
العدد العدد 02
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األحد األحد 12 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 11 يناير سنة  يناير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-01 اHؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994

rنظومة اإلحصائيةHتعلق باHوا

- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اHــــــوافق 25 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1995 واHــــــتـــــــعــــــلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات

- و�قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

rالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-04 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة

rتمّمHا rوتسييرها وخوصصتها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

rتوسطةHالصغيرة وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتمّمHعدّل واHا rنافسةHبا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتـعـلق بـشـروط �ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اHـعدّل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عــام 1427 اHــوافق 24  يــونـــيــو ســـنــة 2006

rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11 -10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

قــانــون رقم قــانــون رقم 17-02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1438
10 يــنـــايـــر ســـنــة  يــنـــايـــر ســـنــة r2017 يـــتـــضـــمـن الـــقـــانــونr يـــتـــضـــمـن الـــقـــانــون اHــوافق اHــوافق 
الــــتـــــوجــــيــــهـي لــــتــــطـــــويــــر اHــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــيــــرةالــــتـــــوجــــيــــهـي لــــتــــطـــــويــــر اHــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــيــــرة

واHتوسطة. واHتوسطة. 
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورr ال سيما اHواد  43 و136 و138
rو140 و 143 و144 منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHتضمن القانون التجاري اHوا

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-105 اHــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون التسجيل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتممHعدّل واHا rبعالقات العمل

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اHــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rبالسجل التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــام 1436 اHــــــــوافق 30  ديـــــــســــــــمــــــــبـــــــر ســــــــنـــــــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2015 ال سـيـمـا اHـادة 118

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-09 اHــــؤرخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

rبترقية االستثمار

rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه  : يصدر القانون اآلتي نصه  : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــدف هــــذا الـــقــــانـــون إلى تــــعـــريف
اHـؤســســة الـصــغـيــرة واHــتـوســطــة وحتـديــد تـدابــيــر الـدعم
واآللــيـات اخملــصــصــة لــهـا فــيــمــا يــتـعــلق بــاإلنــشــاء واإل�ـاء

والد�ومة.

الباب األولالباب األول

أحكام عامةأحكام عامة

الفصل األولالفصل األول

مباد� عامةمباد� عامة

اHاداHادّة ة 2 :  :  يحدد هذا القانون األهداف العامة اآلتية:

rبعث النمو االقتصادي -

rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبيئة ا Xحتس -

rـتوسـطةHؤسـسـات الصـغيـرة واHتشـجـيع إنشـاء ا -
 rواحلفاظ على د�ومتها rبتكرة منهاHال سيما ا

- حتسX تنافسية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة
rوقدراتها في مجال التصدير

rقاولةHترقية ثقافة ا -

- حتسX معدل االندماج الوطني وترقية اHناولة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـســتـنــــد سـيـاســــة تــطـويــــر اHـؤسـســــات
الــصـغــيـــــرة واHـتــوسـطـــــة عــلى الــتـشـــــاور والـتــنــسـيـــق
مـــع الـفـاعلــــX الـعـمـومـــيـX واخلـــــواص اHـعـنـيـrX وكذا

الــدراســات اHـالئــمــةr �ـــا تــتــرتب عـــلــيه بــرامـج وتــدابــيــر
وهياكل دعم ومرافقة.

  تسخّر الدولة الوسائل الضرورية لذلك.

4 :  : تـــبــــــادر اجلـــمـــاعــــــات احملـــلـــيــــــة بـــاتـــخــــــاذ اHــاداHــادّة ة 
الـــــتـــــدابـــــيــــــر الالزمـــــة مـن أجل مــــــســـــاعـــــدة ودعـم تـــــرقـــــيـــــة
اHـــؤســســـات الــصـــغـــيــرة واHـــتــوســـطــةr ال ســـيــمـــا من خالل
rالئـم لــــنــــشــــاطــــاتــــهـــاHتــــســــهــــيـل احلــــصــــول عـــلـى الــــعــــقــــار ا
وتــــخــــصــــيص جــــزء من مــــنــــاطـق الـــنــــشــــاطــــات واHــــنــــاطق

