال الــنـهـائي هــذه (ش إ ن) لـتـصـديــر الـسـلع اHــبـيـنـة فـي الـقـسم الــثـاني أدنـاهs طــبـقـا لإلجـراءات
اجلاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم اجلزائريان.

تـمأل شـهادة االسـتـعـمـال الـنـهائـي وتوقـع ويتم اإلشـهـاد عـلـيـهـا طبـقـا لـلـمـرسـوم الرئـاسي رقم 11 - 249 اHـؤرّخ في 10
يولـيو سنة 2011 واHتضمن الـتنظيم اHـتعلق بشـهادة االستـعمال النـهائي ولقرار تـطبيقه رقم 2012/263/ودو/أ2 اHؤرّخ

في 23 مايو سنة 2012.

القسم األول القسم األول - األطرافاألطراف

(ج) مـسـتـورد (متـلـقي) أجـنـبي : االسمs الـعنـوان الـصـحيحs رقم
الهاتف / الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب : ...

(د) بلد الوجهة النهائية

(ب) مراجع يحملها اHصدّر أواHتنازل

(هـ) مستعمل نـهائي : االسمs العنوان الـصحيحs رقم الهاتف /
الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب : ...

(و) احملـل اخلـــــــاص حـــــــيث يـــــــتـم اســـــــتـــــــعـــــــمـــــــال الـــــــســـــــلع
وتخزينهاs إذا كان مختلفا عن (هـ) :

(ز) هـل الـقــوات اHـســلــحـة أو قــوات األمن لــلـبــلــد هي اHـســتــعـمل
النهائي? (إجابة بـ نعم أو ال) :

(ح) مراجع يحملها اHستعمل النهائي أو اHستورد

(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف(أ) الكميات :
النقل غير مشمولة)

القسم الثاني القسم الثاني - السلعالسلع

(ب) تعيW السلع وتوصيفها :

القسم الثالث القسم الثالث - االستعمال النهائي للسلعاالستعمال النهائي للسلع

(توضيح الغايات اخلاصة من استخدام السلع من قبل اHستعمل النهائي)

شهادة االستعمال النهائي (¥وذج 1.1) الواجب تقد�ها للسلطات اجلزائرية اHؤهلة                             صفحة 1 على 4
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القسم الرابع القسم الرابع - التزام اHستورد (اHتلقي)التزام اHستورد (اHتلقي)

نـحن اHـوقعـون أدنـاهs الـشخص الـطـبيـعي أو اHـعنـويs اHـصرح به فـي اخلانـة (ج) من الـقسم األول أعالهs نـشـهد بـأنـنا
مسـتورد السلع احملـددة في القسم الثـاني ونلتزم بتـسليم هذه الـسلع للمـستعمل الـنهائي اHبـW في اخلانة (هـ) من القسم

األول.

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)

(بخط واضح)

القسم اخلامس القسم اخلامس - التزام اHستعمل النهائي للسلعالتزام اHستعمل النهائي للسلع

نـحن اHــوقـعــون أدنـاهs الــشـخـص اHـذكــور في اخلـانــة (هـ) من الــقـسم األولs نــشـهــد بــأنـنــا اHـســتـعــمل الـنــهــائي لـلــسـلع
اHوصوفة في القسم الثانيs وأننا نلتزم باستخدامها طبقا لالستعمال النهائي اHبW في القسم الثالث.

وإضافـة إلى ذلكs نلـتزم بـعدم بـيع هذه الـسلع أو إعـطائـها أو إعـارتهـا أو إرسالـها ألي كـان أو تصـديرهـاs �ا في ذلك
sـــســلــمــة بــعــنــوان خــدمــة مــا بــعــد الــبـــيع وكــذا وثــائق االســتــغاللHــتــعــلــقــة بــذلك اHالــتــجــهــيــزات وقــطـع الــغــيــار واألدوات ا

واالستعمال والصيانة اHوافقة لذلكs دون اHوافقة اHسبقة اHكتوبة من احلكومة اجلزائرية.

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)
(بخط واضح)

القسم السادسالقسم السادس - إشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد االستعمال النهائي للسلعإشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد االستعمال النهائي للسلع

نـشهـد بـأننـا اطلـعـنا وسـجلـنـا االلتـزامـات اHنـصبّـة عـلى السـلع اHـبيـنـة في القـسم الـثاني والـتي يـتحـملـهـا اHسـتورد
و/أو اHسـتعـمل النـهائي اHـعـW في اخلانـتW (ج) و(هـ) من الـقسم األول وإضـافـة إلى ذلكs نشـهد بـأن هذه األطـراف مؤهـلة

أو مرخص لهاs حسب احلالةs الستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة االستعمال النهائي هذه.

نـلتـزم بـعـدم التـرخـيص بـإعـادة تصـديـر أو بـيع أو إعـارة أو منح أو إرسـال الـسـلع اHـبيـنـة في الـقسـم الثـانيs ومـنـها
التجهيزات وقطع الغيار واألدوات اHتعلقة بذلك اHسلمة بعنوان خدمة ما بعد البيع وكذا وثائق االستغالل واالستعمال
والـــصــيـــانــة اHـــوافــقــة لـــذلكs خـــارج إقــلــيـم دولــة ................................s دون اHـــوافــقــة اHـــســبـــقــة اHـــكــتـــوبــة من احلـــكــومــة

اجلزائرية.

تعيW السلطة احلكومية اHؤهلة ................................................................................................................

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

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)
(بخط واضح)

شهادة االستعمال النهائي (¥وذج 1.1) الواجب تقد�ها للسلطات اجلزائرية اHؤهلة                             صفحة 2 على 4
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بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج 1.1)

احلصول على تـرخيص لتصدير الـعتاد والتجهيـزات واHنتجات وأية سـلع أخرىs اHصنفة حـساسة من قبل احلكومة
اجلزائرية والتي تدعى في هذه االستمارة "السلع" يتوقف على تقد£ شهادة االستعمال النهائي (ش إ ن).

�نح النموذج اHناسب لالستمارة اخلـاصة بشهادة االستعمال النهائي للمستورد أو اHستعمل النهائي األجنبي من
sفي شـكل مـطــبـعي و/أو إلـكـتـروني sـتـنـازل اجلـزائـري عـن الـسـلع الـواجب تـصــديـرهـا أو الـتـنـازل عــنـهـاHــصـدّر أو اHقـبل ا

©لوءة جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات حتويل هذه السلع.
هذه االسـتمارة (1.1) خاصة بالـسلع اHصدّرة أو اHـتنازل عنـها بدون مقـابل من قبل طرف جزائـري لفائدة مـستعمل
نـهـائي أجـنـبي يـتعـW عـلـيه تـزويـد مصـاحله بـهـا. و�ـكن اسـتـيراد الـسـلع من قـبل اHـسـتـعـمل النـهـائي مـبـاشـرة من اHـصدر

اجلزائري  أو بواسطة مستورد معتمد قانونا من قبل السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد إقامة اHستعمل النهائي.
تـسـلم شـهـادة االسـتـعـمـال الـنـهـائي اHـمـلـوءة واHـوقـعـة قـانـونـا من قـبل الـطـرف أو األطـراف (األجـنـبي) األجـنـبـيـة ذات

الصلةs حسب احلالة إلى :
أ) اHصدّر اجلزائريs في نفس الوقت مع عقد االقتناء (موقع من الطرفW) أو سند طلبية السلع التي تشترى منه أو

ب) إلى اHتنازل أثناء توقيع الطرفW على الوثيقة اHتضمنة التنازل عن السلع احلساسة.
�كن تسليم شهادة االستعمال النهائي الحقاs عندما يكون ذلك غير ©كن.

مهم :مهم : من مسـؤولية اHـصدّر أو اHـتنازل اجلـزائريs في اHـقام األولs أن يتـأكد من أن كل اخلـانات ذات الـصلة لـشهادة
االسـتـعـمـال الـنـهـائي ©ـلوءة ومـوقـعـة قـانـونـا من قـبل األطـراف والـسـلطـة اHـعـنـيـةs طـبـقـا لألحـكـام التـنـظـيـمـيـة اجلـاري بـها

العمل وللتوضيحات اآلتي بيانهاs التي تبW محتوى خانات شهادة االستعمال النهائي :

القسم األولالقسم األول - األطرافاألطراف

(أ) تــعـيـW اHــتـعــامل االقـتـصــادي (اHـصـدّر) اجلــزائـري الـذي يــقـوم بـتــصـديـر الــسـلع أو اHـتــنـازل (جـهــاز وزارة الـدفـاع
الوطني) اجلزائري الذي يقوم بالتنازل عن السلع للطرف األجنبي (اHستعمل النهائي).

sـتـنـازل عن الـسـلعHـصـدّر أو اHـرفـوعـة لـوزيـر الـدفـاع الــوطـني من قـبل اH(ب) مـراجع طـلـب الـتـرخـيص بـالـتـصـديـر ا
و�كن الطـرف اجلزائـري أن يذكـر هذه اHراجع بـعد تـقد£ الطـرف األجنـبي لشـهادة االستـعمـال النـهائيs اHمـلوءة واHـوقعة

قانونا.
(ج) اHسـتورد (اHتلقي *) األجنـبي: يبW في هذه اخلانة التـعيW الصحيح واHعـلومات الكاملة لـلمتعامل االقتصادي
(أو اHـتـلـقي)s اHـقـيم بـبـلـد أجـنـبي الـذي يـسـتـوردs فـي إطـار صـفـقـة جتـاريـة مع اHـصـدّر اجلـزائـريs سـلـعـا حلـسـاب مـسـتـعـمل

نهائيs كائن في نفس البلد األجنبي.
عـنـدمـا يـقـتـني اHـسـتـعـمل الـنـهـائيs اHـبـW فـي اخلـانـة (هـ)s الـسـلع مـوضـوع شـهـادة االسـتـعـمـال الـنـهـائي مـبـاشـرة من

اHصدّر أو اHتنازل اجلزائريs فإن هذه اخلانة تشطبs وكذا القسم الرابع (التزام اHستورد/اHتلقي).
*) تستعـمل عبارة "متلقي"s اHرادفـة لكلمة مستـوردs لتسهيل فهم شـهادة االستعمال النـهائي من قبل البلدان التي

تستعمل اللغة اإلجنليزية في إجراءاتها اإلدارية Hتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.
(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة اHستعمل النهائي. 

