 ١2محّرم عام  ١٤٤2هـ
 ٣١غشت سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥١
اﳉريدة الرسم ّ

“اﳌادة  ٤٤١مكرر  : 8إذا رأت جهة اﳊكم اللجوء إﱃ
استعمال تقنية اﳌـحادثة اﳌرئية عن بعد من تلقاء نفسها،
فإّنها تستطلع رأي النيابة العامة وﲢيط باقي اﳋصوم
علما بذلك ،فإذا اعترضت النيابة العامة أو قدم أحد اﳋصوم
أو دفاعه أو اﳌتهم اﳌوقوف أو دفاعه دفوعا لتبرير رفضه
اﻻمتثال لهذا اﻹجراء ورأت جهة اﳊكم عدم جدية هذا اﻻعتراض
أو ه ـ ـ ـ ـذه الدف ـ ـوع فإّنها تص ـ ـ ـدر ق ـ ـ ـ ـرارا غ ـ ـير ق ـ ـابل ﻷي طـ ـ ـ ـ ـعن،
باستمرار اﳌـحاكمة وفق هذا اﻹجراء.
يحّرر أمﲔ ضبط اﳌؤسسة العقابية محضرا عن سير
عملية استعمال هذه التقنية ،ويوّقعه ثم يرسله ﲟعرفة
رئيس اﳌؤسسة العقابية إﱃ اﳉهة القضائية اﳌختصة،
ﻹﳊاقه ﲟلف اﻹجراءات.
يحق للدفاع اﳊضور رفقة موكله ﲟكان سماعه و /أو أمام
جهة اﳊكم اﳌختصة”.
“اﳌادة  ٤٤١مكرر  : 9إذا طلب أحد اﻷطراف أو دفاعه من
اﳉهة القضائية استخدام تقنية اﳌـحادثة اﳌرئية عن بعد،
ت هذه اﳉهة ﰲ الطلب بالقبول أو الرفض بعد استطﻼع
تب ّ
رأي باقي اﻷطراف أو دفاعهم والنيابة العامة ،غير أنه يجوز
ل ـه ـا م ـراج ـع ـة ق ـراره ـا إذا ظ ـه ـرت ظ ـروف ج ـديـدة بـعـد تـقـدﱘ
الطلب”.
“اﳌادة  ٤٤١مكرر  : ١٠تـ ـطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـق أح ـ ـكـ ـ ـام الف ـ ـقرة الثانية
من اﳌادة  ٣٤٧من هذا القانون ﰲ حال رفض اﳌتهم اﻹجابة
أو قـ ـرر الـ ـتـ ـخـ ـلـ ـف عـ ـن اﳊضور ،إذا تـ ـقـ ـرر إجـ ـراء ا ﳌـحاكمة
باستعمال اﳌـحادثة اﳌرئية عن بعد.
يمكن استعمال اﳌـحادثة اﳌرئية عن بعد عند النطق
باﳊكم ،ويكون اﳊكم ﰲ هذه اﳊالة حضوريا”.
“اﳌادة  ٤٤١مكرر  : ١١تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لﻸحكام
الواردة ﰲ هذا الباب”.
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اﳌاّدة  : 6تعّدل وتتّمم اﳌادة  5٧٣من اﻷمر رقم ١55–66
اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة ١966
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 5٧٣إذا كان أحد أعضاء اﳊكومة أو أحد قضاة
اﳌـحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد
الوﻻة أو رئيس أحد اﳌجالس القضائية أو إحدى اﳌـحاكم
اﻹدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة
لدى محكمة إدارية ،قابﻼ لﻼتهام بارتكاب جناية أو جنحة
أثناء مباشرة مهامه أو ﲟناسبتها ،يحيل وكيل اﳉمهورية
الذي يخطر بالقضية ،اﳌلف ،بالطريق السّلمي ،عﲆ النائب
العام لدى اﳌـحكمة العليا الذي يخطر الرئيس اﻷول للمـحكمة
العليا الذي يعّين محكمة أخرى ﳌباشرة إجراءات اﳌتابعة
والتحقيق واﳌـحاكمة.
غير أّنه ،ﻻ تطبق أحكام الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،إذا كان وكيل
اﳉمهورية لدى القطب اﳉزائي اﻻقتصادي واﳌاﱄ قد أبدى
التماساته للمطالبة ﲟلف اﻹجراءات خﻼل مرحلة التحريات
اﻷولية أو مرحلة اﳌتابعة كما هو مبّين ﰲ اﳌادة  2١١مكرر
 ٧أعﻼه.
ﻻ ﲢرك الدعوى العمومية ﰲ اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها
ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة إﻻّ من قبل النيابة العامة”.
اﳌاّدة  : 7تلغـ ـى أحكـ ـام اﳌ ـ ـادة  5٧٤من اﻷم ـ ـر رقم ١55–66
اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة ١966
واﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳉزائية.
اﳌاّدة  : ٨ينشر هـذا اﻷمر ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠غشت
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  2٣7 –20مؤّرخ ﰲ  ١2محّرم عام ١٤٤2

– وﲟقتضى القانون رقم  2١–9٠الـمؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام

اﳌوافق  ٣١غشت سنة  ،2020يحدد التدابير اﳋاصة

 ١٤١١الـموافق  ١5غشت سنة  ١99٠والـمتعلق باﳌـحاسبة

اﳌكيفة ﻹجراءات إبرام الصفقات العمومية ﰲ

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا
)كوفيد  (١٩ -ومكافحته.
––––––––––

– وﲟقتضى القانون رقم  22–9٠الـمؤّرخ ﰲ  2٧محّرم عام
 ١٤١١الـموافق  ١8غشت سنة  ١99٠والـمتعلق بالسجل التجاري،

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧–95الـمؤّرخ ﰲ  2٣شعبان عام
 ١٤١5اﳌوافق  25يناير سنة  ١995واﳌتعلق بالتأمينات،

– وب ـناء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سيـم ـا ال ـم ـادت ـان  6–9١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

الـمعّدل والـمتّمم،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥١
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠–95الـمؤّرخ ﰲ  ١9صفر عام ١٤١6

اﳌوافق  ١٧يوليو سنة  ١995واﳌتعلق ﲟجلس اﳌـحاسبة،
الـمعّدل والـمتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠٣الـمؤّرخ ﰲ  ١9جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١9يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق باﳌنافسة،
الـمعّدل والـمتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–٠٤الـمؤّرخ ﰲ  5جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤25الـموافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤الذي يحدد
القواعد اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 ١2محّرم عام  ١٤٤2هـ
 ٣١غشت سنة  2020م

ومكافحته ،يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو
الواﱄ ،ﲟوجب مقرر معلل ،أن يرخص بالشروع ﰲ بدء
ت ـن ـف ـي ـذ اﳋدم ـات ق ـب ـل إب ـرام الصف ـق ـة ال ـع ـمـومـيـة .ويـجب أن
تقتصر هذه اﳋدمات عﲆ ما هو ضروري فقط للتمكﲔ من
مواجهة الظروف اﳌذكورة أعﻼه.
يثبت اﻻتفاق بﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة واﳌتعامل اﳌتعاقد
عن طريق تبادل الرسائل ﰲ حالة اﻻستعجال اﳌلح اﳌنصوص
عليه ﰲ هذه اﳌادة.
اﳌاّدة  : ٣بغض النظر عن أحكام اﳌادتﲔ  2١و 2٧من
الـمرسوم الرئاسي رقم  2٤٧–١5اﳌؤّرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤الـمؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤25الـموافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤والـمتعلق

 ١٤٣6اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة  2٠١5واﳌذكور أعﻼه ،يمكن

