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مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم مــرســوم تــنــفـيــذي رقــم 17 -  - 137 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 رجب عـام رجب عـام
1438 اHــــوافــق  اHــــوافــق 11 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــة r2017 يـــعـــدr يـــعـــدّل ويــــتـــمل ويــــتـــمّم

اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم اHــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03 -  - 224 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 9
ربــــيع الـــثـــانـي عــام ربــــيع الـــثـــانـي عــام 1424 اHــوافق  اHــوافق 10 يـــونـــيـــو ســـنـــة يـــونـــيـــو ســـنـــة
2003 الـــذي يــــحــــدد تــــســـعــــيـــرات خــــدمـــات اHــــراقـــبـــة الـــذي يــــحــــدد تــــســـعــــيـــرات خــــدمـــات اHــــراقـــبـــة

التقنيـة للسيـارات.التقنيـة للسيـارات.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة

rوالنقل
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99

rو143  (الفقرة 2) منه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 103 اHــؤرّخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون الطابع
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اHــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اHـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1991 ال سـيــمـا اHـادة 65

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2000 ال سـيــمـا اHـادة 76

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرّخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

rتمّمHعدّل واHا rوأمنها

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرّخ في 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 19

rمنه
- و�ــقــتـــضـــى اHــرســـــوم الـــرئــاســـي رقــم 125-15
اHـــــــؤرخ فـــي 25 رجـــب عــــــام 1436 اHــــوافـــق 14 مـــايـــــو
rأعــضـــــاء احلـــكــومـــــة Xــتـــضــمـــن تـــعــــيـــHســـنـــــة 2015 وا

rعدلHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 224
اHــؤرّخ في 9 ربــيع الـــثــاني عــام 1424 اHــوافق 10 يــونــيــو
ســـنـــة 2003 الـــذي يــــحـــدد تــــســـعـــيــــرات خـــدمـــات اHــــراقـــبـــة

rالتقنية للسيارات
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــــدل هــــــــذا اHــــرســـــــوم ويــــتــــمـــم
أحــكــــام اHــرســـــوم الــتــنــفـيـــــذي رقـــم 03 - 224 اHــــؤرّخ
فـــي 9 ربــيـــع الــثــانـــي عــــام 1424 اHــوافـــق 10 يــونــيـــو
سـنـــة 2003 الــــذي يـحــــدد تـسـعـيــــرات خـدمـات اHـراقـبـة

التقنية للسيارات.
2 :   :  تــــــــعـــــــدّل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 2 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 224 اHـؤرّخ في 9 ربـيع الــثــاني عـام
rــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 10 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2003  واH1424 ا

وحترر كما يأتي :
"اHـادة 2 : حتــدد الـتـسـعـيـرات اHـطـبــقـة عـنـد اHـعـايـنـة

التقنية واHعاينة اHضادةr كما يأتي :

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

التسعيرات (دج)التسعيرات (دج)مجموعة اHركباتمجموعة اHركبات

اHعاينة اHضادةاHعاينة اHضادةاHعاينة التقنيةاHعاينة التقنية

835

1253

1671

2506

334

501

668

1000

اجملــمـوعـة األولى :اجملــمـوعـة األولى : مـركــبــــات ال يــتــجــــاوز وزنــهــــا اإلجــمـالـــي مــع احلـمــولـــة
3500 كلــــغ مخـصـصـــة لـنـقـــل األشـخــــاص وحتـتــــوي عـلى تـسـعـــة (9) مـقـاعد

على األكثر.

اجملـمـوعـة الـثـانـية :اجملـمـوعـة الـثـانـية : مـركـبـات مـخـصـصـة لـنـقل الـبـضـائـــع ال يـتـجـاوز وزنـها
اإلجمالي مع احلمولة 3500 كلغ.

اجملـمـوعة الـثـالـثة :اجملـمـوعة الـثـالـثة : مـركـبات مـخـصصـة لـلـنقل اجلـمـاعي لألشخـاص وحتـتوي
على عشرة (10) مقاعد فأكثر.

