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السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 26 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة ا@الـيةوزارة ا@الـية

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 29  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 3  غــــشت  غــــشت
سـنـة سـنـة t2016 يـحـدt يـحـدّد نــسب فـائــدة الـقـرض أو الــتـأخـرد نــسب فـائــدة الـقـرض أو الــتـأخـر

واحلسومات اخلاصةt وكيفيات توزيعها.واحلسومات اخلاصةt وكيفيات توزيعها.
ـــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإنّ وزير ا
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمّن
قانـون اجلمـاركt اHعـدّل واHتـمّمt ال سيـما اHواد 106 و108

tو109 مكرّر منـه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

tتمّمHعدّل واHا tباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقـــــــرار اHـــؤرّخ في 27 ذي احلـــجّــــــة
عـــام 1415 اHـوافق 27 مـايــو سـنـة 1995 الـذي يــحـدد نـسب
tفـــــائـــــدة الــــقــــــرض أو الــــتـــــأخــــــر واحلــــســـــومــــات اخلــــاصـــــة

tوكيفيـات توزيعهـا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تـــطـــــبــــيـــــقـــا ألحــــكـــام اHـــواد 106 و108
و109 مــكــرر مـن قــانــون اجلـــمــارك واHــذكـــور أعالهt يــحــدد
هـذا الـقـرار نــسب فـائـدة الـقـرض أو الــتـأخـر واحلـسـومـات

اخلاصةt وكيفيات توزيع هذه األخيرة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : حتــــدد نــــسـب فــــائــــدة الــــقــــرض أو الــــتــــأخــــر
tــــادة األولى مـن هــــذا الــــقــــرارHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في اHا
اHـطـبقـة عـلى الـسفـتـجـات اجلمـركـية والـسـنـدات اHكـفـولـة

�قدار 0,5% شهرياt أي 6% سنويا.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــوزع اHــبـــالغ الــتـي يــحـــصّــلــهـــا مــحـــاســبــو
اجلـــــــمـــــــاركt بــــــعـــــــنـــــــوان احلــــــسـم اخلـــــــــاص من الـــــــقــــــــروض
اHـمــنـوحـــةt حـصــصـا مــتـســاويـــة بـY اخلـــزيـنـــة واحملـاسب

الذي منح القروض.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــكــون اHــبــلـغ األقــصى لــلــحـــســومــات الــتي
�كن أن يـقبضـها مـحاسب اجلمـارك مساويـا مرة ونصف
مــــرة مـــرتــــبه اخلــــام اخلـــاضع القــــتـــطــــاع اHـــعـــاش مـع خـــصم

األعبـاء االجتماعية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يحـدد اHديـر العـام للـجمـارك �قـرر احلصة
الـــعــائــدة لـــلــمــحـــاسبt وكــيـــفــيــات تـــوزيع الــفـــوائض عــلى

احلسومات احملاسبية.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــــلـــغـى أحــكــــــام الــقــــــــرار اHــؤرّخ فــي 27
ذي احلــــــجّـــــــــة عـــــــام 1415 اHــــــوافق 27 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 1995

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــــرك مـؤرّخ في خ في 20  شـو  شـوّال عـــام ال عـــام 1437
23  غـــــشـت ســـــنـــــة   غـــــشـت ســـــنـــــة t2016 يـــــحــــــدt يـــــحــــــدّد قـــــائــــــمـــــةد قـــــائــــــمـــــة اHـــــوافق اHـــــوافق 
إيـــرادات ونــفــقـــات حــســــاب الــتــخــصــيص اخلــــاصإيـــرادات ونــفــقـــات حــســــاب الــتــخــصــيص اخلــــاص
رقم رقم 084-302  الـــذي عــنـــوانـــه "الــصـــنـــدوق اخلــاص الـــذي عــنـــوانـــه "الــصـــنـــدوق اخلــاص

لترقية الصادرات".لترقية الصادرات".
ـــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإنّ وزير ا

tووزير التجارة

- بــمــقــتــضـى األمــــر رقــم 95-27  الــمــؤرّخ فـي 8
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1416 اHـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1995
واHـتـضمّن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة t1996 ال سـيـمـا اHـادة 195

tمنه

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 99-11  اHـؤرّخ فـي 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمّن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة t2000 اHــعـدّلt ال ســيــمـا

tادة 89 منهHا
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- و�ــقــتــضى الــقـــانـــون رقــم 15-18 اHـؤرّخ فـي 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة t2016 ال ســيــمـــا

tادّة 80 منـهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-205 اHؤرّخ
في 18 مـــحـــرّم عــــام 1417 اHــوافـق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــــة 1996
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 084-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق اخلــاص لــتــرقــيــة

tتمّمHعدّل واHا t"الصادرات
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 19 ربــــــــيع األول عـــــــام 1423 اHــــــوافــق أوّل يـــــــونـــــيــــــو
ســـــنــــــة 2002 الــــذي يـــــحــــدّد قـــــائـــــمــــة إيـــــرادات ونــــفـــــقــــــات

tالصندوق اخلــاص  لترقية الصادرات

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفــــيــذيّ رقم 96-205 اHــؤرّخ في 18 مــحــرّم عــام 1417
اHــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة t1996 اHـــعــدّل واHـــتــمّم واHـــذكــور
أعـالهt يـــهــدف هـــذا الـــقـــرار إلى  حتـــديـــد قـــائـــمــــة إيــرادات
ونـفــقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـــاص رقم 084-302 الـذي

عنوانــه "الصندوق اخلاص لترقية الصادرات".

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــقـــــيــــد في الـــــصــــنــــدوق اخلــــاص لـــــتــــرقــــيــــة
الصادرات :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
tحصة 5% من الرسم الداخلي على االستهالك -

tمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

تـتــمــثـــل الــعـمــلــيــــات الـــتي �ــكـــنــهــــا االســتــفــــادة
مــن مــــســــاعـــدة  ــــنـــوحــــــة من قــــبــل الــــصـــنــــدوق اخلــــاص

لترقـية الصادرات :

1 - في بــــاب دراســـة األســـواق اخلـــارجــــيـة وإعالم - في بــــاب دراســـة األســـواق اخلـــارجــــيـة وإعالم
اHــصــدرين ودراســة كــيــفـيــات حتــســY نــوعـيــة اHــنــتــجـاتاHــصــدرين ودراســة كــيــفـيــات حتــســY نــوعـيــة اHــنــتــجـات

واخلدمات اHوجهـة للتصدير :واخلدمات اHوجهـة للتصدير :
* 50% من الــتــكـالــيف اHــرتــبــطــة بــدراســة األسـواق
اخلـــارجـــيــــة اHـــوجـــهـــة لـــلــــبـــحث عـن مـــنـــافـــذ لـــلــــمـــنـــتـــجـــات

tاجلـزائريـة

* 25% من الــتــكــالــيف اHــرتــبــطــة بــإعالم اHــصــدرين
tحول فرص وإمكانيات التصدير

* 50% مـن الــــتــــكـــــالــــيـف اHــــرتــــبـــــطـــــة بــــالــــدراســــات
اHـوجـهــة لتـحـسـY نـوعيـة وتـكـيـيف اHنـتـجـات واخلـدمات

اHوجهـة للتصدير.

2 - في بـاب اHـشـاركات في الـتـظاهـرات واHـعارض - في بـاب اHـشـاركات في الـتـظاهـرات واHـعارض
والــــصـــالـــونــــات اHـــتـــخــــصـــصـــة بــــاخلـــارجt وكـــذا مــــشـــاركـــةوالــــصـــالـــونــــات اHـــتـــخــــصـــصـــة بــــاخلـــارجt وكـــذا مــــشـــاركـــة

اHؤسسات في اHنتديات التقنية الدولية :اHؤسسات في اHنتديات التقنية الدولية :

* 50% مــن الــتــكــــالـــيف اHــدفــــوعــــة لــلــمــشـــاركــــة
tفي التظاهرات االقتصادية باخلارج بصفة فردية

* 80% من الــــتــــكـــــالــــيـف اHــــدفـــــوعــــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة
اHـــدرجـــــة في الــــبــــرنـــامـج الـــســــنــــوي الـــرســــمـي Hـــشــــاركـــة

tاجلـزائـر في التظاهرات االقتصادية باخلارج

* 100% مـن الــتــكــالــــيف اHــدفـــوعـــــة لــلــمــشـــاركــــة
فــي تـظـاهـرات تــكـتـسـي طـابـعـــا اســتـثـنــائـيـاt أو تــقـتـصـر

فقط على وضـع شباك وحيد.

3 - في بــاب إعـــداد تشـخـيـص للـتصـديـر وإنـشـــاء - في بــاب إعـــداد تشـخـيـص للـتصـديـر وإنـشـــاء
خاليا تصدير داخلـية :خاليا تصدير داخلـية :

t50% من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير *

* 50% من تكاليف إنشاء خاليا تصدير داخلية.

4 - في بـــــاب اســتـكــشـــــاف األســـواق اخلــــارجــــــيـة - في بـــــاب اســتـكــشـــــاف األســـواق اخلــــارجــــــيـة
الـتي يــتـحـمــلـهـا اHـصــدرونt وكـذا اHـســاعـدة إلنـشــاء أوليالـتي يــتـحـمــلـهـا اHـصــدرونt وكـذا اHـســاعـدة إلنـشــاء أولي

للوحدات التجارية على مستوى األسواق اخلارجية :للوحدات التجارية على مستوى األسواق اخلارجية :

* 50% من الـــتــكــالــيف الـــتي يــتــحـــمــلــهــا اHــصــدرون
tتعلقة باستكشاف األسواق اخلارجيةHوا

* 10% من تـــكـــالــيـف اإلنــشـــاء األولي لـــلـــمـــمــثـــلـــيــات
tالتجارية بصفة فرديـة

* 25% من تـــكـــالــيـف اإلنــشـــاء األولي لـــلـــمـــمــثـــلـــيــات
التجارية بصفة جماعية في األسواق اخلارجية.

5 -  في بـــاب طبــع وتـوزيــع الدعـــائم الــترقــويــة في بـــاب طبــع وتـوزيــع الدعـــائم الــترقــويــة
لــلــمـنــتـوجــات واخلــدمـات اHــوجـهــة لــلـتــصـديــر واســتـعــمـاللــلــمـنــتـوجــات واخلــدمـات اHــوجـهــة لــلـتــصـديــر واســتـعــمـال

التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال :التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال :

* 50% من تـكاليف طـبع وتوزيع الـدعائم التـرقوية
tوجهة للتصديرHللمنتوجات واخلدمات ا

* 50% من الـــــتــــكـــــالــــيـف اHــــرتــــبـــــطــــة بـــــاســــتـــــعــــمــــال
التقنيات احلديثة لإلعالم واالتصال.
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6 -  في بـــاب إنـشـاء الـعالمـات التـجـاريـة وحـمـايـة في بـــاب إنـشـاء الـعالمـات التـجـاريـة وحـمـايـة
اHـنــتـوجـات اHـوجـهـة لــلـتـصـديـرt وكـذا تــمـويل اHـيـدالـيـاتاHـنــتـوجـات اHـوجـهـة لــلـتـصـديـرt وكـذا تــمـويل اHـيـدالـيـات
واألوسمة اHمنـوحة سنويا للـمصدرين األوائل واHكافآتواألوسمة اHمنـوحة سنويا للـمصدرين األوائل واHكافآت
عـلى األبحاث اجلـامعية الـتي تساهم في حتـسY أو إنشاءعـلى األبحاث اجلـامعية الـتي تساهم في حتـسY أو إنشاء

منتجات موجهة للتصدير :منتجات موجهة للتصدير :
t50% من تكاليف إنشـاء العالمات *

* 10% من تـــكـــالـــيف حـــمــايـــة اHـــنـــتــوجـــات بـــاخلــارج
tوجهـة للتصديرHا

* 100% مـن تـــكــالــيف مــنـح اHــيــدالــيــات واألوســمـــة
tللمصدرين األوائل

* 100% مـن تــكـالــيف مـنـح اHـكـافــآت عـلـى األبـحــاث
اجلـــامـــعـــيـــة الـــتـي تـــســـاهم فـي تـــرقـــيـــة الـــصـــادرات خـــارج

احملروقـات.
7 - في بـــاب وضـــع بــرامـج الـتـكـــويـن اHـتـخـصص - في بـــاب وضـــع بــرامـج الـتـكـــويـن اHـتـخـصص

في مهن التصدير حيفي مهن التصدير حيّز التنفيذ :ز التنفيذ :
* 80% من تـــكــالـــيف وضع حــيّـــز الــتـــنــفـــيــذ لـــبــرامج

التكوين اHتخصص في مهن التصدير.

8 - في بـاب الـنقــل الــدولي للـمنـتجــات السـريعــة - في بـاب الـنقــل الــدولي للـمنـتجــات السـريعــة
التلف أو اHصدرة إلى وجهات بعيدة :التلف أو اHصدرة إلى وجهات بعيدة :

* 50% من تـــكـــالـــيـف الـــنـــقـل الـــدولي لـــلـــمـــنـــتـــجـــات
tوجهة للتصديرHالفالحية السريعة التلف ا

* 25% من تــكــــالــيف الــنــقــل الـــدولـي لــلــمــنــتــجـــات
غير الفالحـية.

9 - في بــــاب الـتـنـظــيم واHـشـاركـة فـي الـتـظـاهـرات - في بــــاب الـتـنـظــيم واHـشـاركـة فـي الـتـظـاهـرات
االقـــتــصـــاديــة اخلـــاصــة اHـــنــظـــمــة عـــلى اHــســـتــوى الـــوطــنياالقـــتــصـــاديــة اخلـــاصــة اHـــنــظـــمــة عـــلى اHــســـتــوى الـــوطــني
واخملـــصـــصـــة لـــتـــرقـــيـــة اHـــنـــتـــوجـــات اجلـــزائـــريـــة اHـــوجـــهــةواخملـــصـــصـــة لـــتـــرقـــيـــة اHـــنـــتـــوجـــات اجلـــزائـــريـــة اHـــوجـــهــة

للتصديـر :للتصديـر :
* 80% من الـــــتــــكــــالــــيف اHـــــتــــرتــــبــــة عن الـــــتــــنــــظــــيم
واHـشـاركـة في الـتـظـاهـرات االقتـصـاديـة اخلـاصـة اHـنـظـمة
عـلى اHــســتـوى الــوطــني واخملـصــصــة لـتــرقـيــة اHــنـتــوجـات

اجلزائرية اHوجهـة للتصدير.

اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــؤرّخ في19 ربـــيع األول عــام 1423 اHـــوافق أول يـــونـــيــو

سنـة 2002 واHذكور أعاله.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1437 اHــوافق 23
غشت سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 20  شــــو  شــــوّال عــــام ال عــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 23  غــــشت ســــنـــة   غــــشت ســــنـــة t2016 يــــحــــدt يــــحــــدّد كـــيــــفــــيـــاتد كـــيــــفــــيـــات
مـتــابــعـــة وتــقــيــيـم حـســــاب الــتـخــصـــيص اخلـــاصمـتــابــعـــة وتــقــيــيـم حـســــاب الــتـخــصـــيص اخلـــاص
رقم رقم 084-302  الــــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنــــدوق اخلـــاص  الــــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنــــدوق اخلـــاص

لترقية الصادرات".لترقية الصادرات".
ـــــــــــــــــــــــــ

tاليةHإنّ وزير ا
tووزير التجارة

- �ـــــقـــــتـــــضى الـــــقــــــانـــــون رقم 99-11 اHـــــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمّن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة t2000 اHــعـدّلt ال ســيــمـا

tادة 89 منهHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-205 اHؤرّخ
في 18 مـــحـــرّم عــــام 1417 اHــوافـق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــــة 1996
الـذي يـحـدّد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 084-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق اخلــاص لــتــرقــيــة

tتمّمHعدّل واHا t"الصادرات
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 19 ربــــــــيع األول عـــــــام 1423 اHــــــوافــق أوّل يـــــــونـــــيــــــو
ســـــنــــــة 2002 الــــذي يـــــحــــدّد قـــــائـــــمــــة إيـــــرادات ونــــفـــــقــــــات

tالصندوق اخلــاص  لترقية الصادرات
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفــــيــذيّ رقم 96-205 اHــؤرّخ في 18 مــحــرّم عــام 1417
اHــوافق 5 يــونـــيــو ســـنــة t1996 اHـــعــدّل واHـــتــمّم واHـــذكــور
أعالهt يــهــدف هــذا الــقــرار إلى  حتــديــد كــيــفــيــات مــتــابــعــة
وتـقـيـيم حـسـاب الـتخـصـيص اخلـــاص رقم 084-302  الـذي

عنوانــه "الصندوق اخلاص لترقية الصادرات".
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــتـم وضع بــــرنــــامج عــــمل مـن طــــرف اآلمـــر
بــالــصــــرف لــلـصــنــدوق يــحــــدد األهـــداف اHــســطـــرة وكــذا

آجـال تنفيذهـا.
اHـاداHـادّة ة 3 : : حتـدد كـيـفــيـات مـعـاجلـة مـلـفـات طـلـبـات دعم
الـدولــةt وكـذا الــوثـائق الـتـبريـريـة اHـطـلـوبــة لالسـتـفــادة

من التعويض �قررات للوزير اHكلف بالتجارة.
اHـاداHـادّة 4 : : يــخــضع مــنح دعم الــدولــة اHــقـدم مـن طـرف
الصندوقt بعنوان تـعويض اHلفات اHقدمة للقيام مسبقا

بالعمليات اHؤهلة لالستفادة من هذا التمويل.
اHاداHادّة ة 5 : : تخـضع إعانـات الدولـة اHمـنوحـة من طرف
الـــصــــنـــدوق لــــرقـــابــــة األجـــهــــزة اHـــؤهــــلـــة لــــلـــدولــــةt طـــبــــقـــا

لإلجراءات التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.