(هـ) اHـســتـعـمل الـنــهـائي: الـطـرف الــذي يـسـتـقــبل في األخـيـر الــسـلع اHـصــدّرة  ويـصـبح مـالــكـهـا ومـســؤوال عـنـهـا أمـام
السلطات احلكومية للجزائر ولبلد إقامته.

(و) حتـديـد احملل اخلـاص حـيث تـسـتـعـمل أو تـخـزن الـسـلـع من قـبل اHـسـتـعـمل الـنـهـائيs إذا كـان مـخـتـلـفـا عن الـعـنـوان
اHـبـW في اخلـانـة (هـ) ومـعـروفـا (تـوضـحه الـسـلـطـات احلـكـومـية اجلـزائـريـة في كل مـرة يـكـون فـيـهـا تـبـيـان هـذه اHـعـلـومات

إجباريا).
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(ز) هل الــقـوات اHــسـلــحـة أو قــوات األمن لـلــبـلــد هي اHـســتـعــمل الـنــهـائي? اإلجــابـة بـ نــعم أو ال. وفي حـالــة "ال"s فـإنه
يـتـعW وجـوبـا ملء الـقسم الـثـالث (االستـعـمـال النـهـائي للـسـلع) وبـعنـايـةs إذ أن صلـة اHـعلـومـات اHذكـورة شـرط للـحـصول

على رخصة التصدير. 

يقصد "بقوات األمن" كل مصالح األمن التابعة للدولة.

(ح) تـبـيــان مـراجع الــصـفـقــة الـتـجــاريـة (عـقــد أو سـنـد طــلـبـيــة) اHـبــرمـة مع اHـصــدّر اجلـزائـريs أو الــوثـيـقــة اHـتـعــلـقـة
بالتنازل عن السلع احلساسة.

القسم الثاني - السلعالقسم الثاني - السلع

(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في اخلانة (ب).

(ب) تعـيW السلع وتوصيفها : قائـمة مفصلة للعتـاد والتجهيزات (ومنها قطع الـغيار واألدوات اHتعلقة بذلكs وكذا
وثـائق االسـتـغالل واالسـتــعـمـال والـصـيـانـة اHــوافـقـة لـذلك)s واHـنـتــجـات والـبـرمـجـيـات واخلــدمـات أو الـوثـائقs الـتي حتـدد
بـتـعـيـيـنـهــا الـتـقـني و/أو الـتـجـاري ومـواصــفـاتـهـا اHـقـتـضـبـة وكــذا رقم سـلـسـلـتـهـا (إذا كـان ذلـك ©ـكـنـا) أو الـوسم في حـالـة

األسلحة و/أو الذخيرة.

(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة):  �كن عدم ملء هذه اخلانة.

القـسم الثالث -القـسم الثالث -  االستعـمال النهـائي للسلع االستعـمال النهـائي للسلع : التقيـد الصارم بـاألحكام اHفـسرة بالـتوضيحـات اHبيـنة في اخلانة (ز)
من القسم األول أعاله.

sـمـثل الـشـرعي لـلـمـتعـاملHالـتـوقـيع عـلى هـذا الـقـسم من قـبل ا Wيـتـعـ : (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالـقـسم الـرابـع - التـزام ا (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالـقـسم الـرابـع - التـزام ا
عندما �ر حتويل سلع اHصدّر إلى اHستعمل النهائي عبر مستورد.

الـقــسم اخلــامس  - الــتــزام اHــســتـعــمل الــنــهــائي لــلــسـلع الـقــسم اخلــامس  - الــتــزام اHــســتـعــمل الــنــهــائي لــلــسـلع : (يـتــعــW الـتــوقــيع عــلـيه مـن قـبل اHــمــثل الــشـرعي لــلــطـرف
األجنبي/اHستعمل النهائي).

القسم السـادس - إشهاد من السلـطة احلكوميـة اHؤهلة لبلـد االستعمال الـنهائي للسلعالقسم السـادس - إشهاد من السلـطة احلكوميـة اHؤهلة لبلـد االستعمال الـنهائي للسلع : �كن أال يـكون التوقيع على
هذا القسم ضرورياs عندما تستورد السلع مباشرة من قبل القوات اHسلحة أو قوات األمن لبلد الوجهة النهائية.
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(توضيح الغايات اخلاصة من استخدام السلع التي ستستعملs ال سيما العتاد الذي ستدرج فيه السلع اHستوردة وما
(Wرسلة إليهم هذه السلع معروفHإذا كان الزبائن ا

القسم الثالث القسم الثالث - االستعمال النهائي للسلعاالستعمال النهائي للسلع

(أ) مصدّر جزائري

اHلحق األول (¥وذج اHلحق األول (¥وذج 2.1)
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

شهادة االستعمال النهائيشهادة االستعمال النهائي

تـعــد شـهـادة االسـتــعـمـال الــنـهـائي هــذه (ش إ ن) لـتـصـديــر الـسـلع اHــبـيـنـة فـي الـقـسم الــثـاني أدنـاهs طــبـقـا لإلجـراءات
اجلاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم اجلزائريان.

تـمأل شـهادة االسـتـعـمـال الـنـهائـي وتوقـع ويتم اإلشـهـاد عـلـيـهـا طبـقـا لـلـمـرسـوم الرئـاسي رقم 11 - 249 اHـؤرّخ في 10
يولـيو سنة 2011 واHتضمن الـتنظيم اHـتعلق بشـهادة االستـعمال النـهائي ولقرار تـطبيقه رقم 2012/263/ودو/أ2 اHؤرّخ

في 23 مايو سنة 2012.

القسم األول القسم األول - األطرافاألطراف

(ج) مستورد (متلقي) أجنبي : االسمs العنوان الصحيحs رقم
الهاتف / الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب... :

(د) بلد الوجهة النهائية

(ب) مراجع يحملها اHصدّر اجلزائري

(هـ) مستعمل نهائي : االسمs العنوان الصحيحs رقم الهاتف /
الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب... :

(و) احملل اخلاص حيث يتم استعمال السلع
وتخزينهاs إذا كان مختلفا عن (هـ) :

(ي) هل القوات اHسلحة أو قوات األمن للبلد هي اHرسل إليها
العتاد الذي سيصنع بالسلع اHستوردة ? (إجابة بـ نعم أو ال) :

(ت) مراجع يحملها اHستعمل النهائي أو اHستورد

(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف(أ) الكميات :
النقل غير مشمولة)

القسم الثاني القسم الثاني - السلعالسلع

(ب) تعيW السلع وتوصيفها :
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القسم الرابع القسم الرابع - التزام اHستورد (اHتلقي)التزام اHستورد (اHتلقي)

نـحن اHـوقعـون أدنـاهs الـشخص الـطـبيـعي أو اHـعنـويs اHـصرح به فـي اخلانـة (ج) من الـقسم األول أعالهs نـشـهد بـأنـنا
مسـتورد السلع احملـددة في القسم الثـاني ونلتزم بتـسليم هذه الـسلع للمـستعمل الـنهائي اHبـW في اخلانة (هـ) من القسم

األول.

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)

(بخط واضح)

القسم اخلامس القسم اخلامس - التزام اHستعمل النهائي للسلعالتزام اHستعمل النهائي للسلع

نحن اHوقعون أدنـاهs الشخص اHذكـور في اخلانة (هـ) من القـسم األولs نشهد بأنـنا اHستـعمل النهـائي للسلع احملددة
في القسم الثانيs وأننا نلتزم باستخدامها طبقا لالستعمال النهائي اHبW في القسم الثالث.

وبــهـذه الــصــفـةs نــشـهــد بـأن هــذه الـســلع مــوجـهــة إلدراجـهــا في صــنـاعــاتـنــا اخلـاصــة وال �ـكـن في هـذه احلــالـة بــيـعــهـا أو
إعطاؤها أو إعارتها أو إرسالها إلى أي كان أو تصديرها كما هيs دون اHوافقة اHسبقة اHكتوبة من احلكومة اجلزائرية. 

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)
(بخط واضح)

القسم السادس القسم السادس - إشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد االستعمال النهائي للسلعإشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد االستعمال النهائي للسلع

نشهد بأنـنا أطلعنا وسجـلنا االلتزامات اHنصـبّة على السلع اHبيـنة في القسم الثاني وتظـهيرها من قبل اHستورد
Wنــشـهـد بــأن هـذين الــطـرفـ s(ج) و (هـ) من الـقــسم األول. وإضـافــة إلى ذلك Wفي اخلـانــتـ WـعــHـسـتــعـمل الــنـهــائي اHو/أو ا

مؤهالن أو مرخص لهماs حسب احلالةs الستيراد و/أو اقتناء السلع موضوع شهادة االستعمال النهائي هذه.

نـلـتـزم بـعـدم الـترخـيـص بإعـادة تـصـديـر أو بـيع أو إعـارة أو مـنح أو إرسـال الـسـلع اHـبـيـنـة في الـقـسم الـثانـيs خارج
إقليم دولة ................................s دون اHوافقة اHسبقة اHكتوبة من احلكومة اجلزائرية.

تعيW السلطة احلكومية اHؤهلة ................................................................................................................

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

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)
(بخط واضح)
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بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج 2.1)

احلصول على تـرخيص لتصدير الـعتاد والتجهيـزات واHنتجات وأية سـلع أخرىs اHصنفة حـساسة من قبل احلكومة
اجلزائرية والتي تدعى في هذه االستمارة "السلع" يتوقف على تقد£ شهادة االستعمال النهائي (ش إ ن).

�نح النموذج اHناسب لالستمارة اخلـاصة بشهادة االستعمال النهائي للمستورد أو اHستعمل النهائي األجنبي من
قبل اHصدر اجلزائري للسلعs في شكل مـطبعي و/أو إلكترونيs ©لوءة جزئيا طبقـا لطبيعة السلع ونوع عمليات حتويل

هذه السلع.
هــذه االسـتــمــارة (¥ـوذج 2.1) خـاصــة بــالـســلع اHــصـدّرة من قــبل الــطـرف اجلــزائـري لــفــائـدة مــسـتــعــمل نـهــائي أجــنـبي
(اHــصـنّع) الـذي يـتــعـW عـلـيه إدراجــهـا في اHـنـتــجـات الـتي يــصـنـعـهـا. و�ــكن اسـتـيــراد الـسـلع من قـبـل اHـسـتـعــمل الـنـهـائي
مــبـاشــرة من اHـصــدّر اجلـزائــري  أو بـواسـطــة مـســتـورد مــعـتــمـد قــانـونـا مـن قـبل الــسـلــطـة احلـكــومـيــة اHـؤهــلـة لــبـلــد إقـامـة

اHستعمل النهائي.
sـوقـعـة قـانـونـا من قـبل الـطـرف أو األطـراف األجـنـبي (ة) ذات الـصـلـةHــمـلـوءة واHتـسـلم شـهـادة االسـتـعـمـال الـنـهـائي ا
لـلـمــصـدّر اجلـزائـريs في نــفس الـوقت مع عـقــد االقـتـنـاء (مـوقـع من الـطـرفـW) أو ســنـد طـلـبـيــة الـسـلع الـتـي تـشـتـرى مـنه.

و�كن أن تسلم له الحقاs عندما يكون ذلك غير ©كن.
مهم مهم : من مـسؤوليـة اHصـدّر اجلزائـريs في اHـقام األولs أن يتـأكد مـن أن كل اخلانـات ذات الصـلة لـشهـادة االستـعمال
الـنــهــائي ©ـلــوءة ومــوقـعــة قــانـونــا من قــبل األطـراف والــســلـطــة اHــعـنــيـةs طــبــقـا لـألحـكــام الـتــنــظـيــمــيـة اجلــاري بـهــا الــعـمل

وللتوضيحات اآلتي بيانهاs التي تبW محتوى خانات شهادة االستعمال النهائي :

القسم األول القسم األول - األطراف

(أ) تعيW اHتعامل االقتصادي (اHصدّر) اجلزائري الذي يقوم بتصدير السلع للطرف األجنبي (اHستعمل النهائي).
(ب) مـراجع طلب الـتـرخـيص بالـتـصديـر اHـرفوعـة لـوزير الـدفـاع الوطـني من قـبل اHـصدّراجلـزائـري للـسـلعs إذ �كن

ذكر هذه اHراجع من قبل اHصدّراجلزائري بعد توقيع شهادة االستعمال النهائي من قبل اHستورد األجنبي.
(ج) اHستورد (اHتلقي) األجنبي: يبW في هذه اخلانةs حسب احلالة :

(1) التعـيW الصـحيح واHعـلومـات الكامـلة للـمتعـامل االقتـصاديs اHقـيم ببلـد أجنـبي الذي يسـتوردs في إطار صـفقة
جتارية مع اHصدر اجلزائريs السلع حلساب مستعمل نهائيs كائن في نفس البلد األجنبيs أو 

(2) الـتــعـيـW واHــعـلـومــات اخلـاصـة بــاHـسـتــعـمل الـنــهـائيs اHــبـW في اخلـانــة (هـ)s عـنـدمــا يـسـتــورد هـذا األخـيــر الـسـلع
مــوضــوع شــهــادة االســتــعــمــال الــنــهــائي مــبــاشــرة لــدى اHــصـدّر اجلــزائــريs فـي هـذه احلــالــة يــشــطب الــقــسم الــرابـع (الــتـزام

اHستورد/اHتلقي).
*) تستعمل عبارة "مقتني"s اHرادفة لكلمة مستوردs لتسهيل فهم شهادة االستعمال النهائي من قبل البلدان التي

تستعمل اللغة اإلجنليزية في إجراءاتها اإلدارية Hتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.
(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة اHستعمل النهائي (اHصنّع). 

(هـ) اHـستـعـمل الـنهـائي: اHـتعـامل االقـتـصادي األجـنـبي الـذي يسـتـورد ويـقتـني الـسـلع احلسـاسـة إلدراجـها في الـعـتاد
والتجهيزات واHنتجات التي يصنعهاs إذ ال �كنه إعادة بيع وال إعادة تصدير هذه السلع احلساسة اHستوردة كما هي.

WبHإذا كان مختلفا عن العنوان ا sتعامل النهائيH(و) حتديد احملل اخلاص حيث تستعمل أو تـخزن السلع من قبل ا
في اخلانة (هـ).  
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(ز) هـل الـقــوات اHـسلحـة أو قوات األمن لـلبلـد هي اHرسل إلـيهـا العتـاد الذي سـيصنع مع الـسلع اHـستوردة ? أجب
بـ نعم أو ال.  

يقصد "بقوات األمن" كل مصالح األمن التابعة للدولة.
(ح) تبيان مراجع الصفقة التجارية اHبرمة مع اHصدر اجلزائري: عقد أو سند طلبية.  

القسم الثاني القسم الثاني - السلعالسلع

(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في اخلانة (ب).

(ب) تعيW السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتادs والتجهيزات (ومنها قطع الغيار واألدوات اHتعلقة بذلكs وكذا
الوثائق اHوافقة)s واHنتجات والبرمـجياتs التي حتدد بتعيينها التقني و/أو التجاري ومواصفاتها اHقتضبة وكذا رقم

سلسلتها (إذا كان ذلك ©كنا) أو الوسم (عندما يتعلق األمر باألسلحة و/أو الذخيرة).

(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة):  �كن عدم ملء هذه اخلانة.

القـسم الثـالث - االستعـمال النـهائي لـلسلع : القـسم الثـالث - االستعـمال النـهائي لـلسلع : يتعـW ملء هذا القـسم بعنـايةs إذ أن صلـة اHعلـومات التي تـذكر شرط
للحصول على رخصة التصدير.

sـمـثل الـشـرعي لـلـمـتعـاملHالـتـوقـيع عـلى هـذا الـقـسم من قـبل ا Wيـتـعـ : (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالتـزام ا (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالـقـسم الـرابـع - الـقـسم الـرابـع - التـزام ا
عندما �ر حتويل سلع اHصدر إلى اHستعمل النهائي عبر مستورد.

الــقــسم اخلــامس - الــتــزام اHــســتــعــمل الــنــهــائي لــلــســلع الــقــسم اخلــامس - الــتــزام اHــســتــعــمل الــنــهــائي لــلــســلع : (يــتــعـW الــتــوقــيع عــلــيه من قــبل اHــمــثل الــشــرعي لــلــطـرف
األجنبي/اHستعمل النهائي).

الـقـسم الـســادس - الـقـسم الـســادس - إشـهـاد من الـسـلـطـة احلـكـومــيـة اHـؤهـلـة لـبـلـد االسـتـعــمـال الـنـهـائي لـلـسـلع إشـهـاد من الـسـلـطـة احلـكـومــيـة اHـؤهـلـة لـبـلـد االسـتـعــمـال الـنـهـائي لـلـسـلع : يـتـعـW ملء هـذا الـقسم
وتوقيعه بعناية مهما كانت احلالة (استيراد مباشر من قبل مستعمل أو من قبل مستورد).
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(أ) مصدّر جزائري

اHلحق األول (¥وذج اHلحق األول (¥وذج 3.1)
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

شهادة االستعمال النهائيشهادة االستعمال النهائي

تـعــد شـهـادة االسـتــعـمـال الــنـهـائي هــذه (ش إ ن) لـتـصـديــر الـسـلع اHــبـيـنـة فـي الـقـسم الــثـاني أدنـاهs طــبـقـا لإلجـراءات
اجلاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم اجلزائريان.

تـمأل شـهادة االسـتـعـمـال الـنـهائـي وتوقـع ويتم اإلشـهـاد عـلـيـهـا طبـقـا لـلـمـرسـوم الرئـاسي رقم 11 - 249 اHـؤرّخ في 10
يولـيو سنة 2011 واHتضمن الـتنظيم اHـتعلق بشـهادة االستـعمال النـهائي ولقرار تـطبيقه رقم 2012/263/ودو/أ2 اHؤرّخ

في 23 مايو سنة 2012.

القسم األولالقسم األول - األطرافاألطراف

(ج) مستورد (متلقى) أجنبي : االسمs العنوان الصحيحs رقم
الهاتف / الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب... :

(د) بلد الوجهة النهائية

(ب) مراجع يحملها اHصدّر اجلزائري

(و) احملل اخلـــاص حــــيث يـــتم تـــخــــزين الـــســـلعs إذا كـــان(هـ) مراجع يحملها اHستورد (اHتلقي)
مختلفا عن (ج) :

(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف(أ) الكميات :
النقل غير مشمولة)

القسم الثاني القسم الثاني - السلعالسلع

(ب) تعيW السلع وتوصيفها :
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القسم الثالث القسم الثالث - الوجهة النهائية للسلعالوجهة النهائية للسلع

(توضـيحs حـسب طبـيـعة الـسلعs نـوع الـزبائن الـذين تـوجه إليـهم الـسلـع وإذا ما كـان الزبـائن الـذين سيـسـتفـيـدون منـها
 .(Wمعروف

القسم الرابعالقسم الرابع - التزام اHستورد (اHتلقي)التزام اHستورد (اHتلقي)

نـحن اHـوقعـون أدنـاهs الـشخص الـطـبيـعي أو اHـعنـويs اHـصرح به فـي اخلانـة (ج) من الـقسم األول أعالهs نـشـهد بـأنـنا
مسـتورد الـسلع احملـددة في القـسم الثـاني ونلـتزم بـإبقـاء هـذه السـلع في مخـازننـا حتسـبا لـطلـبيـات تتـمم طبـقا لـلتـشريع

والتنظيم اجلاري بهما العمل في البلد الذي نوجد فيه.

وإضـافـة إلى ذلكs نلـتـزم بعـدم إعـادة تـصديـرهـا أو حتويـلـها بـأي طـريقـة كـانت  إلى خـارج إقلـيم الـبلـد الـذي نتـمـركز
فيهs وهو...........................s  دون اHوافقة اHسبقة اHكتوبة من احلكومة اجلزائرية.

التوقيع (باحلبر ) :  .................................................................      التاريخ : ......................................... 

اسم ووظيفة اHوقع :  .....................................................................               (اخلتم)
(بخط واضح)

القسم اخلامسالقسم اخلامس - إشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد استيراد السلعإشهاد من السلطة احلكومية اHؤهلة لبلد استيراد السلع

نشهد بأنـنا اطلعنا وسجـلنا االلتزامات اHنصـبّة على السلع اHبيـنة في القسم الثاني وتظـهيرها من قبل اHستورد
(اHتلـقي) اHعـW في اخلانة (ج) من الـقسم األول وإضـافة إلى ذلكs نشـهد بأن هـذا الطرف مـؤهل الستـيراد وتسـويق السلع

موضوع شهادة االستعمال النهائي هذه.

نلتزم بـعدم الترخيص بإعـادة تصدير أو حتويل بـأي طريقة كانت السـلع اHبينة في القـسم الثانيs خارج إلى إقليم
دولة...................................s دون اHوافقة اHسبقة اHكتوبة من احلكومة اجلزائرية. 

تعيW السلطة احلكومية اHؤهلة : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................

التوقيع (باحلبر ) :  .................................................................      التاريخ: ......................................... 

اسم ووظيفة اHوقع :  .....................................................................               (اخلتم)
(بخط واضح)
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بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج 3.1)

sـنتجات والبرمجيـات واخلدمات والوثائق وأية سلع أخرىHاحلصـول على ترخيص لتصدير الـعتاد والتجهيزات وا
اHـصـنـفة حـسـاسـة من قـبل احلـكـومة اجلـزائـريـة والـتي تـدعى في هـذه االستـمـارة "الـسـلع" يـتـوقف علـى شهـادة االسـتـعـمال

النهائي.

�ــنح الــنـمــوذج اHــنــاسب لالســتـمــارة اخلــاصــة بـشــهــادة االسـتــعــمــال الـنــهــائي لــلـمــســتـورد األجــنــبي من قــبل اHــصـدّر
اجلزائري في شكل مطبعي و/أو إلكترونيs ©لوء جزئيا طبقا لطبيعة السلع ونوع عمليات حتويل هذه السلع.

هـذه االسـتـمـارة (¥وذج 3.1) خـاصـة بـالـسـلع اHـصـدرة  من قـبل مـتـعـامل جـزائـري مـعـتـمـد قـانـونـا لـلـتـعـامل مع الـسـلع
احلسـاسةs لفائـدة مستورد أجـنبي (تاجـر) معتمـد قانونـا لتسويـقهاs من قـبل السلطـة احلكومـية اHؤهلـة لبلـد إقامته ويتم
تـســويـق الـســلع احلــســاســة اHــســتــوردة في إطــار الــتــشـريـع والــتـنــظــيم اجلــاري بــهــمــا الــعــمل في هــذا الــبــلـد ويــتــطــابق مع

االلتزامات التي قطعها اHستورد في إطار شهادة االستعمال النهائي.

تـسلم شـهادة االسـتعـمال الـنـهائي اHـملـوءة واHوقـعة قـانونـا من قـبل اHسـتورد األجـنبي ومـن قبل الـسلـطة احلـكومـية
اHـؤهـلة لـبـلـدهs  لـلمـصـدّر اجلـزائـريs في نـفس الوقـت مع عقـد االقـتـنـاء (اHوقـع من الطـرفـW) أو سـنـد طلـبـيـة الـسـلع التي

تشترى منه. و�كن أن تسلم له الحقاs عندما يكون ذلك غير ©كن.

: من مـــســـؤولـــيـــة اHـــصــدّر اجلـــزائـــري أن يـــتـــأكـــدs في اHـــقـــام األولs من أن كل اخلـــانـــات ذات الـــصـــلـــة في شـــهــادة مــهم :مــهم 
االسـتــعــمــال الــنـهــائي ©ــلــوءة ومــوقـعــة قــانــونـا مـن قـبـل الـطــرف اHــعــني طــبـقــا لألحــكــام الــتــنـظــيــمــيـة اجلــاري بــهــا الــعـمل

وللتوضيحات اآلتي بيانهاs التي تبW محتوى خانات شهادة االستعمال النهائي:

القسم األولالقسم األول - األطرافاألطراف

(أ) تعيW اHتعامل االقتصادي (اHصدّر) اجلزائري الذي يقوم بتصدير السلع.

(ب) مـراجع طـلب الـتـرخـيص بـالـتـصـديـر اHـرفـوع لـوزيـر الـدفـاع الـوطـني من قـبل اHـصـدّر اجلـزائـري لـلـسـلعs و�ـكن
اHصدّر اجلزائري أن يذكر هذه اHراجع بعد توقيع شهادة االستعمال النهائي من قبل اHستورد األجنبي.

(ج) اHــســتــورد (اHـــتــلــقي *) األجــنـــبي: يــبــW في هــذه اخلــانــة الــتـــعــيــW الــصــحــيح واHــعــلــومـــات الــكــامــلــة لــلــمــتــعــامل
االقــتــصـاديs اHــقــيم بـبــلــد أجـنــبي الــذي يــسـتــوردs في إطــار صـفــقــة جتـاريــة مع اHــصــدر اجلـزائــريs ســلـعــا حلــسـابه حتــســبـا
لطلبيات الزبائن اHستقبلـية اHقيمW في هذا البلد نفسه والواجب جتسيدهـا حتت مراقبة السلطات اHؤهلة لهذا البلد.

وال �كن القيام بإعادة تصدير السلع اHستوردة إال بعد اHوافقة اHسبقة واHكتوبة من السلطات احلكومية اجلزائرية.

*) تسـتعمل عبارة "متلقي"s اHرادفـة لكلمة مستوردs لتـسهيل فهم شهادة االستعمـال النهائي من قبل البلدان التي
تستعمل اللغة اإلجنليزية في إجراءاتها اإلدارية Hتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع.

(د) بلد الوجهة النهائية: بلد إقامة اHستورد. 
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(هـ) مراجع يبينها اHستورد األجنبي: مراجع الصفقة التجارية (عقد أو سند طلبية).

(و) حتـديـد احملل اخلـاص حـيث تـخـزن الـسـلع اHـسـتـوردةs فـي انتـظـار بـيـعـهـاs إذا كـان مـخـتـلـفـا عن الـعـنـوان اHـبـW في
اخلانة (ج).

القسم الثانيالقسم الثاني - السلعالسلع

(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في اخلانة (ب).

(ب) تعـيW السلع وتوصيفها : قائـمة مفصلة للعتـاد والتجهيزات (ومنها قطع الـغيار واألدوات اHتعلقة بذلكs وكذا
الـوثـائق اHوافـقـة لـذلك)s واHنـتـجـات والبـرمـجـيات الـتي حتـدد بتـعـيـينـهـا الـتقـني و/أو الـتـجاري ومـواصـفاتـهـا اHـقتـضـبة

وكذا رقم سلسلتها (إذا كان ذلك ©كنا) أو الوسم (في حالة األسلحة و/أو الذخيرة).

(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة):  �كن عدم ملء هذه اخلانة.

القـسم الـثالثالقـسم الـثالث - الوجـهة الـنهـائيـة للـسلع الوجـهة الـنهـائيـة للـسلع : يتـعW ملء هـذا القـسم بعنـايةs إذ أن صـلة اHـعلـومات الـتي تذكـر يتوقف
عليها احلصول على رخصة التصدير.  

القسم الرابعالقسم الرابع - التزام اHستورد (اHتلقي) التزام اHستورد (اHتلقي) : يتعW التوقيع على هذا القسم من قبل اHمثل الشرعي للمتعامل.

الـقسم اخلامس الـقسم اخلامس - إشهاد من الـسلطـة احلكومـية اHؤهـلة لبلـد استيـراد السلع إشهاد من الـسلطـة احلكومـية اHؤهـلة لبلـد استيـراد السلع : يـتعW ملء هـذا القـسم وتوقيـعهs ويعد
هذا شرطا للحصول على رخصة التصدير.
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(أ) مصد(أ) مصدّر أو متنازل أجنبير أو متنازل أجنبي

اHلحق الثانياHلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الدفاع الوطني

شهادة االستعمال النهائيشهادة االستعمال النهائي

تـعــد شـهـادة االسـتــعـمـال الــنـهـائي هــذه (ش إ ن) لـتـصـديــر الـسـلع اHــبـيـنـة فـي الـقـسم الــثـاني أدنـاهs طــبـقـا لإلجـراءات
اجلاري بها العمل التي حددها التشريع والتنظيم اجلزائريان.

