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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 14 -  - 238 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـامال عـام
1435 اIــوافـق  اIــوافـق 25 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة r2014 يــعــــدل ويــتــمـمr يــعــــدل ويــتــمـم

اIـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقـم اIـــرســـوم الـــتـــنـــفــيــــذي رقـم 96-205 اIـــؤرخ فـي  اIـــؤرخ فـي 18
مـحـرم عـام مـحـرم عـام 1417 اIوافـق  اIوافـق 5 يونـيـو سنـة  يونـيـو سنـة 1996 الذي الذي
يــحــــدد كــيــفـيـــات تــســيـــيـــر حــســـــاب الــتــخــصـيـصيــحــــدد كــيــفـيـــات تــســيـــيـــر حــســـــاب الــتــخــصـيـص
اخلـــــاص رقـم اخلـــــاص رقـم 084-302 الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق

اخلاص لترقية الصادرات".اخلاص لترقية الصادرات".

ــــــــــــــــــــ

    rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-3 و125
r( الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

rتممIعدل واIا rاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

 rباحملاسبة العمومية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95-27 اIـؤرخ في 8 شـعـبان
عــام 1416 اIــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  1995 واIـــتـــضـــمن

rادة 195 منهIال سيما ا r1996 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اIـادة 89

rمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

rادة 88 منهIال سيما ا r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 205-96
اIــؤرخ فـي 18 مـحــرم عـام 1417 اIـوافـق 5 يـونـيــو سـنـة
1996 الــــــذي يـــــحــــــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــــات تـــــســــــيــــــيــــــــر حـــــســــــــاب

الــــــتـــــــخـــــــصــــــيــص اخلــــــــاص رقـم 084-302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
rتممIعدل واIا r"الصندوق اخلاص لترقية الصادرات"

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اIادة 88 من الـقانون
رقم 13-08 اIــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
r2014 ـالية لـسنةIـتضمن قـانون اIديسـمبر سنة 2013 وا
يعدل ويتمم هـذا اIرسوم أحكام اIرسـوم التنفيـذي رقـم
96-205 اIـــــــــؤرخ فـي 18 مــــــــحــــــــرم عــــــــام 1417 اIــــــــوافـق 5

يونيـو سنـة r1996 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اIـادة 3 من اIـرســوم
الـتـنـفـيـذي رقـم 96-205 اIــؤرخ فـي 18 مـحــرم عـام 1417
اIـوافـق 5 يــونــيـــو ســنــة r1996 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكـور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اIـادّة 3 : يقيد في هذا احلساب  :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rحصة 10 % من الرسم الداخلي على االستهالك -

rمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- جــزء من اIــصــاريف اIــرتــبــطــة بــدراســة األسـواق
اخلــــارجـــيــــة وإعالم اIــــصـــدريـن ودراســـة حتــــســـX نــــوعـــيـــة

rوجهة للتصديرIنتجات واخلدمات اIا

- جـــــزء مـن مـــــصـــــاريـف مـــــشـــــاركـــــة اIـــــصـــــدريـن في
اIــعـارض والــعـروض والــصـالــونـات اIــتـخــصـصــة بـاخلـارج
وكـــــذا الـــــتــــكـــــفل �ـــــصـــــاريف مـــــشــــاركـــــة اIـــــؤســــســـــات في

rنتديات التقنية الدوليةIا

- الـــتــكــفل اجلـــزئي اIــوجه لـــلــمــؤســســـات الــصــغــيــرة
واIــــتــــوســـــطــــــة من أجـل إعــــداد تــــشــــخــــيـص (الــــتــــصــــديــــر)

rوإنشــاء خاليــا  (تصدير)  داخلية

- الــتـكــفل بــجــزء من تــكـالــيف الــبـحـث عن األسـواق
اخلـــارجــــيــــة الــــتي يــــتـــحــــمــــلـــهــــا اIــــصـــدرون وكــــذا اإلعــــانـــة
اخملــــصـــــصــــة لإلنــــشــــاء األولـي لــــلــــوحــــدات الــــتــــجــــاريــــة في

rاألسواق اخلارجية

- اإلعانة اخملصصـة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية
لــلــمـنــتـوجــات واخلــدمـات اIــوجـهــة لــلـتــصـديــر واســتـعــمـال
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الـــتــقـــنـــيـــات احلـــديــثـــة لـإلعالم واالتـــصـــال (إحــداث مـــواقع
r(... إلكترونية

- اإلعـانـة اخملــصـصـة إلنـشــــاء الـعالمـــات الــتـجـاريـــة
وكـــــذا الــتــكــفـل �ـــصــاريف حــمـــايــة اIــنــتـــجــات اIــوجــهــــة
لـلــتــصـديــر فـي اخلــارج (الــعالمـات الــتــجـاريــة والــعالمـات
وبــــراءات االخــــتــــراع) وتــــمــــويل اIــــيــــدالــــيــــات واألوســــمـــة
اIمنوحة سنـويا للمصدرين ذوي النجاعة واIكافآت على
rتعلقة بالصادرات خارج احملروقاتIاألبحاث اجلامعية ا

- اإلعــانـة اخملــصــصــة لـتــطــبــيق بــرامج الــتـكــوين في
rتعلقة بالتصديرIهن اIا

- جـزء من مـصـاريف الـنقل لـتـصـديـر اIواد الـقـابـلة
rللتلف أو ذات الوجهة البعيدة

- جزء من اIـصاريف اIتـعلقـة بالتـنظيم واIـشاركة
في الـتـظـاهـرات اخلـاصـة اIـنـظـمـة عـلى اIـسـتـوى الـوطـني
واخملـــصـــصـــة لـــتـــرقـــيـــة اIـــنـــتـــوجـــات اجلـــزائـــريـــة اIـــوجـــهــة

للتصدير".

اIـاداIـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 29 شـــوّال عــام 1435 اIــوافق 25
غشت سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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