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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

مرس ـوم تنف ـ ـيذي رقـ ـ ـم  22٦-2١م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١2ش ـ ـوال عـ ـ ـام
 ١٤٤2اﳌـواف ـ ـق  2٤مـ ـايـ ـو سـ ـ ـنـ ـة  ،202١يـ ـع ـ ـدل ويـ ـتـ ـم ـم
اﳌرسـ ـوم التـ ـنفي ـ ـذي رقم  ٥٣-٩٧اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ٥شـ ـوال
عام  ١٤١٧اﳌوافـ ـق  ١2فبراير سنـة  ١٩٩٧الـذي يح ـدد
كيفي ـات تسيـ ـير ح ـ ـسـ ـاب التخـ ـصـيص اﳋاص رقم
 ٣02-0٤١الـ ـ ـذي عـ ـن ـوان ـه ''صـ ـن ـدوق تعوي ـض تكاليـ ـف
النقل''.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،
– وبناء عﲆ الدس ـ ـتـ ـ ـور ،ﻻ سـ ـ ـي ـ ـما الـمـ ـادتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم رق ـ ـم  79-8٤اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ أول رج ـ ـب
عام  1٤٠٤اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  3أبـ ـريـ ـل سـ ـن ـ ـ ـة  198٤الذي يحـ ـدد أس ـ ـماء
الوﻻيات ومقارها ،اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  37٠-19اﳌـؤرخ ﰲ
أول ج ـ ـمادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤٤1اﳌـوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

 22شّوال عام  ١٤٤2هـ
 ٣يونيو سنة  202١م

يتم التموين باﳌواد الواسـعة اﻻستـهﻼك التي تخضع لهذا
النظام من وحـ ـدات اﻹن ـ ـتاج وأسواق اﳉـ ـملة واﳌذابح اﳌعتمدة
واﳌت ـ ـواجدة ﰲ منـاطق اﳉنوب أو الوﻻيات القريبة من هذه
اﳌناطق.
ﲢ ـ ـّدد الوﻻي ـ ـات القـ ـريـبة اﳌـع ـ ـن ـية ،ﲟـ ـوجب قرار من وزير
التجارة''.
''اﳌادة  3مكرر  : ٤يتـ ـم تعـ ـويض تكاليف النقل عﲆ أساس :
– البرنام ـ ـج السـ ـنوي لنقل اﳌواد ﰲ إطار التموين ما بﲔ
الـوﻻي ـ ـات الذي يعده اﳌدير الوﻻئي للتجـ ـ ـارة ويص ـ ـادق ع ـ ـلي ـ ـه
الواﱄ اﳌختص إقليميا،
– اﻻح ـ ـتـياجات اﳌالية السنوية التي يقدرها اﳌدير الوﻻئي
للت ـ ـجـ ـارة اﳌـ ـخـ ـت ـ ـص إقليـ ـ ـ ـميا ،التي تك ـ ـون ﰲ شـ ـكـ ـ ـل ح ـ ـصص
سنوية ،من اﳌنتوجات لكل بلدية تابعة للوﻻيات اﳌعنية.
ﲢـ ـّدد اﳊصص السنوية من اﳌنتوجات عﲆ أساس الكثافة
السكانية لكل بلدية تابعة للوﻻيات اﳌعنية بهذا النظام.
يت ـ ـم إرس ـ ـال بـ ـرام ـ ـج اﻻحـ ـتـ ـي ـ ـ ـاجـ ـ ـات السـ ـنـوية اﳌعدة طبقا

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

للملحقﲔ الثاني والثالث إﱃ الوزير اﳌكلف بالتجارة قصد

– وﲟـقـتـضى اﳌ ـرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رقـ ـم  78-21اﳌ ـؤرخ ﰲ
 9رج ـ ـب عـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـوافـ ـق  21ف ـ ـبرايـ ـر سـنة  2٠21واﳌتضمن

تكفل صندوق التعويض بها.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقت ـ ـض ـى اﳌـ ـرس ـوم التنـف ـيذي رقم  ٥3-97اﳌ ـؤرخ ﰲ
 ٥شوال عام  1٤17اﳌوافق  12فبراير سنة  1997الذي يحدد
كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠2-٠٤1
الذي عنوانه ''صندوق تعويض تكاليف النقل'' ،اﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـ ـعـ ـدل ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ويت ـمـ ـم بع ـ ـض أحكام
اﳌرسوم التنف ـ ـيذي رقـ ـ ـم  ٥3-97اﳌؤرخ ﰲ  ٥شوال عام 1٤17
اﳌـ ـوافـ ـ ـق  12ف ـ ـبرايـ ـر سـ ـنة  1997الذي يح ـدد كيفيات تسيير
حساب التخصيص اﳋاص رقم  3٠2-٠٤1الذي عنوانه ''صندوق
تعويض تكاليف النقل'' ،اﳌتمم.
اﳌادة  : 2ت ع د ل و ت ـ ـ ت ـ ـ م م أ ح ـ ك ا م ا ﳌ و ا د  3م ك ر ر و  3م ك ر ر 2
و 3مك ـ ـرر ٤و 3مكـ ـرر ٥و 3مك ـ ـ ـرر 6و 3م ـكـ ـرر 7و 3مكـ ـرر8
و 3مكرر  11و 3مـك ـرر  12و 3مكرر  13من اﳌـرسـوم التـ ـن ـفـ ـي ـذي
رقم  ٥3-97اﳌؤرخ ﰲ  ٥شوال عام  1٤17اﳌوافق  12فبراير
سنة  ،1997اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
''اﳌادة  3مكرر  :تع ـّوض تكاليف النقل الناﲡة عن التموين
ما بﲔ الوﻻي ـ ـات للم ـواد ذات اﻻستهﻼك الواسع ،اﳌذكورة ﰲ
اﳌلحق اﻷول بهذا اﳌرسوم ،حسب الشروط اﶈددة ﰲ اﳌواد
 3مكرر 1إﱃ  3مكرر  1٥أدناه''.

 )....................................الباقي بدون تغيير(.''...........................
''اﳌادة  3مـ ـك ـ ـ ـرر  : ٥يـ ـ ـط ـ ـب ـ ـق اﳌـ ـديـ ـ ـر الـ ـ ـ ـوﻻئي للـ ـت ـ ـج ـ ـ ـارة
)..............بدون تغيير حتى( وفقا لﻼستمارات الوارد نموذجها
ﰲ اﳌلحق الرابع بهذا اﳌرسوم.
 ).............................الباقي بدون تغيير(.''.............................
''اﳌادة  3مكرر  : 6يكـ ـّلف اﳌدير الوﻻئي للتجارة اﳌختص
إقليميا بإعداد اﳊصيلة السنوية لﻺنجازات اﳌادية واﳌالية
اﳋاص ـ ـة بتـ ـعوي ـ ـض تكال ـ ـيف نق ـ ـل اﳌـ ـواد لت ـ ـم ـ ـوين ال ـ ـوﻻيـ ـات
واﳌناطق اﳌعنية وفقا للنموذج اﳌبّي ـن ﰲ اﳌلحق اﳋامس

بهذا اﳌرسوم.

ترسل هذه اﳊصيلة ) ......................بدون تغيير( .''.................
''اﳌادة  3مكرر  : 7تكّلف مص ـ ـالح مـ ـديـ ـرية التـجارة للوﻻية
والبلدية بوضع ،ﲢت تصرف اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ الذين
يقومون بالتموين و/أو الت ـ ـوزي ـ ـع والصـ ـ ـ ـنـ ـاعـ ـي ـ ـﲔ اﳌع ـنيﲔ،
اﻻست ـ ـمارات اﳌـ ـتـ ـعّلقة بط ـ ـلبات تعـ ـ ـويض تكاليف نقل اﳌواد
لتم ـ ـوي ـ ـن الوﻻيـ ـة وفـ ـقـ ـا للنـ ـمـ ـ ـوذج اﳌـ ـبّين ﰲ اﳌـلحق السادس

بهذا اﳌرسوم''.

''اﳌادة  3مكرر  : 8يـ ـ ـتـ ـم تعـ ـويـ ـض تكـ ـاليـ ـف نـ ـقل اﳌواد ﰲ
إطار التمـ ـ ـوين ما بﲔ الوﻻي ـ ـات ،عﲆ أسـ ـاس تقدﱘ اﳌتعاملﲔ
اﻻقتصاديﲔ والصناعيﲔ :

''اﳌادة  3مكرر  : 2يتـ ـم تعويض تكاليف نقل اﳌواد لصالح
اﳌتع ـ ـامـ ـلﲔ اﻻق ـ ـتصادي ـ ـﲔ الذيـ ـن يقـ ـوم ـ ـون بعـ ـمـ ـلية التـ ـمـ ـوين
و /أو التـ ـوزيـ ـع وكـ ـذا الصـ ـناعيﲔ اﳌمارسﲔ ﰲ ميدان اﻹنتاج
و /أو التحويل عﲆ مستوى الوﻻيات اﳌعنية.

– مح ـ ـضـ ـر معـاينة استﻼم السلع وفقا للنموذج اﳌبّين ﰲ

يجب عﲆ اﳌتعاملﲔ الذين يقومون بالتوزيع ضمان ﲤوين
الوﻻيات التي يوجدون بإقليمها فقط.

يجب أن تقّدم ) ..................الباقي بدون تغيير( .''...................

– استمارات طلب ) .....................بدون تغيير( ،.....................
– فاتورات اﳌواد ) ......................بدون تغيير( ،....................
اﳌلحق السابع بهذا اﳌرسوم.
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''اﳌادة  3مكرر  : 11يـ ـ ـتـ ـم إع ـ ـداد طـ ـلب ـ ـات تعـ ـويـ ـض تكـ ـاليـ ـف

''اﳌادة  3مكرر  : 13يـ ـرّقم الوزير اﳌكّلف بالتجارة ويوّقع
السجل اﳌذكور أعﻼه) ................الباقي بدون تغيير( .''................

ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزراء اﳌكّلفﲔ بالتجارة والنقل

اﳌادة  : ٣تدرج ضمن أحكام اﳌرسـوم التن ـ ـفيذي رقم ٥3-97
اﳌؤرخ ﰲ  ٥شـ ـوال عام  1٤17اﳌ ـ ـوافق  12فبراير سنة ،1997
اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،مادة  3مكرر  16ﲢرر كما يأتي :

اﳌنص ـ ـوص علي ـ ـها ﰲ أح ـ ـكام هذا اﳌرسوم ،يفتح عﲆ مستوى

''اﳌادة  3مكرر  : 16توضـح أحكام هذا اﳌرسوم ،عند اﳊاجة،
ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالتجارة والوزير
اﳌكّلف باﳌالية''.

نقل اﳌواد اﳌرتبـ ـطة بتـ ـمـ ـوين الوﻻية عﲆ أساس سّلم يحّدد
واﳌالية''.
''اﳌادة  3مكرر  : 12ﰲ إط ـ ـار مت ـ ـابـ ـعة وم ـ ـراق ـ ـبة اﻹج ـ ـراءات
كل مدي ـ ـريـ ـة وﻻئي ـ ـة للتج ـ ـارة معنية ،سجل يخصص لتدوين
عمـ ـ ـلـ ـ ـ ـيات تعـ ـويـ ـض تكـ ـاليـ ـف ن ـ ـقل اﳌ ـ ـواد اﳌ ـ ـرتبـ ـطة بت ـ ـموين
الوﻻية.
يعنون هذا السجل كما يأتي :
''سجل ﲤ ـ ـوي ـ ـن الوﻻيـ ـة'' خ ـ ـاص بع ـمليات تعويض تكاليف
نقل اﳌواد اﳌرتبطة بتموين الوﻻية''.

اﳌاّدة  : ٤يـ ـنـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  12ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـ ـق  2٤مـ ـايو
سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

اﳌلحق اﻷول
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية .................
السنة ...............................................
الوﻻيات اﳌعنية بنظام تعويض تكاليف نقل اﳌواد
– أدرار
– تامنغست
– تندوف
– إيليزي
– بشار
– ورقلة
– الوادي
– غرداية
– البيض
– النعامة
– تيميمون
– برج باجي مختار
– بني عباس
– إن صالح
– إن قزام
– توقرت
– جانت
– اﳌغير
– اﳌنيعة.
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اﳌلحق الثاني
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية .................
السنة ...............................................
البرنامج السنوي لنقل اﳌواد بعنوان ﲤوين الوﻻيات

مصدر التموين :
الوﻻية ................................. :
اﳌتعامل )ون(........................

تعيﲔ
اﳌنتوجات

مصدر التموين :
اﳌجموع

الوﻻية ............................... :
اﳌتعامل )ون(.....................

الكميات

اﳌسافة

مبلغ

الكميات

اﳌسافة

مبلغ

الكميات

مبلغ

)طن(

اﳌقطوعة

تكاليف

)طن(

اﳌقطوعة

تكاليف

)طن(

تكاليف

النقل

النقل

النقل

اﳌجموع

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

اﳌدير الوﻻئي للتجارة
)اﳋتم واﻹمضاء(

الواﱄ
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اﳌلحق الثالث

ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية .................
السنة ..............................................

البرنامج السنوي لنقل اﳌواد قصد توزيعها عﲆ مستوى الوﻻيات

منطقة..........................................

منطقة..........................................

اﳌجموع

تعيﲔ
اﳌنتوجات

الكميات

اﳌسافة

مبلغ

الكميات

اﳌسافة

مبلغ

الكميات

مبلغ

)طن(

اﳌقطوعة

تكاليف

)طن(

اﳌقطوعة

تكاليف

)طن(

تكاليف

النقل

النقل

النقل

اﳌجموع

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

اﳌدير الوﻻئي للتجارة
)اﳋتم واﻹمضاء(

الواﱄ
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اﳌلحق الرابع
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية .................
السنة ............................................
طلب اعتماد من صندوق التعويض )التكفل بتكاليف نقل اﳌواد(
الفترة اﳌمتدة من  ............................إﱃ ........................................

اﳌنتوجات

مصدر البضاعة

اﳌطلوب نقلها

اﳌجموع

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................
تأشيرة اﳌدير الوﻻئي للتجارة.

وجهة البضاعة

الكمية )طن(

اﳌبلغ )د ج(
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اﳌلحق اﳋامس
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية ................
اﳊصيلة السنوية لﻺنجازات اﳌادية واﳌالية اﳌتعلقة بتعويض تكاليف النقل للمواد
قصد ﲤوين الوﻻيات

الوحدة :دج

اﳌتعامل.................................

اﳌجموع

اﳌتعامل....................................

تعيﲔ
اﳌنتوجات

الكميات

مبلغ تكاليف

الكميات

مبلغ تكاليف

الكميات

مبلغ تكاليف

)طن(

النقل اﳌسددة

)طن(

النقل اﳌسددة

)طن(

النقل اﳌسددة

اﳌجموع

ح ّ
رر ب ـ  ...................ﰲ ...........................
تاريخ وتأشيرة اﳌدير الوﻻئي للتجارة

 22شّوال عام  ١٤٤2هـ
 ٣يونيو سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق السادس
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية ................
طلب تعويض تكاليف نقل اﳌواد اﳌرتبطة بتموين الوﻻية

اسم وعنوان الشركة .................................................................................................................................................................... :
النشاط ..........................................................................................................................................................................................
العنوان ..........................................................................................................................................................................................
رقم التسجيل ﰲ السجل التجاري ................................................................................................................................................
اﳊساب اﳌصرﰲ .........................................................................................................................................................................
السنة اﳌالية .................................................................................................................................................................................

فاتورة الشراء

مصدر

الرقم والتاريخ البضاعة

وجهة

اﳌسافة

البضاعة

اﳌقطوعة )كم(

الكميات
اﳌسّلـمة )طن(

التعريفة بالوحدة اﳌبالغ اﳌطلوب
)دج  /طن(

تسديدها

اﳌجموع
يرفق بهذا الطلب :
 نسخ من فواتير شراء الكميات اﳌسّلمة -إيصاﻻت استﻼم البضائع

حّرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

حرر ب ـ  ...................ﰲ ...........................

اﳌتعامل

اﳌدير الوﻻئي للتجارة

)اﳋتم واﻹمضاء(

)اﳋتم والتأشيرة(

 22شّوال عام  ١٤٤2هـ
 ٣يونيو سنة  202١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

29

اﳌلحق السابع
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوﻻية ................
محضر معاينة ﻹثبات استﻼم اﳌواد
 نحن اﳌمضون أسفله ،السادة..................................................................................................................................................... قمنا ﲟعاينة السلع اﳌشتراة من طرف : اسم ولقب اﳌتعامل أو العنوان التجاري................................................................................................................................... :النشاط التجاري............................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري......................................................................................................................................................................
رقم التعريف اﳉبائي...................................................................................................................................................................
العنوان...........................................................................................................................................................................................
حسب الفاتورة /وصل اﻻستﻼم رقم.................بتاريخ......................................................................................................../.........
سند التسليم رقم ...............................بتاريخ.................................................................................................................../...........
السلع اﶈمولة بالشاحنة اﳌسجلة ﲢت رقم..............................................................................................................................
اسم ولقب السائق..........................................................................................................................................................................
رخصة السياقة رقم .......................الصادرة بتاريخ .............عن .................................................................................................

اﳌﻼحظات

الكمية

اﳌواد
.................... - 1
.................... - 2
.................... - 3
.................... - ٤
.................... - ٥

ﰲ ............................................. :

اﳌتعامل

السائق

)اﳋتم واﻹمضاء(

اﻻسم واللقب
)التوقيع(

اﻷعوان اﳌراقبون
 مديرية التجارة أو اﳌجلس الشعبي البلدي أو الدرك الوطني -أو اﻷمن الوطني

اﻹمضاء