تـمأل شـهادة االسـتـعـمـال الـنـهائـي وتوقـع ويتم اإلشـهـاد عـلـيـهـا طبـقـا لـلـمـرسـوم الرئـاسي رقم 11 - 249 اHـؤرّخ في 10
يولـيو سنة 2011 واHتضمن الـتنظيم اHـتعلق بشـهادة االستـعمال النـهائي ولقرار تـطبيقه رقم 2012/263/ودو/أ2 اHؤرّخ

في 23 مايو سنة 2012.

القسم األولالقسم األول - األطرافاألطراف

(ج) مستورد (متلقي) :(ج) مستورد (متلقي) : االسمs العنوان الصحيحs رقم الهاتف
/ الفاكس / البريد اإللكتروني / موقع الويب... :

(د) مراجع يحملها اHستورد(د) مراجع يحملها اHستورد

(ب) (ب) بلد الوجهة النهائية : اجلزائربلد الوجهة النهائية : اجلزائر

(و) (و) مراجع يحملها اHستعمل النهائيمراجع يحملها اHستعمل النهائي(هـ) مستعمل نهائي : (هـ) مستعمل نهائي : جزائري

(ج) القيمة(ج) القيمة (الرسوم ومصاريف(أ) الكميات :(أ) الكميات :
النقل غير مشمولة)

القسم الثاني القسم الثاني - السلعالسلع

(ب) تعيW السلع وتوصيفها :(ب) تعيW السلع وتوصيفها :

القسم الثالث القسم الثالث - االستعمال النهائي للسلعاالستعمال النهائي للسلع

(تـوضـيح الـغايـات اخلـاصـة من وجـهة الـسـلعs ال سـيمـا لـتـزويد الـوحـدات بـها واHـصـالح أو إلدراجـها في عـمـلـية الـتـصـنيع
كتجهيز أو مدخالت لإلنتاج).
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القسم الرابع القسم الرابع - التزام اHستورد (اHتلقي)التزام اHستورد (اHتلقي)

نـحن اHـوقعـون أدنـاهs الـشخص الـطـبيـعي أو اHـعنـويs اHـصرح به فـي اخلانـة (ج) من الـقسم األول أعالهs نـشـهد بـأنـنا
مسـتورد السلع احملـددة في القسم الثـاني ونلتزم بتـسليم هذه الـسلع للمـستعمل الـنهائي اHبـW في اخلانة (هـ) من القسم

األول.

التوقيع (باحلبر ) :  .................................................................      التاريخ : ......................................... 

اسم ووظيفة اHوقع:  .....................................................................               (اخلتم)
(بخط واضح)

القسم اخلامس القسم اخلامس - التزام اHستعمل النهائي للسلع التزام اHستعمل النهائي للسلع 

نـحن اHــوقـعــون أدنـاهs الــشـخـص اHـذكــور في اخلـانــة (هـ) من الــقـسم األولs نــشـهــد بــأنـنــا اHـســتـعــمل الـنــهــائي لـلــسـلع
اHوصوفة في القسم الثانيs وأننا نلتزم باستخدامها طبقا لالستعمال النهائي اHبW في القسم الثالث.

وإضـافـة إلى ذلكs نـلـتـزم بــعـدم إعـادة تـصـديـرهـا أو حتـويـلـهـا بـأي طـريــقـة كـانت إلى خـارج الـتـراب اجلـزائـريs مـاعـدا
�وافقة مسبقة من مصدرها أو اHتنازل عنها.

التوقيع (باحلبر) : .................................................................. التاريخ : ..................................................

اسم ووظيفة اHوقع : ...................................................................                ( اخلتم)
(بخط واضح)
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بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج بيان توضيحي لالستمارة (¥وذج 2)

هـذه االسـتـمـارة (¥ـوذج 2) خـاصــة بـالـسـلع احلـسـاسـة اHـصـدرة أو اHـتـنـازل عـنــهـا بـدون مـقـابل من قـبل طـرف أجـنـبي
لفـائدة مـسـتعـمل نهـائي جـزائريs إذ تـستـعـمل عنـدما يـشـترط هـذا الطـرف األجنـبي تـوقيع الـطـرف اجلزائـري على شـهادة

االستعمال النهائي (ش إ ن) ولكن دون تقد£ استمارة لهذا الغرض.
عندما يتـعلق األمر بتحـويل مع مقابلs فإنه �ـكن اHستعمل الـنهائي اجلزائـري استيراد السـلع من اHصدّر األجنبي
إمــا عن طــريق مــســتـورد (مــتــلــقي) أو مــبـاشــرة من هــذا اHــصـدر األجــنــبيs وفي هــذه احلــالــة يـتــعــW شــطب الــقـسـم الـرابع

واخلانتW (ج) و (د) من القسم األول. 
تـسلم شهـادة االستعـمال النـهائي اHـملوءة واHـوقعة قـانونا من قـبل الطرفـW ذوي الصلـةs من قبل الطـرف اجلزائري

إلى مديرية العالقات اخلارجية والتعاون (لوزارة الدفاع الوطني) التي تكلف بإرسالها إلى الطرف األجنبي.
sبأي حـال من األحوال sال يـمــكـن أن يـســبـق الـتــوقـيــع عـلـى شـهادة االسـتعمـال النـهائي مـن قبل الـطرف اجلـزائري

ما يأتي :
sعلى عقد اقتناء السلع أو إبرام وثيقة تتضمن التنازل عن السلع W(1) توقيع الطرف

(2) توقيع اHستورد على القسم الرابع (التزام اHستورد/اHتلقي)s عندما يتم اقتناء السلع من قبل هذا األخير.
مهم : مهم : من مسـؤوليـة الطرف اجلـزائري اHـستفـيد من الـسلعs موضـوع شهـادة االستعـمال الـنهائي أن يـتأكـدs في اHقام
األولs من أن كل اخلــانــات ذات الــصـــلــة ©ــلــوءة ومــوقــعــة قــانــونــا طــبــقــا لألحــكــام الــتــنــظــيــمــيــة اجلــاري بــهــا الــعــمل ولــهــذه

التوضيحات.
القسم األول القسم األول - األطرافاألطراف

(أ) التعيW واHعلومات الدقيقة للمصدّر أو اHتنازل األجنبي عن السلع.
(ب) بلد الوجهة النهائية: يحمل دائما "اجلزائر".

(ج) اHـسـتـورد (اHـتلـقي *) : يـبـW التـعـيـW الصـحـيح واHـعلـومـات الـكامـلـة للـمـتـعامل االقـتـصـادي (أو اHتـلـقي)s اHـقيم
ببـلـد أجـنـبي أو بـاجلـزائر الـذي يـسـتـورد في إطـار صفـقـة جتـاريـة مع اHـصـدر األجنـبيs سـلـعـا (مـوضوع شـهـادة االسـتـعـمال
النـهائي) حلسـاب مستـعمل نهـائي جزائـري مبW في اخلـانة (هـ). ويتـعW أن يعـتمد هـذا اHتعـامل قانونـا من قبل السـلطة

احلكومية اHؤهلة لبلد اإلقامة.
*) تستعمل عبارة "متلقي"s اHرادفة لكلمة مستوردs لتسهيل فهم شهادة االستعمال النهائي من قبل البلدان التي

تستعمل اللغة اإلجنليزية في إجراءاتها اإلدارية Hتابعة وترخيص عمليات استيراد وتصدير السلع اHقننة.
(د) مـراجع الـصـفـقـة الـتجـاريـة بـW اHـسـتـورد واHـصـدر األجنـبي اHـشـار إلـيـهـمـا عـلى الـتـوالي في اخلـانـتW (ج) و (أ)

أعاله. 
(هـ) اHسـتعـمل النـهائي : يـحمـل تعـيW هـيكل وزارة الـدفاع الـوطني أو اHـتعـامل االقتـصادي الـتابع لـوصايـتهـا الذي
سيستفيد من السلع احلساسةs مـوضوع شهادة االستعمال النهائيs والذي سيكون مسؤوال عنها أمام السلطات احلكومية
اجلـزائرية اHـؤهلة. وعـندما تـستورد مـديرية مـشروع أو برنـامج السلعs فـإن هذه اخلانـة تمأل بتـعيW هيـكل وزارة الدفاع

الوطني الذي يتولّى وصاية هذه اHديرية.
(و) تبيان اHراجعs حسب احلالة :

(1) صفـقة جتـارية (عـقد أو سـند طـلبـية) تـبـرم بW اHـستـعمل الـنهـائي اجلزائـري واHسـتورد أو اHـصدّر األجـنبي (في
 s(حالة استيراد مباشر

(2) وثيقة تتضمن التنازل عن السلع احلساسةs عند وجود مثل هذه الوثيقة. 
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القسم الثاني - السلعالقسم الثاني - السلع

(أ) الكميات : تبيان كمية كل مادة مذكورة في اخلانة (ب).

 (ب) تعيW السلع وتوصيفها : قائمة مفصلة للعتاد والتجهيزات (ومنها قطع الغيار واألدوات اHتعلقة بذلكs وكذا
وثـائق االسـتـغالل واالسـتــعـمـال والـصـيـانـة اHــوافـقـة لـذلك)s واHـنـتــجـات والـبـرمـجـيـات واخلــدمـات أو الـوثـائقs الـتي حتـدد
بـتـعـيـيـنـهــا الـتـقـني و/أو الـتـجـاري ومـواصــفـاتـهـا اHـقـتـضـبـة وكــذا رقم سـلـسـلـتـهـا (إذا كـان ذلـك ©ـكـنـا) أو الـوسم في حـالـة

األسلحة و/أو الذخيرة.

