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اIاداIادّة 10 : تلغى اIادّتان 4 و8 من اIرسوم التنفيذي
رقم 94-450 اIــــــؤرّخ في 15 رجب عــــــام 1415 اIــــــوافق 19

ديسمبر سنة 1994  واIذكور أعاله.

11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريـّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق
13 ديسمبر سنة 2005.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم تنتنـفيذي رقم  فيذي رقم  05 -  - 472 مؤرخ في  مؤرخ في 11 ذي ال ذي الـقعدةقعدة
عـام ام 1426 اI اIـوافق وافق 13 دي ديـسـمـبـر سر سـنة نة r r2005 يـتـعـلــقعـلــق

بإجراءات جــرد اIواد احملجـوزةبإجراءات جــرد اIواد احملجـوزة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اIــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23 يــونـــيــو ســـنــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالّـذي يـحـدّد القـواعـد ا

rادّة 39 (الفقرة 2) منهIالسيّما ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004
واIتـعـلق بـشـروط �ـارسة األنـشـطـة الـتجـاريـة r ال سـيّـما

rادّتان 30 و  32 ( الفقرتان 2 و 3) منهIا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 04 -136
اIــــؤرخ في 29  صـــفـــر عـــام 1425 اIــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2004 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 05 -161
اIــؤرخ في 22 ربـــيع  األول عــام 1426 اIـــوافق  أوّل مـــايــو

rأعضاء احلكومة  Xتضمن تعيIسنة 2005  وا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95 -364
اIــــؤرخ في 18 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1416  اIــــوافق 11
نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1995 الّـــذي يـــحــــدد إجـــراءات جـــرد اIـــواد

rاحملجوزة

اIاداIادّة ة 6 :  تـعدّل اIادّة 21 من اIرسـوم التنفيذي رقم
94-450 اIـــــــــــــــؤرّخ فـي 15 رجـب عـــــــــــــــام 1415 اIـــــــــــــــوافـق 19

ديسمبر سنة 1994  واIذكور أعاله كما يأتي : 

"اIـادّة 21  : يـرأس اجمللـس البـيـداغـوجي مدرّس  في
اIـركز يعـيّن من بX اIدرسـX الدائمX الـذين  لهم أعلى
رتـــبـــة أو درجــــة Iـــدة ثالث (3)  ســـنــــوات بـــقـــرار يــــتـــخـــذه

الوزير اIكلّف باجلماعات احمللية .

ويتكوّن اجمللس البيداغوجي من : 
................................................................  -

Xالـــــدائـــــمـــــ XـــــدرســـــIعـن ا Xثـالثـــــــة (3)  �ـــــثـــــلـــــ  -
ينتخبهم زمالؤهم Iدة ثالث (3) سنوات".

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  :  تــــعــــدّل اIـــادّة 22  (اIـــطـــة 3) مـن اIــــرســـوم
الــــتــــنــــفـــــــيــــذي رقم 94-450 اIـــــــؤرّخ في 15 رجــــب عــــام
1415 اIـوافــق 19 ديـسـمـبـر سـنة 1994  واIــــذكـور أعـــاله

كما يأتي : 

"اIادّة 22 : .......................................................
.............................................................................

- يـعـد مـقـتـرحات بـرامج الـبـحث الـتي تـعـرض  على
مجلس اإلدارة".

اIــاداIــادّة ة 8 :  :  تــعــدّل اIــادّة 23  من اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقم 94-450 اIــــــؤرّخ في 15 رجب عــــــام 1415 اIــــــوافق 19

ديسمبر سنة 1994  واIذكور أعاله كما يأتي : 

"اIادّة 23  : : يـحضّـر اIديـر ميـزانـية اIـركز ويـقدمـها
إلـى مــجـــلس اإلدارة لـــلـــمـــداولــة فـــيـــهــا ثـم  يــعـــرضـــهـــا عــلى

الوزير الوصي للموافقة عليها ".

9 :  :  تـــــعـــــدّل وتـــــتـــــمّـم  اIــــادّة 24  من اIـــــرســــوم اIــــاداIــــادّة ة 
الــــتــــنـــفــــــيــــذي رقم 94-450 اIـــــــؤرّخ في 15 رجــــب عــــــام
1415 اIــوافـــق 19 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1994  واIـــذكــور أعاله

كما يأتي : 

"اIادّة 24 : .......................................................
.............................................................................

يتكوّن باب اIوارد من : 
- إعـــانــات الـــدولـــة واجلــمـــاعــات احملـــلـــيــة والـــهــيـــئــات

r العمومية
rركزIرتبطة بنشاط اIاإليرادات ا -

- الهبات والوصايا".

  (الباقي بدون تغيير) . 
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اIـاداIـادّة ة 5 : :  يـعــدّ مـحــضـر اجلـرد في ثالث (3) نـسخ في
أجل أقـــصـــاه ثــمـــانـــيــة (8) أيـــام ابــتـــداء من تـــاريخ نـــهـــايــة

التحقيق.
يجب  أال يتضمن شطبا أو حشوا أو إحالة.

يــوقع مـحــضــر اجلـرد اIــوظــفـون اIــكــلـفــون بــتـحــريـر
احملضـر ومرتـكب اخملالفـــة  أو وكيـلـه اIؤهل قـانونا. وفي

حالة الرفضr يذكر ذلك في محضر اجلرد.

يـــبــلـغ مــحـــضـــر احلـــجــز إلى اIـــديـــر الـــوالئي اIـــكــلّف
بــالــتـــجــارة الــذي يـــرســله إلى وكـــيل اجلــمــهـــوريــة اخملــتص
إقـلــيـمـيـا وفـقـا لـلـمــادّة 55  (الـفـقرة 2) من الـقـــانون رقــم
04 - 02 اIــــؤرخ في 5  جــــمــــادى األولى عــــام 1425 اIــــوافق

23 يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 6 :  :  يــــعـــــدّ مــــحـــــضــــر اجلــــرد حتـت مــــســـــؤولــــيــــة
اIـــوظـــفــX اIـــكـــلّـــفــX بـــتـــحـــريــر احملـــضـــر والّـــذين �ـــكــنـــهم
االســتـــعــانـــة بــأي خـــبــيـــر إذا  كــانت مـــســاهـــمــتـه ضــروريــة

لتحرير اجلرد وتقدير اIواد احملجوزة.

تــكـــون نــفــقـــات تــدخل اخلـــبــيــر اIـــطــلــوب عـــلى عــاتق
مرتكب اخملالفة.

اIـاداIـادّة ة 7 :  :  في حـالــة الـتــحـقــيق في اجلـردr يــتم إجـراء
جــرد جــديــد و/أو جـرد تــكــمــيــلي يــتــضــمن األســبـاب الــتي

تبرر ذلك.

اIــاداIــادّة ة 8 : يــتـم تــقـــديــر اIـــواد الــتـي ¦ جــردهـــا حــسب
قيـمـتهـا الـتجـاريـة احلقـيـقـية r عـلى أســــاس سعــــر الـبيع
اIــطــبـــق من مــرتــكب اخملــالــفــة  والّــذي يــحـدد حــسـب آخـر
الـفــواتـيـر احملـرّرة واIـتـعـلـقـة بـنـفس اIـواد أو مـواد �ـاثـلـة
أو في حـالـة عـدم تـوفـر هـذا الـسـعــرr بـالـلـجــوء إلـى سـعــر
الـــســـوق  احلـــقـــيــقــي أو ســعـــر الـــبــيــع اIــطـــبـق فــي نــفـس
الـشـــروط الــتـجــاريــة من األعــوان االقـتــصــاديــX اآلخـرين

الذين �ارسون نفس نشاط مرتكب اخملالفة .

اIـاداIـادّة ة 9 : : تــلــــغى أحـكــــام اIـــرســوم الـتّـنـــفـيـذي رقـم
95 - 364 اIؤرخ في 18 جمـادى الثانـية عام 1416  اIوافق

11 نــوفــمــبــر ســنـة 1995 الــذي يــحــدد إجــراءات جــرد اIـواد

احملجوزة.

اIاداIادّة ة 10:  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1426 اIـوافق
13 ديسمبر سنة 2005.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة ة األولـى األولـى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادّة 39 (الـفـقرة 2)
من الـقـانون رقم 04 - 02 اIـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
rــــذكـــــور أعالهIــــوافق  23 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2004  واI1425 ا

يــــهــــدف هــــذا اIــــرســــوم إلى حتــــديــــد إجــــراءات جــــرد اIـــواد
احملجوزة.

اIـــاداIـــادّة ة 2  :   :  يــشــتــمـل جــرد اIــواد احملـــجــوزة اإلحــصــاء
الــوصــفي والـتــقــديــري  جملـمــوع اIــواد مــوضـوع مــخــالــفـات
أحــــكــــام اIــــواد 10 و11 و13  و14  و20  و22  و23  و24  و25
و26 و27  (احلالتX 2 و 7) و 28  من الـقانون رقم 04 - 02
اIـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اIـوافق  23 يــونـيـو
سـنـة 2004  واIــذكـور أعالهr  واIـادّة  32 من الــقـانـون رقم
04 -08 اIـؤرّخ في 27 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1425 اIـوافق

14 غــــشـت  ســــنــــة 2004  واIـــــذكـــــور أعالهr  وكـــــذا الـــــعـــــتــــاد

والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها.

