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

يصدر القانون اﻵتي نصه :
أحكـام ﲤهيدي ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل ويتمم القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١٧
واﳌتضم ـ ـن ق ـ ـان ـ ـون اﳌال ـ ـيـ ـة لسنـ ـة  ،2٠١8ﲟوجب اﻷح ـ ـ ـكـ ـ ـام
اﳌوالية التي تشكل قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة .2٠١8
اﳉزء اﻷول
طرق التوازن اﳌاﱄ ووسائله
الفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باﳌوارد
القسم الرابع
أحكام مختلفة
اﳌاّدة  : 2يؤسس رسم إضاﰲ مؤقت وقائي يطبق
عﲆ عمليات استيراد البضائع اﳌطروحة لﻼستهﻼك ﰲ
اﳉزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بﲔ  % 3٠و.% 2٠٠
ي ـ ـم ـ ـدد م ـ ـج ـ ـال ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ق ـ ـواع ـ ـد ال ـ ـوع ـ ـاء وال ـ ـتصف ـ ـي ـ ـة
والتحصيل والنزاعات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳊقوق اﳉمركية
ليشمل الرسم اﻹضاﰲ اﳌؤقت الوقائي.
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ﻻ يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص الرسم اﻹضاﰲ
اﳌؤقت الوقائي.
ﲢدد قائمة البضائع اﳋاضعة للحق اﻹضاﰲ اﳌؤقت
ال ـ ـوق ـ ـائي واﳌع ـ ـدﻻت اﳌواف ـ ـق ـ ـة بصف ـ ـة دوري ـ ـة ،ع ـ ـن طـ ـريـ ـق
التنظيم.
تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة
مشروع قانون اﳌالية.
اﳌاّدة  : ٣تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  6٤من القانون رقم
 ١١-99اﳌؤرخ ﰲ  ١٥رمضان عام  ١٤2٠اﳌوافق  23ديسمبر
سنة  ١999واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠٠٠اﳌعدلة
واﳌتممة ﲟوجب اﳌادة  ١٠٧من القانون رقم  ١١-١٧اﳌؤرخ
ﰲ  8ربيع الثاني عام  ١٤39اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١٧
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  ،2٠١8وﲢرر كما يأتي:
”اﳌادة  : 6٤يؤسس رسم عﲆ مبيعات اﳌنتوجات
الطاقوية للصناعيﲔ ،وكذا عﲆ اﻻستهﻼك الذاتي للقطاع
الطاقوي.
ﲢدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
)...............................بدون تغيير(................................
)...............................بدون تغيير(................................
يخصص ناﰋ هذا الرسم ﳊساب التخصيص اﳋاص
رقم  3٠2-١3١الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتحكم ﰲ
الطاقة والطاقات اﳌتجددة واﳌشتركة” ،السطر ” : 2التحكم
ﰲ الطاقة”.
اﳌاّدة  : ٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادتﲔ  ١٠و ١2من
القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  23يونيو سنة  2٠٠٤الذي
يحدد القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعدل
واﳌتمم ،وﲢرران كما يأتي:
”اﳌادة  : ١٠يجب أن يكون كل بيع سلع ،أو تأدية
خ ـ ـ ـ ـدم ـ ـ ـ ـات بﲔ اﻷعـ ـ ـ ـوان اﻻقـ ـ ـ ـتصاديﲔ الـ ـ ـ ـذيـ ـ ـ ـن يـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـارسون
النشاطات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،محل إصدار فاتورة
أو وثيقة ﲢل محلها.
ي ـل ـزم ال ـب ـائ ـع أو م ـق ـدم اﳋدم ـات ب ـتسل ـي ـم ال ـف ـات ـورة أو
ال ـوث ـي ـق ـة ال ـتي ﲢل م ـح ـل ـه ـا ،ويـلـزم اﳌشتـري بـطـلـبـهـا مـنـه،
بحسب اﳊالة .تسّلم هذه الوثائق ﲟجرد إﲤام البيع أو تأدية
اﳋدمة .
استثناء ﳑا ورد أعﻼه ،فيما يخص ﲡار التجزئة،
يسمح أن يتم بيع اﳌنتجات التبغية من قبل اﳌصنعﲔ
أواﳌوزعﲔ اﳌعـ ـتـ ـمـ ـديـ ـن مـ ـن قـ ـب ـل وزارة اﳌال ـي ـة ،إﱃ ﲡار
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـزئ ـ ـ ـة ،وي ـ ـ ـدع ـ ـ ـون ”اﳌشت ـ ـ ـري ال ـ ـ ـن ـ ـ ـق ـ ـ ـدي” م ـ ـ ـن خ ـ ـ ـﻼل
إصدارفاتورة بيع للمشتري ﲢرر ﲢت مسّمى ”فاتورة
نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع ”اﳌصنعون
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 ١٥يوليو سنة  20١٨م