(ج) القيمة : (الرسوم ومصاريف النقل غير مشمولة) : �كن عدم ملء هذه اخلانة.

القسم الثالث -القسم الثالث - االستعمال النهائي للسلع االستعمال النهائي للسلع : ذكر الوجهة واالستعماالت احملتملة للسلع اHستوردة أو اHتنازل عنها.

sـمـثل الـشـرعي لـلـمـتعـاملHالـتـوقـيع عـلى هـذا الـقـسم من قـبل ا Wيـتـعـ : (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالـتـزام ا (ـتـلـقيHا) ـسـتـوردHالـقسـم الرابع -الـقسـم الرابع - الـتـزام ا
عندما �ر حتويل سلع اHصدر إلى اHستعمل النهائي عبر مستورد.

القسم اخلامسالقسم اخلامس - التزام اHستعمل النهائي للسلع التزام اHستعمل النهائي للسلع : يتعW التوقيع عليهs حسب احلالةs من قبل:

sستفيد من السلعHا sعينة كآمر ثانوي بالصرف لهيكل وزارة الدفاع الوطنيH(1) السلطة ا

(2) اHدير العام للمتعامل االقتصادي التابع لوصاية وزارة الدفاع الوطنيs اHستورد للسلع.

وإضـافة إلى ذلكs عـندما يـتم استيـراد السـلع احلساسـة من قبل مـديرية بـرنامج أو مشـروعs فإنه يـتعW تـوقيع هذا
الــقـسـم من قـبل اآلمــر الـثــانـوي  بــالـصـرف أوs عــنـد غــيـابهs مـن قـبل مــسـؤول هـيــكل وزارة الــدفـاع الـوطــنيs الـذي يــتـولّى

وصاية مديرية اHشروع أو البرنامج.

شهادة االستعمال النهائي (¥وذج 2)                                                                                              صفحة  4 على 4
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اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

sادة 8 منهHال سيما ا sطبق عليهمHالتأديبي ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة  عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

sاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

sالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهs يهدف هذا
الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعــــداد مـــنــــاصب الــــشـــغل اHــــطـــابــــقـــة
لــنـشــاطــات احلــفظ أو الــصــيـانــة أو اخلــدمــات وتــصـنــيــفــهـا
وكــذا مــدة الــعــقـد اخلــاص بــاألعــوان الــعــامـلــW لــدى اHــعــهـد

الدبلوماسي والعالقات الدوليةs طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الشؤون اخلارجية وزارة الشؤون اخلارجية 
قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــــــشـــــــتـــــــرك مـــــــؤرخ في 7 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 28 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة s2012  يــحـدد تـعــداد مـنـاصبs  يــحـدد تـعــداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامـــــلــــW في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أوالــــعــــامـــــلــــW في نـــــشــــاطــــات احلــــفـظ أوالــــصــــيــــانــــة أو
اخلــدمــات بــعـنــوان اHــعــهــد الــدبــلــومـاسـي والـعـالقـاتاخلــدمــات بــعـنــوان اHــعــهــد الــدبــلــومـاسـي والـعـالقـات

الدولية.الدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األمW العام للحكومة

sووزير الشؤون اخلارجية

sاليةHووزير ا

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 403 اHؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 02 - 408
اHؤرخ في 21 رمـضان عام 1423 اHوافق 26 نوفـمبر سنة
2002 واHــتــضــمن إنــشـاء اHــعــهــد الـدبــلــومــاسي والــعالقـات

sالدولية

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

4

4

3

2

2

-

-

200

219

240

1

2

3

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

3

2

2

-

-

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

-

2

-

2

-

1

20

263

288

315

348

4

5

6

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

2

-

2

-

1

16

سائق سيارة من اHستوى الثالث

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون خدمة من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العامجملموع العام

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28
مايو سنة 2012.

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-24 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدّد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

sادّة 24 منهHال سيّما ا sوقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-25 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد تشكيـلة اجمللس الـوطني للمـصف الوطني لـلخبراء

sوصالحياته وقواعد سيره Wاحملاسب
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-26 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يـحدّد تـشكـيـلة اجملـلس الـوطني لـلغـرفـة الوطـنـية حملـافظي

sاحلسابات وصالحياته وقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-27 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يـــحــدّد تـــشــكـــيــلـــة اجملــلس الـــوطــنـي لــلـــمــنـــظــمـــة الــوطـــنــيــة

sعتمدين وصالحياته وقواعد سيرهHا Wللمحاسب

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 24 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-24 اHــــؤرّخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 27 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
القرار إلى حتـديد مـبلغ اHـكافأة اHـمنـوحة ألعـضاء اجمللس
الـــوطـــنـي لـــلـــمـــحـــاســــبـــة والـــلـــجـــان ومـــجــــمـــوعـــات الـــعـــمل
واHــســتــشــاريـن اHــكــلــفـــW بــإجــــراء األشــغــــال اHــرتــبــطــــة

�هـام اجمللس.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير الشؤون اخلارجيةعن وزير الشؤون اخلارجية
األمW العاماألمW العام
بوجمعة دHيبوجمعة دHي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة اHاليوزارة اHاليّة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 11 جـمــــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة s2012 يـحــد يـحــدّد مــبــلغ اHــكــافــأة اHــمــنــوحـةد مــبــلغ اHــكــافــأة اHــمــنــوحـة
ألعـــضـــاء اجملـــلس الـــوطـــني لـــلـــمــحـــاســـبـــة والـــلـــجــانألعـــضـــاء اجملـــلس الـــوطـــني لـــلـــمــحـــاســـبـــة والـــلـــجــان

ومجموعات العمل واHستشارين.ومجموعات العمل واHستشارين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةHإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرسـوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـلـقى أعـضاء اجملـلس الـوطـني لـلمـحـاسـبة
مكافأة مـالية قدرها خـمسة آالف دينار (5000 دج) عن كل

دورة من اجلمعية العامة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـتـلـقى أعـضاء الـلـجـان ومجـمـوعـات الـعمل
باجملـلس الـوطني لـلـمـحاسـبـة مكـافـأة مالـيـة قدرهـا عـشرة

آالف دينار (10.000 دج) عن كل اجتماع.
يـحـدّد عدد اجـتـمـاعـات الـلجـان بـالـتـشـاور مع اجمللس

الوطني للمحاسبة.
غير أنّ كل اجتـماع إضافي يخضع لترخيص صريح

من اجمللس الوطني للمحاسبة.

اHاداHادّة ة 4 :  : حتـدد مكافـآت اHستشـارين اHكلـفW بإجناز
األشــغـــال اHــرتــبـــطــة �ـــهــام اجملــلس الـــوطــني لـــلــمــحـــاســبــة
بـعـشــرة آالف ديـنـار (10.000 دج) لــلـيـوم وفـقـا لــعـقـد يـوقع

بW اجمللس الوطني للمحاسبة واHستشارين.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

كر£ جوديكر£ جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 11 جـمــــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 3
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة s2012 يـحــد يـحــدّد مــبــلغ اHــكــافــأة اHــمــنــوحـةد مــبــلغ اHــكــافــأة اHــمــنــوحـة
Hـــمــــثـــلي الــــوزيـــر اHـــكــــلHـــمــــثـــلي الــــوزيـــر اHـــكــــلّف بـــاHــــالـــيف بـــاHــــالـــيّـــة لــــدى اجملـــالســـة لــــدى اجملـــالس
Wالــوطـنــيــة لـلــمـصـف الـوطــني لــلـخــبــراء احملـاســبـWالــوطـنــيــة لـلــمـصـف الـوطــني لــلـخــبــراء احملـاســبـ
والــغـرفـة الــوطـنــيـة حملـافــظي احلـســابـات واHـنــظـمـةوالــغـرفـة الــوطـنــيـة حملـافــظي احلـســابـات واHـنــظـمـة

الوطنية للمحاسبW اHعتمدين.الوطنية للمحاسبW اHعتمدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليّـةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرسـوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-24 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدّد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

sوقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-25 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد تشكيـلة اجمللس الـوطني للمـصف الوطني لـلخبراء

sوصالحياته وقواعد سيره Wاحملاسب

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-26 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يـحدّد تـشكـيـلة اجملـلس الـوطني لـلغـرفـة الوطـنـية حملـافظي

sاحلسابات وصالحياته وقواعد سيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-27 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يـــحــدّد تـــشــكـــيــلـــة اجملــلس الـــوطــنـي لــلـــمــنـــظــمـــة الــوطـــنــيــة

sعتمدين وصالحياته وقواعد سيرهHا Wللمحاسب
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-29 اHـؤرّخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يحـدّد رتـبـة ©ـثـلي الـوزير اHـكـلّف بـاHـالـيّـة لــدى اجملـالس
Wالـــــوطـــنـــيــــة لـــلـــمــــصف الـــــوطــــني لـــلــــخـــبــــراء احملــــاســـبـــ
والـــغـــــرفــــة الــــوطـــنــــيـــة حملـــافــــظي احلــــســـابــــات واHـــنــــظـــمـــة
الــوطـنيـة لـلـمحـاسـبـW اHعـتـمـدين وصالحـياتـهمs ال سـيّـما

sادّة 4 منهHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 11-29 اHــــؤرّخ في 22 صــــفــــر عــــام 1432
اHـوافق 27 يــنـايــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
القرار إلى حتـديد مبـلغ اHكـافأة اHمـنوحـة Hمثـلي الوزير
اHـكـلّف بـاHـالـيّـة لدى اجملـالس الـوطـنـيـة لـلـمـصف الـوطني
لـلخبـراء احملاسـبW والـغرفـة الوطنـية حملـافظي احلـسابات

واHنظمة الوطنية للمحاسبW اHعتمدين.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتــلـــقى ©ـــثــلـــو الـــوزيــر اHـــكـــلّف بـــاHــالـــيّــة
مــكـافــأة مــالـــيــة قــدرهـــا خــمــســــة آالف ديــنـــار (5000 دج)

عـن كـل اجتماع.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1433
اHوافق 3 مايو سنة 2012.

كر£ جوديكر£ جودي

وزارة التهيئة العمرانية وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوالبيئة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 29 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1432
اHــوافق اHــوافق 29 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة s2011 يــتــضــمs يــتــضــمّـن اHــصــادقــةـن اHــصــادقــة
عـــلى دفــــتـــر األعـــبـــاء الـــذي يـــحـــدعـــلى دفــــتـــر األعـــبـــاء الـــذي يـــحـــدّد تـــبـــعـــات اخلـــدمـــةد تـــبـــعـــات اخلـــدمـــة

العمومية للوكالة الوطنية للنفايات.العمومية للوكالة الوطنية للنفايات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
sاليةHووزير ا

sووزير التهيئة العمرانية والبيئة
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في  2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافق 10 غـشت سـنـة 1994
sالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عــام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-227 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1419 اHـوافق13 يـولـيـو سـنـة 1998

sتمّمHعدّل واHا sتعلّق بنفقات الدولة للتجهيزHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-175 اHؤرّخ
في 7 ربـــيع األوّل عــام 1423 اHــوافق 20 مـــايـــو ســـنــة 2002
واHتـضمّن إنـشـاء الوكـالة الـوطـنيـة للـنـفايـات وتنـظـيمـها

sادّة  6 منـهHال سيّما ا sوعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-199 اHؤرّخ
في أوّل جـمـادى الثـانيـة عام 1425 اHوافق 19 يولـيو سـنة
2004 الذي يحـدّد كيفـيات إنـشاء النـظام الـعمومي Hـعاجلة

sنفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-258 اHؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
sالذي يحدد صالحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّة 6 من اHـــرســـوم
التّـنفيذيّ رقم 02-175 اHؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1423
اHـوافق 20 مـايـو سـنـة 2002 واHـذكـور أعالهs يـصـادق عـلى
دفتر األعباء الذي يـحدّد تبعات اخلدمة العمومية للوكالة

الوطنية للنفاياتs اHلحق بهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 29 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 29
غشت سنة 2011.

اHلحقاHلحق
دفتر أعباء يحدد تبعات اخلدمة العموميةدفتر أعباء يحدد تبعات اخلدمة العمومية

للوكالة الوطنية للنفاياتللوكالة الوطنية للنفايات

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهـدف دفتـر األعبــاء هــذا إلى حتديد
تــبــعــات اخلــدمــة الـــعــمــومــيــة اHـــوكــلــة لــلــوكـــالــة الــوطــنــيــة

للنفايات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  في إطـار إجناز تـبـعـات اخلـدمة الـعـمـومـية
sــوكــلـة لــلــوكــالـة الــوطــنـيــة لــلـنــفــايـات من طــرف الــدولـةHا

تكلف الوكالةs ال سيّما �ا يأتي :
- وضع بــــنك مــــعـــــطــــيــــات وطــــني حــــول الــــنــــفــــايــــات

sتعلقة بتسيير النفاياتHعلومات اHومعاجلة وبث ا
- تــرقــيــة وتــعــمــيم الــتــقــنــيــات الــتي تــســمح بــوضع
وتـطــويــر اجلـمـع االنـتــقــائي لـلـنـفـايـات وفـــرزهــا ونـقـلـهـا

sومعاجلتها وتثمينها
- اHــبـادرة واHــســاهــمــة في تـنــفــيــذ بــرامج حتــسـيس

sفي ميدان تسيير النفايات WواطنHا
- كل اHهام األخرى ذات العالقة بنشاط الوكالة.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  يــــتــــعــــW عــــلى الــــوكــــالــــة إعــــداد كــل ســــنـــة
مـيـزانــيـة الـســنــة اHـوالـــيـة وتـتـضــمــن هــذه اHـيــزانــــيـة

مــا يأتي :
- حصائل وحسابـات النتائج التقـديرية والتزامات

sالوكالة جتاه الدولة
sبرنامج مادي ومالي لالستثمارات -

- برنامج التمويل.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  يـجـب إرسـال حــصــائل اسـتــعــمـال إعــانـات
الدولة إلى وزير اHالية طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 5 :  :  يــتــعــW عــلى الـــوكــالــة في بــدايــة كل ســنــة
مـــالــيـــةs إعــداد بـــرنـــامج عـــمل وتــقـــد�ه Hـــصـــادقــة الـــوزيــر

اHكلّف بالبيئة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يــتـعــW عــلى الـوكــالــة الـقــيــام بـالــعــمـلــيـات
الـــضــروريـــة إلجنـــاز األهـــداف اHـــســـطـــرة لـــهــا عـــلـى أســاس

البرنامج اHذكور في اHادة السابقة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يـتـعـW على الـوكـالـة أن تـقـدم كل ثالثة (3)
أشـهـر لـلــوزيـر الـوصي عــنـاصـر اإلعالم اخلــاصـة بـنــشـاطـهـا

وباستعمال األموال التي منحتها لها الدولة.

8 :  :  تــســتــفــيــد الــوكــالــة مــقــابل مــهــمــة اخلــدمــة اHـاداHـادّة ة 
الـــعـــمــــومــــيـــةs مـــوضـــوع أحـــكــــام دفـــتــــر األعـــبــــاء هـــذاs من

إعانات الدولة.

وزير التهيئةوزير التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة
شريف رحمانيشريف رحماني

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  :  يـــــــجب أن تـــــــكـــــــون اإلعــــــانـــــــات مـــــــوضــــــوع
محاسبة منفصلة.

10 :  :  تـرســل الــوكـالـــة بــدايــة كـل ســنــة مــالــيـة اHـاداHـادّة ة 
إلى الــوزيـــر الــوصي قــبل 30 أبــريـلs تــقــيـــيــمـــا لإلعــانــات
الواجب تخصيصهـا للوكالة لتغطية أعباء تبعات اخلدمة

العمومية �وجب دفتر األعباء هذا.

يــحـــدد الـــوزيــر الـــوصي والـــوزيــر اHـــكـــلّف بـــاHــالـــيــة
اإلعانات السنوية أثناء إعداد اHيزانية.

�ــكن مـراجــعــة هـذه اإلعــانــات خالل الــسـنــة اHــالــيـة
في حالة حدوث إجراءات تنـظيمية تعدل محتوى تبعات

اخلدمة العمومية لدفتر األعباء هذا.

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  تـدفع اإلعـانـات الـسـنـويـةs بـعـنـوان دفـتـر
أعباء تـبعات اخلـدمة العمـوميةs لـلوكالة طـبقا لإلجراءات

اHعتمدة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
s 2011 يـحـد s يـحـدّد كـيـفيـات تـعـيـW أعـضـاء الـلـجاند كـيـفيـات تـعـيـW أعـضـاء الـلـجان سـنة سـنة 
الــتـقــنـيــة اHـتــخـصــصـة لـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونـةالــتـقــنـيــة اHـتــخـصــصـة لـلــجـنــة الـوطــنـيــة لـلــمـدونـة

الغذائية.الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التّجـارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-67 اHـؤرّخ
في 20 ذي احلــجّــة عـام 1425 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2005
واHـتــضـمّن إنــشـاء الــلـجــنـة الــوطـنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة

وحتديد مهامها وتنظيمها.
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1431 اHوافق 17 أكتـوبر سـنة 2010 واHـتـضمّن الـتـصديق

sعلى النظام الداخلي للجنة الوطنية للمدونة الغذائية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 11 من اHـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 05-67 اHـؤرّخ في 20 ذي احلــجّـة عـام 1425

اHـوافق 30 يــنـايــر ســنـة 2005 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـقرار إلى حتديد كيـفيات تعيـW أعضاء اللجـان التقنية

اHتخصصة للجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــتــشـــكل الــلـــجــان الـــتــقـــنــيـــة اHــتـــخــصـــصــة
الـدائــمــة والـلــجــان اخلـاصــة من ©ــثــلي الـدوائــر الــوزاريـة
وكل مـــؤســـســـة أخـــرى مـــعـــنـــيـــة. وتــمـــارس مـــهـــامـــهـــا حتت

مسؤولية اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــتـــولّى تــنــســيـق أشــغــال كل جلـــنــة تــقــنــيــة
مـــتــخـــصــصـــة مُــســـيّــر يـــعــيّـــنه رئــيـس الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيــة
لــلـمــدونـة الـغــذائـيـة بــنـاء عـلـى اقـتـراح مـن الـسـلــطـة الـتي

ينتمي إليها.

4 :  : يـعـيّن أعضـاء الـلجـان الـتقـنـية اHـتـخصـصة اHاداHادّة ة 
الدائمة وأعضاء الـلّجان اخلاصة حسب مـؤهالتهم العلمية
وجتـاربـهم اHهـنـية بـالـنسـبـة جملال نـشـاط اللـجـنة الـتـقنـية

اHتخصصة اHعنية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يـختار أعضاء الـلجان التـقنية اHـتخصصة
الـدائــمـة وأعـضـاء الــلّـجـان اخلــاصـة من بـW حــامـلي شـهـادة
جـامــعـيــة ذوي خـبــرة مـهــنـيــة ال تـقل عن ثالث (3) سـنـوات
في مـجـاالت لـهـا عالقـة �ـجـال نـشـاطـات الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة

اHتخصصة اHعنية.