الصناعية.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةr عــنـد احلـاجـةr عن
طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تعريف اHؤسسة الصغيرة واHتوسطةتعريف اHؤسسة الصغيرة واHتوسطة

rــتــوســطـةHــؤســســة الــصــغــيــرة واH5 : : تــعــرّف ا اHـاداHـادّة ة 
مـهـمـا كـانـت طـبـيـعـتــهـا الـقـانـونــيـةr بـأنـهـا مــؤسـسـة إنـتـاج

السلع و/أو اخلدمات : 

( 250) Xوخـمـس Xتــشـغل من واحـد (1) إلى مـائـتـ -
 rشخصا

- ال يـــتـــجـــاوز رقـم أعـــمـــالـــهـــا الـــســـنـــــوي أربـــعـــة (4)
ماليـير ديـنـار جزائـريr أو ال يـتـجاوز مـجـموع حـصـيلـتـها

rالسنوية مليار (1) دينار جزائري

- تـســتـوفي مـعـيــار االسـتـقاللــيـة كـمــا هـو مـحـدد في
النقطة 3 أدناه.

يقصدr في مفهوم هذا القانونr �ا يأتي : 

1 - األشــــخـــــاص اHــــســــتـــــخــــدمــــون : - األشــــخـــــاص اHــــســــتـــــخــــدمــــون : عــــدد األشـــــخــــاص
اHــــوافق لــــعــــدد وحــــدات الــــعـــمـل الـــســــنــــويــــةr �ــــعـــنـى عـــدد
الـــعــامــلـــX األجــراء بــصــفـــة دائــمــة خالل ســـنــة واحــدةr أمــا
الـعــمل اHـؤقـت أو الـعــمل اHـوســمي فـيــعـتـبــران أجـزاء من

وحدات العمل السنوي. 

الــسـنـة الــتي يـعـتــمـد عـلــيـهـا بــالـنـســبـة لـلــمـؤسـسـات
الصغيرة واHتـوسطة التي تنشطr هي تلك اHتعلقة بآخر

نشاط محاسبي مقفل.

2 - احلــــدود اHـــــعــــتــــبــــرة لـــــتــــحــــديـــــد رقم األعــــمــــال أو - احلــــدود اHـــــعــــتــــبــــرة لـــــتــــحــــديـــــد رقم األعــــمــــال أو
مـجـمـوع احلـصـيـلة :مـجـمـوع احلـصـيـلة : هي تـلك اHـتـعـلـقـة بـآخـر نـشـاط مـقـفل

مدة اثني عشر (12) شهرا.
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3 - اHـــؤســــســـة اHـــســــتـــقـــلـــة : - اHـــؤســــســـة اHـــســــتـــقـــلـــة : كل مـــؤســــســـة ال �ـــتـــلك
رأســمــالــهــا �ــقـدار 25 % فــمــا أكــثــر من قــبل مــؤســسـة أو
مــجــمــوعــة مــؤســســات أخــرىr ال يــنــطــبق عــلــيــهــا تــعــريف

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHاداHادّة ة 6 :  : تـستـفـيد من أحـكام هـذا الـقانـونr اHؤسـسة
اHـنـشـأة أو اHزمع إنـشـاؤهـاr التي حتـتـرم احلـدود السـابـقة
الذكر على أسـاس تصريح يحدد �وذجه �وجب قرار من

الوزير اHكلف باHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  :  تـــســتــفـــيــد من تـــدابــيـــر الــدعم اHـــنــصــوص
عـليهـا في هذا الـقانـونr اHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة
الــتـي �ــتــلك رأســـمــالــهـــا االجــتــمـــاعي في حــدود 49 % من
قبل شركة أو مجموعة شركات الرأسمال االستثماري.

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعـرّف اHؤسـسـة اHـتـوسـطة بـأنـهـا مـؤسـسة
(250) Xوخـمـسـ X(50) إلى مـائـتـ Xخـمـسـ Xتـشـغـل مـا بـ
شـخـصـاr ورقم أعـمـالـهـا الـسـنـوي مـا بـX أربـعـمـائـة (400)
مـــلـــيـــون ديــنـــار جـــزائـــري إلى أربـــعــة (4 ) مـاليــيـــر ديـــنــار
جـزائـريr أو مجـمـوع حـصـيـلـتـها الـسـنـويـة مـا بـX مـائتي
(200) مــــلــــيــــون ديــــنــــار جــــزائــــري إلى مــــلــــيــــار (1) ديــــنــــار

جزائري.

