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وزارة اMاليةوزارة اMالية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 28
مـارس سنة مـارس سنة s2016 يـحدs يـحدّد الـشروط والكـيفـيات التيد الـشروط والكـيفـيات التي
تــصـدر اخلـزيـنــة الـعـمــومـيـة وفــقـهـا ســنـدات الـقـرضتــصـدر اخلـزيـنــة الـعـمــومـيـة وفــقـهـا ســنـدات الـقـرض

الوطني للنمو االقتصادي.الوطني للنمو االقتصادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرخ في 8 شـوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 91-25 اHـــــؤرخ في 9
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 16 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة s1992 ال سـيــمــا اHـادة 2

sمنه
- وبــمـقــتــضـى الـقــانـون رقـم 14-10 الــمؤرخ فـي
8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2015 ال سـيــمـا اHـادة 73

sمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــــادة األولى : اHــــــــادة األولى : يــــــــحــــــــدّد هــــــــذا الــــــــقــــــــرار الــــــــشـــــــروط
والكيفيات التي تصدر اخلزينة العمومية وفقها سندات
الــــــقـــــرض الــــــذي عـــــنـــــوانـه "الـــــقــــــرض الـــــوطـــــنـي لـــــلــــــنـــــمـــــو

االقتصادي".

اHـادة اHـادة 2 : : تـصـدر الـسـنـدات اجملـسّـدة لـلـقـرض اHـذكـور
فـي اHـــــادة األولـى أعـاله في شــــــكـل ســــــنــــــدات اســــــمــــــيـــــة أو
ســنــدات حلــامـلــهــا حــسب اخــتـيــار اHــكــتـتـبH sـدة ثالث (3)
سنوات وخمس (5) سنـوات بقيمة 50.000 دج لكل واحدة

منهما.

اHـادة اHـادة 3 : تـكـون نـسـبـة فـائـدة الـسـنـدات التـي تـصدر
Hــدة ثالث (3) ســنــوات 5,00 % ســنــويــاs و5,75 % ســنــويــا
sـدة خمس (5) سـنواتH بـالـنـسبـة لـلـسـنـدات الـتي تـصـدر
ويـتم دفع الفوائـد الناجتة عن هـذه السنـدات سنويا وفي
تــــاريـخ يــــوافـق تــــاريـخ االكــــتـــــتــــابs وتـــــكــــون مـــــعـــــفــــاة من

الضرائب.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــفـــتـــتـح اكـــتـــتـــاب ســـنـــدات اخلـــزيـــنـــة لــدى
صناديق االكتتاب اآلتية :

sركزيةHاخلزينة ا -

sاخلزينة الرئيسية -

sاخلزينة الوالئية -

sوكاالت بريد اجلزائر -

- الوكاالت البنكية وكذا فروع بنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 5 : : تــكـــون ســنـــدات الـــقــرض الـــوطــني لـــلــنـــمــو
االقتصادي قابلة للتداول احلرs و~كن على اخلصوص :

- شـــــــراؤهــــــا و/أو الــــــتـــــــنــــــازل عــــــنـــــــهــــــا لـألشــــــخــــــاص
الطبيعيـY أو اHعنويY إمّا عن طـريق صفقة مباشرة أو

sYبتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختص

- رهنها لقرض مصرفي.

اHــادة اHــادة 6 : يــدوم اكــتــتــاب هـــذا الــقــرض Hــدة أقــصــاهــا
ســـتـــة (6) أشــــهـــر. و~ــــكن إعـالن انـــتــــهــــاء االكـــتــــتـــاب قــــبل
انــقــضـاء هــذه اHــدة أخـذا بــعــY االعـتــبــار اHـبــلغ اإلجــمـالي

اHعبّأ. وفي هذه احلالة يعلن تاريخ انتهاء االكتتاب.

7 :  : يـــســــمح بـــالــــتـــســــديـــد اHـــســــبق لـــلــــســـنـــدات اHــادة اHــادة 
اHــصــدرة فـي إطــار هــذا الــقــرض قــبل آجــال اســتــحــقــاقــهــا
بـطـلب مـن حـامـلـيـهـاs بـعـد رأي اHـديـر الـعـام لـلـخـزيـنة. وال
~ــكن طــلب الـتــســديـد اHــســبق من طــرف حـامـل الـســنـد إال

بعد انقضاء نصف اHدة اإلجمالية للسندs على األقل.

تـــحـــسب نـــســبــة الـــفــائـــدة اHــطـــبــقـــة عــنـــد الــتـــســديــد
اHـــســبـق بـــنــســـبـــة عـــدد األيــام اجلـــاريـــة بـــعــد تـــســـديـــد آخــر

قسيمة.

YـــكــتــتــبــHــادة 8 : : تــســـلم هــيــئـــات االكــتــتــاب إلى اHــادة اHا
وصــوالت اكـتـتـاب في انـتــظـار تـسـلـيـم الـسـنـدات. وتـكـون
لـــوصـــوالت االكــتـــتـــاب هـــذه نـــفس الـــقـــيـــمـــة ونــفـس اآلثــار

القانونية للسندات.

و~ـكن أن تـعدّ هـذه الـوصـوالت عـلى غـرار الـسـندات
الــــتي حتل مــــحـــلــــهـــاs عــــلى الــــشـــكـل االســـمي أو حلــــامـــلــــهـــا.

ويوقعها ¡ثلو هيئات االكتتاب اHؤهلون.
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اHـادة اHـادة 9 : : يــرخص بـالـتــنـازل عن الــسـنـدات االســمـيـة
عـلى شـكل حلـامـلهـا. وفي هـذه احلـالـةs يـسـلّم احلـامل اجلـديد
الــســنـدات االســمــيــة لــلــهــيــئـة الــتي اكــتــتب فــيــهــا الــســنـد
مـقابـل تـسـليـم وصل إيـداع يـحل مـحل الـسـنـدات االسـمـية
إلى غايـة تسـليم السـندات اHعـوّضة. ويـبيّن وصل اإليداع

أرقام السندات التي ® تعويضها.

اHــادة اHــادة 10 :  : تـــبــلـغ هــيـــئـــة االكـــتــتـــاب الـــعــون احملـــاسب
اHركزي للخزيـنة العمومية بالتنازل اHذكور في اHادة 9

أعاله.

اHـادة اHـادة 11 : : تسـتفيـد اHصالح اHـالية الـتابعـة للوزارة
اHـكلـفـة باHـالـيةs ومـصـالح بـريد اجلـزائـرs والبـنـوك وبنك
الــجــزائر عـمــولـة تـوظــيـف اكـتـتـاب من اخلزيـنـة قـدرها
1,00 % من مـــبــلغ رأس اHـــال اHـــكــتـــتب فـــعال أو اHـــكـــتــتب

بصفة نهائية في اليوم األخير من فترة االكتتاب.

sبـتـعــلـيـمـة sـديـر الــعـام لـلــخـزيـنــةHـادة 12 :  : يــحـدّد اHـادة اHا
عند احلاجةs كيفيات تطبيق هذا القرار.

13 :  : يـكـلف اHديـر الـعام لـلـخزيـنـة بتـنـفيـذ هذا اHادة اHادة 
الـقــرار الـذي يــنـشــر في اجلـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 28 مارس سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

  

                  
            

        

        
       

      
         

      
     

     

      
 

     
  

   

     

     

     
  

     
  

      
 

   

      

     

     
   

     
  

     

      
                  
              

              
          

      

        
        