6 :  : يـعـيّن أعضـاء الـلّجـان الـتقـنـية اHـتـخصـصة اHاداHادّة ة 
الدائمة وأعضـاء اللّجان اخلاصة �قـرر من رئيس اللجنة
الـوطنيـة للـمدونة الـغذائيـةs بنـاء على اقـتراح القـطاعات

الوزارية أو الهيئات التي ينتمون إليها.

ويـعيّن أعضـاء اللـجان الـتقنـية اHـتخصـصة الـدائمة
Hدة خمس (5) سـنوات قابلـة للتـجديد. وفي حالـة انقطاع
عهدة أحد األعضاءs يتمّ استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـعــد الـلـجـنــة الـوطـنـيــة لـلـمـدونــة الـغـذائـيـة
النظام الداخلي الذي يحدّد كيفيات سير اللجان التقنية

اHتخصصة وتصادق عليه بالتشاور مع هذه األخيرة.

اHـاداHـادّة ة   8 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 18 مــحــرّم عــام 1433 اHــوافق 13
ديسمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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مــــايــــو قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رجب عــــام ل رجب عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 22 مــــايــــو 
WــعـــيــWيــتـــضــمّـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتّــعـــيــ sيــتـــضــم s2012 ســـنــة ســـنــة
والـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـW لـلـتـجـارةوالـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـW لـلـتـجـارة

واHديرين الوالئيW للتجارة.واHديرين الوالئيW للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

sالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـسـلـطـة التـعـيـW والـتـسـيـيـر اإلداريs بـالـنـسـبة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-342 اHؤرّخ
في 4 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
الـذي يحـدّد قـائـمة اHـنـاصب الـعلـيـا في اHـصالح اخلـارجـيّة

sلوزارة التّجارة وشروط االلتحاق بها وتصنيفها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاصّ باHوا
sؤسسات واإلدارات العموميّةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاصّ بــالـعــمـال اHوا

sوسائقي السيّارات واحلجّاب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اHؤرّخ
في 29 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واHــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاصّ اHــــطـــــبق عـــــلى
اHـــوظـــفـــW اHــنـــتـــمـــW لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــة

sبالتّجـارة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـيّة في وزارة الـتّـجارة

sوصالحيتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتّجارةHوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 17 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واHـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Hراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واHناطق

sواخملازن حتت اجلمركة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادّة 2 (الـفقرة 2) من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 90-99 اHــؤرّخ في أوّل رمــضـان
sـــذكــور أعالهHــوافق 27 مـــارس ســـنــة 1990 واHعــام 1410 ا
تـمـنح للـمديـرين اجلـهويـW واHـديرين الـوالئيـW لـلتّـجارة
Wوالـــتّـــســيـــيـــر اإلداري لـــلـــمــســـتـــخـــدمــ Wســلـــطـــة الـــتّــعـــيـــ

اHوضوعW حتت سلطتهم.

اHاداHادّة ة 2 :  : يبقى من صالحيات السلطة اHركزية :
sناصب العلياHهام في اHوإنهاء ا Wالتّعي -

sوالتوازن اإلجمالي للتعداد WوظفHتنقل ا -
- تــــنـــظـــيم الــــتـــكـــويـن وحتـــســـW اHـــســــتـــوى وجتـــديـــد

sWوظفHمعلومات ا
- توظيف وتسيير اHوظفW األجانب.

اHاداHادّة ة 3 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائـــر في أوّل رجب عــام 1433 اHــوافق 22
مايو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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أوأوّل غشت  سنة ل غشت  سنة 2012 م

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 28 ش شــــعــــبــــان عان عــــام ام 1433 اH اHــــوافق وافق 18 ي يــــولولــــيــــو
سـنـة ة s2012 يs يـتــــضـمّـن رفع قـن رفع قــــيـمـة مة مــــعـاشاشـات الات الــــضّـمـانان

االجتماعي ومنحه وريوعه.االجتماعي ومنحه وريوعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اHــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةs اHـعـدّل واHتـمّمs ال سـيّـمـا اHادّة

s42 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق

sادّة 43 منهHال سيّما ا sتمّمHعدّل واHا sبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلّق
s ـتمّمHـعدّل واHا sـهـنيـةHبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

sادّة 84 منهHال سيّما ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHتـضـمن قانـون اHالـيـة التـكمـيـلي لسـنة s2006 ال سـيما

sادة 29 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرّم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2009 ال سـيــمـا اHـادة 65

sمنه

- و�قـتـضى األمر رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عام 1433 اHوافق 13 فبـراير سـنة s2012 واHـتضمن
sادة 5 منهHال سيما ا s2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

-  و�ـــــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 84 - 29 اHــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اHـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّذي يــحدّد اHــبلغ األدنى للزيادة علــى الغـير اHنصوص

sتمّمHعدّل واHا sعليها في تشريع الضمان االجتماعي

-  و�ــــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــرّئــــاسي رقم 11 - 407
اHـؤرّخ في 4 مــحــرّم عـام 1433 اHـوافق 29 نــوفــمــبــر ســنـة

sضمونH2011 الذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

-  و�ـــقـــــتـــضــى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14  جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010 وا

-  و�ـــقـــــتـــضــى اHـــرســــوم الـــرئــــاسي رقم 12 - 229
اHـؤرّخ في 3  رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مايـو سـنة 2012
الذي يـكـلف بعض أعـضـاء احلكـومـة لتـولي نـيابـة الوزراء

sالذين انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني

-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اHــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

sوالضمان االجتماعي

- و �ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في29 جــــمــادى األولى
عام 1432 اHوافق 3 مايـو سنة 2011 واHتـضمن رفع قيمة

sمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : ترفـع قيـمـة مـعاشـات تـقـاعد الـضـمان
االجـــتـــمـاعي ومـنـحه اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـقـانـون رقم
83 - 12 اHؤرّخ في 21 رمـضان عام 1403 اHوافق 2 يـوليو

ســنـة 1983 واHذكـور أعالهs بـتـطـبيق نـسـبـة وحيـدة تـقدر
بـ  9 %.

حتــدّد في اHــلــحـق اHــرفق بــأصل هــذا الــقــرارs حــسب
الـسنة اHـرجعـيةs مـعامالت الـتحيـW اHطـبقـة على األجور
اHـعــتـمــدة كـأســاس حلـســاب اHـعــاشـات اجلــديـدة اHــنـصـوص
علـيهـا في اHادّة 43 من الـقـانون رقـم 83 - 12  اHؤرّخ في
21 رمـــــضـــــان عـــــام 1403 اHـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــــة 1983

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 2 : : تـطــبق النــسبة اHنـصوص علـيها في اHادة
األولى أعـالهs عـلى اHــبـلغ الـشـهــري Hـعـاش ومـنـح الـتـقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الـفــقـرة أعـالهs إلى احلـد األدنى الــقـانــوني Hـعــاش الـتــقـاعـد
اHــنـصـوص عــلـيه في الــقـانـون رقم 83 - 12 اHـؤرّخ في 21
رمــضــان عــام 1403 اHــوافق 2 يـــولــيــو ســنــــة 1983 واألمــر
رقم 12 - 03 اHـؤرخ في 20 ربــيـع األول عـام 1433 اHـوافق
13 فبـراير سـنة 2012 واHــذكورين أعـاله وإلى الـعـالوات

الـــتــكــمــــيـــلــيــة اHــنــصـوص عــلــيـــهــا في األمــر رقم 06 - 04
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو



سـنة 2006 وكـذا الـزيـادات االسـتـثـنـائـيـة Hـعاشـات ومـنــح
الـتقــاعـد والعالوة التـكمـيليـة Hنــحـة التـــقاعد اHـنصوص
عــلـيــــهــا فـي الـــقــانــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2 مــحــرّم
Wــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2008  والــتـــثــمــHعــام 1430 ا
االســــتــــثــــنـــائـي اHــــنـــصــــوص عــــلــــيه في األمــــر رقم 12 - 03
اHــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 13 فــبــرايــر

سنة 2012 واHذكورين أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة
األولى أعالهs على اHبلغ الـشهري Hعاش الـعجز الناجت عن
تـطـبـيق اHـادة 42 من الــقـانـون رقم 83 - 11 اHـؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHـذكـور

أعاله.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهs إلى احلد األدنى الـقانـوني Hـعاش الـعجـز اHنـصوص
علـيه في القانون رقم 83 - 11 اHؤرّخ في 21 رمضان عام

1403 اHوافق 2 يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.

اHــاHـــادادّة ة 4 : : تــرفــع قــــيــمــة ريـــوع حــــوادث الــعـــمـل
أو األمـراض اHهنيـة ضمن الشـروط اHنصوص عـليها في

اHادة األولى أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـرفع مـبــلغ الـزيـادة عــلى الـغـيـر اHــمـنـوحـة
Hستفيدي معــاش عــجز أو تــقاعـد أو ريع حادث عمل أو

ريع مرض مهني بنسبة 9 % .

اHــاHــــــــــادادّة ة 6 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار الّــــذي يـــــســــري
مــفــعــوله ابــتــداء مـن أول مــايــو ســنـة 2012  فـي اجلــريـدة
الــــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حــرّر بــاجلــزائــر في28 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 18
يوليو سنة 2012.
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