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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـرســوم تنـفـيـذي رقم  مـرســوم تنـفـيـذي رقم 13 -  - 84 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة q2013 يــــحــــددq يــــحــــدد
كـيــفــيــــات تـنــظــيم وتــسـيــيــر الــبـطــاقــيـــة الـوطــنــيــةكـيــفــيــــات تـنــظــيم وتــسـيــيــر الــبـطــاقــيـــة الـوطــنــيــة
Gــرتـــكــبــــي أعــمـــــال الــغش ومـــرتــكـــبــي اخملـــالــفـــــاتGــرتـــكــبــــي أعــمـــــال الــغش ومـــرتــكـــبــي اخملـــالــفـــــات
اخلــطــيــــرة لــلــتــشــريــعـات والــتــنــظــيـــمــات اجلــبــائــيـةاخلــطــيــــرة لــلــتــشــريــعـات والــتــنــظــيـــمــات اجلــبــائــيـة
والتـجـارية واجلمـركية والـبنكـية واGالـية وكذا عدموالتـجـارية واجلمـركية والـبنكـية واGالـية وكذا عدم

القيام باإليداع القانوني حلسابات الشركة.القيام باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

q ووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

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

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-87 اGـــــؤرخ في 27 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1395 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 1975

qاجلبائية Xوافقة على القوانGتضمن اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21 يولـيو سنة 1979 واGـتضمن

qتممGعدل واGا qقانون اجلمارك
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

qتممGعدل واGا qرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اGؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اGــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واGـــتـــضـــمن
قانون اGـالية لسنة q2002 ال سيـما اGادة 41 منه اGـؤسسة

qلقانون اإلجراءات اجلبائية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اGطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qوتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اGؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةGوا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 05-06  اGـؤرخ في 18 رجب
عـام 1426 اGـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واGـتعـلـق �ـكـافـحة

qتممGعدل واGا qالتهريب
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- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
قــانـون اGــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2006 ال سـيــمـا اGـادة 13

qتممةGعدلة واGا qمنه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اGــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمن قـانون

qادة 29 منهGال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

 qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ـــــقــــتـــــضى  اGــــرســـــوم  الــــرئـــــاسي رقم 10 - 236
اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واGــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اGــعـدل

qتممGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــادة q13 اGـــعـــدلــة
واGــــتـــمــــمـــةq مـن األمـــر رقم 06-04 اGــــؤرخ في 19 جـــمـــادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
قانـون اGالـية الـتكـميـلي لسـنة q2006 يهـدف هذا اGـرسوم
إلى حتديـد كـيفـيات تـنـظيم وتـسـييـر البـطـاقيـة الـوطنـية
Gـــرتـــكــبي أعـــمــال الـــغش ومـــرتــكـــبي اخملـــالــفـــات اخلــطـــيــرة
لـــلـــتـــشـــريـــعــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات اجلــــبـــائـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة
واجلـمـركيـة والـبـنـكـيـة واGـاليـة وكـذا عـدم الـقـيـام بـاإليداع
الــقـــانـــوني حلـــســـابـــات الــشـــركــــةq الـــتـي تـــدعـى في صـــلب

النص "البطاقية الوطنية Gرتكبي أعمال الغش".

اGادة اGادة  2  :  : الـبطاقيـة الوطنـية Gرتكـبي أعمال الغش
هي قاعدة معطيات �ركزة للمعلومات اGتعلقة �رتكبي
اخملـالـفات اخلـطـيـرة لـلـتـشـريـعـات والـتـنـظـيـمـات اجلـبـائـية
والتجارية واجلمركية والبنكية واGالية وكذا عدم القيام

باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
يتم تزويد هذه الـبطاقية من طـرف اGصالح اGؤهلة
لـلوزارة اGكلفـة باGالية والـوزارة اGكلفة بـالتجارة وبنك

اجلزائر.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــسـجل فـي الـبــطـاقــيـة الــوطــنـيــة Gـرتــكـبي
أعــــمـــال الــــغش كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــوي ارتـــكب
مــخـالــفــة خـطــيـرة لــلـتــشــريـعــات والـتــنـظــيــمـات اجلــبـائــيـة
والـتـجـاريـة واجلـمـركـيـة والـبـنـكـيـة واGـالـيـة وكـذا الـذي لم

يقم باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
qعـنــدمـا تــرتـكـب اخملـالــفـة من طــرف شــخص مـعــنـوي

.Xتد هذا التسجيل إلى �ثليه القانوني�

4 :  : تـــعـــدّ مـــخـــالـــفــات خـــطـــيـــرة يـــتـــرتـب عـــنـــهــا اGــادة اGــادة 
تسجيل مرتكبـيها في البطاقية الوطنية Gرتكبي أعمال

الغشq اخملالفات اGتعلقة على اخلصوص �ا يأتي :
q التملص من الوعاء ودفع الضرائب -

- اGـنــاورات الـتــدلـيـســيـة والـتــصـريــحـات في اجملـال
qاجلبائي واجلمركي وكذا التجاري

-  حتــــويـل االمــــتـــــيـــــازات اجلــــبـــــائــــيـــــة واجلـــــمــــركـــــيــــة
qوالتجارية عن وجهتها

qارسة األنشطة التجارية�  -
q ستهلكGحماية وصحة ا  -

qاليةGالعمليات البنكية وا -
qاإلشهار القانوني -

- اGساس باالقتصاد الوطني.
Xبـقـرار مـشـتـرك ب qـذكـورة أعالهGحتـدد اخملـالـفـات ا
الــوزيـــر اGـــكـــلف بـــاGـــالـــيـــة والــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــتـــجــارة

والوزير اGكلف بالعدل.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـن مـــعــايـــنـــة اGـــصـــالــح اGـــؤهــــلـــة
قــانــونـــا خملــالــفـــة خــطـيـــرةq إجــبــاريـــة إجــــراء الــتــسـجــيـل
الــفــــوري Gــرتــكــبــــهـا فــي الــبـطــاقــيــة الــوطــنــيــة Gــرتـكــبي

أعمال الغش.

اGــادة اGــادة 6 :  :  يــتــعــX عـــلى اإلدارة أو اGــؤســـســة مــصــدر
تـــســــجـــيل شــــخص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنـــوي فـي الـــبـــطــــاقـــيـــة
الــوطـنـيـة Gــرتـكـبي أعــمـال الـغشq اGــبـاشـرة في إجـراءات
شطبه الفوري منـهاq تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع

األسباب التي بررت تسجيله.
يتـرتب عن شطب أي شـخص مـعنـوي من البـطاقـية
Xشطب �ثليه القانوني qرتكبي أعمال الغشG الوطنية

اGسجلX بهذه الصفة.

7  : :  تــــــقـــــــوم اإلدارة أو اGــــــؤســــــســــــةq مــــــصــــــدر اGـــــادة اGـــــادة 
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي
أعــمــال الــغـش  بـتــبــلــيـغ الـشــخـص الــطــبـيــعـي أو اGــعــنـوي
qفي أجل خــمــســة عــشـر (15)  يــومــا qــعــني بــهــذا اإلجــراءGا

بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به.
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يــســري هــذا األجل اعــتـبــارا من تــاريخ إمــضــاء طـلب
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي

أعمال الغش.
اGـادة اGـادة 8 : : الـبـطـاقيـة الـوطنـيـة Gـرتكـبي أعـمـال الغش
.XؤهلGمؤمنة وسرية. وال �كن تبليغها إال لألشخاص ا
يـتعX عـلى كل شخص �كـنه االطالع على البـطاقية
الـوطـنـية Gـرتـكبـي أعمـال الـغشq احلـرص على االسـتـخدام

القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
اGـادة اGـادة 9 : : تتـولى مـصـالح اGـديريـة الـعامـة لـلـضرائب
تــنـظــيم وتــســيــيـر الــبــطــاقــيـة الــوطــنــيـة Gــرتــكــبي أعــمـال

الغـش. وتكلـف �ا يأتي :
Xإجــراء تــســجــيل وشــطب األشــخــاص الــطــبــيــعــيــ -
واGـعــنــويــX مــرتــكـبـي اخملـالــفــات اخلــطــيــرة لـلــتــشــريــعـات
والـتنـظيـمات اجلـبائـية والـتـجاريـة واجلمـركيـة والبـنكـية
واGـــالــــيــــة وكـــذا الــــذين لـم يـــقــــومــــوا بـــاإليــــداع الــــقـــانــــوني

qحلسابات الشركة
- إنـــشــاء قـــاعــدة اGـــعـــطــيـــات اGـــمــركـــزة لــلـــبـــطــاقـــيــة

qرتكبي أعمال الغش وحتيينها وإدارتهاG الوطنية
qعطيات على دعائم مغناطيسية وماديةGحفظ ا -

- وضع اGــعـــطـــيـــات احملــيـــنـــة لــلـــبـــطــاقـــيـــة الــوطـــنـــيــة
Gـرتـكـبي أعـمـال الـغشq حتت تـصـرف اإلدارات والـهـيـئات

qؤهلةGؤسسات اGوا
- إعالم كل شــخص طـــبــيــعي أو مــعــنــوي بــوضــعــيــته

qرتكبي أعمال الغشG جتاه البطاقية الوطنية
- اتخـاذ التدابـير التـي تسمح بـتفادي كل اسـتخدام
سـيء أو تــدلـــيـــسي لـــوثـــائق ودعـــائم اGـــعـــلـــومــة اGـــتـــعـــلـــقــة

qرتكبي أعمال الغشG بالبطاقية الوطنية
- ضـمــان األمن اGــادي لـقــاعـدة مــعــطـيــات الـبــطـاقــيـة

qرتكبي أعمال الغشG الوطنية
- ضـــــمـــــان أمن وإدارة الـــــوصـــــول إلـى الـــــبـــــطـــــاقـــــيــــة

الوطنية Gرتكبي أعمال الغش.
حتــدد إجـراءات الـتــسـجــيل والـشـطـب من الـبـطــاقـيـة
الوطـنيـة Gرتـكبي أعمـال الغش  وكـذا الكـيفـيات الـتقـنية
لـتـسـيـيـرهـا بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة

والوزير اGكلف بالتجارة والوزير اGكلف بالعدل.
10 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل


