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ال ّ
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موريطانيا

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٣١١-20مؤّرخ ﰲ  2٩ربيع اﻷول عام
 ١٤٤2اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  ،2020يتعلق باﻹعفاء
من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضـاف ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

عﲆ اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو التي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1–1٤اﳌؤرخ ﰲ

ﰎ اقتناؤها محليا من طرف اﳌناولﲔ ،ﰲ إطار

أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي

نشاطاتهم.

يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم ،اﳌعّدل،
––––––

يرسم ما يأتي :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌـادة اﻷوﱃ  :ت ـطبـيقا ﻷح ـك ـ ـام اﳌـادة  ٥٥م ـن الـ ـ ـق ـ ـانـ ـون
رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط وكيفيات اﻻستفادة
مـ ـن اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن اﳊقـ ـوق اﳉمـ ـركـ ـيـ ـة والـ ـرسم عﲆ ال ـق ـي ـم ـة
اﳌضافة عﲆ اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو التي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام

ﰎ اقتناؤها محليا من طرف اﳌناولﲔ ﰲ إطار نشاطاتهم.

 1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،

كـ ـم ـا ي ـه ـدف إﱃ ت ـرق ـي ـة وت ـط ـوي ـر نشاط ال ـتصم ـي ـم وإن ـت ـاج

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠2–٠1اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى
الثانية عام  1٤22اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن
تأسيس تعريفة جمركية جديدة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية
عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط
ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌك ـون ـات والـقـطـع واﻷج ـزاء اﳌـوجـهـة للمـنـاول ـة الـصـنـاعـيـة
وﳉميع اﻻستعماﻻت.
اﳌادة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
– اﳌناولة الصناعية  :هي العملية التي ﲟوجبها تعهد
شركة تعرف باسم “اﻵمر” إﱃ شركة أخرى تعرف باسم
“مـ ـتـ ـلـ ـقي اﻷوامـ ـر” ﻹنـ ـجـ ـاز ج ـزء م ـن إن ـت ـاج ـه ـا أو اﳌك ـون ـات
الﻼزمة ﻹنتاجها و /أو أداء خدمة ،وفقا للمواصفات التقنية
والتكنولوجية اﳌـحددة مسبقا.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام

– اﳌناول  :اﳌنتج الذي ي ـقـ ـوم ﰲ إطار نـش ـاطـاتـه بإنتاج

 1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻹستثمار،

اﻷط ـق ـم واﻷط ـقـم الـف ـرعـيـة اﳌوجـه ـة ﳌنـتـج ـات وﲡـهـيـ ـزات

اﳌعدل،

الصنـاع ـات اﳌيـك ـانيـكـيـة واﻹلـكـتـرونـيـة والكهربائية وك ـذا

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–17اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني
عام  1٤38اﳌوافق  1٠يناير سنة  2٠17واﳌتضمن القانون
التوجيهي لتطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام
 1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٥٥منه،

لصيانة معدات اﻹنتاج ﳌختلف قطاعات النشاط ،وإنتاج
قطع الغيار واﳌكونات اﳌوجهة لكل اﻻستعماﻻت،
– جميع اﻻستعماﻻت  :هي الوجهة النهائية للمنتجات
أو قطع الغيار أو اﳌكونات غير اﳌقيدة بعقد مناولة ،ولكن
مـ ـوسع ـة ل ـتشم ـل ع ـم ـل ـي ـات الصي ـان ـة وال ـه ـن ـدسة الصن ـاعـيـة
لوسائل اﻹنتاج وكذا ﻻحتياجات اﳉمهور العريض،
– اﳌـنـت ـج  :ه ـو كـ ـل شخـص طـبـيع ـي أو م ـع ـنـوي خ ـاض ـع

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ

للقانون اﳉزائري يمارس نشاطا صناعيا أو خدميا يتعلق

أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

بالدراسات أو التصميم ،يساهم ﰲ إنتاج مكونات موجهة

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

لﻺدماج ﳊساب منتج آخر أو ﳉميع اﻻستعماﻻت،
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– منتوج محﲇ اﳌنشأ  :هو كل منتوج ناشئ من التحويل
الصناعي للمواد اﻷولية و /أو من إدماج اﳌكونات الذي حقق
نسبة اﻹدماج اﳌـحددة.
– اﻹدماج  :هو سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من
خ ـﻼل إدخ ـال م ـك ـون ـات وق ـط ـع وأج ـزاء م ـن ـجـزة مـحـلـيـا ،وكـذا
خدمات غير مادية ،ﻻ سيما هندسة البرمجيات والهندسة
ذات الصلـ ـة ،تسمـ ـح بـ ـالـ ـرفـ ـع الـ ـتـ ـدريـ ـجي ﰲ سلسلـ ـة الـ ـقـ ـي ـم
وزيادة القيمة اﳌضافة.
الفصل الثاني
شروط استحقاق مزايا اﻹعفاء
اﳌادة  : ٣طـبـق ـا ﻷحك ـام اﳌـادة  ٥٥مـن الـقـانـون رقـم ٠7–2٠
اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠تعفى من
اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،اﳌكونات
واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو التي ﰎ اقتناؤها محليا من
طرف اﳌناولﲔ ،ﰲ إطار أنشطتهم ﻹنتاج اﻷطقم واﻷطقم
الفرعية اﳌوجهة للمنتجات وﲡهيزات الصناعات اﳌيكانيكية
واﻹلـكـتـرونـيـة والـكـه ـرب ـائـيـة وك ـذا لصـيـان ـة م ـعـ ـدات اﻹنـت ـاج
ﳌختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار واﳌكونات
اﳌوجهة ﳉميع اﻻستعماﻻت.
ويمنح هذا اﻹعفاء ﳌدة سنتﲔ ) (2قابلة للتجديد.
اﳌادة  : ٤تخضع اﻻستفادة من اﻹعفاء اﳌنصوص عليه
ﰲ اﳌادة  3من هذا اﳌرسوم ،لﻼكتتاب ﰲ دفتر الشروط
اﳌرفق باﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم ،واﳊصول اﳌسبق

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

ويجب أن يتضمن اﳌلف الوثائق اﻵتية :
– طلب مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،يمﻸ بعناية وفقا
للنموذج اﳌرفق ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم،
شرا عليه،
– دفتر الشروط ،موّقعا ومؤ ّ
– دراسة تقديرية مفصلة لﻼحتياجات واﳌنتوجات الكاملة
الواجب إنتاجها بعنوان السنة اﳌالية التي طلب من أجلها
مقرر اﻷستفادة من اﻹعفاء،
– برنامج تقديري سنوي ﻻستيراد اﳌكونات واﳌواد
اﻷولية موضوع الطلب،
– البطاقات الفنية الوصفية للمواد واﳌكونات واﳌنتجات
التي يلتمس فيها اﻹعفاء،
– نسخة من السجل التجاري اﳌتضمن رموز النشاطات
الصناعية اﳌرتبطة باﳌجاﻻت اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه،
– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائية،
– قائمة اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌراد استيرادها أو
اقتناؤها محليا وفق النقطة  2من النموذج اﳌرفق ﰲ اﳌلحق
الثاني بهذا اﳌرسوم،
– استمارة تعهد اﳌنتج ﲤﻸ بعناية ،وفقا للنموذج اﳌرفق
ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم،
– وثائق إثبات اﻻستثمارات اﳌنجزة من قبل مقدم الطلب،
– قائمة اﳌستخدمﲔ الﻼزمﲔ للنشاط،
– شهادة مطابقة للمنتجات الناﲡة عن التحويل الصناعي،
وفقا للتنظيم اﳌعمول به.

عﲆ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء الصادر عن الوزير اﳌكلف

اﳌادة  : 7يصدر الوزير اﳌكلف بالصناعة مقرر اﻻستفادة

بالصناعة ،وفق النموذج اﳌرفق باﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم.

من اﻹعفاء ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ابتداء من تاريخ

اﳌادة  : ٥لﻼستفادة من اﻹعفاءات اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  3من هذا اﳌرسوم ،يجب أن تخضع اﳌكونات واﳌواد
اﻷولية اﳌوجهة لعمليات إنتاج اﻷطقم واﻷطقم الفرعية التي

تسليم وصل إيداع اﳌلف.
ويـ ـ ـجب أن تـ ـ ـرفـ ـ ـق قـ ـ ـائ ـ ـم ـ ـة اﳌك ـ ـون ـ ـات واﳌواد اﻷول ـ ـي ـ ـة،
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6أعﻼه ،ﲟقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء.

ينجزها اﳌنتج ،لعمليات ﲢويل صناعية ﰲ إطار أنشطة

يصدر مقرر اﻹعفاء ﰲ خمس ) (٥نسخ أصلية موجهة إﱃ :

اﻹنتاج.

– اﳌعني،
الفصل الثالث
اﻹجراءات اﻹدارية لﻼستفادة من اﻹعفاء

اﳌادة  : 6يشترط للحصول عﲆ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء،

– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– الـوزارة اﳌكـلـف ـة بـاﳌـالـيـة  :اﳌـدي ـريـة ال ـع ـام ـة للجـم ـارك
واﳌديرية العامة للضرائب،

تقدﱘ ملف من قبل اﳌنتج ،ﰲ نسختﲔ ) (2لدى اﻷمانة

– اﳌصالح اﳌعنية بالوزارة اﳌكلفة بالصناعة.

التقنية للجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  11أدناه ،مقابل استﻼم

يتم ﲡديد مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء وفق نفس الشروط

وصل إيداع.

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6أعﻼه.
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اﳌادة  : ٨قبل اﳊصول عﲆ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء،
ت ـق ـوم اﳌصال ـح غ ـي ـر اﳌم ـرك ـزة ل ـلـوزارة اﳌكـلـفـة بـالصنـاعـة
للوﻻية اﳌعنية ،بإجراء زيارة ميدانية إﱃ مواقع اﻹنتاج،
بناء عﲆ طلب رئيس اللجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  11أدناه.
وت ـت ـّوج ه ـذه ال ـزي ـارة الـتـق ـنـية بـت ـق ـري ـر زي ـارة يتـضمـ ـن

م ـ ـوضوع ـ ـه ال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ـق مـ ـن وجـ ـود اﳌرافـ ـق واﻵﻻت واﳌعـ ـدات
واﳌست ـخ ـدمﲔ ال ـﻼزمﲔ ل ـل ـنشاط ،وك ـذا ت ـط ـابـقـهـا بـالـنسبـة
لﻼلتزامات التي تعهد بها اﳌنتج.

ويرسل تقرير الزيارة إﱃ رئيس اللجنة التقنية لدراسة
ملف اﳌنتج.

5

ويتم تعيﲔ أعضاء اللّجنة التقنية وإعفاؤهم من مهامهم،
ﲟوجب مقرر من الوزير اﳌكلف بالصناعة.
اﳌادة  : ١٣تكلف الّلجنة باﳌهام اﻵتية :
– دراسة طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـات اﻹع ـ ـف ـ ـاء اﳌودع ـ ـة م ـ ـن ط ـ ـرف م ـ ـق ـ ـدمي
الطلبات ﰲ إطار النظام موضوع هذا اﳌرسوم،
– اﻹي ـع ـاز ﳌدي ـري ال ـوﻻي ـات اﳌك ـل ـفﲔ ب ـالصن ـاعـة لـلـقـيـام
ب ـ ـزي ـ ـارات ساب ـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـحصول عﲆ مـ ـقـ ـررات اﻻستـ ـفـ ـادة مـ ـن
اﻹعفاء وإرسال تقارير الزيارات،
– السهر عﲆ احترام اﻻلتزامات التي تعهد بها مقدمو

اﳌادة  : ٩يجب تبرير كل رفض لطلب اﳌنتج اﻻستفادة
من اﻹعفاءات وإخطار اﳌعني به ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ستﲔ
) (6٠يوم ـا من تاريخ تسليم وصل إيداع اﳌلف.
اﳌادة  : ١0يـمـن ـح اﻹعـف ـاء مـن ال ـرس ـوم اﳉمـركية والرسم
عﲆ القيمة اﳌضافة سنويا ،ابتداء من تاريخ اﳊصول عﲆ
مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،حسب اﻻحتياجات اﳌصرح بها
من قبل مقدم الطلب.
يشت ـرط ل ـﻼست ـف ـادة م ـن اﻹع ـف ـاء م ـن ال ـرسم عﲆ ال ـق ـي ـم ـة

الطلبات وتبليغهم بكل نقص مسجل قصد التكفل به،
– إبداء الرأي للوزير اﳌكلف بالصناعة ،حول طلبات اﻹعفاء،
– موافاة الوزير اﳌكلف بالصناعة بآراء ﲡميد صﻼحية
مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء إﱃ غاية تسوية الوضعية.
يمكن الّلجنة ،عند اﳊاجة ،اﻻستعانة بخبراء أو هيئات
م ـؤهلة ،ﰲ إطـار اﳌرافقة التقنية ،من شأنهم مساعدتها ﰲ
القيام باﻷشغال اﳌوكلة إليها عﲆ أحسن وجه.

اﳌضاف ـ ـة أن ي ـ ـقـ ـدم اﳌنـ ـِتج لـ ـلـ ـمصالـ ـح اﳉبـ ـائـ ـيـ ـة اﳌخـ ـتصة

اﳌادة  : ١٤ي ـسـ ـتـدعـي ال ـرئيـس أعـض ـاء الـلـجـنـة لﻼجتـمـاع

إقليميا ،دفتر الشروط وقرار اﻻستفادة من اﻹعفاء الصادر

مرتﲔ ) (2ﰲ الشهر ،ويكون اﻻجتماع اﻷول ﰲ اليوم اﻷول من

عـ ـن الـ ـوزيـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـالصنـ ـاعـ ـة ،مـ ـتضمـ ـنـ ـا ق ـائ ـم ـة اﳌواد
واﳌكونات واﳌنتجات اﳌؤهلة لﻺعفاء.
ويشترط للتنفيذ الفعﲇ لﻺعفاء من الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة عﲆ استيراد اﳌواد واﳌكونات واﳌنتجات اﳌذكورة
أعﻼه ،أن يقدم اﳌنِتج ﳌصالح اﳉمارك ،إضافة لبرنامج
تقديري سنوي لﻼستيراد ،شهادة إعفاء من الرسم عﲆ
القيمة اﳌضافة صادرة لهذا الغرض عن اﳌصالح اﳉبائية.
الفصل الرابع
مراقبة اﻻلتزامات ومتابعة النظام
اﳌادة  : ١١تنشأ ﳉنة تقنية وزارية ،تدعى ﰲ صلب
النص “الّلجنة”.
وت ـ ـت ـ ـوﱃ مصال ـ ـح الـ ـوزارة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة بـ ـالصنـ ـاعـ ـة ،اﻷمـ ـانـ ـة
التقنية لّلجنة.
اﳌادة  : ١2تتكون اللجنة التقنية من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،رئيسا،
– ثﻼثة ) (3ﳑثلﲔ عن الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑ ـث ـل ) (1ع ـن وكـ ـال ـة تط ـوي ـر اﳌـؤس ـس ـات الصـغـي ـرة
واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار.

أيام العمل من الشهر ،واﻻجتماع الثاني ﰲ اليوم اﻷول من
ﻻ ﰲ حالة عدم
أيام العمل من النصف الثاني من الشهر ،إ ّ
وجود طلبات اﻹعفاء.
ﻻ بحضور ثلثي ) (3/2اﻷعضاء
وﻻ تصح اجتماعات الّلجنة إ ّ
عﲆ اﻷقل.
ﰲ حالة عدم اكتمال الّنصاب ،يتم عقد اجتماع جديد خﻼل
ثمانية ) (8أيام ،مهما كان عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
تـ ـدّون نـ ـتـ ـائج عـ ـمـ ـل الـ ـّلـ ـج ـن ـة ﰲ م ـحضر ي ـو ّق ـع ـه اﻷعضاء

اﳊاضرون أثناء اﻻجتماع.