اIــاداIــادّة ة 3  :  يـكون جـرد اIـواد  والـعـتاد والـتـجـهـيزات
rيــــعـــدّ في  شـــكل  جـــدول جـــرد r احملـــجـــوزة مـــحل مـــحـــضـــر
يــحــرّره اIــوظــفــون اIــكــلــفــون بــتــحــريــر احملــضــرr  ويــرفق

�حضر معاينة اخملالفة الّذي ينص على احلجز.

يــــلـــحـق �ـــوذج مــــحـــضــــر اجلـــرد اIــــذكـــور أعـاله بـــهـــذا
اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 4 :  يـجب أن يـتضـمن مـحـضـر اجلردr ال سـيّـما
ما يأتي :

- رقم وتـاريـخ مـحــضــر إثــبـات اخملــالــفـة الّــذي يــبـرر
rاحلجز وحترير اجلرد

rنازعات حملضر اجلردIرقم التسجيل في سجل ا -
- الـــــهــــويــــة والــــنــــشــــاط و الـــــوضع الــــقــــانـــــوني ورقم

rالسجل التجاري وعنوان مرتكب اخملالفة
- طـــبــيـــعـــة وكـــمـــيــة اIـــواد والـــعـــتـــاد والــتـــجـــهـــيــزات
احملـــجـــوزة والـــتـي ¦ جـــردهـــا وتـــقـــديــــرهـــا  طـــبـــقـــا لـــوحـــدة

rالقياس وكذا قيمتها الوحدوية واإلجمالية
rتاريخ  وحتديد مكان إجراء اجلرد  -

-  حتـديـد مـكــان إيـداع اIـواد والـعـتــاد والـتـجـهـيـزات
rاحملجوزة وكيفيات حراستها

- هــويــة ونــوعــيــة وإمــضـــاء اIــوظــفــX الّــذين قــامــوا
rبعملية احلجز واجلرد

- اسم ولقب وإمضاء اخملالف.
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اIلحـــــــقاIلحـــــــق

محضر محضر جرد (جدول اجلرد) اIوادr العتاد والتجهيزاتجرد (جدول اجلرد) اIوادr العتاد والتجهيزات
 احملجوزة اIرفق �حضر  معاينة اخملالفة احملجوزة اIرفق �حضر  معاينة اخملالفة

- رقم وتاريخ محضر معاينة اخملالفة :.......................................................................................................
- رقم تسجيل محضر اجلرد في سجل اIنازعات :.......................................................................................
- هويةr نشاطr رقم السجل التجاري وعنوان مرتكب اخملالفة : .....................................................................

أوأوّال ـ  جرد اIواد :ال ـ  جرد اIواد :

تاريخ ومكانتاريخ ومكانالكميةالكميةالطبيعةالطبيعة
إجراء اجلردإجراء اجلرد

مكان اإليداع وكيفيات احلراسةمكان اإليداع وكيفيات احلراسة
( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)

القيمةالقيمة
الوحدوية (الوحدوية (*)

القيمة اإلجماليةالقيمة اإلجمالية
(مع كل الرسوم)(مع كل الرسوم)

ثانيا ـ  جرد العتاد :ثانيا ـ  جرد العتاد :

تاريخ ومكانتاريخ ومكانالكميةالكمية
إجراء اجلردإجراء اجلرد

مكان اإليداع وكيفيات احلراسةمكان اإليداع وكيفيات احلراسة
( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)

القيمةالقيمة
الوحدوية (الوحدوية (*)

القيمة اإلجماليةالقيمة اإلجمالية
(مع كل الرسوم)(مع كل الرسوم)

ثالثا ـ  جرد التجهيزات :ثالثا ـ  جرد التجهيزات :

تاريخ ومكانتاريخ ومكانالكميةالكميةالطبيعةالطبيعة
إجراء اجلردإجراء اجلرد

مكان اإليداع وكيفيات احلراسةمكان اإليداع وكيفيات احلراسة
( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)( مرتكب اخملالفة أو مصالح أمالك الدولة)

القيمةالقيمة
الوحدوية (الوحدوية (*)

القيمة اإلجماليةالقيمة اإلجمالية
(مع كل الرسوم)(مع كل الرسوم)

(*)  حتـدد الـقـيـمـة عـلى أسـاس سـعـر الـبـيع اIـطـبـق (بـالـلـجـوء إلى الـفـواتـيـر) أو بـالـنـسبـة إلـى سـعـر الـسـوق أو سـعر
البيع اIطبق من طرف األعوان االقتصاديX اIمارسX لنفس نشاط مرتكب اخملالفة.

اسمr لقبr صفة وإمضاءاسمr لقبr صفة وإمضاء
اIوظفX الذين قاموا بعملية اIوظفX الذين قاموا بعملية اجلرداجلرد

اسمr لقب وإمضاءاسمr لقب وإمضاء
مرتكب اخملالفةمرتكب اخملالفة

الطبيعةالطبيعة