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

وثﻼثة وثﻼثون ألف دينار ) ٤.٥8٤.٤62.233.٠٠٠دج( لـتغطية

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

نفقات التسيير ،يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول

التي ﲡرى لدى متعامﲇ اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية

)ب( اﳌلحق بهذا القانون.

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

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

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

الـملحق بهذا القانون”.

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

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

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

ديسمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة ،2٠١8

أقصى.

وﲢرر كما يأتي :

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

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

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

اﳉزء الثاني

وخمسمائة وستة مﻼيﲔ وتسعمائة وستة وثﻼثون ألف

اﳌيزانية والعمليات اﳌالية للدولة

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

الفصل اﻷول
اﳌيزانية العامة للدولة

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

القسم اﻷول

الفصل الثالث

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

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

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

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

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ
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–  ) ...................بدون تغيير(................................

ﰲ باب اﻹيرادات :

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

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

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

ﰲ باب النفقات :

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

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

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

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

الرئيسي للخزينة واﻷمناء الوﻻئيﲔ للخزينة.

الصيد البحري وتربية اﳌائيات.

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

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

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

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

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

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

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

برامجها اﻻستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير،

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

لﻼستثمار ومجلس مساهمات الدولة ،بالنظر إﱃ الطابع

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

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

عبد العزيز بوتفليقة

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

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

1.344.137.000

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

103.123.000

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

1.074.977.000

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

491.558.000

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

8.000.000

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

339.539.000

اﳌجموع الفرعي )(١

2.869.776.000

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

27.000.000

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

78.000.000

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

20.000

اﳌجموع الفرعي )(2

105.020.000

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

1.100.000.000

اﳌجموع الفرعي )(٣

1.100.000.000

مجموع اﳌوارد العادية

4.074.796.000

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

2.349.694.000

اﳌجموع العام لﻺيرادات

6.424.490.000
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
اﳉريدة الرسم ّ

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

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

اﳌبلغ )دج(

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

8.244.511.000

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

4.470.390.000

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

1.118.609.000.000

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

36.796.150.000

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

432.866.033.000

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

74.543.069.000

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

86.857.922.000

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

50.806.569.000

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

225.169.592.000

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

25.244.314.000

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

710.649.926.000

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

313.338.988.000

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

47.311.000.000

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

15.272.000.000

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

2.344.644.000

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

38.887.000.000

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

67.391.194.000

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

4.612.355.000

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

226.314.118.000

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

16.654.426.000

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

19.979.062.000

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

20.702.804.000

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

25.984.720.000

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

20.099.310.000

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

3.157.141.000

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

395.873.373.000

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

154.011.680.000

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

229.880.000

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

2.136.204.000

اﳌجموع الفرعي
التكاليف اﳌشتركة
اﳌجموع العام

4.148.557.375.000
435.904.858.000
4.584.462.233.000

 2ذو القعدة عام  ١٤٣٩هـ
 ١٥يوليو سنة  20١٨م

اﳉريدة الرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤2
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اﳉدول )ج(
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  20١٨حسب القطاعات
)بآﻻف دج(
رخص البرامج

القطاعات

اعتمادات الدفع

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

45.535.893

33.252.373

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

196.622.398

211.296.537

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

73.418.857

81.660.250

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

635.202.648

754.179.551

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

117.707.094

218.496.479

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

81.655.418

154.366.393

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

103.879.340

438.882.252

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

800.498.000

600.498.000

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

100.000.000

100.540.798

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

2.154.519.648

2.593.172.633

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

—
615.987.288

669.927.602
54.646.367

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

—

225.569.423

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

—

500.000.000

اﳌجموع الفرعي لعمليات برأس اﳌال

615.987.288

1.450.143.392

مجموع ميزانية التجهيز

2.770.506.936

4.043.316.025

ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
–
ّ

ّ