اﳌادة  : ١٥ﰲ حالة الرد السلبي يخّول مقدم الطلب اﳊق

ﰲ الطعن أمام ﳉنة الطعون اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 16
أدناه.
اﳌادة  : ١6تـنـشـ ـأ ﳉ ـنـة للـطـع ـون ل ـدى ال ـوزي ـر اﳌـكـلـ ـف
بالـصـنـاعة وتت ـكون من :
– ﳑثلﲔ ) (2عن الوزير اﳌكلف بالصناعة من بينهما
رئيس الّلجنة،
– ﳑثل ) (1عن وزير اﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا.
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اﳌلحق اﻷول

يمكن ﳉنة الطعون اﻻستعانة بأي شخص يساعدها ﰲ
مهامها.

دفتر الشروط

ت ـت ـوﱃ اﻷم ـان ـة ال ـت ـق ـن ـيـة لـلـجـنـة ،اﻷمـانـة الـتـقـنـيـة لـلـجـنـة
الطعون.

اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر الشروط هذا إﱃ ﲢديد الشروط
وال ـك ـي ـف ـي ـات ال ـتي ي ـجب أن ي ـك ـت ـتب ف ـي ـهـا اﳌنـتج ،مـن أجـل

اﳌادة  : ١7يعﹽي ـن أعضاء ﳉنة الطعون ﲟوجب مقرر من

اﻻستفادة من اﳌزايا اﳌتعلقة باﻹعفاء من اﳊقوق اﳉمركية

الوزير اﳌكلف بالصناعة ،ﳌدة سنتﲔ ) (2قابلة للتجديد

والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة ،طبقا للمادة  ٥٥من القانون

مـ ـرة واحـ ـدة ،بـ ـنـ ـاء عﲆ اقـ ـتـ ـراح مـ ـن وزراء الـ ـق ـط ـاع ـات ال ـتي
ينتمون إليها.

رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠2٠

تنتهي عهدة أعضاء اللجنة تلقائيا بانتهاء مهامهم عﲆ
مستوى الوزارات التي ينتمون إليها.

اﳌادة  : 2يؤهل للحصول عﲆ اﳌزايا اﳌـحددة ﰲ اﳌادة
 ٥٥من القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام 1٤٤1

اﳌادة  : ١٨ﲢـدد ﳉـنـة الـطـع ـون نـظـامـهـا الـداخـﲇ وطريقة

اﳌواف ـ ـق  ٤يـ ـون ـي ـو سن ـة  2٠2٠واﳌتضم ـن ق ـان ـون اﳌال ـيـة

عملها وكيفيات اﻹحالة ﰲ اجتماعها اﻷول ،ويوافق الوزير

ال ـ ـتـ ـكـ ـمـ ـيﲇ لسنـ ـة  ،2٠2٠اﳌنـ ـ ـ ـتج الـ ـ ـ ـذي يـ ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـرم الشروط

اﳌكلّف بالصناعة عﲆ نظامها الداخﲇ.

اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر الشروط هذا.

اﳌادة  : ١٩تبدي ﳉنة الطعون رأيا مطابقا ومعلﻼ بشأن
الطعون اﳌقدمة ﰲ أجل أقصاه ثﻼثون ) (3٠يوما ،ابتداء من

اﳌادة  : ٣يتعـّي ـن عﲆ اﳌنتج ما يأتي :
– إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط اﳌصرح به،

تاريخ استﻼم الطعن.
يرفع رأي ﳉنة الطعون إﱃ الوزير اﳌكلف بالصناعة
للفصل فيه ،وبناء عﲆ ذلك يتم إبﻼغ طالب الطعن بالقرار

م ـن ح ـيث اﳌنشآت وال ـت ـج ـه ـي ـزات بـالـتـنـاسب مـع تـو ّقـعـات
اﻹنتاج،
– تقدﱘ قائمة اﳌواد اﻷولية واﳌكونات اﳌستوردة أو

النهائي.
اﳌادة  : 20ت ـك ـلـف مـصـال ـح اﻹدارات اﳌـعـنـيـة بـأحـكـام هـ ـذا

اﳌقتناة محليا الضرورية لﻺنتاج،

اﳌـرس ـوم ،ﰲ إطـار ص ـﻼحيـاتـهـا ووفـق ـا لـلـتشـري ـع والتـنظيـم

– ت ـ ـقـ ـدﱘ تـ ـفـ ـاصيـ ـل حـ ـول تـ ـطـ ـورات وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﻹدمـ ـاج،

اﳌعمول بهما ،بالسهر عﲆ احترام اﻻلتزامات اﳌتعهد بها

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤من دفتر الشروط هذا ،باﻷرقام

من اﳌنتج اﳌستفيد من اﳌزايا اﳌدرجة ﰲ مقرر اﻹعفاء.

وحسب الكميات اﳌتوّقعة لكل منتج ﰲ إطار هذا النظام،

اﳌادة  : 2١يتعّي ـن عﲆ اﳌستفيد من مقرر اﻻستفادة من
اﻹعفاء ،لـحاجات متابعة وتقييم هذا النظام ،تزويد اﳌصالح
اﳌعنية بكل اﳌعلومات اﻹحصائية اﳌطلوبة.
اﳌادة  : 22تقوم اﳌصالح اﳌعنية لوزارة اﳌالية )إدارتا
اﳉم ـ ـ ـارك والضرائب( ووزارة الصن ـ ـ ـاع ـ ـ ـة بـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـيـ ـ ـم اﻷثـ ـ ـر
اﻻقتصادي لهذا النظام وإعداد تقارير مشتركة ﳊصيلة كل
سداسي توجه إﱃ الوزير اﻷول.

– مسك محاسبة ﲢليلية ﳊساب سعر التكلفة وحساب
إجماﱄ تدفقات اﳌدخﻼت واﳌنتجات وك ـ ـذا تفاصيل حول
اﳌخزون اﻵني ي ـم ـك ـن تـق ـديـمـهـا ،عـن ط ـري ـق طلب بسيط
ﳌختلف هيئات الرقابة،
– إبﻼغ اﳌصالح اﳌعنية لوزارة الصناعة بكل تغيير طرأ
بعد اﳊصول عﲆ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،ﰲ أجل أقصاه
ثﻼثون ) (3٠يوما من تاريخ هذا التغيير.

اﳌادة  : 2٣ينـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق 1٥
نوفمبرسنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

اﳌادة  : ٤ﲢ ـس ـب نـسـبـة اﻹدمـاج وف ـق الصيـغ ـة اﻵتية ،مع
اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار تكلفة اﻹنتاج الوحدوية خارج الرسوم.

القيمة اﳌضافة اﶈلية =

ت إ و ) -ت و م م م  +ت و خ م م(
تإو

× ١00
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ت إ و= تكلفة إنتاج الوحدة خارج الرسم.
ت وم م م = تكلفة الوحدة للمنتجات واﳌواد اﳌستوردة
اﳌستهلكة خارج الرسم.
ت و خ م م = تكلفة الوحدة للخدمات اﳌستوردة اﳌستهلكة
خارج الرسم.
تكلفة إنتاج الوحدة )ت إ و(  :قيمة اﳌنتجات ،اﳌواد
واﳋدمات اﳌـحلية واﳌستوردة وتكاليف اﻹنتاج.
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اﳌادة  : ٩يجب مطابقة اﳌنتجات النهائية الناجمة عن
تطبيق هذا النظام ،ﳌعايير السﻼمة وفقا للتشريع والتنظيم
الساري اﳌفعول.
اﳌادة  : ١0يتعّي ـن عـﲆ اﳌنـتـج اﳌست ـفيد م ـن اﳌ ـزايـ ـا
الواردة ﰲ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،إبﻼغ اﳌصالح اﳌعنية
ﰲ الوزارة اﳌكلفة بالصناعة ،بأي تعديل عﲆ اﳌعلومات
الواردة ﰲ ملف التقييم الفني اﳋاص به ،خﻼل مدة ﻻ تتجاوز
الثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ابتداء من تاريخ التعديل اﳌذكور.

تـك ـلـ ـف ـة ال ـوح ـدة ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـتـجـ ـات واﳌ ـواد اﳌسـتـ ـوردة

ي ـت ـم إب ـﻼغ ال ـت ـع ـدي ـﻼت م ـن ق ـب ـل مصال ـح ال ـوزارة اﳌكـلـفـة

اﳌستهلكة )ت وم م م(  :قيمة اﳌواد واﳌنتجات اﳌستوردة.

بالصناعة ،إﱃ وزارة التجارة ووزارة اﳌالية )اﳌديريتﲔ

تكلـ ـفة الوح ـدة للخـدم ـات اﳌستوردة واﳌستهلكة
)ت وخ م م(  :قيمة اﳋدمات اﳌستوردة.
غير أنه ﰲ حالة عدم وجود اﳌواد اﻷولية اﳌستوردة عﲆ
مستوى السوق اﳌـحلية بصفتها مواد محلية ،يتم حذف
هذه اﳌواد من معامل”ت وم م م “ الذي يصبح “ت وم م “ الذي
ﻻ اﳌنتجات نصف اﳌصنعة واﳌكونات
ﻻ يأخذ بعﲔ اﻻعتبار إ ّ
اﳌستوردة.
اﳋدمات اﳌستوردة  :كل خدمة وكل دراسة وكل حقوق،
ﲟا ﰲ ذلك اﳌقتناة محليا ،مرتبطة بإعفاءات أو بإجراءات
دفع بالعملة الصعبة باﳋارج لدى اﳌناول ،محل دفع مقسم
عﲆ الكميات لفترات كعنصر من تركيب السعر.
يتوجب عﲆ اﳌنتجﲔ ،تقدﱘ بطاقة مفصلة لكل منتج
ومكون توضح نسبة اﻹدماج اﳉزئي ،وفق نفس الكيفيات
اﳌطبقة عﲆ منتج اﳌنتجات النهائية.
اﳌادة  : ٥ي ـجـب عﲆ اﳌستفيد من اﳌزايا بـلـ ـوغ نس ـبة
اﻹدماج ﻻت ـق ـل عـ ـن أربـع ـﲔ بـاﳌ ـائ ـة ) (% ٤٠ك ـش ـرط مسـبـق،
مـن أج ـل اﳊصول عﲆ مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء اﳌنصوص
عليه ﰲ هذا النظام.
اﳌادة  : 6يشترط لتجديد مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء بلوغ
نسبة إدماج ﻻ تقل عن ستﲔ باﳌائة ).(% 6٠
اﳌادة  : 7ي ـج ـب أن يـتـوفـ ـر لـ ـدى اﳌنـت ـج ،مـسـتـخدمـ ـون
يتمتعون بالكفاءات اﳌطلوبة و/أو خبرات مهنية كافية ﰲ
هذا اﳌجال.
اﳌادة  : ٨فـي إط ـار البـحـث والتـط ـوي ـر ،ك ـل ب ـراءة اخـتراع
مودعة محليا أو مقتناة بصفة نهائية من طرف اﳌنتج،
حتى إذا كان اﳌكون منتجا خارج اﳉزائر ﲢسب ضمن
نسبة اﻹدماج وبحدود  % 2٥من النسبة اﻷولية للمكون أو
من مجمل اﻷنظمة أو اﻷجهزة محل براءة اﻻختراع.

العامة للضرائب واﳉمارك(.
أي إخﻼل بإل ـزام ـية تقدﱘ اﳌعلومات اﳋاضعة للتعديل
يؤدي إﱃ تعليق مفعول مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،إﱃ غاية
سحب التحفظات وتسوية الوضعية.
اﳌادة  : ١١يتم إعذار اﳌستفيد اﳌخل بالتزاماته من طرف
اﳌصلحة اﳌعنية لﻺدارة اﳌكلفة بالصناعة للتكفل بالنقائص
اﳌسجـ ـ ـلـ ـ ـة ،ﰲ أجـ ـ ـل أقصاه تسع ـ ـون ) (9٠يـ ـوم ـا ،اب ـت ـداء م ـن
تاريخ اﻹخطار باﻹعذار.
إذا لم تسّو النقائص عند انقضاء هذا اﻷجل ،يتم إلغاء
مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ،مع استرجاع اﳌزايا اﳌستهلكة
بعنوان هذا اﳌقرر.
اﳌادة  : ١2ﰲ حالة ﲢويل اﳌزايا اﳌمنوحة ،ودون اﻹخﻼل
بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم الساريي
اﳌفعول ،تطبق العقوبات اﻵتية :
– ﲡميد اﳌزايا اﳉبائية اﳌمنوحة ،اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  ٥٥من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﳌدة ﻻ تقل
عن سنة وبقيمة ﻻ تقل عن تلك اﳌستوردة خﻼل فترة النشاط
محل التحويل،
– است ـ ـرج ـ ـاع اﳌزاي ـ ـا اﳌم ـ ـن ـ ـوح ـ ـة ب ـ ـال ـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـكـ ـمـ ـيـ ـات
اﳌستوردة محل التحويل،
– ت ـط ـب ـي ـق ال ـغ ـرام ـات اﳉب ـائ ـي ـة واﳉم ـرك ـي ـة اﳌنصوص
عليها فيما يخص اﳌخالفات اﳉمركية واﳉبائية.
إرسال نسخة إﱃ مصالح وزارة التجارة ووزارة اﳌالية
اﳌعنيتﲔ بتنفيذ هذا النظام.
حّرر بـ.....................ﰲ ..............................
قرئ وصودق عليه

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 67
اﳉريدة الرسم ّ

8

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
)اﳌادة  ٥٥من القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة (2٠2٠
طلب مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء
 . ١اﳌستفيد :
التسمية اﻻجتماعية .............................................................................................................................................................. :
الشكل القانوني ..................................................................................................................................................................... :
رقم التعريف اﳉبائي .......................................................................................................................................................... :
رقم السجل التجاري ............................................................................................................................................................. :
عنوان اﳌقر اﻻجتماعي ...................................................... :الوﻻية ...................................................................................... :
عنوان وحدة اﻹنتاج  ........................................................... :الوﻻية ..................................................................................... :
الهاتف  .............................................................................. :الفاكس ..................................................................................... :
البريد اﻹلكتروني .................................................................................................................................................................. :
مجاﻻت النشاط ................................................................................................................................................................... :
 . 2قائمة اﳌواد واﳌكونات اﳌستوردة أو اﳌقتناة محليا :
تسمية

البند التعريفي

وحدة

اﳌدخﻼت

الفرعي

القياس

الكمية

محﲇ

مستورد

حّرر بـ.....................ﰲ ..............................
اﻹمضاء )صفة اﳌمضي اﳌؤهل قانونا(
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اﳌلحق الثالث
استمارة تعه ـ ـد

أنا اﳌوّقع أدناه  ................................................................. :بصفتي .......................................
ﳊساب الشركة ................................................................. :
الشكل القانوني ................................................................. :
رقم السجل التجاري .......................................................... :
رقم التعريف اﳉبائي ........................................................ :
عنوان مقر الشركة  ..................................................... :الوﻻية ...................................... :
أصّرح :
– أنه ﰎ اﻻطﻼع عﲆ التشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول،
– بأنني عﲆ علم بطبيعة الشروط اﳌطلوبة لﻼستفادة من اﻹعفاءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥٥من قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة .2٠2٠
أشهد أن :
– جميع اﳌعلومات اﳌتضمنة ﰲ طلب اﻹعفاء صحيحة،
– وأنني علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إﱃ العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول،
– أنني أوافق عﲆ جميع شروط وكيفيات اﻻستفادة من اﻹعفاءات موضوع الطلب.
أتعهد ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ احترام أحكام التشريع والتنظيم الساريي اﳌفعول،
– استخدام اﳌكونات واﳌواد اﻷولية محل اﻹعفاءات ،حصريا ،ﻹنتاج اﻷطقم واﻷطقم الفرعية اﳌوجهة ﳌنتجات وﲡهيزات
الصناعات اﳌيكانيكية واﻹلكترونية والكهربائية ،وكذا صيانة معدات اﻹنتاج ﳌختلف قطاعات النشاط ،وإنتاج قطع الغيار
واﳌكونات اﳌوجهة ﳉميع اﻻستعماﻻت،
– إعﻼم اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة ،ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ،بكل تعديل للمعلومات اﳌتضمنة ﰲ ملف طلب
اﻻستفادة من اﻹعفاءات.
وإثباتا لذلك ،يوّقع اﳌمثل اﳌؤهل استمارة التعهد هذه.

بـ............................ﰲ..................................
اﻹمضاء )صفة اﳌمضي اﳌؤهل قانونا(
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مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء
مقرر رقم  ....................بتاريخ .......................

ن وزير الصناعة،
إ ّ
تطبيقا ﻷحكام القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٥٥منه،
وتطبيقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  311-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة  2٠2٠واﳌتعلق
باﻹعفاء من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة عﲆ اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو التي ﰎ اقتناؤها
محليا من طرف اﳌناولﲔ ﰲ إطار نشاطاتهم،
وبناء عﲆ نتائج دراسة طلب منح مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء اﳌقدم يوم ..............................................................................
من طرف  ................................الوظيفة  ................................................. :اﳌتصرف ﳊساب مؤسسة ..................................... :
الشكل القانوني  .............................................. :رقم السجل التجاري  ..................... :رقم التعريف اﳉبائي ........................... :
عنوان مقر اﳌؤسسة  .............................................. :الوﻻية ............................. :
يقّرر :
ن اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو اﳌقتناة محليا من قبل اﳌؤسسة اﳌذكورة أعﻼه ،واﳌدرجة ﰲ القائمة
– أ ّ
اﳌرفقة بهذا اﳌقرر ،مؤهلة لﻺعفاءات الضريبية واﳉمركية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥٥من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة
 2٠2٠اﳌذكور أعﻼه،
– ﲤنح اﻹعفاءات من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة موضوع هذا اﳌقرر ،ﳌدة سنتﲔ ) (2من تاريخ التوقيع
عﲆ هذا اﳌقرر،
– يصدر مقرر اﻻستفادة من اﻹعفاء ﰲ خمس ) (٥نسخ أصلية توجه إﱃ :
– اﳌعني،
– الوزارة اﳌكلفة باﳌالية ) اﳌديرية العامة للجمارك واﳌديرية العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– اﳌصلحة اﳌعنية بالوزارة اﳌكلفة بالصناعة.

بـاﳉزائر ﰲ .......................
توقيع الوزير اﳌكلف بالصناعة

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 67
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٣١2–20مؤّرخ ﰲ  2٩ربيع اﻷول
عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  ،2020يتضمن
ش ـ ـروط وك ـيـفـيـ ـات م ـنح رخ ـص ـة ج ـ ـمرك ـة خ ـطـ ـوط
ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ﰲ إطار نشاطات
إنتاج السلع واﳋدمات.
––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا اﳌ ـادت ـ ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  198–٠6اﳌؤرخ ﰲ ٤
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤27اﳌوافق  31مايو سنة  2٠٠6الذي
يضبط التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية
البيئة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٤–٠7اﳌؤرخ ﰲ 2
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤28اﳌوافق  19مايو سنة  2٠٠7الذي
يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1–1٤اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام

الفصل اﻷول

 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون

اﳌوضوع والتعاريف

التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام
 1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق باﳌنافسة،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤2٥اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بالتقييس ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
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اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٥7من القانون رقم
 ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة
 2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠يهدف
هـ ـ ـذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديـ ـ ـد شروط وكـ ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات م ـ ـن ـ ـح رخصة
جمركة خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ﰲ إطار
نشاطات إنتاج السلع واﳋدمات.
اﳌاّدة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
– خطوط اﻹنتاج  :التجهيزات التي تشكل خط إنتاج
متجانس وتتمثل ﰲ اﻻستخراج أو اﻹنتاج أو تعبئة وتغليف
اﳌنتجات.
– خطوط اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها  :هي خطوط إنتاج

الثانية عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق

مستعملة وخضعت لعملية ﲡديد معتمدة عﲆ أن تكون

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،

قابلة لﻼستعمال.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام

– معدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها  :كل عنصر يسمح

 1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،

لوحده بإنتاج سلعة و/أو خدمة أو قد يكون مدمجا ﰲ خط

اﳌعدل،

اﻹنتاج وخضع لعملية ﲡديد معتمدة عﲆ أن يكون قابﻼ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–17اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني
عام  1٤38اﳌوافق  1٠يناير سنة  2٠17واﳌتضمن القانون
التوجيهي لتطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام
 1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٥7منه،

لﻼستعمال.
– اﳌتعامل اﻻقتصادي  :اﳌؤسسات اﳋاضعة للقانون
اﳉزائري التي ﲤارس نشاط إنتاج السلع واﳋدمات.
الفصل الثاني
أحكام عامة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ٣تخضع جمركة خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ
ﲡديـ ـ ـده ـ ـا إﱃ ت ـ ـرخ ـ ـيص مسب ـ ـق يسّل ـ ـم ـ ـه ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـل ـ ـف

أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

بالصناعة ﰲ شكل مقرر يتم إعداده حسب النموذج اﳌرفق

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

باﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم.
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اﳌاّدة  : ٤يـع ـد م ـؤه ـﻼ للحـص ـول ع ـﲆ رخـصـة اﳉـمـرك ـة،
اﳌتعاملون اﻻقتصاديون اﳌقّي ـدون ﰲ السجل التجاري ﰲ
إطار إنشاء أو توسيع القدرة اﻹنتاجية للسلع واﳋدمات،
الذين يرتبط نشاطهم ارتباطا مباشرا بالنشاط اﳌوجهة له
خطوط أو معدات اﻹنتاج موضوع هذا اﳌرسوم.
ويـ ـجب أن يـ ـبـ ـرر اﳌستـ ـف ـي ـدون ح ـي ـازت ـه ـم ب ـن ـي ـة ﲢت ـي ـة
مناسبة ﻻستغﻼل اﳋطوط اﳌستوردة.
يستثنى من اﻻستفادة من أحكام هذا اﳌرسوم استيراد
معدات نقل اﻷشخاص والبضائع.
ﻻ تتجاوز مدة استعمال خطوط ومعدات
اﳌاّدة  : ٥يجب أ ّ
اﻹنتاج كما هي معرفة ﰲ اﳌادة  2من هذا اﳌرسوم ،عشر )(1٠
سنوات.
ﻻ أنه ﻻ يمكن أن يتجاوز قدم اﳋطوط واﳌعدات التي ﰎ
إ ّ
ﲡديدها خمس ) (٥سنوات بالنسبة لتلك اﳌوجهة للصناعات
ال ـغ ـذائـيـة ،وسـنتﲔ ) (2بـالنـسب ـة لتلك اﳌوجهة للصناعات
الصيدﻻنية وشبه الصيدﻻنية.
يجب أن تخضع خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها
لعملية ﲡديد تشهد عليها هيئة معتمدة لﻺشـهـاد عﲆ اﳌطابقة.

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

يجب أن يبّين الوصف التفصيﲇ ﳋط و /أو معدات اﻹنتاج

التي ﰎ ﲡديدها ،عﲆ اﳋصوص :
– مخطط خط اﻹنتاج،

– مـ ـخ ـت ـل ـف اﳌن ـت ـج ـات اﳌصن ـع ـة م ـن ق ـب ـل ه ـذا اﳋط أو
اﳌعدات،
– الطاقة اﻹنتاجية،
– اﳌواصفات التقنية للمعدات أو ﳋط اﻹنتاج،
– بلد منشأ تصنيع خط أو معدات اﻹنتاج ،
– مكان استغﻼل خط أو معدات اﻹنتاج.
ي ـودع اﳌل ـف ل ـدى اﻷم ـان ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ل ـل ـج ـن ـة اﳌذكـورة ﰲ
اﳌادة  1٤أدناه ،مقابل تسليم وصل إيداع.
اﳌاّدة  : 7تصدر رخصة اﳉمركة من طرف الوزير اﳌكلف
بالصناعة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز الثﻼثﲔ ) (3٠يوما التي تﲇ تاريخ
تسليم وصل اﻹيداع ،بعد أن تبدي اللجنة التقنية اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  1٤أدناه ،رأيها اﳌطابق.
يجب تبرير كل رفض طلب وإخطار اﳌعني من طرف

الفصل الثالث

اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز

الشروط اﻹدارية

الثﻼثﲔ ) (3٠يوما التي تﲇ تاريخ إيداع الطلب .ويبرر وصل

اﳌاّدة  : 6يخـضـع مـنـح رخـصـة اﳉـمـرك ـة لتـقـ ـدﱘ ملـ ـف
يتضمن الوثائق اﻵتية :
– استـ ـمـ ـارة طـ ـلب رخصة اﳉم ـرك ـة ﲤﻸ ب ـع ـن ـاي ـة ،حسب
النموذج اﳌرفق باﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم،
– نسخة ) (1من السجل التجاري تثبت عﻼقة النشاط
باﳋط أو اﳌعدات اﳌراد استيرادها،
– نسخة ) (1من بطاقة الترقيم اﳉبائية،
– بطاقة تقنية ) (1مفصلة ﳋطوط و /أو معدات اﻹنتاج
التي ﰎ ﲡديدها،
– شهـ ـادة ﲡ ـدي ـد تـع ـده ـا هيـئـة تفـتيش ورق ـابـة مؤهـلـة
ومعتمدة ،مصحوبة ببطاقة خبرة ،ووثيقة إثبات ﲡربة
اﻻختبار اﳌفرغ،
– وثيقة ) (1تثبت اقتناء اﳋطوط واﳌعدات سواء من
بيع ﰲ اﳌزاد أو من اﳌؤسسة التي قامت بالتنازل عن
اﻷصول أو من اﳌؤسسة اﳌتنازلة،
– فاتورة ) (1شكلية مرفقة بفاتورة اﻻقتناء اﻷصلية من
طرف بائع معتمد ،مع تبيان اﻷرقام التسلسلية للتجهيزات
اﳌكونة للخط،
– وثيقة تثبت وجود البنى التحتية الﻼزمة ﻻستغﻼل
خطوط أو معدات اﻹنتاج اﳌستوردة.
ﰲ إطار التنازل عن خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ
ﲡدي ـ ـده ـ ـا م ـ ـن ط ـ ـرف شركـ ـة أم أجـ ـنـ ـبـ ـيـ ـة إﱃ أحـ ـد فـ ـروعـ ـهـ ـا
اﳋاضعـ ـة ل ـل ـق ـان ـون اﳉزائـري ،يـجب تـقـدﱘ وثـائـق مـحـاسبـيـة
تبّيـن التكلفة وعمر اﳌعدات.

إيداع الطلب ذلك.
يخضع إجراء طلب رخصة جمركة جديدة لنفس الشروط
والكيفيات اﳌـحددة ﰲ هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٨فـي ح ـال ـة رفض الـطـلب ،يـمك ـن اﳌتعامل تقدﱘ
طـع ـن ل ـدى ﳉنـة الـطـع ـون اﳌـذك ـورة ﰲ اﳌادة  16أدن ـاه ،ﰲ
غضون اﳋمسة عشر ) (1٥يوما التي تﲇ تبليغ القرار.
ويجب عﲆ ﳉنة الطعون ،الرد ﰲ غضون الثﻼثﲔ )(3٠
يومًا التي تﲇ استﻼم الطعن اﳌقدم من طرف اﳌتعامل.
اﳌاّدة  : ٩قبل تبليغ رخصة اﳉمركة ﰲ ظل احترام اﻵجال
اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  7أعﻼه ،تقوم اﳌصالح اﳌختصة للمديرية
الوﻻئية اﳌكلفة بالصناعة اﳌختصة إقليميا بزيارات تفتيش
بهدف التحقق من مطابقة اﳌنشآت اﳌوجودة ،التي من شأنها
استقبال خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ،موضوع
طلب الرخصة ،بالنظر للوثائق اﳌقدمة.
وت ـ ـت ـ ـوج هـ ـذه الـ ـزيـ ـارات بإعـ ـداد تـ ـقـ ـريـ ـر وصفي لﻸمـ ـاكـ ـن
واﳌنشآت يكون جزءا من اﳌلف الذي يبرر منح رخصة
اﳉمركة.
ﰲ حالة وجود أي ﲢفظ ،يجب تبليغ اﳌتعامل من قبل
اللجنة خﻼل الثﻼثﲔ ) (3٠يوما التي تﲇ إيداع اﳌلف حتى
يتمكن من تدارك الوضع ﰲ أجل ستﲔ ) (6٠يوما من تاريخ
التبليغ.
وﰲ حالة ﲡاوز هذه اﳌدة ،يعتبر اﳌتعامل قد تنازل عن
طلبه.

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م
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اﳌاّدة  :١0عﲆ اﳌتعامل أن يستغل وحدة اﻹنتاج التي ﰎ
ﲡديدها لصالح احتياجات نشاطه مع احترام اﳌدة الضرورية
ﻻستغﻼلها الفعﲇ.
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– إبداء رأي مطابق فيما يخص طلبات اﳌتعاملﲔ اﳌتعلقة
برخص اﳉمركة،
– السهر عﲆ احترام أحكام هذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ١١ت ـسـ ـمـح رخـصـة اﳉـمـرك ـة بـالـقـيـام باﻹج ـراءات
الﻼزمة ﳉمركة خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها.
ﲢدد مدة صﻼحية هذه الرخصة باثني عشر ) (12شهرا،
ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويمكن ﲤديد هذه اﳌدة ،استثناء ،لفترة أخرى ﻻ تتجاوز
سـتة ) (6أشـه ـر بـطـلـب م ـن اﳌتـعـ ـام ـل يـك ـون م ـرفـقـا بـوث ـائـق
تبريرية.
ﰲ حالة عدم اﳉمركة ﰲ اﻵجال اﳌـحددة ،تعد الرخصة
ملغاة بقوة القانون.
اﳌاّدة  : ١2يـجـب إع ـداد محض ـر مـعـايـنـة ل ـدخ ـول خـط ـوط
ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها حيز اﻻستغﻼل بواسطة
معاينة محضر قضائي بناء عﲆ طلب اﳌستفيد من رخصة
اﳉمركة ﰲ أجل أقصاه ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ
جمركة اﳋطوط واﳌعدات التي ﰎ ﲡديدها.
اﳌاّدة  : ١٣يرسل اﳌتعامل اﳌعني محضر اﳌعاينة اﳌعد
من طرف اﳌـحضر القضائي ﰲ الشهر الذي يﲇ إعداده ،إﱃ
اللجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  1٤أدناه.
يمكن اللجنة التقنية القيام بإجراءات التحقق من وجهة
خط ومعدات اﻹنتاج اﳌستوردة ووضعها حيز اﻻستغﻼل

اﳌاّدة  : ١6تنشأ لدى الوزير اﳌكلف بالصناعة ﳉنة
طعون تتكون من:
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،رئيسا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا.
يتم تعيﲔ أعضاء ﳉنة الطعون ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلف بالصناعة ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات ،بناء عﲆ اقتراح
من وزراء القطاعات اﳌعنية.
وﰲ حالة انقطاع عهدة أحد اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه حسب
اﻷشكال نفسها.
ويخلفه العضو اﳉديد اﳌعﲔ حتى نهاية العهدة.
ﲢدد اللجنة نظامها الداخﲇ وتضبط سيرها وكيفيات
اﻹخـ ـطـ ـار مـ ـنـ ـذ اجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـهـ ـا اﻷول .ويـ ـوافـ ـق الـ ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالصناعة عﲆ النظام الداخﲇ هذا.
تبدي اللجنة رأيها ﰲ الطعون اﳌودعة ،ﰲ مدة أقصاها
ثﻼثون ) (3٠يوما ابتداء من تاريخ استﻼم الطعن ،حيث يعرض
عﲆ الوزير اﳌكلف بالصناعة للفصل بناء عﲆ ذلك وتبلغ
اﳌتعامل بالقرار النهائي.
الفصل اﳋامس

الفعﲇ ،وإذا اقتضى اﻷمر اتخاذ كل التدابير الﻼزمة.
الفصل الرابع
الرقابة واﳌتابعة
اﳌاّدة  : ١٤تنـش ـأ ل ـدى ال ـوزي ـر اﳌكـلـف بـالصـنـاع ـة ﳉـنـة
تـقـنـية تسّمى “ اللجنة”.
يرأس اللجنة الوزير اﳌكلف بالصناعة أو ﳑثل عنه،
وتتكون من اﳌمثلﲔ اﻵتﲔ :
– ﳑثﻼن ) (2عن الوزير اﳌكلف بالصناعة.

أحكام مختلفة
اﳌاّدة  : ١7تعد خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها
وجمركتها غير قابلة للتنازل ﳌدة خمس ) (٥سنوات ابتداء
من تاريخ وضعها حيز اﻻستغﻼل.
ويتعّي ـن إبﻼغ مصالح الوزارات اﳌكلفة بالتجارة واﳌالية،

بصـف ـة منـتـظـمـة ،مـن طـرف اللجنة ﰲ حـال ـة خرق أحكام هذا
اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ١٨أي خرق ﻷحكام هذا اﳌرسوم ولﻼلتزامات التي

ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌالية،

تعهد بها اﳌتعامل يترتب عليه تطبيق العقوبات اﳌنصوص

– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة،

عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

– ﳑثل ) (1عن بنك اﳉزائر.
تتوﱃ مصالح الوزارة اﳌكلفة بالصناعة اﻷمانة التقنية
لهذه اللجنة.
ي ـم ـك ـن ال ـل ـج ـن ـة ،ع ـن ـد اﳊاج ـة ،اﻻست ـع ـان ـة ب ـخ ـب ـراء أو أي
شخص من شأنه مساعدتها ﰲ مهامها.
يتم تعيﲔ أعضاء هذه اللجنة ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌـك ـلـف ب ـالصـن ـاع ـة بـنـاء ع ـﲆ اقـتـراح مـن وزراء الق ـط ـاعـ ـات
ومسؤوﱄ الهيئات اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ١٥تكلف اللجنة بدراسة طلبات منح رخص جمركة
خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها استنادا إﱃ اﳌلف
اﳌرفق بالطلب  .وتكلف هذه اللجنة خصوصا ﲟا يأتي :

اﳌاّدة  : ١٩يعد اﳌقرر اﳌتضمن رخصة جمركة خط ومعدات
اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ﰲ ثﻼث ) (3نسخ أصلية ،وتسلم
نسخة إﱃ :
– اﳌعني باﻷمر،
– اﳌديرية العامة للجمارك،
– اﳌصالح اﳌختصة للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
اﳌاّدة  : 20ينـش ـر ه ـ ـذا اﳌـرس ـوم ف ـي اﳉـريـ ـدة الّرسـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حـّرر ب ـاﳉـزائـر ف ـي  29ربيـع اﻷول ع ـام  1٤٤2اﳌوافق 1٥
نوفمبرسنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
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 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

اﳌلحق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
)اﳌادة  ٥7من القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة (2٠2٠
طلب ترخيص جمركة خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها
ﰲ إطار نشاطات إنتاج السلع واﳋدمات
 –Iالتعريف باﳌستثمر :
 –١مؤسسة فردية )شخص طبيعي( :
* اﻻسم واللقب .................................................................................................................................................................. :
* اﳉنسية ........................................................................................................................................................................ :
 – 2شخص معنوي :
* اسم الشركة .....................................................................................................................................................................:
* النظام القانوني :

AUTRES

SPA

SARL

SNC

EURL

* الشركاء الرئيسيون /اﳌساهمون :
– اﻻسم واللقب أو اسم الشركة ........................................................................................................................................:
– اﳉنسية ........................................................................................................................................................................:
– العنوان ........................................................................................................................................................................... :
– اﻻسم واللقب أو اسم الشركة .........................................................................................................................................:
– اﳉنسية ........................................................................................................................................................................:
– العنوان ........................................................................................................................................................................... :

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
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– اﻻسم واللقب أو اسم الشركة ...........................................................................................................................................:
اﳉنسية ............................................................................................................................................................................:
– العنوان..............................................................................................................................................................................:
 – ٣أصل اﻷموال :
مقيم

غير مقيم

مختلط

 – ٤القطاع القانوني :
خاص

عام

مختلط

 –٥رقم السجل التجاري ................................................................................................................................................... :
 –6رأسـم ـال الشركة .......................................................................................................................................................... :
 –7رقم التعريف اﳉبائي ................................................................................................................................................ :
 –٨عنوان م ـقر الشركة ..................................................................................................................................................... :
البلدية ................................................................ :الوﻻية ................................................................................................... :
 – IIتـح ـديد اﳌمثل القانوني :
 –1اﻻسم واللقب .................................................................................................................................................................. :
 –2تاريخ ومكان اﳌيﻼد ....................................................................................................................................................... :
 –3الصفة ............................................................................................................................................................................ :
 –٤العنوان الشخصي ......................................................................................................................................................... .:
 –٥رقم الهاتف  .......................................................... :الفاكس .......................................................................................... :
 –6البريد اﻹلكتروني  ................................................ :اﳌوقع اﻹلكتروني ........................................................................ :
 –7اﻻسم واللقب وصفة مودع طلب الترخيص اﳉمركي

)(1

)ﰲ حالة إيداع اﳌلف من طرف شخص آخر(

* اللقب ................................................................................................................................................................................. :
* اﻻسم ................................................................................................................................................................................. :
* الصفة ................................................................................................................................................................................ :

) (1إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووكالة مصادق عليها
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 – IIIطبيعة ومحتوى اﳌشروع :
 .1محتوى اﳌشروع ............................................................................................................................................................... :
 .2مكان )أماكن( ﲤوقع اﳌشروع ............................................................................................................................................ :
 .3اﳌساحة  .......................................................... :اﳌبنية منها ........................................................................................... :
طبيعة الوع ـاء العقاري )......................................................................... :ملكية ،إيجار ،عقد امتياز(.................
 – IVمعلومات حول نشاط اﳌؤسسة :
 –1مجال )ات( وترميز )ات( النشاط )ات( ............................................................................................................................... :
 –2التاريخ اﳌتوّقع للدخول ﰲ اﻹنتاج ....................................................................................................................................:
 –3أهم اﳌنتجات .................................................................................................................................................................... :
 –٤تطور اﳌؤشرات اﻻقتصادية واﻻجتماعية للمؤسسة :

السنة )س(٣-

اﳌنتوج

السنة )س(2-

السنة )س(١-

رقم اﻷعمال
القيمة اﳌضافة
مناصب الشغل

 .٥تطور مؤشرات اﻹنتاج الرئيسية :

اﳌنتوج

السنة )س(٣-

السنة )س(2-

السنة )س(١-

القدرة

اﻹنتاج

القدرة

اﻹنتاج

القدرة

اﻹنتاج

اﻹنتاجية

الفعﲇ

اﻹنتاجية

الفعﲇ

اﻹنتاجية

الفعﲇ
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 – Vمعلومات حول خط و /أو معدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها موضوع طلب ترخيص اﳉمركة :
 –1التسمية الدقيقة ﳋط و/أو معدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها والتي هي موضوع الطلب .................................................... :
 – 2مجال اﻻستعمال .............................................................................................................................................................. :
 – 3معلومات حول اﳌؤسسة البائعة ﳋط اﻹنتاج أو معدات اﻹنتاج :
* التسمية .............................................................................................................................................................................. :
* مبلغ خط و /أو معدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها )دج(........................................................................................................
* البلد ......................................................................................................................................................................................:
* سنة الشراء ...........................................................................................................................................................................:
* مبلغ الشراء اﻷوﱄ ................................................................................................................................................................:
 VIمناصب الشغل اﳌباشرة اﳌتوّقع إنـ ـش ـاؤه ـا )زيادة عﲆ تلك التي يحتمل وجودها( ......................................... :
* التنفيذ ................................................................................................................................................................................. :
* التحكم .................................................................................................................................................................................. :
* التأطير................................................................................................................................................................................. :
ه ـ ـ ـام :
 –١تغيير عنصر من عناصر الترخيص باﳉمركة  :يجب ،ﰲ حالة أي تغيير ﻻحق ﰲ عناصر هذا الطلب وهذا ﲢت
طائلة سحب الترخيص باﳉمركة ،إعﻼم اﳌصالح اﳌختصة لوزارة الصناعة.
 –2ﰲ حالة التصريح الكاذب  :يترتب عﲆ أي تصريح كاذب إلغاء الترخيص باﳉمركة زيادة عﲆ العقوبات اﳌنصوص
عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به ﰲ هذا اﳌجال.
 –٣عدم احترام اﻻلتزامات  :ﰲ حالة عدم احترام اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ،زيادة عﲆ اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
اﳌجال ،يمكن اﳌصالح اﳌؤهلة لوزارة الصناعة سحب الترخيص باﳉمركة.
 –٤وضعية تنفيذ اﻻلتزامات  :يتعّي ـن عﲆ اﳌؤسسة اﳌستفيدة من الترخيص باﳉمركة أن تودع لدى اﳌصالح اﳌؤهلة
لوزارة الصناعة وضعية مادية ومحاسبية تبّي ـن اقتناء وحدة اﻹنتاج أو اﳌعدات وكذا استغﻼلها.
إن عدم إيداع هذه الوضعية اﳌادية واﳌـحاسبية قد يؤدي إﱃ سحب الترخيص باﳉمركة.
 –٥عدم قابلية بيع خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها  :تعد خطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها واﳌقتناة
ضمن النظام التفضيﲇ ﰲ إطار هذا اﳌرسوم ،غير قابلة للتنازل ﳌدة خمس ) (٥سنوات ابتداء من وضعها قيد اﻻستغﻼل.
 –6أنا اﳌمضي )ة( أسفله السي ـد)ة( ....................................................اﳌتصرف لصالح......................................................
.........................................بصفة ،.....................................أشهد بأنني أحطت علما باﻷحكام اﳌختلفة اﳌذكورة أعﻼه ،وأصرح،
ﲢت طائلة القانون ،بأن اﳌعلومات الواردة ﰲ هذا الطلب صحيحة وصادقة.
اﻹمض ـاء اﳌصادق عليه للمتعامل
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 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
مقرررقم .....مؤرخ ﰲ  ...........................يتضمن الترخيص بجمركة خط اﻹنتاج أو معدات
اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ﰲ إطار نشاط إنتاج السلع واﳋدمات

إن وزير الصناعة،
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  ٥7منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1–1٤اﳌؤرخ ﰲ أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي ي ح د د
صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  312-2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
شروط وكيفيات منح رخصة اﳉمركة ﳋطوط ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ﰲ إطار نشاطات إنتاج السلع واﳋدمات،
– وبناء عﲆ طلب الترخيص بجمركة خط اﻹنتاج ومعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ،اﳌودع بتاريخ..................................
من طرف مؤسسة  ،.............................................واﳌسجل ﰲ السجل التجاري ﲢت رقم...........................................................
– وبناء عﲆ دراسة الطلب،
ي ق ّر ر م ا ي أ ت ي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يمنح ﳌؤسسة .......................................الترخيص بجمركة خط اﻹنتاج و /أو معدات اﻹنتاج التي ﰎ
ﲡديدها وكذا مكوناتها وﲡهيزاتها اﳌذكورة.
اﳌاّدة  : 2مكّونات خط اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها واﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا اﳌقرر ،وكذا معدات اﻹنتاج التي ﰎ
ﲡديدها ،موجهة ﲢديدا لﻼحتياجات اﳋاصة لنشاط اﳌؤسسة اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣مكّونات خط اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها موضوع هذه الرخصة ،وكذا معدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها ،غير قابلة
للتنازل عنها ﳌدة خمس ) (٥سنوات ،ابتداء من تاريخ وضعها قيد اﻻستغﻼل.
اﳌاّدة  : ٤يسري مفعول هذا اﳌقرر ،ﳌدة سنة ) (1واحدة ،ابتداء من تاريخ إمضائه.
اﳌاّدة  : ٥يتم إصدار اﳌقرر ﰲ ثﻼث ) (3نسخ أصلية موجهة لـ :
– اﳌستفيد،
– اﳌديرية العامة للجمارك،
– اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
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التسمية الدقيقة ﻷجزاء خط اﻹنتاج الذي ﰎ ﲡديده

رقم

تعيﲔ مكونات خط اﻹنتاج الذي ﰎ ﲡديده

العدد

التسمية الدقيقة ﳌعدات اﻹنتاج التي ﰎ ﲡديدها

رقم

تعيﲔ اﳌعدات

العدد
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مـرسـوم ت ـنف ـيـذي رق ـم  ٣١٣-20م ـؤّرخ ف ـي  2٩ربـي ـع اﻷول
ع ـام  ١٤٤2اﳌ ـواف ـق  ١٥ن ـوفمـب ـر سـنـة  ،2020ي ـح ـدد

ش ـروط وكـيـفي ـات قـبـول اﳌتـع ـاملـﲔ اﳌـمـارسـﲔ
ﻷنـ ـ ـش ـط ـة إنـ ـتـ ـاج اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكترونية
والكه ـرومنـزلـيـة لﻼستـف ـادة مـن النـظـام اﳉ ـبـائ ـي
التفضيﲇ.
ـــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠9–16اﳌؤرخ ﰲ  29شوال عام
 1٤37اﳌوافق  3غشت سنة  2٠16واﳌتعلق بترقية اﻻستثمار،
اﳌعدل،
– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  18–18اﳌؤرخ ﰲ  19ربيع
الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠19ﻻ سيما اﳌادة  ٤8منه،
– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤ي ـوني ـو سنة  2٠2٠واﳌتضم ـن قـانـون

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

اﳌالـيـة التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادتان  ٥٥و 6٠منه،

– وبـنـاء عـﲆ الـدستـور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–99و) 1٤3الفقرة (2

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

منه،
– وﲟقتضى اﻷم ـ ـ ـر رقم  ٥8–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمـ ـضـ ـان عـ ـام
 139٥اﳌوافق  26سـبـتم ـبـر س ـن ـ ـة  197٥واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمـ ـ ـ ـ ـر رقم  ٥9–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام
 139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون
التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتضى الـق ـانـون رقم  ٠7–79اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام
 1399اﳌوافق  21يوليو سنة  1979واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعدل واﳌتمم،

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقتضى اﳌـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم  7٤ –2٠٠٠الـمؤرخ ﰲ
 27ذي اﳊـ ـجـ ـة ع ـام  1٤2٠ال ـ ـم ـوافق  2أب ـريل س ـنـة  2٠٠٠ال ـذي
ي ـحـدد ش ـروط ت ـعـريف أن ـش ـطـة اﻹن ـتـاج انطـﻼقـا من نماذج
الـتجـميع اﳌـ ـوجهـة للـصناعات التركـيبية ونماذج التجمـيع
الـمسّمـاة “كومبلـيتﲇ نوكد داون  ،”CKDالـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  198–٠6اﳌؤرخ ﰲ ٤

– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  11–99اﳌؤرخ ﰲ  1٥رمضان عام

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤27اﳌوافق  31مايو سنة  2٠٠6الذي

 1٤2٠اﳌوافق  23ديسمبر سنة  1999واﳌتضمـن قـانـون اﳌالـيـة

يضبط التنظيم اﳌطبق عﲆ اﳌؤسسات اﳌصنفة ﳊماية

لسنة  ،2٠٠٠ﻻ سيما اﳌادة  ٥8منه،

البيئة،

وﲟـقـتضى اﻷمـ ـر رقم  ٠3–٠3الـ ـمـ ـؤرخ ﰲ  19جـمـادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٤–٠7اﳌؤرخ ﰲ 2

اﻷوﱃ عـام  1٤2٤الـ ـم ـوافق  19ي ـول ـي ـو س ـنـة  2٠٠3والـمتعلق

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤28اﳌوافق  19مايو سنة  2٠٠7الذي

بالـمنافسة ،اﳌعدل واﳌتمم،

يحدد قائمة اﳌنشآت اﳌصنفة ﳊماية البيئة،

–

– وﲟـقـتضى الـق ـانـون رقم  ٠2–٠٤الـ ـمـؤرخ ﰲ  ٥جـمـادى اﻷوﱃ
عـام  1٤2٥الـ ـم ـوافـ ـق  23ي ـونـي ـو س ـنـة  2٠٠٤ال ـ ـذي يـ ـح ـ ـدد
ال ـ ـقـ ـواع ـ ـد ال ـ ـم ـ ـط ـ ـبـ ـق ـ ـة ع ـ ـﲆ الـ ـ ـمـ ـم ـ ـارسـ ـات التجارية ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠٤–٠٤ال ـ ـم ـؤرخ ﰲ  ٥ج ـم ـادى
اﻷوﱃ عـام  1٤2٥الـ ـم ـوافق  23ي ـونـي ـو س ـنـة  2٠٠٤والـمتعلق
بالتقييس ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتضى ال ـقـ ـان ـون رقم  ٠3–٠9اﳌؤرخ ﰲ  29صفر عام
 1٤3٠اﳌـوافـق  2٥فـبـراي ـر سـنـة  2٠٠9واﳌتـع ـلـق بـحـم ـايـ ـة
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1 –1٤ال ـمـؤرخ ﰲ
أول ذي القـعـدة عام  1٤3٥ال ـموافق  27غشت س ـنـة  2٠1٤الـذي
يـحـدد صـﻼحيـات وزي ـر الـصـناعـة والـمناجم ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠1–17اﳌؤرخ ﰲ 6
جمادى الثانية عام  1٤38اﳌوافق  ٥مارس سنة  2٠17الذي
يحدد الـقـوائـم الـسـلـبـيـة واﳌبالغ الدنيا لﻼستفادة من اﳌزايا
وكيفيات تطبيق اﳌزايا عﲆ مختلف أنواع اﻻستثمارات،
يرسم ما يأتي :
الفصل اﻷول
اﳌوضوع والتعاريف
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  6٠من القـانـون رقم
 ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤ي ـوني ـو سنة
 2٠2٠واﳌتضمـن قـانـون اﳌالـيـة التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠يهدف
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هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد شروط وكيفيات استفادة اﳌتعاملﲔ

اﳌاّدة  : ٤ترتبط اﻻستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ
باﻻكـتـتـاب ﰲ دفـتر الشروط اﳌـرف ـق باﳌلـحـق اﻷول بهـ ـذا

واﻷجـه ـزة الـك ـهرومنـزلـيـة م ـن النـظ ـام اﳉبـائـي التفضيﲇ.

اﳌرسوم وب ـاﳊصول اﳌسب ـق عﲆ م ـق ـرر ال ـت ـق ـي ـي ـم ال ـتـقـني

اﳌمارسﲔ ﻷنشطة إنتاج اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكـتـرونـيـة

اﳌاّدة  : 2يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
ن ـش ـاط اﻹنـتـاج  :نـشـاط تصنيع اﳌنتوجات اﻻلكترونية
والكهرومنزلية انطﻼقا من اﳌواد اﻷولية واﳌكونات واﻷجزاء
والقطع اﳌصنعة من قبل اﳌؤسسة لنفسها أو عن طريق
اﳌناولة أو اقتنائها لدى منتجﲔ محليﲔ و/أو مكملة من

الذي يرفق نموذجه باﳌلحق الثالث بهذا اﳌرسوم.
الفصل الثالث
إجراءات اﻻستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ
اﳌاّدة  : ٥يتضمن ملف طلب اﳊصول عﲆ مقرر التقييم
التقني اﳌذكور أعﻼه ،ما يأتي :

خﻼل اﻻستيراد لدى ﳑول واحد أو عدة ﳑولﲔ ،ﰲ شكل

– استمارة طلب مقرر التقييم التقني يتم ملؤها بعناية

منفصل أو ﰲ مجموعات ،بشرط أن تشكل وحدة كاملة

وترفق بالوثائق التبريرية الﻼزمة حسب النموذج اﳌرفق

لﻺنتاج من خﻼل إضافتها إﱃ شحن سابقة أو ﻻحقة.

باﳌلحق الثاني بهذا اﳌرسوم،

اﳌنتج  :كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون
اﳉزائ ـ ـري ي ـ ـم ـ ـارس نشاط ـ ـا صن ـ ـاع ـ ـي ـ ـا ي ـ ـه ـ ـدف إﱃ تصنـ ـيـ ـع
اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكترونية والكهرومنزلية.

– نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط اﳌعني،
– نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائي،
– دراسة تقنية  -اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة اﳌشروع،

اﻹدم ـ ـاج  :إدراج مـكـون ـات وأج ـزاء وقـط ـع مصـنـعـة محـلـيـا

واﳉدوى التقنية وكذا مجموع اﳌوارد البشرية والوسائل
اﳌادية الﻼزمة لتحقيق اﻷهداف اﻻقتصادية اﳌس ّ
طرة.

بـارتـق ـاء ت ـدريجي ﰲ سلـسـلـة الـق ـيم وزيادة القيمة اﳌضافة

ويجب أن ﲢتوي هذه الدراسة ،إضافة إﱃ اﳌعطيات

وك ـ ـذا اﳋـدمـات التقـنـيـة والـهـندسـة ذات الصلـة ،التي تـسـمـح

وال ـجداول اﳌ ـالـيـة اﳌتـعـل ـقـة باﻻستـثـم ـار واﻻستـغ ـﻼل ،عﲆ

اﳌـحلية.
اﳌـناول  :ك ـل شـخـص طبـيـعي أو مع ـنوي خاضع للقانون
اﳉزائـ ـري يـ ـمـ ـارس نشاطـ ـا صنـ ـاعـ ـيـ ـا أو خـ ـدمـ ـات مـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ـة
بالدراسة أو التصميم تساهم ﰲ إنتاج مكونات موجهة إﱃ
اﻹدماج لفائدة اﳌنتج.

مخططات الورشات وتنظيمها ،وكذا قائمة وطبيعة اﳌعدات
اﳌخصصة لهذا الغرض،
– دفتر الشروط ﳑضيا باﻷحرف اﻷوﱃ ومؤرخا وموّقعا
من طرف اﳌتعامل أو ﳑثله اﳌؤهل قانونا واﳌتضمن عبارة
)قرئ وصودق عليه(،

الفصل الثاني
شروط القبول ﰲ النظام اﳉبائي التفضيﲇ
اﳌاّدة  : ٣طبقا ﻷحكام اﳌادة  6٠من ال ـقـ ـان ـون رقم ٠7–2٠
اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤ي ـوني ـو سنة 2٠2٠
واﳌتضم ـن قـ ـانـ ـون اﳌالـ ـيـ ـة الـ ـتـ ـك ـم ـيﲇ لسن ـة  ،2٠2٠ت ـعـفـى
اﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو اﳌقتناة محليا وكذا اﳌكونات
اﳌقت ـناة لدى اﳌناولﲔ النـاشط ـﲔ ﰲ إنـتـاج اﳌجـمـوع ـات
واﳌجـمـوعـات الـفـرعـيـة اﳌوجـهـة لـلـمـنـتـوجـات والتجهيزات
اﻹلكترونية والكهرومنزلية ،من اﳊقوق اﳉمركية والرسم
عﲆ القيمة اﳌضافة.
كما تخضع للحقوق اﳉمركية ﲟعدل  ،%٥والرسم عﲆ
القيمة اﳌضافة ﲟعدل  ،%19جميع اﳌجموعات واﳌجموعات
الفرعية واﳌلحقات ،اﳌستوردة ﰲ شكل منفصل أو ﰲ
مجموعات ،من قبل اﳌتعاملﲔ الذين بلغوا معدل اﻹدماج
اﳌطلوب.
تستثنى اﳌعدات الهاتفية النقالة وكذا معدات اﻹعﻼم اﻵﱄ
من مجال تطبيق هذا اﳌرسوم.

– القوائم الكمية للمواد اﻷولية واﳌكونات واﳌجموعات
واﳌجموعات الفرعية ،التي سيتم استيرادها أو اقتناؤها
محليا حسب النموذج اﳌرفق باﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم،
– قائمة اﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية
اﳌنتجة محليا التي ستدمج ﰲ اﳌنتوج موضوع طلب مقرر
التقييم التقني،
يودع اﳌلف ﰲ نسختﲔ ،ورقية ورقمية ،لدى اﻷمانة
التقنية للجنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  12أدناه ،مقابل اﳊصول
عﲆ وصل إيداع.
اﳌاّدة  : 6قبل اﳊصول عﲆ مقرر التقييم التقني ،تقوم
اﳌصال ـح اﳌع ـن ـي ـة ل ـل ـم ـدي ـري ـة ال ـوﻻئ ـي ـة اﳌك ـل ـف ـة بـالصنـاعـة
اﳌختصة إقليميا ،بإجراء زيارات ميدانية إﱃ مواقع اﻹنتاج،
قصد التحقق من مطابقة الهياكل اﳌوجودة للوثائق اﳌقدمة
ﰲ الطلب.
وبناء عﲆ نتـائـج هـذه الـزيـارات ،يـجـب أن يـرسـل اﳌـديـر
الوﻻئي اﳌكلف بالصناعة إﱃ اللجنة التقنية اﳌـحددة ﰲ اﳌادة
 12أدناه ،تقريرا وصفيا للهياكل واﳌنشآت واﳌعدات والوسائل
اﳌوجهة لتصنيع اﳌنتجات والتجهيزات موضوع الطلب.
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وُيَع ـّد ه ـذا الـتقـري ـر جـ ـزءا مـن اﳌل ـف التبـريـري لرأي هذه

اللجنة.

يبلغ كل ﲢفظ لصاحب الطلب خﻼل اﳋمسة واﻷربعﲔ )(٤٥
يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حتى يتمكن من تدارك ذلك
ﰲ أجل خمسة عشر ) (1٥يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
اﳌاّدة  : 7يسّلم مقرر التقييم التقني إﱃ اﳌعني من طرف
الوزير اﳌكلف بالصناعة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز خمسة وأربعﲔ
) (٤٥يوما ،ابتداء من تاريخ تسليم وصل اﻹيداع اﳌنصوص عليه
ﰲ اﳌادة  ٥أعﻼه ،بالنسبة للفترة التي تشمل اﳌدة بﲔ

ال ـق ـي ـم ـة اﳌضاف ـة ل ـدى مصال ـح اﳉب ـايـة اﳌخـتصة إقـلـيـمـيـا،
بناء عﲆ تقدﱘ مقرر التقييم التقني الذي يضم القائمة الكمية
للمواد اﻷولية واﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية
موضوع اﻹعفاء.
وت ـرت ـب ـط اﻻست ـف ـادة م ـن اﻹع ـف ـاء م ـن ال ـرسم عﲆ ال ـق ـي ـمـة
اﳌضافة واﳊقوق اﳉمركية عﲆ اﳌواد اﻷولية اﳌستوردة
بتقدﱘ اﳌنتج شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة
وم ـق ـرر ال ـت ـق ـيـيـم الـتـقـني الـذي يضم الـقـائـمـة الـكـمـيـة لـلـمـواد
اﻷولية واﳌكونات محل اﻹعفاء ،إﱃ اﳌصالح اﳉمركية.

مرحلتي اﻹدماج حسبما هو محدد ﰲ دفتر الشروط.

الفصل الرابع

يمكن ﲤديد هذا اﻷجل بثﻼثﲔ ) (3٠يوما قصد ﲤكﲔ اللجنة
ال ـت ـقـنـيـة مـن دراسة اﳌعـلـومـات الـتـكـمـيـلـيـة اﳌتـعـلـقـة بـرفـع
التحفظات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6أعﻼه.
يجب أن يتم تبرير نسبة اﻹدماج اﳌـحققة ﰲ بداية كل
مرحلة إنتاج منصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ  ٤و ٥من دفتر
الشروط اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
بعد ﲢقيق نسبة اﻹدماج النهائية اﳌطلوبة بالنسبة لكل
منتوج ،كما هو محدد ﰲ اﳌادة  ٥من دفتر الشروط ،يتم
ﲡديد مقررات التقييم التقني سنويا.
اﳌاّدة  : ٨يـحـّرر مـقـرر الـتـقـييم التقـنـي وال ـقـوائـم الـكـمـية

للمواد اﻷولية واﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية،

اﳌراد استيرادها أو اقتناؤها محليا ،ﰲ خمس ) (٥نسخ أصلية
توجه إﱃ :
– اﳌعني،
– ال ـوزارة اﳌك ـل ـفـة بـاﳌالـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك
واﳌديرية العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
اﳌاّدة  : ٩كل رفض لطلب اﻻستفادة من النظام اﳉبائي
التفضيﲇ ،يجب أن يبرر ويبلغ للمعني ﰲ نفس اﻵجال
اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  7من هذا اﳌرسوم.
يتمتع صاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا بحق
الطعن لدى ﳉنة الطعن اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  1٤أدناه
خﻼل أجل ﻻ يتعدى خمسة عشر ) (1٥يوما من تاريخ تبليغ
الرفض.
اﳌاّدة  : ١0يخضع كل طلب ﲡديد ﳌقرر التقييم التقني
إﱃ نفس اﻹجراءات اﳌـحددة ﰲ اﳌواد  ٥و 6و 7من هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ١١يجب ع ـﲆ اﳌنـتـج ،لﻼستف ـادة مـن اﻹعـف ـاء م ـن
الـ ـرسم عﲆ الـ ـقـ ـيـ ـمـ ـة اﳌضافـ ـة عﲆ اﳌواد اﻷولـ ـي ـة اﳌق ـت ـن ـاة
محليا وكذا اﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية
اﳌقتناة لدى اﳌناولﲔ ،طلب شهادة اﻹعفاء من الرسم عﲆ

مراقبة ومتابعة اﻻلتزامات
اﳌاّدة  : ١2تنشأ لدى الوزير اﳌكلف بالصناعة ،ﳉنة
تق ـنـية وزاري ـة مشـتـرك ـة ت ـدعى ﰲ صـل ـب الـنـص “الـلـجـنـة“،
يرأسها الوزير أو ﳑثله وتتشكل من :
– ثﻼث ) (3ﳑثلﲔ عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،أعضاء،
– ﳑثـل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا.
يعّيـن أعضاء اللجنة ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات بناء عﲆ اقتراح

من الوزراء اﳌعنيﲔ.

ت ـت ـوﱃ اﻷم ـان ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ل ـلـجـنـة مصالـح الـوزارة اﳌكـلـفـة
بالصناعة.
ي ـح ـدد ت ـن ـظ ـي ـم ه ـذه ال ـل ـج ـن ـة وسي ـره ـا وت ـعـيﲔ أعضائـهـا
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالصناعة.
اﳌاّدة  : ١٣تكلف اللجنة ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إبداء الرأي ﰲ طلبات اﳊصول عﲆ مقررات التقييم
التقني ،بناء عﲆ دراسة اﳌلفات اﳌقدمة ،وبعد زيارة مواقع
اﻹنتاج،
– إبداء الرأي ﰲ سحب أو ﲡميد مقررات التقييم التقني،
– السهر عﲆ احترام اﳌتعاملﲔ لﻼلتزامات التي تعهدوا بها
ﲟوجب دفتر الشروط.
يمكن اللجنة اﻻستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة ﰲ إطار
اﳌرافقة التقنية لتمكينها من القيام باﳌهام اﳌوكلة لها.
اﳌاّدة  : ١٤تنشأ ﳉنة للطعن لدى الوزير اﳌكلف بالصناعة
وتتشكل من :
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالصناعة ،رئيسا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن الوزير اﳌكلف بالتجارة ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن مجلس اﳌنافسة ،عضوا،
– ﳑثل ) (1عن الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة ،عضوا.
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وﰲ حالة عدم التكفل بالنقائص ،بعد هذه اﳌدة من قبل

بالـص ـناع ـة ﳌ ـدة ث ـﻼث ) (3سنوات قابـلـة للت ـجـديد بناء عﲆ

اﳌنتج يجمد مقرر التقييم التقني ﲟوجب مقرر من الوزير

اقتراح وزراء ومسؤوﱄ الهيئات اﳌعنية.

اﳌكـلـف بالـصنـاعـة بـعـد أخـذ رأي اللجنة .ويعد هذا اﳌقرر ﰲ

ﲢدد اللجنة نظامها الداخﲇ وتضبط سيرها وكيفيات
إخطارها ،ﰲ اجتماعها اﻷول .ويوافق الوزير اﳌكلف بالصناعة
عﲆ نظامها الداخﲇ.
اﳌاّدة  : ١٥تبت اللجنة ﰲ الطعن اﳌودع ،خﻼل أجل ﻻ يتعدى
ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ابتداء من تاريخ استﻼمه.
يـ ـعـ ـرض رأي الـ ـلـ ـج ـن ـة عﲆ ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف ب ـالصن ـاع ـة
للفصل فيه ثم يبّلغ اﳌشتكي بالقرار النهائي.
اﳌاّدة  : ١6تك ـلف اﳌـصـال ـح اﳌعـنـي ـة ﻹدارت ـي اﳉم ـارك
والضرائب ،ﰲ إطار الصﻼحيات اﳌخولة لها طبقا للتشري ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما ،بالسهر عﲆ احترام اﳌنتج اﳌستفيد
من النظام اﳉبائي التفضيﲇ لﻼلتزامات التي تعهد بها.
اﳌاّدة  : ١7يـمـكن ال ـوزيـر اﳌكـلـف بالصناعة تعيﲔ ﳉنة
خاصة تكلف بإجراء عمليات مراقبة خﻼل دورات اﻻستغﻼل
لـلـمؤسسات الـتـابـعـة لـلـمـنـتـجﲔ اﳌستـفـيـديـن مـن مـقـررات
التقييم التقني.

خمس ) (٥نسخ أصلية توجه إﱃ :
– اﳌعني،
– ال ـوزارة اﳌك ـل ـفـة بـاﳌالـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـارك
واﳌديرية العامة للضرائب(،
– الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
– اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
ويتم رفع التجميد بعد التكفل بالنقائص اﳌسجلة ،وفق
اﻷشك ـال نـفـسهـ ـا ،دون أي ﲤديد ﳌدة صﻼحية م ـق ـرر التـقـيـيم
التقني موضوع التجميد.
اﳌاّدة  : 22لغرض تقييم ومتابعة اﻹطار التنظيمي ،يتعّيـن

عﲆ اﳌنتج اﳌستفيد من النظام اﳉبائي التفضيﲇ تقدﱘ كل
اﳌعلومات اﻹحصائية اﳌطلوبة إﱃ اﳌصالح اﳌعنية.

اﳌاّدة  : 2٣ت ـق ـوم اﳌـصـال ـح اﳌخـتـصـة لل ـوزارة اﳌـك ـلـفـ ـة
ب ـالصن ـاع ـة ب ـت ـق ـيـيـم اﻷثـر اﻻقـتصادي لـتـنـفـيـذ هـذا اﳌرسوم
وبإع ـ ـداد ت ـ ـق ـ ـاري ـ ـر دوري ـ ـة ح ـ ـول اﳊصي ـ ـل ـ ـة ب ـ ـاﻻعـ ـتـ ـمـ ـاد عﲆ
اﳌعطيات اﳌقدمة من اﳌصالح اﳌؤهلـة للوزارتﲔ اﳌكلفتﲔ
باﳌالية والتجارة.

اﳌاّدة  : ١٨تتمثل مهمة اللجنة اﳋاصة ﰲ تقييم مدى
ت ـ ـق ـ ـي ـ ـد اﳌن ـ ـتـ ـجﲔ بـ ـاﻻلـ ـتـ ـزامـ ـات اﳌكـ ـتـ ـتـ ـبـ ـة ﲟوجب دفـ ـتـ ـر
الشروط ،من خﻼل زيارات ميدانية أو من خﻼل كل العناصر
اﻷخرى للتقرير أو اﳌعطيات ذات الصلة.

الفصل اﳋامس
أحك ـام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : 2٤عند دخول هذا اﳌرسوم حيز التنفيذ ،يمكن
اﳌتعاملﲔ الناشطﲔ ﰲ مجال تركيب اﳌنتجات واﳌعدات
اﻹلكترونية والكهرومنزلية الذين لم يبلغوا نسب اﻹدماج

اﳌاّدة  : ١٩تتوج الزيارات الرقابية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 18أعﻼه ،بتقارير تقدم إﱃ الوزير اﳌكلف بالصناعة للفصل

اﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ٥من دفتر الشروط ،مواصلة ﳑارسة

بـعـد أخ ـذ رأي الـلـجنة ،ﰲ الع ـقـوبـات الـواجـب تطـبـيق ـها عﲆ

أنش ـط ـت ـهـم م ـن خ ـﻼل دفـع اﳊـق ـوق وال ـرس ـوم اﳌـح ـددة ف ـي

اﳌنتجﲔ اﳌخالفﲔ ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 20يتعّيـن عﲆ اﳌنتج اﳌستفيد من النظام اﳉبائي
التفضيﲇ إعﻼم اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة
بكل تعديل يطرأ عﲆ اﳌعلومات اﳌقدمة ﰲ ملفه اﳋاص
بطلب التقييم التقني ﰲ مدة ﻻ تتجاوز ثﻼثﲔ ) (3٠ي ـوم ـا،
ابتداء من تاريخ حصول التعديل.

التعريفة اﳉمركية لكل مكّون و/أو جزء مستورد عﲆ حدة.
ويخضع استيراد مجموعات اﻷجزاء اﳌوجهة لتركيب
اﳌنتجات اﻹلكترونية والكهرومنزلية ،إﱃ اﳊقوق والرسوم
اﳌطبقة عﲆ اﳌنتجات النهائية.
اﳌاّدة  : 2٥تلغى أحكام اﳌرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 7٤–2٠٠٠
الـمؤرخ ﰲ  27ذي اﳊـ ـجـ ـة ع ـام  1٤2٠ال ـ ـم ـوافق  2أب ـريل س ـنـة
 2٠٠٠ال ـذي ي ـحـدد ش ـروط ت ـعـريف أن ـش ـطـة اﻹن ـتـاج انطـﻼقـا

ترسل التعديﻼت من طرف الوزارة اﳌكلفة بالصناعة إﱃ

مـ ـن نـ ـمـ ـاذج الـتـ ـجـمـ ـيـ ـع اﳌـ ـوجـ ـهـة لـ ـلـصنـ ـاعـ ـات الـ ـت ـركـي ـب ـي ـة

وزارتي ال ـ ـت ـ ـج ـ ـارة واﳌال ـ ـي ـ ـة )اﳌدي ـ ـري ـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة لـ ـلضرائب

ونماذج التجمـيع الـمسمـاة “كومبلـيتﲇ نوكد داون ،”CKD

واﳌديرية العامة للجمارك(.

الـمعدل والـمتمم.

اﳌاّدة  : 2١دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
ن أي تقصير باﻻلتزامات اﳌـحددة
التشريع اﳌعمول به ،فإ ّ
من خﻼل هذا اﳌرسوم يؤدي إﱃ إعذار اﳌنتج اﳌخالف من قبل
اللجنة قصد التكفل بالنقائص اﳌسجلة خﻼل أجل ﻻ يتعدى
ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.

اﳌادة  : 26ينـش ـر هـ ـذا اﳌـرس ـوم ف ـي اﳉـريـ ـدة الّرس ـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق 1٥
نوفمبرسنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
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اﳌلحق اﻷول
دفتر الشروط اﳌتعلق بشروط وكيفيات اﻻستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ لفائدة اﳌنتجﲔ
الناشطﲔ ﰲ إنتاج اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكترونية والكهرومنزلية
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر الشروط هذا ،إﱃ ﲢديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتبها اﳌنتج اﳌمارس لنشاطات
إنتاج اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكترونية والكهرومنزلية ،لﻼستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ طبقا ﻷحكام اﳌادة  6٠من
القانون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام  1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠2٠
اﳌاّدة  : 2يستفيد من النظام اﳉبائي التفضيﲇ ،اﳌنتج الذي يتقّي ـد بالشروط اﳌدرجة ﰲ دفتر الشروط هذا.
اﳌاّدة  : ٣يجب عﲆ اﳌنتج ما يأتي :
– إثبات استثمار مطابق لطبيعة النشاط اﳌصرح به من حيث الهياكل واﳌعدات بالتناسب مع توّقعات اﻹنتاج،
– تقدﱘ قائمة اﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية اﳌدمجة أو التي سيتم إدماجها واﻻلتزام بإنتاجها محليا ﰲ
مهلة ﻻ تتجاوز اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥من دفتر الشروط هذا .كما ﲢدد هذه القائمة اﳌراجع التجارية للمنتجات
التي ستضم هذه اﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية،
– تقدﱘ وصف تفصيﲇ ﳌختلف تطورات وكيفيات اﻹدماج اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤من دفتر الشروط هذا ،عﲆ شكل
معطيات عددية ،وكذا الكميات اﳌتوقع إنتاجها لكل منتج ﰲ إطار هذا التنظيم،
– مسك محاسبة ﲢليلية لسعر تكلفة اﻹنتاج وإجماﱄ تدفقات اﳌدخﻼت واﳌنتجات وتقرير محّي ـن حول اﳌخزون يمكن
تقديمه ﰲ أي وقت ﳌختلف هيئات الرقابة.
اﳌاّدة  : ٤ﲢسب نسبة اﻹدماج وفق الصيغة اﻵتية ،مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار كلفة اﻹنتاج للوحدة دون احتساب الرسوم :
كلفة إنتاج الوحدة ) - HTكلفة الوحدة للمكونات واﳌواد اﳌستوردة اﳌستهلكة  + HTكلفة
الوحدة للخدمات اﳌستوردة اﳌستهلكة(HT
نسبة اﻹدماج =

× ١00
كلفة إنتاج الوحدة HT

كلفة إنتاج الوحدة  :قيمة اﳌنتوجات واﳌواد واﳋدمات اﳌـحلية واﳌستوردة وتكاليف اﻹنتاج.
كلفة الوحدة للمكونات واﳌواد اﳌستوردة اﳌستهلكة  :قيمة اﳌواد واﳌنتوجات اﳌستوردة.
كلفة الوحدة للخدمات اﳌستوردة اﳌستهلكة  :قيمة اﳋدمات اﳌستوردة.
اﳋدمات اﳌستوردة  :كل خدمة ودراسة وحقوق ،ﲟا ﰲ ذلك تلك اﳌقتناة محليا لدى مناولﲔ ،يتم دفع ثمنها حسب
الكميات خﻼل فترة معينة ،بصفتها عنصرا مدرجا ﰲ تركيبة السعر.
يجب عﲆ اﳌنتج تبرير نسبة اﻹدماج اﳉزئية اﳌتعلقة باﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية اﳌقتناة لدى
اﳌناولﲔ ،وذلك من خﻼل تقدﱘ بطاقات مفصلة معدة من قبل اﳌناولﲔ اﳌعنيﲔ وفق نفس الكيفيات اﳌطبقة عﲆ منتج
اﳌواد كاملة الصنع.
اﳌاّدة  : ٥يحدد القبول لﻼستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ ونسب اﻹدماج واﻵجال اﳌرتبطة به طبقا للجدول اﻵتي :
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نسبة اﻹدماج وآجال التطبيق
تعيﲔ

البند

اﳌنتوج

التعريفي

73.21

8٤.٠3

اﳌنتوجات
الكهرومنزلية

8٤.1٥

بكل أنواعها

8٤.18

8٤.19

8٤.22

تعيﲔ اﳌنتجات

عند
٤٨
٣6
2٤
١2
صدور
دفتر شهرا شهرا شهرا شهرا
الشروط

مـ ـ ـواقـ ـ ـ ـد وم ـ ـداف ـئ وم ـن ـاص ـ ـب م ـواقـ ـ ـد وأف ـ ـران طـب ـ ـخ
)ﲟـ ـا فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـه ـا اﳌج ـ ـ ـ ـه ـزة بصـورة ث ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـوي ـة ﲟراجـل
إضافي ـة لﻼستعم ـال ﰲ التدفئة اﳌركزيـة( شوايات
وكوانﲔ وأجهزة طبخ بالغاز ،طباخات ومسخنات
أط ـب ـاق وأج ـه ـزة م ـن ـزل ـي ـة غ ـي ـر كـهـربـائـي ـة ﳑاثـل ـة،
وأجزاؤهـا ،م ـن حدي ـد صلـب أو حديد أو صلب

%٤٠

%6٠

%7٠

م ـواق ـد ل ـل ـت ـدفئ ـة اﳌرك ـزي ـة عـدا تـلك الـداخـلـة ﰲ الـبـنـد
8٤.٠2

%3٠

%٤٠

%6٠

آﻻت وأجهزة تكييف الهواء ،محتوية عﲆ مروحة
ﲟح ـ ـرك وﲡهـ ـي ـزات ت ـع ـدي ـ ـ ـل اﳊ ـ ـ ـرارة وال ـرط ـوب ـ ـ ـة
ﲟ ـ ـ ـا ﰲ ذلك اﻵﻻت التـ ـ ـي ﻻ يمكـ ـ ـن تنظيـ ـم الرطوبـ ـة
فيهـ ـا عﲆ حـ ـدة
ث ـ ـﻼج ـ ـات “ب ـ ـرادات” وم ـ ـج ـ ـم ـ ـدات وغ ـ ـي ـ ـره ـ ـا مـ ـن آﻻت
ومعدات وأجهزة إنتاج البرودة ،كهربائية أو غير
كهربائية ،مضخات حراريـة ما عدا آﻻت وأجهزة
تكييف الهواء الداخلة ﰲ البند 8٤.1٥
آﻻت ،أجهزة اﳌخابر ،وإن كانت تسخن بالكهرباء،
)بـ ـاستـ ـثـ ـن ـاء اﻷف ـران واﻷج ـه ـزة اﻷخ ـرى ال ـداخ ـل ـة ﰲ
البند  ،(8٥.1٤ﳌعاﳉة اﳌواد بتغيير اﳊرارة مثل
التسخﲔ أو الطبـ ـخ أو التحميص أو التقطير أو
إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة أوالتعقيم
ب ـط ـري ـق ـة ب ـاست ـور أو ال ـت ـب ـخ ـي ـر أو ال ـت ـج ـف ـي ـف أو
التكثيف أو التبري ـد ،ع ـدا اﳌعـدات أو اﻷجهزة م ـن
اﻷن ـ ـ ـواع اﳌن ـ ـ ـزل ـ ـ ـي ـ ـ ـة ،مسخـ ـ ـنـ ـ ـات فـ ـ ـوريـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـاء
ومسخنات مياه مجمعة ،غير كهربائية
آﻻت وأجهـزة لغسـل اﻷوانـي ،آﻻت وأجهزة التنظيف أو
ﲡفـ ـيـ ـف الـ ـقـ ـنـ ـاني أو اﻷوع ـي ـة اﻷخ ـرى ،آﻻت وأج ـه ـزة
للتعبئة أو الغلق أو السد أواللصق عﲆ القنانى والعلب
والصناديق أو اﻷوعية اﻷخرى ،آﻻت وأجهزة إحكام
غـ ـلـ ـق الـ ـقـ ـنـ ـانـ ـى واﻷنـ ـابـ ـيب واﻷوعـ ـي ـة اﳌم ـاث ـل ـة ،آﻻت
وأجهزة أخرى للتعبئة أو تغليف البضائع )ﲟا ﰱ ذلك
آﻻت وأج ـه ـزة ال ـت ـغ ـل ـي ـف ب ـاﻻنـكـمـاش اﳊراري( ،آﻻت
وأج ـ ـه ـ ـزة لـ ـتـ ـعـ ـبئـ ـة اﳌشروبـ ـات الـ ـغـ ـازيـ ـة مـ ـع إضافـ ـة
الغازات إليها

%3٠

%6٠

%٤٠

%٤٠

%6٠

%7٠

%7٠

%6٠

%6٠

%7٠

%8٠
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نسبة اﻹدماج وآجال التطبيق
تعيﲔ

البند

اﳌنتوج

التعريفي

8٤.٥٠

)تابع(
8٤.٥2

8٥.27

اﳌنتوجات
الكهربائية
واﻹلكترونية
اﻻستهﻼكية

8٥.28

8٥.٤1

9٠.٠6
اﳌعدات
اﻹلكترونية
لﻼستخدام
الطبي

تعيﲔ اﳌنتجات

عند
٤٨
٣6
2٤
١2
صدور
دفتر شهرا شهرا شهرا شهرا
الشروط

آﻻت غسل اﳌﻼ بس وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف

%٤٠

آﻻت اﳋياطة ،عدا ماكينات خياطة اﻷلواح الداخلة ﰲ
البند  ،8٤.٤٠أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصا
ﻵﻻت اﳋياطة وإبر ماكينة اﳋياطة

أجهزة اسـتقبال لﻺذاعـة ،وان كانـت متحـدة ضـمن نفس
البدن بجهاز تسجيل أو جهاز إذاعة الصـوت أو بأحد
أصناف الساعات

شاش ـات اﳌونـ ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـور وأج ـ ـ ـه ـزة عـرض الصـور غ ـ ـ ـيـر
مـ ـزودة بأجـ ـهـ ـزة اﻻستـ ـقـ ـبـ ـال الـ ـتـ ـلـ ـفـ ـزي ـوني ،أج ـه ـزة
استـ ـقـ ـبـ ـال تـ ـلـ ـفـ ـزيـ ـونـ ـيـ ـة وإن ك ـانت م ـزودة ب ـج ـه ـاز
استقبال البث اﻹذاعي أو جهاز تسجيل أو إعادة
إنتاج الصوت أو الصورة

ثـ ـ ـنـ ـ ـائـ ـ ـيـ ـ ـات وت ـ ـران ـ ـزسـت ـ ـورات وأدوات ﳑاث ـ ـلـة شب ـ ـه
مـ ـوصلـ ـة لـ ـلـ ـكـ ـهـ ـربـ ـاء ،أدوات شبـ ـه مـ ـوصل ـة حساسـة
للضـوء ،ﲟا ف ـي ذلـك اﳋﻼي ـا الكهروضوئية  ،سواء
ﰎ ﲡميعها أوﻻ ﰲ وحدات أو ﰲ لوحات ،ثنائيات
باعثـ ـة للضوء ،بلورات بيزو– كهربائية مركبة

أج ـ ـه ـ ـزة ال ـ ـتصوي ـ ـر ال ـ ـف ـ ـوت ـ ـوغ ـ ـراﰲ ،أج ـ ـهـزة ﲟا فـ ـيـ ـهـ ـا
اﳌصابيح واﻷنابيب الوامضة ،ﻹنتاج ضوء الفﻼش
ﰲ التصوير الفوتوغراﰲ ،عدا اﳌصابيح وأنابيب

%6٠

%7٠

%3٠

%٤٠

%6٠

%٤٠

%٥٠

%6٠

%3٠

%٥٠

%2٠

%1٠

%٤٠

%2٠

%6٠

%٤٠

التفريـغ الداخلة ﰲ البند 8٥.39

9٠.22

أج ـه ـزة أشع ـة سي ـن ـي ـة وأج ـه ـزة ت ـع ـت ـمـد عﲆ استـخـدام
أش ـعة ألفـا أو بيتـا أو جاما ،وإن كانت ﻻستعماﻻت
طـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـة أو جـ ـ ـراحـ ـ ـيـ ـ ـة أو لـ ـ ـطب اﻷسن ـ ـان أو ل ـ ـل ـ ـطب
البيطري ،ﲟا فيهـا أجهـزة التصـوير أو العـﻼج باﻷش ـعة
وأن ـاب ـيب اﻷشع ـة السي ـن ـي ـة وأج ـه ـزة ت ـول ـي ـد اﻷشع ـة
السينية اﻷخرى ومولـدات الضـغط الع ـاﱄ ولوحـات
ومـنـاضـد الـتـحكم والشاشات والـ ـط ـاوﻻت واﳌق ـاعـد
وما يماثلهـا للفحـص أو العﻼج

%1٠

%2٠

%٤٠
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اﳌاّدة  : 6يلتزم اﳌنتج بتبني نهج صناعي عمﲇ لتحقيق

اﳌاّدة  : ١2يجب أن تكون اﳌنتجات اﳌستفيدة من النظام

إدماج محﲇ عﲆ مستوى مصنعه و/أو اﻻستعانة باﳌناولة

اﳉبائي التفضيﲇ حاصلة عﲆ اﻹشهاد باﳌطابقة حسب

الوطنية.

اﳌواصفات اﳌتعلقة باﻷمن واستهﻼك الطاقة ،مع خضوعها

اﳌاّدة  : 7بالنسبة ﳉميع اﳌنتوجات اﳌبينة ﰲ اﳉدول
اﳌذكور ﰲ اﳌادة  ٥أعﻼه ،فإن العناصر واﳌكونات اﻵتية :
– اﻷجزاء اﳌختومة لﻺطارات والدعامات أو الهياكل اﳌعدنية،
– ال ـقـطـع اﳌـحق ـون ـة م ـن ال ـب ـﻼست ـيك بـجـمـيـع اﳌكـونـات
واﻷشكال،
– اﳌف ـاصل وال ـدع ـائ ـم وك ـل ال ـع ـن ـاصر اﳌطـاطـيـة اﻷخـرى،
باستثناء اﻷحزمة،
– حزم الكوابل وأجهزة القطع والربط،
– القطع اﳌنصهرة واﳌصنعة وكل جهاز آخر للدوران
والنقل والتثبيت اﳌعدني باستثناء اﳌـحامل،
– اﻷنابيب اﳌصنوعة بأي مادة وأي أنبوب لنقل جميع
السوائل.
ﻻ تستـ ـفـ ـيـ ـد مـ ـن ال ـن ـظ ـام ال ـت ـفضيﲇ إّﻻ ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـواد
اﻷولية ،عندما تستخدم ﻹنتاج هذه اﻷجزاء محليا ،مباشرة
من قبل اﳌتعامل طالب مقرر التقييم التقني ،أو اﳌقتناة لدى
مناول يقوم بتصنيعها بنفسه محليا بنسبة اﻹدماج اﳌـحددة
لهذا النوع من اﳌنتجﲔ اﳌـحدد نشاطهم بأحكام اﳌادة ٥٥
من الـق ـانـون رقم  ٠7–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤٤1اﳌوافق
 ٤ي ـوني ـو سنة  2٠2٠واﳌتضم ـن قـانـون اﳌالـيـة التكميﲇ
لسنة  ،2٠2٠والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يتوفر لدى اﳌنتج مستخدمﲔ ذوي
الكفاءات اﳌطلوبة واﳋبرة اﳌهنية الكافية ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌاّدة  : ٩يتعّيـن ع ـﲆ اﳌـنـتـج أن ينف ـذ مخـطـطا تـكـوينـيـا
لت ـأهيـل مسـتـخـدمـي التأطير اﳌـحليﲔ ﰲ مـج ـال التـسـيير
الصناعي وتسيير مراحل اﻹنتاج ومستخدمي التحكم وتنفيذ
التقنيات الصناعية.
اﳌاّدة  : ١0ﰲ إطار البحث والتطوير ،فإن كل براءة اختراع
مودعة محليا أو مقتناة نهائيا من طرف اﳌنتج حتى وإن

للمراقبة من قبل هيئات اﻹشهاد الوطنية ،وعند اﻻقتضاء
لدى الهيئات الدولية اﳌؤهلة.
اﳌاّدة  : ١٣يلتزم اﳌنتج بضمان خدمة ما بعد البيع لكل
م ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـات ـ ـه ويضمـ ـن كـ ـذلك خـ ـدمـ ـات اﻹرجـ ـاع ،واﻻستـ ـبـ ـدال
وال ـ ـتصل ـ ـي ـ ـح ،وكـ ـذا بضمـ ـان أو تـ ـعـ ـويض مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـاتـ ـه ،حسب
ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌع ـم ـول بـه والضمـانـات اﳌقـتـرحـة لـلـزبـون عـنـد
إعداد عقد البيع.
اﳌاّدة  : ١٤ﰲ حال توقف النشاط ،فإّنه يجب عﲆ اﳌنتج،
ﳌدة خمس ) (٥سنوات عﲆ اﻷقل ،ضمان التزويد بقطع الغيار
ومجموعات اﻷجزاء الضرورية ﻹصﻼح وضمان منتجاته ﰲ
حدود الضمانات اﳌمنوحة.
اﳌاّدة  : ١٥يتعّيـن عﲆ اﳌنتج احترام أحكام دفتر الشروط
هـذا وبـاﳋضوع ﳌراقبة اﳌصالح اﳌؤهلة .ويؤدي عدم احترام
اﻻلتزامات اﳌـحددة ﰲ دفتر الشروط هذا إﱃ ﲡميد اﻻستفادة
مـ ـن الـ ـنـ ـظـ ـام اﳉبـ ـائي الـ ـتـ ـفضيﲇ دون اﻹخ ـﻼل ب ـال ـع ـق ـوب ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ١6زيـ ـادة إﱃ ال ـ ـعـ ـق ـوب ـات اﳌنـص ـوص عـلـ ـيه ـا ف ـي
التشريع اﳌعمول به ،يترتب عﲆ ﲢويل اﳌزايا اﳌمنوحة
تطبيق العقوبات اﻵتية :
– تعليق اﻻستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ ﳌدة ﻻ تقل
ع ـن سـن ـة واح ـدة وبق ـيمـ ـة ﻻ تـق ـل ع ـﲆ ت ـلـك اﳌس ـتـ ـوردة أو
اﳌقتناة محليا خﻼل الفترة أو الفترات اﳌعنية بتحويل
اﳌزايا،
– إرجاع اﳌزايا اﳌمنوحة بالنسبة للكميات اﳌستوردة
أو اﳌقتناة محليا اﳌـحولة عن وجهتها،
– تطبيق العقوبات اﳌتعلقة باﳌخالفات اﳉبائية.
يـ ـتـ ـم إخ ـط ـار اﳌصال ـح اﳌع ـن ـي ـة ب ـت ـط ـب ـي ـق ه ـذا ال ـنص ﰲ
الوزارتﲔ اﳌكلفتﲔ باﳌالية والتجارة.

كان اﳌكون منتجا خارج اﳉزائر ﲢسب ضمن نسبة اﻹدماج

اﳌاّدة  : ١7دفتر الشروط هذا جزء ﻻ يتجزأ من اﳌرسوم

وبحدود  % 2٥من النسبة اﳉزئية للمكون أو من مجموع

التنفيذي رقم  213-2٠اﳌؤّرخ ﰲ 29ربيع اﻷول عام 1٤٤2
اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة  ،2٠2٠كملحق.

اﻷجهزة أو اﳌعدات موضوع براءة اﻻختراع.
اﳌاّدة  : ١١يتعّي ـن عﲆ اﳌنتج تقدﱘ شهادة اﳉودة ﰲ
التسيير حسب اﳌواصفات اﳌعمول بها ،تسلّمها هيئة مؤهلة،
وذلك عند نهاية السنة الثانية من اﻻستغﻼل.

حّرر بـ.....................ﰲ...................
قرئ وصودق عليه
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 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

اﳌلحق الثاني
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
نموذج طلب مقرر التقييم التقني
)اﳌرسوم التنفيذي رقم  313-2٠اﳌؤّرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة (.2٠2٠
 .١معلومات عامة :
– التسمية ............................................................................................................................................................................... :
– الرمز .................................................................................................................................................................................... :
– رقم التعريف اﳉبائي ......................................................................................................................................................... :
– الشكل القانوني للمؤسسة ..................................................................................................................................................:
– عنوان اﳌقر اﻻجتماعي للمؤسسة ....................................................................................................................................... :
– الهاتف  ............................................................. :الفاكس .................................................................................................... :
– موقع اﻹنترنت  .............................................. :عنوان البريد اﻹلكتروني .......................................................................... :
– عنوان مواقع اﻹنتاج ............................................................................................................................................................ :
– تاريخ بداية النشاط .............................................................................................................................................................. :
– مجال النشاط واﳌنتجات الرئيسية ................................................................................................................................... :
– تاريخ إيداع ملف طلب التقييم التقني ................................................................................................................................ :
– اسم وصفة مودع اﳌلف ....................................................................................................................................................... :
 .2اﳌنتوج أو اﳌنتوجات موضوع طلب مقرر التقييم التقني :
الرقم

تعيﲔ اﳌنتوج

القدرة السنوية لﻺنتاج

اﻹنتاج السنوي اﳌتوقع *

*توقعات اﻹنتاج للسنة اﳉارية

 .٣اﳌقررات السابقة:

رقم اﳌقرر

التاريخ

اﳌنتوج
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 .٤تطور اﻻستثمار ﰲ عتاد اﻹنتاج )الوحدة  :مليون دج( :

س٣-

السنة

س١-

س2-

اﳌبلغ

 .٥قائمة اﳌعدات واﻷجهزة الرئيسية اﳌستعملة لﻺنتاج:

الكمية

ت ـعيﲔ اﳌعدات

 .6تطور مناصب العمل :

السنة
اﻹطارات )أ(
التحكم )ب(
التنفيذ ) ج(
إجماﱄ العمال) د = أ  +ب  +ج(
نسبة التأطير ) أ /د(

س٤-

س٣-

س2-

س١-

س

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
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مكونات

العدد

)**(

اﳌصدر
محلية

)***( صيغة احتساب نسبة اﻹدماج حسب اﳌادة  ٤من دفتر الشروط.

)**( اﳌصدر :عمليات صناعية منجزة داخل اﳌؤسسة /عن طريق اﳌناولة أو مستوردة.

مستوردة

اﳌدخﻼت

)*( إدراج مخطط تفصيﲇ للمنتوج مدعما بوصف ﳌراحل تصنيع اﻷجزاء اﳌدمجة.

مجموعات
فرعية

مجموعات

أ -مكونات اﳌنتوج )*(

اﳌراجع التجارية :

تعيﲔ اﳌنتوج :

 .7التصريح بنسبة اﻹدماج حسب كل منتوج موضوع الطلب :

كلفة
ت
ا
اﳋدم
كلفة اﳌكونات
نسبة اﻹدماج
كلفة إنتاج
واﳌواد اﳌستوردة اﳌستوردة
اﳌصرح بها
الوحدة بدون
اﳌستهلكة للوحدة اﳌستهلكة
)***(
رسوم
للوحدة بدون
بدون رسوم
رسوم

31
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التسمية

اﳉبائي

رقم التعريف

العنوان

اﳌناولة

)**( -اﻹشارة إﱃ استفادة اﳌناول من النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌطبق ﰲ إطار اﳌادة  ٥٥من قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠2٠

)*(  -إدراج بطاقات فنية مفصلة للعمليات الصناعية اﳌنجزة من طرف اﳌناول.

مجموعات

مجموعات فرعية

مكونات

عدد القطع

)*(

العمليات اﳌنجزة

ب  -اﳌجموعات واﳌجـمـوعات الفرعـية اﳌقتناة عن طريق اﳌناولة واﳌدمجة ﰲ اﳌنتوج موضوع الطلب :

)**(

اﳌناولة )نعم أو ﻻ(

مستفيد من نظام
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ج  -آفاق تطوير اﻹدماج حسب اﳌنتوج :
 .٨مصدر اﳌدخﻼت اﳌـحلية اﳌستعملة :
اﳌوّرد

تعيﲔ اﳌدخل

مجال اﻻستعمال

العنوان

 .٩الشراكة :
– الشريك :
– العﻼمات :
– البلد :
– نوع الشراكة :

– معلومات أخرى )للتوضيح( :
 .١0معلومات حول اﻻستغﻼل :
وحدة اﳌنتج

أ– اﻹنتاج الكمي
اﳌنتوج

س٣ -

س١ -

س2 -

ب– أهم اﳌعطيات اﳌالية للمؤسسة
الوحدة  :مليون دج
التعيﲔ

س٣ -

س2 -

رقم اﻷعمال
القيمة اﳌضافة
قيمة اﳌشتريات اﳌـحلية
قيمة الواردات من السلع
قيمة الواردات من اﳋدمات
الصادرات السنوية

 – ١١العﻼمات اﳌستعملة اﳌسجلة لدى اﳌعهد الوطني اﳉزائري للملكية الصناعية ) :للتوضيح( :
 –١2التقييس  :اﳌواصفات اﳌستخدمة وثائق اﻹشهاد :

 –١٣معلومات أخرى ) :للتوضيح(.

س١ -
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اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة
نموذج مقرر التقييم التقني
مقرر رقم  ..........مؤّرخ ﰲ ..............
إن وزير الصناعة :
– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  313-2٠مؤّرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة  2٠2٠الذي يحدد
شروط وكيفيات قبول اﳌتعاملﲔ اﳌمارسﲔ ﻷن ـ ـشـ ـطـ ـة إنـ ـتـ ـاج اﳌنتجات واﳌعدات اﻹلكترونية والكهرو منزلية لﻼستفادة
من النظام اﳉبائي التفضيﲇ،
– وبالنظر إﱃ طلب مقرر التقييم التقني اﳌودع ﰲ  ........................من طرف  ...................ﳑثل مؤسسة ،.........................
– وبالنظـ ـر إﱃ ت ـق ـريـ ـر ال ـزيـ ـارة اﳌـي ـدانـيـة اﳌنج ـزة ﰲ  ...................من طرف مصالح اﳌديرية الوﻻئية اﳌكلفة بالصناعة
لوﻻية ،....................................
– وبالنظر للمـحضر رقم  ..............اﳌؤرخ ﰲ  .............واﳌتضمن رأي اللجنة التقنية الوزارية اﳌشتركة اﳌكلفة بدراسة
طلبات مقررات التقييم التقني،
يقّرر ما يأ تي :
إن مؤسسة........................................................ال ـك ـائ ـن ـة بـ ........................................................اﳌق ـي ـدة ب ـالسج ـل ال ـت ـجـاري
ﲢت رقم......................رقم التعريف اﳉبائي ..................مقبولة لﻼستفادة من النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌتعلق بـ )*(:
 – 1اﻹعفاء من اﳊقوق اﳉمركية ومن الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبق عﲆ اﳌواد اﻷولية اﳌستوردة اﳌدونة ﰲ القائمة
الكمية اﳌلحقة بهذا اﳌقرر.
 – 2اﻹعفاء من الرسم عﲆ القيمة اﳌضافة اﳌطبق عﲆ اﳌواد اﻷولية واﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية
اﳌقتناة محليا لدى اﳌناولﲔ واﳌدّونة ﰲ القائمة الكمية اﳌلحقة بهذا اﳌقرر.
 – 3تطبيق اﳊقوق اﳉمركية باﳌعدل اﳌنخفض  %٥والرسم عﲆ القيمة اﳌضافة باﳌعدل العادي  %19عﲆ اﳌجموعات
واﳌجـمـوعات الفرعـية واﳌكونات اﳌستوردة واﳌدونة ﰲ القائمة الكمية اﳌلحقة بهذا اﳌقرر.
تعد خمس ) (٥نسخ أصلية من هذا اﳌقرر موجهة لـ :
 –1اﳌعني،
 –2الوزارة اﳌكلفة باﳌالية ) اﳌديرية العامة للجمارك واﳌديرية العامة للضرائب(،
 –3الوزارة اﳌكلفة بالتجارة،
 –٤اﳌصالح اﳌعنية للوزارة اﳌكلفة بالصناعة.
مقرر التقييم التقني هذا ساري الصﻼحية ﳌدة  ......................................ابتداء من تاريخ إمضائه.

)*( اﻹشارة فقط إﱃ النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌمنوح ﲟوجب هذا اﳌقرر.
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اﳌلحق الرابع
نموذج القوائم الكمية
أ  -القائمة الكمية للمواد اﻷولية موضوع اﻻستيراد
مقرر التقييم التقني رقم....................اﳌؤرخ ﰲ................
اﳌؤسسة :
اﳌنتوج :
النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌمنوح :

الرقم

التعيﲔ

)*( هذا اﳉزء مخصص ﻹدارة اﳉمارك.

الكمية اﳌـحددة

الكمية لﻼستيراد

الكمية الباقي

لﻼستيراد

)*(

استيرادها )*(
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ب  -القائمة الكمية للمواد اﻷولية واﳌكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية اﳌقتناة محليا لدى اﳌناولﲔ
مقرر التقييم التقني رقم....................اﳌؤرخ ﰲ................
اﳌؤسسة :
اﳌنتوج :
النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌمنوح :

الرقم

التعيﲔ

الكمية اﳌـحددة لﻼقتناء
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 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

ج  -القائمة الكمية للمكونات واﳌجموعات واﳌجموعات الفرعية محل اﻻستيراد
مقرر التقييم التقني رقم....................اﳌؤرخ ﰲ................
اﳌؤسسة :
اﳌنتوج :
النظام اﳉبائي التفضيﲇ اﳌمنوح :

الرقم

التعيﲔ

)*( هذا اﳉزء مخصص ﻹدارة اﳉمارك.

الكمية اﳌرخصة
لﻼستيراد

الكمية )*(

الكمية اﳌتبقية
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قـ ـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـ ـرك مؤّرخ ﰲ  26صفر عام 1442
اﳌوافق  14أكتوبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
م ـدي ـر اﳌـسـ ـ ـتشـ ـفى اﳌـخـتـلـط ب ـرأس اﳌ ـاء )وﻻيـ ـة
سيدي بلعباس(.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26صفر عام 1442
اﳌوافق  14أكتوبر سنة  ،2020تنهى مهام العقيد سيدي
مـحمـد قدوار ،بصفته مديرا للمستشفى اﳌختلط برأس اﳌاء
)وﻻية سيدي بلعباس( ،ابتداء من  15يوليو سنة .2020

``````````````````````````````````````````````````H
قـ ـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـ ـرك مؤّرخ ﰲ  26صفر عام 1442
اﳌواف ـ ـق  14أكـتـوبـر سنـة  ،2020يـتضمـن تـعـيﲔ
مـ ـدي ـ ـر اﳌس ـ ـتـ ـش ـفى اﳌخ ـت ـل ـط ب ـرأس اﳌ ـاء )وﻻي ـ ـة

أكتوبر سنة  ،2020مهام العقيد ياسﲔ بن يزار ،بصفته
رئ ـيسا ﳌصل ـح ـة اﳌراق ـب ـة اﳌسب ـق ـة ل ـل ـن ـفـقـات اﳌلـتـزم بـهـا
بوزارة الدفاع الوطني.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1442
اﳌوافق  2نوفمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيس

مصلحة اﳌراقبة اﳌسبقة للنفقات اﳌلتزم بها
بوزارة الدفاع الوطني.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام

 1442اﳌوافق  2نوفمبر سنة  ،2020يعّين ،ابتداء من أّول
نـوفـمـبـر سنة  ،2020ال ـع ـق ـي ـد عـبـد الـغـفـور جـويـني ،رئـيسا
ﳌصل ـح ـة اﳌراق ـب ـة اﳌسب ـق ـة ل ـل ـن ـفـقـات اﳌلـتـزم بـهـا بـوزارة
الدفاع الوطني.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  19ربيع اﻷول عام  1442اﳌوافق  5نوفمبر

سيدي بلعباس(.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26صفر عام 1442

اﳌوافق  14أكتوبر سنة  ،2020يعّين ،ابتداء من  16يوليو
سنة  ،2020اﳌقدم عيسى دعﻼش ،مديرا للمستشفى اﳌختلط
برأس اﳌاء )وﻻية سيدي بلعباس(.

``````````````````````````````````````````````````H
قـ ـ ـ ـرار وزاري مشت ـ ـ ـرك مؤّرخ في  26صفر عام 1442
الموافق  14أكتوبر سنة  ،2020يتضمن تعيين مدير
المستشفى المختلط بطابية )وﻻية سيدي بلعباس(.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26صفر عام 1442

اﳌوافق  14أكتوبر سنة  ،2020يعّين ،ابتداء من  16يوليو
سنة  ،2020العقيد سيدي ﷴ قدوار ،مديرا للمستشفى
اﳌختلط بطابية )وﻻية سيدي بلعباس(.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1442
اﳌوافق  2نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

رئ ـ ـيس مصل ـ ـح ـ ـة اﳌراق ـ ـب ـ ـة اﳌسب ـ ـق ـ ـة ل ـ ـل ـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات
اﳌلتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام

 1442اﳌوافق  2نوفمبر سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من 31

سنة  ،2020يتضمن است ـخ ـﻼف رئ ـاسة اﶈك ـمـة
ال ـعسك ـري ـة ب ـال ـبـلـيـدة  /الـنـاحـيـة الـعسكـريـة اﻷوﱃ،
بصفة مؤقتة.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  19ربيع اﻷول عام  1442اﳌـوافـق 5

نوفـمـبر سنـة  ،2020يكـّلف السّيد صادق فضل الـلـه ،رئيس
اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـعسكـ ـريـ ـة بـ ـتـ ـامـ ـنـ ـغست  /الـ ـنـ ـاحـ ـيـ ـة الـ ـعسكـ ـري ـة
السادسة ،بضمـ ـان استـ ـخـ ـﻼف رئـ ـاسة اﶈكـ ـم ـة ال ـعسك ـري ـة
بالبليدة  /الناحية العسكرية اﻷوﱃ ،ابتداء من  8نوفمبر
سنة  ،2020بصفة مؤقتة ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  5مكّرر 1
من اﻷمر رقم  28–71اﳌؤّرخ ﰲ  22أبريل سنة  1971واﳌتضمن

قانون القضاء العسكري ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ اﳌفتش
العام للعمل.

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05–05اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  1425اﳌوافق  6يناير سنة  2005واﳌتضمن
تنظيم اﳌفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد بوفاﰌ طرقي ،مدير
اﻹدارة والتكوين باﳌفتشية العامة للعمل ،اﻹمضاء ﰲ حدود
صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـاتـ ـ ـه ،بـ ـ ـاسم وزيـ ـ ـر الـ ـ ـع ـ ـم ـ ـل وال ـ ـتشغ ـ ـي ـ ـل والضم ـ ـان
اﻻجتماعي ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة .2020

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 29
ج ـم ـادى ال ـثـانـيـة عـام  1441اﳌوافـ ـق  23ف ـب ـراي ـر سنـة 2020

الهاشمي جعبوب

``````````````````````````````````````````````````H

واﳌتضمن تعيﲔ السّيد أكﲇ بركاتي ،مفتشا عاما للعمل،

قرار مؤّرخ ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر سنة

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد أكﲇ بركاتي ،اﳌفتش
العام للعمل ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير العمل

 ،2020يـ ـتضمـ ـن تـ ـفـ ـويض اﻹمضاء إﱃ مـ ـدي ـر إدارة

الوسائل.

وال ـ ـتشغ ـ ـي ـ ـل والضم ـ ـان اﻻج ـ ـت ـ ـم ـ ـاعي ،عﲆ جـ ـمـ ـيـ ـع الـ ـوثـ ـائـ ـق
واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة .2020
الهاشمي جعبوب

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر سنة

 ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ مدير اﻹدارة
والتكوين باﳌفتشية العامة للعمل.

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ ﰲ 9

ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008واﳌتضمن

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05–05اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي الـ ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1425اﳌوافـ ـ ـق  6يـ ـنـ ـايـ ـر سن ـة 2005
واﳌتضمن تنظيم اﳌفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  8رمضان

عام  1427اﳌوافق أّول أكتوبر سنة  2006واﳌتضمن تعيﲔ

السّيد بوفاﰌ طرقي ،مديرا لﻺدارة والتكوين باﳌفتشية
العامة للعمل،

– وب ـعـ ـد اﻻط ـﻼع عـ ـﲆ اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي اﳌ ـؤّرخ ف ـي 15

ذي اﳊجة عام  1433اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2012واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد سمير بوستية ،مديرا ﻹدارة الوسائل بوزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد سمير بوستية ،مدير
إدارة الوسائل ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير
العـم ـل والـتشـغـيل والضـمـان اﻻجتـم ـاعي ،عـﲆ جـمـيع الوثائق
واﳌقررات ،ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة .2020
الهاشمي جعبوب

 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤2هـ
 ١٥نوفمبر سنة  2020م
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قرارات مؤّرخة في  23صفر عام  1442الموافق  11أكتوبر
سنـ ـ ـة  ،2020ت ـ ـ ـتضم ـ ـ ـن ت ـ ـ ـفـ ـ ـويض اﻹمضاء إﱃ نـّواب
مديرين.

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ ﰲ
 9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبـ ـعـ ـد اﻻطﻼع ع ـﲆ اﳌ ـرس ـوم الرئ ـاسي اﳌ ـؤّرخ ف ـي 17
ذي اﳊجة عام  1437اﳌوافق  19سبتمبر سنة  2016واﳌتضمن
تـ ـعـ ـيﲔ السّيـ ـد ﷴ الصالـ ـح طـ ـيـ ـار ،ن ـائب م ـدي ـر ل ـل ـوسائ ـل
العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد مـحمد الصالح طيار،
نائب مدير الوسائل العامة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته،
باسم وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ جميع
الوثائق واﳌقررات ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة .2020
الهاشمي جعبوب

````````````````````````````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ ﰲ
 9ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام  1429اﳌواف ـ ـق  15أبـ ـريـ ـل سن ـة 2008
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

39

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد فريد بكة ،نائب مدير للموارد البشرية بوزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد فريد بكة ،نائب مدير
اﳌوارد البشرية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير
العـمـل والتشـغـيل والضمان اﻻجـتماعي ،عـﲆ جـمـيع الـوثـائـق
واﳌقررات ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23صفر عام  1442اﳌوافق  11أكتوبر
سنة .2020
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````````````````````````````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ ﰲ
 9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد زهير مربوني ،نائب مدير للميزانية واﶈاسبة
بوزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفّوض إﱃ السّيد زهير مربوني ،نائب
م ـدير اﳌيزانية واﶈاسبة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته،
باسم وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ جميع
الوثائق واﳌقررات ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
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سنة .2020

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة
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