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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نظام رقم نظام رقم 16-04 مؤرخ في  مؤرخ في 17 صفر صفر عام عام 1438 اHوافق اHوافق 17 
نوفمبر سنة نوفمبر سنة r2016 يعدل ويتمم النظام رقم r يعدل ويتمم النظام رقم 01-07
الــمــــــؤرخ فــــي الــمــــــؤرخ فــــي 15  مـــحـــــرم عـــــاممـــحـــــرم عـــــام 1428 اHـوافـــقاHـوافـــق
3  فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة 2007 واHـتــعـلق بــالـقــواعـد اHــطـبــقـة واHـتــعـلق بــالـقــواعـد اHــطـبــقـة
عـــــلى اHــــعــــامـالت اجلــــاريــــة مـع اخلــــارج واحلــــســــابــــاتعـــــلى اHــــعــــامـالت اجلــــاريــــة مـع اخلــــارج واحلــــســــابــــات

بالعملة الصعبة.بالعملة الصعبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك اجلزائر

- �قـتـضى األمر رقم 75-59 اHـؤرخ في20  رمـضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واHـــتـــضــمن

rتمّمHعدّل واHا rالقانون التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبـان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واHـتضمن

rتمّمHعـدّل واHا rقـانون اجلـمارك

- و�قـتضى األمر رقم 96-09 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واHتعـلق باالعـتماد

rاإليجاري

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اHــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اHــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واHــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـY بـالـصـرف وحـركة

rتمّمHعدّل واHا rرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أوّل
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بتطوير االستثمارHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHـؤرخ في 19 جـمادى
األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rتمّمHعدّل واHا rوتصديرها

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـــى األمــــــــر رقم 03-11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـتـعلق بـالـنقـد والـقرضr اHـعـدّل واHتـمّمr ال سـيّمـا اHادة

r62 (النقطة م) منه

- وبــمـقــتــضـى الـقــانـون رقـم 05-01 الــمـؤرخ في
27 ذي احلــــجــــة عــــام 1425 اHــــوافق 6 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2005

واHتـعلق بـالوقايـة من تـبييـض األموال وتمـويل اإلرهاب
rتمّمHعدّل واHا rومكافحتهما

- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اHؤرخ في 18 جـمادى
الثـانية عام 1426 اHوافق 25 يولـيو سنة 2005 واHـتضمن

r2005 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتمّمHعدّل واHا rتعلق باحملروقاتHوا

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

rبترقية االستثمار

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Yتعي

- و�ــقـتــضـى اHــرســوم الــرئاسي الــمـؤرخ في 24
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اHـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004
واHــتــضــمـن تــعــيـــY أعــضــاء في مـــجــلس الــنـــقــد والــقــرض

rلبنك اجلزائر

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Yتعي

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرئــاسي اHـؤرخ في 5 صـفـر
عــــام 1437 اHــــوافق 17 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHــــتــــضـــمن

rأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Yتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 24
شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 31 مـايـو سـنـة 2016 واHـتـضمن

rمحافظ بنك اجلزائر Yتعي

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 07-01 اHـــــؤرخ في 15
مــحــرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلق
بـــالــقـــواعــد اHـــطــبـــقـــة عــلى اHـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

rتمّمHعدّل واHا rواحلسابات بالعملة الصعبة
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- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 12-03 اHـــــؤرخ في 14
مـحـرّم عام 1434 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة 2012 واHـتـعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما

- وبـــــعــــــد االطـالع عـــــلـى مـــــداوالت مــــــجـــــلـس الـــــنــــــقـــــد
r2016 والقرض بتاريخ 17 نوفمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHادة األولى :اHادة األولى : يعـدل هذا الـنـظام ويـتـمم النـظام رقم
07-01 اHـؤرخ في 15 مــحــرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبــرايـر

ســنــة 2007 واHــتــعـلـق بــالــقــواعـد اHــطــبــقــة عــلى اHــعــامالت
اجلـاريـة مع اخلـارج واحلـسـابـات بـالعـمـلـة الـصـعـبـةr اHـعدّل

واHتمّم.

اHــادة اHــادة 2 : : تُـــعـــدّل وتُـــتـــمـم اHــادة 61 من الــنــظــام رقم
07-01 اHـؤرخ في 15 مــحــرم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبــرايـر

سنة 2007 اHذكور أعالهr وتُحرّر كما يأتي :

" اHــادة 61 : �ــكـن أن يــبـــرم عـــقـــد الــتـــصـــديـــر خــارج
احملروقات نقدا أو ألجل.

يجب عـلى اHُـصدّر أن يُـرحّل اإليـرادات النـاجـمة عن
r(360) يـومـا Yالـتـصـديـر في أجل مـحـدد بـثالثـمـائـة وسـتـ
اعــتــبــارا من تــاريخ اإلرســال بـالــنــســبــة لــلـســلع أو تــاريخ

اإلجناز بالنسبة للخدمات.

يُـشكّـل أجل ثالثمـائـة وسـتY (360) يـومـا أقـصى حـد
�ـــكن أن �ــنـــحه الـــمُـــصــدّر لـــزبــونـه غــيـــر اHــقـــيم. ويــجب
تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري.

وفي كـل األحــــــــوالr يـــــــجـب أن يـــــــتـم تــــــــرحـــــــيـل نـــــــاجت
التصدير في يوم التسديد.

عـندمـا يتـعلق األمـر بالـسلع االسـتهالكـية اHـعمّرة أو
سلع التـجهيـز التي يكون تـسديد تصـديرها مسـتحقا في
أجل يـتجـاوز ثالثـمائـة وسـتY (360) يـوماr حتـدّد تـعلـيـمة

من بنك اجلزائر شروط التطبيق.
مع مـــــراعـــــاة مــــا ســـــبـق ذكــــرهr عـــــنـــــدمـــــا يــــكـــــون أجل
الــتـسـديـد اHـمـنـوح من طـرف اHــتـعـامل / اHـصـدّر لـلـزبـون
غـيـر اHـقـيمr يـتـراوح بـY مـائـة وثـمـانY (180) وثالثـمـائة
وسـتـY (360) يـــومـــاr أو أكـــثـــرr يـــجب أن تـــكـــون عـــمـــلـــيـــة
الـتصـدير مـدعومـةr مـسبـقاr بـتأمـY علـى القـرض لعـملـية
التـصديـرr يُكـتتب لـدى الهـيئـة الوطـنيـة اخملتصـة في هذا

اجملال.
وفي هذه احلـالةr �ـكن اHتـعامل / اHـصدّر أن يـتلقى
من طــرف الــبــنـك الــتــجــاريr تــســبــيــقـــات بــالــديــنــار عــلى

إيرادات التصدير ".
اHادة اHادة 3 : : تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا النظام.

اHـادة اHـادة 4 : : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 17
نوفمبر سنة 2016.

محمد محمد لوكاللوكال