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـعـرّف اHـؤسـسـة الـصـغـيـرة بـأنـهـا مـؤسـسـة
(49) Xعــــشـــرة (10) إلى تــــســــعــــة وأربــــعـــ Xتــــشــــغل مــــا بــــ
شــخــصــاr ورقم أعــمــالــهــا الــســنـوي ال يــتــجــاوز أربــعــمــائـة
(400) مـــلــيـــون ديــنـــار جــزائـــريr أو مــجـــمــوع حـــصــيـــلــتـــهــا
السنوية ال يتجاوز مائتي (200) مليون دينار جزائري.

اHــاداHــادّة ة 10 : : تـــعــرّف اHـــؤســســـة الــصـــغــيـــرة جــدا بـــأنــهــا
مــــؤســـســــة تـــشــــغل مـن شـــخص (1 ) واحـــد إلى تــــســـعـــة (9)
(40) Xورقم أعــمــالـــهــا الــســنــوي أقل من أربــعــ rأشــخــاص
ملـيون ديـنار جـزائريr أو مــجـمــوع حـصـيلـتهـا السـنوية

ال يتجاوز عشرين (20) مليون دينار جزائري.

اHـاداHـادّة ة 11 : : إذا صـنـفت مـؤسـسـة في فـئـة مـعـيـنـة وفق
عـــدد عـــمــالـــهـــاr وفي فـــئــة أخـــرى طـــبــقـــا لـــرقم أعـــمــالـــهــا أو
مجموع حصيـلتهاr تعطى األولـوية Hعيار رقم األعمال أو

مجموع احلصيلة لتصنيفها.

اHاداHادّة ة 12 : : عنـدما تـسجل مـؤسسةr عـند تـاريخ إقفال
حـصـيـلـتـهـا احملاسـبـيـة فـارقـا أو فـوارق بالـنـسـبـة لـلـحد أو
احلدود اHذكورة أعالهr فإن هـذا ال يكسبها أو يفقدها صفة
اHـؤسـسـة الــصـغـيـرة واHـتـوسـطــة طـبـقـا لـلـمـواد  8 و9 و10
(2) Xـــدة ســنـــتــH إال إذا اســـتــمـــرت هــذه الـــوضــعـــيــة rأعاله

.Xمتتاليت Xماليت

13 : : �ـــكـن مـــراجـــعــــة احلـــدود اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــرقم اHــاداHــادّة ة 
األعــمـال ومــجـمــوع احلـصــيـلــة الـســنـويـةr عــنـد احلــاجـةr عن

طريق التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 14 : : يـــشـــكل تـــعـــريف اHـــؤســـســـات الـــصـــغـــيــرة
واHــتــوســطــة كــمــا هـــو مــنــصــوص عــلــيه في هــذا الــقــانــون

مرجعا  : 

- Hـنح كل أشكـال الـدعم واHسـاعدة اHـنـصوص عـليـها
rتوسطةHؤسسات الصـغيرة واHفي هذا القانون لفـائدة ا

rومرافقتها

- جلمع البيانات ومعاجلة اإلحصائيات.

يــجب عــلى اHــنــظــومــة اإلحــصــائــيــة الــوطــنــيــة إعـداد
تــقـاريــر دوريــة وظـرفــيــة تـتــعـلـق بـاHــؤسـســات الــصـغــيـرة

واHتوسطة كما هي معرفة أعاله.

الباب الثانيالباب الثاني

تــدابـيــر اHـسـاعــدة والـدعم لــتـرقـيــة اHـؤســسـات الـصــغـيـرةتــدابـيــر اHـسـاعــدة والـدعم لــتـرقـيــة اHـؤســسـات الـصــغـيـرة
واHتوسطةواHتوسطة

15 : : تــــهـــدف تـــدابـــيــــر مـــســـاعـــدة ودعـم تـــرقـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
rموضـوع هـذا القـانون rـتوسـطـةHـؤسـسات الـصـغيـرة واHا

إلى : 

- نــــشــــر وتــــرقــــيــــة تــــوزيع اHــــعــــلــــومــــة ذات الــــطــــابع
rـاليHوالـقــانـوني واالقــتـصــادي وا rالـصــنـاعـي والـتـجــاري
واHـــهــنـي والــتـــكــنـــولـــوجي اHــتـــعـــلــقـــة بــقـــطـــاع اHــؤســـســات

 rتوسطةHالصغيرة وا

- تشـجـيع كل مبـادرة تسـهل لـلمـؤسـسات الـصغـيرة
rتوسطة احلصول على العقارHوا

- الـــعـــمـل عـــلى وضع أنـــظـــمـــة جـــبـــائـــيـــة مـــكـــيّـــفـــة مع
rتوسطةHؤسسات الصغيرة واHا