اجملــمــوعــة الــرابــعـة :اجملــمــوعــة الــرابــعـة : مــركــبــات مــخــصــصـة لــنــقل الــبــضــائع يــتــجــاوز وزنــهـا
"اإلجمالي مـــع احلمولة 3500 كلغ.



15 رجب عام  رجب عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 423
12 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2017 م

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي XـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا
rادة 46 منهHواد 28 إلى 31 واHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

 rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل

- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 01 اHـــــــــؤرّخ في 2
رمـــضـــان عـــام 1417 اHــــوافق 11 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1997 الــذي
يـؤسـس تـعــويض الـبــطـالــة الـنـاجــمـــة عـن ســـوء األحـــوال
اجلــويــة لــعــمـال قــطــــاعــات الـبــنــاء واألشــغــال الـعــمــومــيـــة
والـري ويـحـــدد شــروط مــنـحه وكـيـفـيــاتهr ال سـيـمـا اHـادة

r14 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق
بـاHنازعات في مـجال الضمـان االجتماعيr ال سـيما اHادة

r53 منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 92 - 07 اHؤرّخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
االجــتـمــاعـيr ال ســيــمــا اHـواد 8 و8 مــكــرر و9 و10 و11 و41

rمنه

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 119
اHـؤرّخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اHـوافق 15 مـايـو سـنـة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لــلــضــمــان االجــتــمــاعي لــغــيــر األجــراء وتــنــظــيــمه وســيــره
rاإلداري

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 188
اHــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اHــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واHـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

rعن البطالة Xللتأم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 130
اHـــــؤرّخ في 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 اHـــــوافق 24 أبـــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط �ــارســة أعــوان اHــراقــبــة

rللضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم

اHـاداHـادّة ة 3 :   :  تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 224 اHـؤرّخ في 9 ربـيع الــثــاني عـام
rــــذكـــــور أعالهHـــــوافق 10 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2003  واH1424 ا

وحترر كما يأتي :
rــبــيّــنــة أعالهHــادة 3 : ال تــتــضـــمن الــتــســعــيـــرات اHا"
الـرسم شــبه اجلـبــائي اHـنــشـأ �ــوجب اHـادة 51 من قـانـون
اHــالــيــة لــســنــة 1999 اHــعــدّلـة �ــوجـب اHـادة 76 مـن قــانـون
اHـالـيـة لـسـنـة 2000 اHـذكـور أعالهr الـذي تــقـتـطـعه وكـاالت
اHراقـبـة الـتقـنـيـة للـسـيـارات ويـؤول إلى فائـدة اHـؤسـسة
الـوطـنــيـة لــلـمـراقــبـة الـتــقـنــيـة لـلــسـيـارات ورسـم الـطـابع
اHتعلق باHراقـبة التقنية للمركبات (رسم وحيد) اHوسع
�وجب أحكام اHادة 19 من قانون اHالية لسنة 2010 الذي
يـدفع لـلـخـزيـنـة الـعـمـومـيـة والـرسم عـلى الـقـيـمـة اHـضـافة

ورسم الطابع على اخملالصات".
اHاداHادّة ة 4 : :  ينشر هــذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 14 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 11

أبريل سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقــم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقــم 17 -  - 138 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 رجب عـام رجب عـام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 11 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة r2017 يـــعـــدr يـــعـــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّم

اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 -  - 130 اHــــؤر اHــــؤرّخ في خ في 15
ربـيع األول عـام ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق  اHـوافق 24 أبـــريل سـنــة  أبـــريل سـنــة 2005
الــــذي يــحــــدد شــــروط مــــمـــارســة أعــــوان اHــــراقــــبــةالــــذي يــحــــدد شــــروط مــــمـــارســة أعــــوان اHــــراقــــبــة

للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

 rوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

  rتمّمHعدّل واHا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا