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعّدل والـمتّمم،

اﳌصلحة اﳌتعاقدة القيام بعدة طلبات من نفس الطبيعة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١–٠6الـمؤّرخ ﰲ  2١محّرم عام

 ١٤2٧الـموافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتعلق بالوقاية من
الفساد ومكافحته ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–٠٧الـمؤّرخ ﰲ  ١5ذي القعدة

عام  ١٤28الـموافق  25نوفمبر سنة  2٠٠٧واﳌتضمن النظام
اﳌـحاسبي اﳌاﱄ ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠–١١الـمؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام

 ١٤٣2الـموافق  22يونيو سنة  2٠١١والـمتعلق بالبلدية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–١2الـمؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  ١٤٣٣الـموافق  2١فبراير سنة  2٠١2والـمتعلق بالوﻻية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١–١8الـمؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام

ﲟوجب مقرر معلل أو مقررات معللة ،مع نفس اﳌتعامل
اﳌتعاقد.
اﳌاّدة  : ٤ترسل نسخة من اﳌقرر اﳌذكور ﰲ اﳌادتﲔ 2
و ٣من هذا اﳌرسوم ،إﱃ مجلس اﳌـحاسبة وإﱃ الوزير
اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : ٥يمكن أن تكون اﳋدمات اﳌنفذة ﰲ إطار هذا
اﳌرسوم ،بصفة استثنائية ،محل تسوية مالية ،قبل إبرام
صفقة التسوية وبعد أداء اﳋدمة اﳌصادق عليها من قبل
اﻵمر بالصرف اﳌختص.
اﳌاّدة  : 6ﰲ إطار اﳋدمات اﳌنفذة ﲟوجب أحكام هذا
اﳌرسوم ،تبرم صفقة عمومية عﲆ سبيل التسوية ،ومهما

 ١٤٣9الـموافق  2يوليو سنة  2٠١8والـمتعلق بالصحة ،اﳌعّدل

يكن من أمر ،ﰲ أجل عشرة ) (١٠أشهر ابتداء من تاريخ توقيع

واﳌتّمم،

اﳌقرر اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادتﲔ  2و ،٣اﳌذكورتﲔ أعﻼه.

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  2٤٧–١5اﳌؤّرخ ﰲ 2

ذي اﳊجة عام  ١٤٣6اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة  2٠١5والـمتضمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق العام،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  69–2٠الـمؤّرخ ﰲ
 26رجب عام  ١٤٤١الـموافق  2١مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد (١9 -
ومكافحته ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا الـمرسوم إﱃ ﲢديد التدابير
اﳋاصة اﳌكيفة ﻹجراءات إبرام الصفقات العمومية ﰲ إطار
الـوق ـاي ـة م ـن انتـش ـار وب ـ ـاء فيـروس ك ـورون ـا )كـ ـوفـي ـد (١9 -
ومكافحته.
اﳌادة  : 2بغض النظر عن أحكام اﳌادة  ٣من الـمرسوم
الرئاسي رقم  2٤٧–١5اﳌؤّرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام ١٤٣6
اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة  2٠١5واﳌذكور أعﻼه ،وﰲ إطار
الـوق ـاي ـة م ـن انـتـش ـار وب ـاء فـيـروس ك ـورون ـا )كـ ـوفـيـد (١9 -

عندما يتعدى مبلغ اﳋدمات اﳌبالغ اﳌذكورة ﰲ الفقرة
اﻷوﱃ من اﳌادة  ١٣من الـمرسوم الرئاسي رقم 2٤٧ – ١5
اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  ١٤٣6اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة
 2٠١5واﳌذكور أعﻼه ،تعرض صفقة التسوية عﲆ الهيئة
اﳌختصة بالرقابة اﳋارجية للصفقات العمومية ،لدراستها.
اﳌاّدة  : 7يمكن اﳌصلحة اﳌتعاقدة اللجوء إﱃ التراضي
البسيط ﻹبرام صفقات عمومية ﰲ إطار الوقاية من انتشار
وباء فيروس كورونا )كوفيد  (١9 -ومكافحته .ويمكن أن
تتم اﳌفاوضات عﲆ أساس اﻷسعار اﳌتداولة ﰲ السوق.
اﳌاّدة  : ٨يجب عﲆ هيئات الرقابة القبلية إعطاء
جل بها ﰲ
أولوية وعناية خاصتﲔ ﰲ معاﳉة اﳌلفات اﳌع ّ

إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد (١9 -
ومكافحته.

اﳌاّدة  : ٩توضح كيفيات تطبيق هذا اﳌرسوم ،عند اﳊاجة،
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف باﳌالية.

 ١2محّرم عام  ١٤٤2هـ
 ٣١غشت سنة  2020م
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اﳌاّدة  : ١0تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ مجموع اﳋدمات
اﳌنفذة ،ﲟوجب رخصة من السلطة اﳌؤهلة ،ﰲ إطار الوقاية
من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد  (١9 -ومكافحته.
اﳌاّدة  : ١١تطبق أحكام الـمرسوم الرئاسي رقم 2٤٧–١5
اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  ١٤٣6اﳌوافق  ١6سبتمبر سنة
 2٠١5واﳌذكور أعﻼه ،التي ﻻ تتعارض مع أحكام هذا اﳌرسوم،
عند اﳊاجة.
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) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج قدرها أربعة مﻼيير
وخمسمائة مليون دينار ) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقﹽيـدان ﰲ
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون
رقم  ٠٧ – 2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو
سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة (2٠2٠

طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2٠اعتماد دفع قدره

اﳌاّدة  : ١2يـنـشـر هـذا اﳌـرس ـوم فـي اﳉـريـ ـدة الـّرسـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ورخصة برنامج قدرها أربعة مﻼيير وخمسمائة مليون

حرر باﳉزائر ﰲ  ١2محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١غشت
سنة .2٠2٠

دينار ) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  2٣2-20مؤّرخ ﰲ  ٣محّرم عام ١٤٤2
اﳌـوافق  22غشـت سنة  ،2020ي ـع ّ
دل ت ـوزيع نـفـقـات
الدولة للتجهيز لسنة  2020حسب كل قطاع.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

أربعة مﻼيير وخمسمائة مليون دينار ) ٤.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(

 ١2شّوال عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
ق ـان ـون اﳌال ـي ـة ال ـتـكـمـيﲇ لسنـة  (2٠2٠ط ـب ـق ـا ل ـلـجـدول ”ب”

اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يـن ـش ـر ه ـذا اﳌـرسـ ـوم ف ـي اﳉ ـري ـ ـدة الـّرسـمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٣محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  22غشت
سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٤-99و) ١٤٣الفقرة (2
منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١98٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌلحق
اﳉدول "أ" مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌلغاة

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١9الـمؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١9واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠

القطاع

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠

 احتياطي لنفقات غيرمتوّقعة

4.500.000

اﳌجموع ..................... :

4.500.000

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١9الـمؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١9
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلـغـى م ـن مـي ـزانـي ـة سـنـة  2٠2٠اعتمـ ـاد
دف ـع ق ـ ـدره أربـعـ ـة مـ ـﻼيي ـر وخـمـ ـس ـم ـائـ ـة مـل ـي ـون ديـ ـنار

4.500.000

4.500.000

اﳉدول "ب" مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ١6٣–2٠الـمؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  2٣ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  22٧–98الـمؤّرخ ﰲ
 ١9ربيع اﻷول عام  ١٤١9اﳌوافق  ١٣يوليو سنة  ١998واﳌتعلق
بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

اﳌبالغ اﳌخصصة
القطاع

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

 اﳌنشآت القاعديةاﻻقتصادية واﻹدارية

4.500.000

4.500.000

اﳌجموع ..................... :

4.500.000

4.500.000