- تــــــشــــــجـــــيـع وتــــــعــــــزيـــــز ثــــــقــــــافــــــة اHـــــقــــــاولــــــةr وكـــــذا
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات احلـــديـــثـــة واالبـــتـــكـــار في اHـــؤســـســـات

rتوسطةHالصغيرة وا

- تسـهـيل حصـول اHؤسـسـات الصـغيـرة واHـتوسـطة
rالئمة الحتياجاتهاHالية اHعلى األدوات واخلدمات ا

- تـشـجـيـع اجلـمـعــيـات اHـهـنــيـةr وبـورصــات اHـنـاولـة
rوالتجمعات
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- تـــــعـــــزيــــز الـــــتـــــنــــســـــيـق بــــX أجـــــهـــــزة إنــــشـــــاء ودعم
اHـؤسسات الصغـيرة واHتوسـطة على اHسـتويX اHركزي

واحمللي.

اHاداHادّة ة 16 : : تستفيـد اHؤسسات الصغـيرة واHتوسطة
من تــدابــيـر اHــســاعــدة والـدعم اHــنــصــوص عـلــيــهــا في هـذا
الـــقــانــونr وفـق حــجــمـــهــاr وكـــذا األولــويــات احملـــددة حــسب

شعب النشاط واألقاليم.

  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق هـــــذه اHــــادة عن طــــريق
التنظيم.

الفصل األولالفصل األول

إنشاء وإ�اء اHؤسسات الصغيرة واHتوسطةإنشاء وإ�اء اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة

اHــاداHــادّة ة 17 : : تــنــشـــأ هــيــئــة عــمـــومــيــة ذات طــابع خــاص
تـــــدعى في صـــــلب الــــنـص "الــــوكــــالــــة"r تـــــكــــلف بـــــتــــنــــفــــيــــذ

استراتيجية تطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 18 : : تـضــمن الــوكـالــة تـنــفــيـذ ســيـاســة تـطــويـر
اHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة فـي مــجـــال اإلنــشــاء
rالنوعـية واجلودة Xا في ذلك حتسـ� rواإل�ـاء والد�ومـة
وترقـية االبتكـار وتدعيم اHـهارات والقـدرات التسـييرية

للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

  حتـدد مهـام الوكـالة وتـنظـيمـها وسـيرهـا عن طريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 19 : : يــــتـم تـــمــــويـل عـــمــــلــــيــــات دعم ومــــســــاعـــدة
اHـؤسـسـات الـصـغــيـرة واHـتـوسـطـةr اHـنــصـوص عـلـيـهـا في
هــذا الـقــانــونr وكـذا نــفـقــات تــسـيــيــر الـوكــالــةr عن طـريق
حـسـاب الــتـخــصـيص اخلـاص رقم 124 - 302 الــذي عـنـوانه
"الـــصـــنـــدوق الــــوطـــني لـــتــــأهـــيل اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHـــتــــوســـطـــة ودعم االســـتــــثـــمـــار وتـــرقـــيـــة الــــتـــنـــافـــســـيـــة

الصناعية".

اHــاداHــادّة ة 20 :  :  تــنـــشــأ هــيـــاكل مــحــلـــيــة تــابـــعــة لــلـــوكــالــة
تتكون من : 

- مــراكــز دعـم واســتــشــارة لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة
واHــتــوسـطــةr مــهــمـتــهــا األسـاســيــة دعم إنــشـاء اHــؤســسـات

rوإ�اؤها ود�ومتها ومرافقتها rتوسطةHالصغيرة وا

- مـــشــــاتل اHـــؤســــســـات اHــــكـــلـــفــــة بـــدعم اHــــؤســـســـات
الناشئة واحتضانها.

  حتـدد مهـام مـراكز الـدعم واالستـشـارة للـمؤسـسات
الــصـغــيـرة واHــتـوســطـة ومــشــاتل اHـؤســسـات وتــنـظــيـمــهـا

وسيرهاr عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : تـنــشـأ لــدى الـوزارة اHــكـلــفـة بــاHـؤســسـات
الـصغيرة واHـتوسطة صـناديق ضمان الـقروض وصناديق
اإلطـالق وفـقــا لـلــتـنــظـيـم الـســاري اHـفــعـولr بــهـدف ضــمـان
قـــــروض لــلــمـــؤســســات الـــصــغــيــرة واHـــتــوســطـــة وتــرقــيــة

اHؤسسات الناشئة فــي إطار اHشاريع اHبتكرة. 

  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطــــبــــيق هـــــذه اHــــادة عن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : تـــتــــخـــذ الــــوزارة اHـــكــــلـــفــــة بـــاHــــؤســـســـات
الـــــصـــــغــــيـــــرة واHـــــتــــوســـــطـــــةr بــــالـــــتـــــشــــاور مـع الــــوزارات
والسلـطات اHـعنـية األخـرىr كل مبـادرة تهـدف إلى حتديد
احـتـيـاجـات اHــؤسـسـات الـصــغـيـرة واHـتـوســطـة في مـجـال
الـتـمـويلr وتـشـجـيع اسـتـحـداث الـوسـائل اHـالـيـة اHالئـمـة

لها.

Xـادّة ة 23 :  : تـسـهـر الـدولـة عـلى تـطـويـر الـشـراكـة بـHـاداHا
القطاعX الـعـام واخلـاصr وتعمل على توسيع مجال منح
االمــــتــــيــــاز فـــي مــــجــــال اخلــــدمــــات الــــعــــمــــومــــيــــة لــــفــــائــــدة

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة. 

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـنــشـأ لــدى الـوزارة اHــكـلــفـة بــاHـؤســسـات
الـصـغـيـرة واHـتـوســطـة هـيـئـة اسـتــشـاريـة تـسـمّى "اجملـلس
الوطـني لـلـتـشـاور من أجل تـطـويـر اHؤسـسـات الـصـغـيرة

واHتوسطة". 

يــشــكـل هــذا اجملــلـس فــضــاء لــلـــتــشــاورr ويـــتــكــون من
اHـــنــظـــمــات واجلــمـــعــيــات اHـــهــنـــيــة اHــتـــخــصـــصــة اHــمـــثــلــة
للمؤسساتr و�ثـلي القطاعات والهيئات اHعنية بإنشاء

وتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

rــادّة ة 25 : : بــعـــنـــوان إبــرام الـــصـــفــقـــات الـــعــمـــومـــيــةHــاداHا
تـسهـر اHـصـالح اHـعـنيـة لـلـدولـة ولـواحقـهـا عـلى تـخـصيص
جـزء من هـذه الصـفـقـات لـلـمـنـافسـة فـيـمـا بـX اHـؤسـسات
الـصغيرة واHـتوسطةr حـسب الشروط والكـيفيات احملددة

�وجب التنظيم اHعمول به.

26 :  : يـتم إعداد وتـنـفيـذ بـرامج عصـرنـة لفـائدة اHاداHادّة ة 
Xوذلك في إطـار حتس rتوسـطةHؤسـسات الصـغيـرة واHا
تــنــافــســـيــة اHــؤســســات الــصــغــيـــرة واHــتــوســطــة وتــرقــيــة

اHنتوج الوطني.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.
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اHـاداHـادّة ة 27 : :  تــشـجع الـدولــة وتـدعم عن طــريق اإلعـانـة
أو اHساعدة اHادية : 

rـمــثـلــة لــلـمــؤسـســات الـصــغـيــرة جـداHاجلـمــعـيــات ا -
rؤسساتHانحة خلدمات خاصة تلبي احتياجات هذه اHوا

- اجلــمـعــيــات و/أو جتـمــعــات اHـؤســســات الـصــغــيـرة
واHــتــوســطـــة الــتي تـــهــدف إلى حتــســـX تــنــافــســـيــة شــعب
الـــنــشـــاطr ال ســـيـــمــا تـــلك اHـــتـــعـــلــقـــة بـــاHــنـــاولـــةr من خالل
مـشـاركـة مـخـتـلف الـفـاعـلـX اHـتـدخـلـX في نـظـام تـصـنـيع
منـتوج مـادي أو غيـر ماديr أو خـدمة انـطالقا من الـبحث

والتطوير إلى غاية االستهالك النهائي.

 تـرتــبط االســتــفـادة مـن اإلعـانــة أو اHــسـاعــدة اHــاديـة
بـالـشروط اHـنـصوص عـلـيـها في دفـتـر الشـروطr ويـخضع
مـنــحـهــا إلى اتـفـاقــيـة ســنـويـة تــبـرم بــX الـوزارة اHـكــلـفـة
rـتـوسـطة والـتـجـمع أواجلمـعـيةHـؤسـسات الـصـغـيرة واHبا
وحتــدد الـــنـــشـــاطـــات الــســـنـــويـــة اHــتـــمـــاشـــيــة مـع األهــداف

اHقررة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 28 :  : �كن اجلمعيـات اHهنية والـتجمعات التي
rـتــوســطـةHـؤســســات الــصـغــيــرة واHتـنــشئ هــيــاكل لــدعم ا
االســــتــــفــــادة مـن الــــدعـم اHــــالي أو اHـــــادي لــــلــــدولـــــة طــــبــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اHاداHادّة ة 29 : : تتوقف االستـفادة من أحكام هذا القانون
عــــــلى تــــــقــــــد� تـــــــصــــــريح تــــــشــــــخــــــيــــــصـي دوري من طــــــرف
اHؤسـسات اHعـنية لـدى الوكالـة أو فروعهاr يـحدد �وذجه
�ــوجب قـرار من الـوزيــر اHـكـلف بــاHـؤسـسـات الــصـغـيـرة

واHتوسطة.

الفصل الثانيالفصل الثاني

ترقية اHناولةترقية اHناولة

اHـاداHـادّة ة 30 :  : تـعــتـبـر اHـنــاولـة األداة اHـفــضـلـة لـتــكـثـيف
نسيج اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

حتــظـى اHــنــاولــة بــســيــاســة تــرقــيــة وتــطــويــر بــهـدف
تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني.

31 :  : تـــتـــكـــفل الـــوكـــالـــة اHـــذكـــورة في اHـــادة 17 اHــاداHــادّة ة 
rنـاولةHبتـنفـيذ سـيـاسة الـدولة في مـجال تـطويـر ا rأعاله

ال سيما : 

rلألوامر XتلقHاآلمرين وا Xضمان الوساطة ب -

- جمع وحتـليل الـعـرض والطـلب الـوطني في مـجال
rناولةHقدرات ا

- تــــثـــــمـــــX إمـــــكـــــانــــيـــــات اHـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيــــرة
واHـــــــتــــــوســــــطــــــة فـي مــــــجــــــال اHــــــنــــــاولــــــة مـن خـالل بــــــرامج

rأدائها Xمتخصصة تهدف إلى حتس

- تـرقـية نـشـاطات اHـنـاولة والـشـراكة من خالل دعم
rناولةHبورصات ا

- ضــمـــان مــهــمـــة مــركـــز الــتـــنــســـيق في إطـــار نــظــام
rناولةHإعالمي موحد لبورصات ا

- إعداد عقود �وذجية حسب مقاربة الشعبة تتعلق
rلألوامر XتلقHبحقوق والتزامات اآلمرين وا

rدليل قانوني للمناولة Xإعداد وحتي -

- ضـمــان الـوسـاطـة بــX اآلمـرين واHـتــلـقـX لألوامـر
في حالة النزاعات.

32 :  :  تــشـــجع الــدولــةr بــعــنــوان تــقــويــة تــكــامل اHـاداHـادّة ة 
القدرات الوطنية للمناولةr ما يأتي : 

- اسـتبدال الـواردات من السـلع واخلدمات بـاإلنتاج
rالوطني

- إدراج اHـصــالح الــعــمـومــيــة اHــتـعــاقــدة لــبـنــد يــلـزم
الـــشـــركـــاء اHـــتــعـــاقـــدين األجـــانب بـــالـــلـــجـــوء إلى اHـــنـــاولــة
الـــوطـــنـــيـــةr ضـــمن عـــقـــود تـــوفـــيـــر اخلـــدمـــات والـــدراســات

rومتابعة وإنشاء التجهيزات العمومية

- إدراج بــــــنــــــد تـــــفــــــضـــــيــــــلـي ضـــــمـن دفـــــاتــــــر شـــــروط
اHـناقصـات واالستشـارات اHتـعلقـة بالصـفقـات العمـومية
الــوطــنـيــةr لـفــائــدة اHـتــعـهــدين الــذين يـلــجــؤون لـلــمـنــاولـة

اHقدمة من طرف اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 33 : : تـقـدم الـوكـالـة دعـمـا تـقـنـيـا ومـاديـا لـفـائدة
اHـــؤســـســـات الــصـــغـــيـــرة واHـــتــوســـطـــة اHـــنـــاولــة Hـــطـــابـــقــة
مـــنــتــوجــاتــهـــاr وذلك في إطــار ســـيــاســة تــطـــويــر اHــنــاولــة

الوطنية.

الفصل الثالثالفصل الثالث

تـــطــويــر مـــنــظــومــة اإلعـالم االقــتــصــادي حـــول اHــؤســســاتتـــطــويــر مـــنــظــومــة اإلعـالم االقــتــصــادي حـــول اHــؤســســات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة

34 :  : تــضـع الــوكــالــة نــظــامــا مــعــلــومــاتــيــا حــول اHـاداHـادّة ة 
اHـــؤســـســـات الـــصــــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةr يـــشـــكـل عـــلى وجه
اخلصوص أداة لالستشراف واHساعدة على اتخاذ القرار.
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اHـاداHـادّة ة 35 :  : يـجـب عـلى الــهـيــئـات واإلدارات اHــذكـورة
أدناهr تزويد منظومة اإلعالم االقتصادي حول اHؤسسات
الـــصـــغــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة �ـــخــتـــلـف اHــعـــلـــومـــات احملـــيـــنــة

اHتضمنة في البطاقيات التي حتوزها.

ويتعلق األمر على وجه اخلصوصr ببطاقيات : 

rالديوان الوطني لإلحصاء -

rركز الوطني للسجل التجاريHا -

- الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلــتـــأمـــيــنـــات االجـــتــمـــاعـــيــة
rللعمال األجراء

- الــصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمــان االجــتــمــاعي لــغــيـر
 rاألجراء

rاإلدارة اجلبائية -

rإدارة اجلمارك -

rالغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- جمعية البنوك واHؤسسات اHالية.

اHـاداHـادّة ة 36 : : تــتـعــلق اHـعــلـومــات اHـذكــورة في اHـادة 35
أعاله على وجه اخلصوصr �ا يأتي : 

- تعريف اHؤسسـات وحتديد موقعـها وحجمها وفق
rادة 5 أعالهHعايير احملددة في اHا

- قـطــاعـات الـنــشـاط الــذي تـنـتــمي إلـيه اHــؤسـسـات
rعمول بهاHوفق القائمة ا

- د�ـوغرافية اHـؤسسات �فـهوم التأسـيس وانتهاء
rالنشاط وتغييره

- مــــخـــتـــلف اHــــؤشـــرات االقـــتــــصـــاديـــة الـــتـي تـــمـــيـــز
اHؤسسات.

  حتدد كيفـيات احلصول على اHـعلومات الواردة في
هـذه الــبـطـاقــيـات ووضــعـهــا حتت الـتــصـرف �ــوجب قـرار
مــشـــتــرك بـــX الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

واHتوسطة والوزراء اHكلفX بالقطاعات اHعنية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادّة ة 37 :  :  تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:

rاليةHؤسسات اHالبنوك وا -

rXشركات التأم -

rالوكاالت العقارية -

- شركات االستيراد.

اHـاداHـادّة ة 38 :  : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 01-18 اHـؤرخ
في 27 رمـضـان عام 1422 اHـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  تـبــقى الـنــصـوص الــتـنــظـيــمـيــة لـلــقـانـون
رقم 01-18 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2001 واHــتـــضـــمن الـــقـــانــون الـــتـــوجــيـــهي
لترقـية اHؤسـسات الصغـيرة واHتـوسطةr ساريـة اHفعول
إلى غـايـة نـشـر الـنـصـوص التـنـظـيـمـيـة اHـتـخـذة لـتـطبـيق

هذا القانون.

اHاداHادّة ة 40 :  :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقــم قـانـون رقــم 17-03 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1438
اHــوافـق اHــوافـق 10 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2017 يـــعــدr يـــعــدّل ويــتــمل ويــتــمّم األمــرم األمــر
رقـم رقـم 70 -  - 20 اHــــــــؤر اHــــــــؤرّخ في خ في 13 ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1389
19 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالــة اHــوافق اHــوافق 

اHدنية.اHدنية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و140
rو143 (الفقرة 2)  و144 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اHــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rدنيةHباحلالة ا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا


