
العدد العدد 71

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 17 صفر عام  صفر عام 1436 هـهـ

اIوافق اIوافق 10 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم  14-334 مـؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1436 اIـوافق 4 ديـســمــبــر ســنـة q2014 يـتــضـــمن حتـــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 14-335 مـؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1436 اIـوافق 4 ديــســمــبــر ســنــة q2014 يــتــضـــمـن حتــويل اعـــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللـية...........................................................................................

مــرســوم رئــاسي رقم 14-336 مـؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1436 اIـوافق 4 ديــســمــبــر ســنــة q2014 يـتــضـــمن  حتــويـل اعــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشباب.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  14-337 مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة q2014 يـتـضــمن إحــداث بـابــX وحتويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي...........................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-331 مـؤرخ في 4 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـعــدل ويـتـمم اIـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 02-304 اIـؤرخ في 21 رجب عـام 1423 اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 الــذي يــحــدد تــنــظــيـم الــغــرفـــة الــوطــنــيــة
للصـيد البحـري وتربيـة اIائيـات وسيرهـا ومهامهـا........................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-338 مؤرخ في 13 صفر عام 1436 اIوافق 6 ديسمبر سنة q2014 يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة
للتجهيز لسنة q2014 حسب كـل  قطاع............................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-339 مـؤرخ في 13 صـفــر عـام 1436 اIـوافق 6 ديـسـمــبـر سـنـة q2014 يـعــدل تــوزيع نـفــقـات مـيــزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2014 حسب كـل  قطاع..................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 14-340 مـؤرّخ فـي 13 صـفــر عـام 1436 الــمـوافـق 6 ديــسمـبر سـنة q2014 يتـضـمن نقـل اعتـماد في
ميزانية تسيير وزارة اIالية........................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-341 مـؤرّخ ي 13 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 6 ديـسمـبـر سـنة q2014 يـتـضـمن نـقل اعـتـمـاد في مـيـزانـية
تسيير وزارة الرياضـة................................................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة ا6اليةوزارة ا6الية

Xنـاصب العلـيا للـموظفIيحـدد عدد ا q2014 وافق 30 سبتـمبر سنةIقرار وزاري مـشترك مؤرخ في 6 ذي احلجـة عـام 1435 ا
اIنتمX لألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية.......................................................................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار مـؤرخ في 21 جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 23 مـارس ســنـة q2014 يــتـضــمن جتـديــد تــشـكــيـلــة جلـنــة الـطــعن اخملـتــصـة
بأسالك موظفي وزارة الطاقة واIناجم...........................................................................................................

وزارة االتصالوزارة االتصال

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 8  ذي احلجـة عام  1435 اIوافق 2  أكتـوبر سنة q2014 يـحدد كـيفيـات متـابعة وتـقيـيم حساب
الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 093-302 الــذي عــنــوانه "صــنـــدوق دعم هــيــئــات الــصــحــافــة اIــكـــتــوبــة والــســمــعــيــة الــبــصــريــة
واإللكترونية ونشاطات تكوين وحتسX مستوى الصحفيX واIتدخلX في مهن االتصال".....................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-334 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 4 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضـــــمنq يــــتــــضـــــمن
حتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتـــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقـتـضـى اIـرســوم الــرئـاسي اIـؤرخ فـي 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبـراير سـنة 2014 واIـتضمن
توزيع االعـتمادات اخملصـصة Iيـزانية التـكاليف اIـشتركة
q2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ـــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــــوم الــــــرئـــــاسـي رقــم 33-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الـثاني عــام 1435 اIوافــق 6 فـبرايـر

ســـنـــة 2014 واIــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

q2014 الية لسنةIقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  يــــلــــغـى مـن مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــة 2014
اعـتـمــاد قـدره مـلـيـار وتــسـعـة وسـتــون مـلـيـونــا وثالثـمـائـة
وأربـعـة وتــسـعـون ألف ديـنــار (1.069.394.000 دج)  مـقـيّد
في ميـزانيـة التكـاليـف اIشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIـادة اIـادة 2 :  :  يـخـصــص Iيزانية ســنـة 2014  اعتـمــاد
قــــــدره مــلــيــار وتـــســعـــة وســتـــــون مــلــيــونــــا وثـالثــمــائــــة
وأربــــعــــة وتـــــســــعــــون ألـــف ديــــنـــــــــار (1.069.394.000 دج)
يــقــيّـــد فـي مـيـزانـيــة تـسيـيـر وزارة الـشـؤون اخلـارجـية

وفــي األبواب اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـــــادة اIـــــادة 3 : : يــــكــــلــف وزيـــر اIــــالـــيــــة ووزيـــرالــــشــــؤون
اخلارجـيةq كـل فيـما يـخصّهq بـتـنـفـيذ هــــذا اIرسـوم الذي
يـنــشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 4

ديسمبر سنة 2014.
 عبد العزيز بوتفل عبد العزيز بوتفليقةيقة

03 -  33

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية
اإلدارة اIركزية - الضمان االجتماعي...........................................
مجموع القسم الثالث

80.000.000

80.000.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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207.874.000

5.000.000

5.900.000

218.774.000

13.620.000

13.620.000

312.394.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

812.394.000

257.000.000

257.000.000

257.000.000

257.000.000

1.069.394.000

1.069.394.000

01 -  34

03 -  34

04 -  34

01 -  37

01 -  42

13 -  31

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات................................................
اإلدارة اIركزية - اللوزام...........................................................
اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة.............................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات الدولية............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

اIشاركة في الهيئات الدولية......................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح اIوجودة في اخلارجاIصالح اIوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

qالـرواتب qـتـعــاقـدونIـسـتــخـدمــون اIــوجـودة في اخلــارج - اIـصـالح اIا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية...................مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية...................

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 14-335 مؤر مؤرّخ خ في في 11 صفر عام  صفر عام 1436
4 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة q2014 يـــتـــضـــمـنq يـــتـــضـــمـن حتــويل حتــويل اIــوافق اIــوافق 
اعــــتــمـــاد إلـى مــيـــزانــيــة تـــســيـــيــر وزارة الــداخـــلــيــةاعــــتــمـــاد إلـى مــيـــزانــيــة تـــســيـــيــر وزارة الــداخـــلــيــة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014

qــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

q2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــتـــمــــــاد قــــدره أحـــد عــشـــر مـــلــيـــارا ومــائـــتـــان وخــمـــســة
وثـالثـون مــلــيــون ديــنـار (11.235.000.000 دج) مــقــيّــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIــادة اIــادة 2 : :  يـخــصـص Iـيـزانـيــة ســنة 2014  اعـتــمـاد
قـــــدره أحـــد عـــشـــر مـــلــيـــارا ومـــائـــتـــان وخـــمـــســـة وثـالثــون
ملـيون دينـار (11.235.000.000 دج)  يـقـيّـــد فــي ميزانية
تسـيـير وزارة الـداخـليـة واجلـماعـات احمللـيـة وفي األبواب

اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

3 :  :  يكـلف وزيـر اIالـيـة ووزير الـدولـةq وزير اIـادة اIـادة 
الــداخـلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةq كل فـيـمــا يـخـصّهq بــتـنـفـيـذ
هــــــذا اIــــرســـــوم الــــذي يـــنـــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليق عبد العزيز بوتفليقة

02 -  31

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني
اIديرية العامة لألمن الوطنياIديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العمـلاIوظفون - مرتبات العمـل

األمن الوطني - التعويضات واIنح اخملتلفة...................................

مجموع القسم األول
8.115.000.000

8.115.000.000

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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2.028.000.000

2.028.000.000

10.143.000.000

10.143.000.000

1.092.000.000

1.092.000.000

1.092.000.000

1.092.000.000

11.235.000.000

11.235.000.000

03 -  33

11 -  34

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

األمن الوطني - الضمان االجتماعي.............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياIصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح الالمركزية لألمن الوطني - تسديد النفقات......................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مــــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملــــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــدولــــةq وزيـــر الـــداخـــلـــيـــةمــــجـــمـــوع االعـــتـــمـــادات اخملــــصـــصـــة لـــوزيـــر الـــدولــــةq وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احمللية...................................................................واجلماعات احمللية...................................................................

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مــــرســــوممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  رئـــــاسي رقم 14-336 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 11 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 4 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضـــــمنq يــــتــــضـــــمن

حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة
الشباب.الشباب.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـقتـضى اIرسـوم الـتنـفيذي رقم 14-58  اIؤرخ
فـي 6 ربــيـع الــثــانـي عــام 1435 اIــوافـق 6 فــبــرايــر ســنـة 
 2014   واIـتـضـمن تـوزيـع االعــتـمــادات اخملـصـصـة لـوزيـر

الشبـاب والرياضـة من ميـزانية الـتسـيير �ـوجب قانون
q2014 الية لسنةIا
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  يــــلـــــغـى من مـــــيــــزانـــــيــــة ســــــنــــة 2014
اعـــتــمـــاد قــــدره ســتـــة ماليـــيــر ديـــنــار (000.000.000 .6 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اIـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

2 : :  يـــخـــصص Iــيــزانــيــة ســنــة 2014  اعــتــمـاد اIــادة اIــادة 
قـدره ستـة ماليـيـر ديـنار (000.000.000 .6 دج)  يـقـيّـد في
مـيزانيــة تسيـير وزارة الشبـاب وفي الباب رقم 44 -01
"اإلدارة اIـــركـــزيـــة - اIــــســـاهـــمـــة في الــــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة

لتسلية الشباب".

3 : :  يكـلف وزيــر اIالـيـة ووزيـر الـشـبابq كل اIـادة اIـادة 
فــيــمــا يــخــصّهq بــتــنــفـــيـــذ هـــذا اIــرســوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيّــة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي رقممــــرســــوم رئــــاسي رقم  14-337 مــــؤر مــــؤرّخ خ في في 11 صــــفــــر عـــام صــــفــــر عـــام
1436  اIــــوافق اIــــوافق 4 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــتــــضـــــمنq يــــتــــضـــــمن

إحـــــداث بــــابـــــX وحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــةإحـــــداث بــــابـــــX وحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلى مــــيــــزانــــيـــة
تــــســــيــــيـــــر وزارة الــــعــــمـل والــــتــــشــــغــــيـل والــــضــــمــــانتــــســــيــــيـــــر وزارة الــــعــــمـل والــــتــــشــــغــــيـل والــــضــــمــــان

االجتماعي.االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانIـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-56 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتــضــمن تــوزيع االعـتــمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الــعـمل
والـتـشـغيل والـضـمـان االجـتمـاعي من مـيـزانـيـة التـسـيـير

q2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـان االجـتـمـاعيq الـبـابـان

اآلتيان :

- الــــــبــــــاب رقم 46-01 "اإلدارة اIـــــــركــــــزيــــــة - فــــــارق
Xـمـنـوح لـلـمـسـتـخـدمـIاشـتـراكـات الـضـمـان االجـتـمـاعـي ا

."XعوقIالذين يشغّلون األشخاص ا

- الــــــبــــــاب رقم 46-19 "اإلدارة اIـــــــركــــــزيــــــة - فــــــارق
اشتـراكات الضـمان االجتـماعي في إطار تـدابير تـشجيع

وترقية التشغيل".

اIــادة اIــادة 2 : :  يــلــغـى من مــيـزانـيــة ســنـة 2014  اعــتـمـاد
قدره ملـيار وسبـعمائة واثـنان وستون مـليونا وسـتمائة
وستة وسـبعـون ألف دينار (1.762.676.000 دج) مـقيّد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اIــادة اIــادة 3 :  :  يـخـــصص Iــيــزانـيــة ســـنـة 2014  اعــتـــمـاد
قدره ملـيار وسبـعمائة واثـنان وستون مـليونا وسـتمائة
وســتـة وســبــعــون ألـف ديــنـار (1.762.676.000 دج)  يــقـــيّـد
في مـيزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان
االجـتماعي وفي البـابX اIبـينX في اجلدول اIـلحق بهذا

اIرسوم.

الــمــادة الــمــادة 4 : : يـكــلـف وزيــر الـمـالـيــة ووزيـر الــعمل
qكـل فــيـــمـــا يـــخــصّه qوالــتـــشـــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي
بــــتـــــنـــــفـــــيـــذ هــــــذا اIــــرســــوم الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلــــريـــدة
الـــرّســمـــيّــــة لـــلــجـــمـــهــوريّــــة الــــجـــزائــريّــــة الـــدّ�ــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 11 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 4
ديسمبر سنة 2014.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة



17 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 871
10 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

360.235.000

1.402.441.000

1.762.676.000

1.762.676.000

1.762.676.000

1.762.676.000

1.762.676.000

01 - 46
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وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم السادسالقسم السادس

النشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامن
اإلدارة اIــركــزيــة - فــارق اشــتـــراكــات الــضــمــان االجــتـــمــاعي اIــمــنــوح
..........................XعوقIالذين يشغلون األشخاص ا Xللمستخدم
اإلدارة اIــركــزيــة - فــارق اشـــتــراكــات الــضــمــان االجــتــمــاعي في إطــار
تدابير تشجيع وترقية التشغـيل...............................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مـجــمـوع االعــتـمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـانمـجــمـوع االعــتـمــادات اخملـصــصــة لـوزيــر الـعــمل والـتــشـغــيل والـضــمـان
االجــــتــــمـــاعي..........................................................................االجــــتــــمـــاعي..........................................................................

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-331 مؤرخ في  مؤرخ في 4 صـفر عام  صـفر عام 1436
اIــــوافق اIــــوافق 27 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة q2014 يــــعـــــدل ويــــتــــمم يــــعـــــدل ويــــتــــمم
اIرسوم الـتنفيذي رقم اIرسوم الـتنفيذي رقم 02-304 اIؤرخ في  اIؤرخ في 21 رجب رجب
الــذي 1423 اIــــوافق  اIــــوافق 28 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2002 الــذي  عــام عــام 
يـحــدد تنـظـيـم الـغـرفــة الـوطـنيــة لـلـصــيـد الـبـحـرييـحــدد تنـظـيـم الـغـرفــة الـوطـنيــة لـلـصــيـد الـبـحـري

وتربيـة اIائيـات وسيرهـا ومهامهـا.وتربيـة اIائيـات وسيرهـا ومهامهـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واIـوارد

qالصيدية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اIــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا

- وبـــمــقـــتـــضى الــقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اIــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

qعدلIا qاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اIــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اIــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واIــتــعــلق
�ـــهن اخلـــبـــيـــر احملـــاسب ومـــحـــافظ احلـــســـابـــات و احملـــاسب

qعدلIا qعتمدIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

qباجلمعيات

- وبـــمــقــتــضـى الــمـــرســوم الـرئـاسـي رقم 145-14
الــــمــــؤرخ في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق 28
أبــــريـل ســــنـــة 2014 والـــمــــتــــضـــمـن تــــعــــيـــيـن الــــوزيـــر

qاألول
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- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-154 اIؤرخ
فـي  5 رجـب عـــــــام 1435 اIــــــــوافق  5  مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-304 اIؤرخ
في  21 رجب عـام 1423 اIـوافق  28  سـبــتـمـبــر سـنـة 2002
الـذي يــحــدد تــنـظــيم الــغــرفـة الــوطــنــيـة لــلــصــيـد الــبــحـري

qائيات وسيرها ومهامهاIوتربية ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرســم  ما يأتي :يرســم  ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـعــدل هـذا اIــرسـوم و يــتـمم اIــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02-304  اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423

اIوافق 28 سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 2 :  : تعـدل أحكام اIادة 3 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 02-304 اIــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام 1423 اIــــــوافق 28

سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIــــادة 3 : تــــنـــبــــثق الــــغــــرفـــة اجلــــزائـــريــــة لــــلـــصــــيـــد
الـــبــــحـــــري وتــــربـــيــــة اIــــائـــيـــــات من الــــغـــــرف الــــوالئـــيــــة
والــغـرف اIــشــتـــركـــة مـا بــX الــواليــات لــلـصــيــد الــبــحـري

وتربية اIائيات ".

اIــــادة اIــــادة 3 : : تـــعـــدل أحـــكـــام اIـــادتـــX 6 و7 من اIـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور أعالهq وحترران

كما يأتي :

" اIـادة 6 : حتــدد مـقــرات الـغــرف الـوالئــيـة والـغـرف
اIـشــتـركــة مـا بـــX الـواليــات لـلــصـيــد الـبــحــري وتـربـيــة
اIائـيـات وكذا حـدود الدوائـر اإلقلـيمـية �ـوجب قرار من

الوزير اIكلف بالصيد البحري ". 

" اIــادة 7 : لـــلـــغـــرفـــة اجلـــزائــريـــة لـــلـــصـــيـــد الـــبـــحــري
وتربية اIائيات اIهام اآلتية :

- تقدم لإلدارة اIكلـفة بالصيد الـبحري االقتراحات
واآلراء اIــتــعـــلــقـــة بــتــنـــمــيـــة نــشـــاطــات الــصـــيــد الـــبــحــري
وتربية اIـائيات وتساهم في إجناز كل األعمال والبرامج

qالتي ترمي إلى ترقية هذه النشاطات وتنميتها

- تزود اإلدارة اIكلفـة بالصيد البحري بكل معلومة
 qأو دراسة أو تقييم حول مسائل القطاع

qتنشر وتوزع كل منشور له عالقة �هامها -

- تقيم عالقات وتـقوم بأعمال التعاون والتبادل مع
الهـيئات األجنـبية الـتي لها نفس الـطبيـعة أو تسعى إلى
حتـــقــــيق نـــفـس األهـــدافq بـــعــــد أخـــذ رأي الـــوزيــــر اIـــكـــلف

 qبالصيد البحري
- تـــنـــضم بـــعـــد مـــوافـــقــة الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــصـــيــد
البـحـريq إلى الـهيـئـات الدولـيـة الـتي لهـا نـفس الـطبـيـعة

 qأو التي تسعى إلى حتقيق نفس األهداف
- تــــعـــمـل عـــلـى الـــتــــقـــريب بــــX اIـــنــــخـــرطــــX فـــيــــهـــا
واIـــؤســســات والــهـــيــئــات الــتـي تــنــشط فـي مــجــال إنــتــاج
مـنـتـوجـات الـصــيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIــائـيـات وتـمـويـلـهـا

qوالتموين بها و توزيعها وتسويقها وحتويلها
- تــنــظم وتــطــور كل أشـــكــال الــتــشــاور والــتــنــســيق

qفيها XنخرطIا Xوالتعاضد واإلعالم ب
- تـبـادر في إطـار الـتـنـظيـم اIـعـمـول بهq بـنـشـاطات
الــتـكــوين وحتـســX اIـســتــوى وجتـديــد اIـعــلـومــات لـفــائـدة
qائيات وتساهم فيهاIمحترفي الصيد البحري وتربية ا
qهنية ألعضـائهاIتـرقـي الـمـصالح االجـتماعية وا -
ال سـيـمـا فـيـمـا يـتـعلـق باحلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة وطب الـعمل

والدفاع عنها ".

4 : تـــتــــمم أحـكــام اIــرسـوم الــتـنــفــيـذي رقم الــمــادة الــمــادة 
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

سـبـتمـبر سـنة 2002 واIـذكور أعالهq �ادة 7 مـكررq حترر
كما يأتي :

" اIادة 7 مـكرر : للـغرفـة اجلزائريـة للـصيد الـبحري
qبـعنـوان طـابـعهـا الـصـناعي والـتـجاري qائـيـاتIوتربـيـة ا

اIهام اآلتية :
- تقـوم بكل األعمـال الرامـية إلى ترقـية النـشاطات
الصناعية و التجارية اIرتبطة بالصيد البحري وتربية

qائيات و تنميتهاIا
- تــنــظــيم عــلى اIـســتــوى الــوطــني والــدوليq جــمـيع
الـلــقــاءات واIـســابـقــات و اIـعــارض والــتـظــاهـرات واIــهـام
الـــتـــجـــاريـــة الــتـي تـــرمي إلى تـــرقـــيـــة نــشـــاطـــات الـــصـــيــد

 qأو تشارك فيها qائيات و تنميتهاIالبحري و تربية ا
- تــعـــمل فــيـــمــا يــخـــصــهـــاq عـــلى تــســـهــيـل عــمـــلــيـــات
تصـديـر واستـيـراد منتـوجـات وعتــاد وجتهيـزات الصيد

qائيات وترقيتهاIالبحري وتربية ا
qتـنشئ الهـياكل ذات الطـابع التجـاري والصناعي -
ال سيـمـا مـنـشـآت الـتبـريـد وقـاعـات الـعـرض وأسـواق بيع
مــنــتــوجــات الـصــيــد الــبـحــري و تــربــيــة اIـائــيــات و تــقـوم

بتهيئتها وتسييرها".
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اIــادة اIــادة 5 : : يـــعــدل عـــنــوان الـــفــصل الـــثــاني مـن الــبــاب
األول مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 02-304 اIـؤرخ في 21
رجب عام  1423 اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور

أعالهq ويحرر كما يأتي :

" الفصل الثاني " الفصل الثاني 
التنظيم وكيفيات السير "التنظيم وكيفيات السير "

6 :   :  تــعــدل أحــكــام اIـواد 8  و 9 و 10 و 11 و 14 اIـادة اIـادة 
و 16 و 17 (الــفــقـرة 3 )  و19 من اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

" اIادة 8 : ................ (بدون تغيير) ................ :
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q...................... (بدون تغيير) ....................... -

qدير العامIا -
- اللجان التقنية".

" اIادة 9 : تتكون اجلمـعية العامة لـلغرفة اجلزائرية
لـــلــصــيـــد الــبــحــري وتـــربــيــة اIــائـــيــات من أعــضـــاء كــامــلي

العضوية وأعضاء شركاء."

" اIادة 10 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
Xشتـركة ما بIرؤسـاء الغرف الـوالئية والغـرف ا -

qائياتIالواليات للصيد البحري وتربية ا
Xـشتركة ما بIمديري الغرف الـوالئية والغرف ا -

qائياتIالواليات للصيد البحري وتربية ا
- ¡ـــثـــلي األعـــضـــاء اIـــنـــتـــخـــبـــX لـــلـــغـــرف الـــوالئـــيــة

qالواليات Xشتركة ما بIوالغرف ا
XــعــنــويـIـمــثــلي األشــخـاص اI XـعــيــنــIاألعــضــاء ا -
اخلــاضـــعــX لــلــقـــانــون الــعــام أو اخلـــاص و الــذين يــزاولــون
بصـفـة رئـيسـيـة نـشاطـا ذا طـابع وطـني يـتعـلق بـإنـتاج أو
حتويـل أو خدمـة ويـكـون مـرتـبـطا بـالـصـيـد الـبـحري و/أو

تربية اIائيات.
حتـدد كيفيـات االنتخاب والـتعيX وكـذا نسبة وعدد
اIــمــثـلــX اIــذكـورينq عــلى الــتــواليq في الــفـقــرتـX 3 و 4
أعالهq �وجب قرار من الوزير اIكلف بالصيد البحري".

" اIادة 11 :..................................................... :
- ....................... (بدون تغيير) .......................

- ¡ــثــلـي اجلــمــعــيــات اIــهـنــيــة فـي الــصــيــد الــبــحـري
وتــــربـــيـــة اIـــائـــيــــات ذات طـــابع وطـــنـي واجلـــمـــعـــيـــات ذات

qالصلة

qثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري¡ -

- خــبـــراء وبـــاحــثـــX في مـــيــاديـن الــصـــيـــد الــبـــحــري
وتربية اIائيات.

.................. (الباقي بدون تغيير) ..................".

" اIادة 14 : يرسل رئـيس الغـرفة اجلـزائريـة للـصيد
الــبـــحـــري و تــربـــيــة اIـــائـــيــات االســـتــدعـــاءات مـــصــحـــوبــة
بــجـدول أعــمــال االجــتــمـاع والــوثــائق اIــراد دراســتــهـا إلى
أعـضاء اجلـمعـية الـعـامةq قـبل خمـسة عـشر (15)  يـوما من

تاريخ االجتماع.

و�ـكن أن يقـلص هـذا األجل بالـنـسبـة لـلدورات غـير
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام". 

" اIادة 16 : ............... (بدون تغيير) ............... :
qتقرير محافظ احلسابات -

qحسابات النتائج -

qقرارات تخصيص النتائج -

qمشروع النظام الداخلي للغرفة -

qسجلة في جدول أعمالهاIالنقاط ا -

qتقرير عن نشاط الغرفة السنوي -

- مـشروع برنامج نـشاط الغـرفة السنـوي أو متعدد
qالسنوات

- مـــشـــروع اIــــيـــزانـــيـــة وحــــصـــيـــلـــة الـــســــنـــة اIـــالـــيـــة
qنصرمةIا

Xقـــــبــــول الـــــهـــــبــــات والـــــوصـــــايــــا وفـــــقـــــا لــــلـــــقـــــوانــــ -
qعمول بهاIوالتنظيمات ا

- كل تـدبـير آخـر يـتـطابق مع هـدفـهـا و من شأنه أن
qيسهل ويحسن إجناز مهام الغرفة أو أعمالها

- إقصاء عضو كامل العضوية من اجلمعية العامة".

" اIادة 17 : ......................................................
........................ (بدون تغيير) ........................

تــرسـل نــسخ مـن هــذه احملـــاضــر إلى الـــوزيــر اIـــكــلف
بـالصيـد البحـري خالل اخلمسـة عشر (15) يومـا التي تلي

مداوالت اجلمعية العامة".
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" اIــــادة 19 :  تـــــتــــــمــــثـــل مـــــهــــــام رئـــــيـس الـــــغـــــرفــــــة
اجلـــزائــــريــــة لـــلـــصـــيــــد الـــبـــحـــري وتــــربـــيـــة اIـــائـــيــــات في
تـنــشـــيـط وتــنــســيــق ومــتــابـعــة أشــغــال اجلــمـعــيــة الــعــامـة
ومـجلـس الغـرفـة والـلـجان الـتـقـنـيـة وتمـثـيل الـغـرفـة لدى
اإلدارات الــعـمــومـيــــة والـهــيـئــــات واIـنــظـمــات األجـنــبـيـة

اIماثلة والشبيهة.
يــطــلع رئــيس الــغــرفـة اجلــزائــريــة لــلـصــيــد الــبــحـري
وتـربــيـة اIــائـيــات اجلـمــعـيــة الـعــامــة ومـجــلس الـغــرفـة عن

نشاطاته". 

الـــمـــادة الـــمـــادة 7 : : تـتـــمــم أحـكــام اIــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعالهq �ادة 19 مكررq حترر
كما يأتي :

" اIـادة 19 مــكــرر : �ــكن رئــيس الــغــرفــة اجلــزائــريـة
لـلـصـيــد الـبـحـري و تـربـيـة اIـائــيـات الـتـدخل كـوسـيط في
كـل الــــــمـــــنـــــازعـــــات الــــتي �ـــــكن أن حتـــــدث بــــX أجــــهـــــزة
الــــغـــــرفــــة اجلــــزائــــريـــــة أو الــــغـــــرف الــــوالئــــيـــــة والــــغــــرف
اIـشتركة ما بـX الواليـات ويعـلم الوزير اIكـلف بالصيد

البحري عن ذلك".

اIـادة اIـادة 8 : : تـتـمم أحـكـام اIـادتـX 21 و 24 من اIـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور أعالهq وحترران

كما يأتي :

" اIادة 21 : .................................................... :
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q..................... (بدون تغيير) ........................ -

- رؤساء اللجان التقنية".

" اIادة 24 : ................ (بدون تغيير) ................
و�ـكـنه أن يـجـتمع في جـلـسـة غـير عـاديـة بـطلب من

الرئيس أو بأغلبية أعضائه".

اIـادة اIـادة 9 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اIـادة 25 من اIـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

" اIادة 25 : تـزود الغرفـة اجلزائرية لـلصيـد البحري
وتربية اIائيات باللجان التقنية اآلتية :

q"جلنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين -

q"جلنة تقنية لشعبة "سفن من نوع اجلياب -
- جلــــنــــة تــــقــــنـــيــــة لــــشــــعــــبــــة "ســــفن مـن نــــوع احلـــرف

q"الصغيرة
q"ائياتIجلنة تقنية لشعبة "تربية ا -

qــــتــــخـــصـص ( الـــتــــونـــةIجلــــنـــة تــــقــــنـــيــــة لـــلــــصــــيـــد ا -
q(...رجانIا

qجلنة تقنية للبحارة الصيادين -
- جلــنــة تــقـــنــيــة لــوكالء الـــبــيع بــاجلــمـــلــة Iــنــتــوجــات

qائياتIالصيد البحري وتربية ا
- جلـنـة تـقـنـيـة لـصـنــاعـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة

اIائيات والنشاطات واخلدمات ذات الصلة.
حتـدد تشـكـيلـة ومـهـام اللـجـان التـقـنيـة �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف بالصيد البحري".

اIـــــادة اIـــــادة 10 :  : تـــــتــــــمم أحــــــكـــــام اIـــــادة 27  مـن اIـــــرســـــوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

" اIادة 27 : ................ (بدون تغيير) ................
و بهذه الصفة :

q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -
- يـــقـــدم إلى رئــــيس الـــغـــرفـــة تـــقـــريـــرا فـــصـــلـــيـــا عن
تــســيـــيــر مـــصــالح الـــغــرفــة اجلـــزائــريـــة لــلــصـــيــد الـــبــحــري

qائياتIوتربية ا
- يـضــمن أمـانـة اجلــمـعـيـة الــعـامـة واجملــلس ويـحـضـر

qأشغالها دون أن يكون له حق في التصويت
q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ................................................................. -
q ................................................................. -
- ....................... (بدون تغيير) ....................".
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اIـــــادة اIـــــادة 11 :  : تـــــعــــــدل أحـــــكــــــام اIـــــادة 28  مـن اIـــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 -304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

" اIــادة 28 : جتــــدد عـــهـــدة األعـــضـــاء اIـــنــــتـــخـــبـــX في
أجـــهـــزة الـــغــرفـــة اجلـــزائـــريـــة لــلـــصـــيـــد الـــبــحـــري وتـــربـــيــة

اIائيات كل أربع (4) سنوات".

اIادة اIادة 12 : : تتمم أحكام اIادتX 29  و 31 من اIرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور أعالهq وحترران

كما يأتي :

" اIادة 29 : في حـالة انقـطاع عـهدة عضـو من أعضاء
أجـــهـــزة الـــغــرفـــة اجلـــزائـــريـــة لــلـــصـــيـــد الـــبــحـــري وتـــربـــيــة
Xيـــتم اســــتـــخـالفه بــــنـــفس األشــــكـــال الــــتي عـــ qــــائـــيــــاتIا
�ـــــوجـــــبـــــهــــاq مـع مـــــراعــــاة أحـــــكـــــام اIــــادة 18 من اIـــــرســــوم
الـتـنــفـيــــذي رقـــم 02-304 اIـؤرخ في 21 رجب عـام 1423

اIوافق 28 سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعاله".

" اIــادة 31 : تـــتــمــثـل مــهـــام غــرف الــصـــيــد الـــبــحـــري
Xــشــتـركــة مــا بـIــائــيـــات الـوالئــيــة والـغــرف اIوتــربــيــة ا

الواليـات فيما يأتي :
- تقـدم لـلـغرفـة اجلـزائريـة لـلـصيـد الـبـحري وتـربـية
اIـــــائــــيـــــات كل الـــــتــــوصـــــيــــات واالقـــــتــــراحـــــات اIــــتـــــعــــلـــــقــــة
بـالـنـشـاطـات ذات الـطـابـع اجلـهـوي أو الـوطـني ومـوافـاتـهـا
بـــكل اIـــعــلــومـــات ذات الــصـــلــة �ــجـــالي الــصـــيــد الـــبــحــري

qائياتIوتربية ا
- تــقــدم لإلدارة اIـكــلـفــة بـالــصــيـد الــبـحــري اخملـتــصـة
إقـلـيـمـيـا االقـتراحـات واآلراء اIـتـعـلـقـة بـتـنـمـيـة نـشـاطات

qائياتIالصيد البحري وتربية ا
- تبلغ اإلدارة اIكلـفة بالصيد البحري بكل مالحظة

qهنةIحول ظروف ¡ارسة ا
- تــزود الـســلــطـات الــعــمـومــيــة احملــلـيــة بــاIـعــلــومـات
واآلراء واالقــتــراحــات حــول اIــســائل الــتي تــهـم نــشــاطـات

qائياتIالصيد البحري وتربية ا
- تــقـــدم مــســاهــمـــتــهــا في إجنــاز األعـــمــال والــبــرامج
الـتي تــخص تــنـمــيـة نــشـاطــات الـصــيـد الــبـحــري وتـربــيـة

qائيات وترقيتهاIا
- تـبـدي اآلراء واالقـتــراحـات فـيــمـا يـتــعـلق بـتــنـمـيـة
الـــهـــيــاكل اIـــيــنـــائــيـــة ومالجـئ الــصـــيــد الـــبــحـــري ومــواقع

qالرسو

- تـبـادر في إطـار الـتـنـظيـم اIـعـمـول بهq بـنـشـاطات
الـتــكـويـن لـفـائــــدة مـحــتـرفـي الــصـيـــد الـبــحــري وتــربـيــة

 qائيات وتساهم فيهاIا

- تـنظـم وتـطـور كل أشكـــال الـتشـــاور والـتنـســيق
واإلعــالم فــــيــــمــــا بــــX اIــــنــــخــــرطـــــX فــــيــــهــــا وبــــX هــــؤالء
واIــؤســســـات والـهــيــئـــات الــتي تــنــشط في مــجــال إنــتـاج
مـنـتـوجـات الـصـيد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـات وتـمـويـلـهـا

qوالتموين بهـا وتوزيعها وتسويقها وحتويلها

- تـــــرقــي الـــــمــــــصـــــالــح االجــــتـــــمــــاعـــــيــــة واIـــــهــــنـــــيــــة
ألعـضــائـهـاq ال ســيـمــا فـيـمــا يـتـعــلق بـاحلــمـايــة االجـتـمــاعـيـة

qوطب العمل وتدافع عنها

- تقوم بكل عمل له عالقة بهدفها و مهامها".

13 : : تـــتــمـم أحـــكـــام الــمـــرسـوم الــتــنـفــيـذي الــمــادة الــمــادة 
رقم 02-304 اIــــــؤرخ في 21 رجب عــــــام 1423 اIــــــوافق 28
سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعالهq �ادة 31 مكررq حترر

كما يأتي :

" اIادة 31  مكرر : تتولى الـغرف الوالئـية و الغرف
اIــشــتــركــة مــا بــX الــواليــات لــلــصــيــد الــبــحــري و تــربــيــة

اIائياتq في اإلطار الصناعي والتجاريq ما يأتي :

- تــقـوم بـكـل األعـمــال الراميـة إلى ترقية وتـنمية
الــنـشـاطـات الـصــنـاعـيـة والـتــجـاريـــة اIـرتـبــطـــة بـالـصـيـد
الـــــبــــحـــــري وتـــــربــــيـــــة الــــمـــــائـــيــــات في حــــدود دائـــرتــــهـــا

qاإلقليمية

qتنظم تظاهرات اقتصادية أو تساهم فيها -

- تـــــــنـــــــشئ هــــــيــــــاكـل قــــــاعــــــديــــــة ذات طــــــابـع جتـــــاري
وصــنــاعيq ال ســيــمــا مـنــشــآت الــتــبــريــد وقــاعــات الــعـرض
وأسواق بيع منتوجـات الصيد البحـري وتربية اIائيات
وتـــقـــوم بـــتـــهــيـــئـــتـــهـــا وتـــســيـــيـــرهـــاq في حـــدود دائـــرتـــهـــمــا

qاإلقليمية

- تــــنـــــضــمq بــــعـــــد أخـــــذ رأي الـــــغــــرفــــة اجلــــزائــــريـــة
لــلـــصـــيــد الــبـــحــري وتــربــيـــة اIــائــيــات ومـــوافــقــة الــوزيــر
الــمــكـلف بـالصـيـد الـبـحـريq إلى الـهـيـئـات الـدولـية الـتي
لــهـــا نـــفس الــطـــبـــيــعـــة أو الــتـي تــســـعى إلى حتـــقــيـق نــفس

األهداف".

اIـادة اIـادة 14 :  : يــعــدل عــنـوان الــفــصل الــثــاني من الــبـاب
الثاني من اIـرسوم التـنفيذي رقم 02-304 اIؤرخ في 21
رجب عـام 1423 اIـوافق 28 سـبـتمـبـر سـنة 2002 واIـذكور

أعالهq و يحرر كما يأتي : 
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" الفصل الثاني" الفصل الثاني
االنخراط "االنخراط "

15 :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اIـــــادة 35 مـن اIــــــرســـــوم اIـــــادة اIـــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 سـبــتـمـبــر سـنـة 2002 واIــذكـور أعالهq و حتـرر

كما يأتي :
" اIــادة 35 : تـــتـــكــون الـــغـــرفـــة الـــوالئــيـــة أو الـــغـــرفــة
اIــشـــتــركــة مــا بـــX الــواليــات لــلـــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة
اIائيـات من أعضـاء منـخرطX يـدفعـون حقـوق االنخراط
واشتراكـا سنـويا حتـدد مبالـغهـا �وجب قـرار من الوزير

اIكلف بالصيد البحري".

الـــمـــادة الـــمـــادة 16 : : تــتـمـم أحـكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIـذكــور أعالهq �ـادتـX 35  مــكــرر
و35 مكرر1  و حترران كما يأتي :

" اIـادة 35 مـكـرر :  تـتــشـكل غــرفـة الــصـيــد الـبــحـري
Xــشـتـركــة مـا بـIـائـيــات الـوالئــيـة أو الـغــرفـة اIوتــربـيــة ا

الواليات  من اIنخرطX اآلتي ذكرهم :
qمجهزي سفن الصيد البحري -
q" مسيري شعبة "بناء السفن -

q"مسيري شعبة " التحويل -
q"ائياتIمستغلي شعبة "تربية ا -

qربابنة سفن الصيد البحري -
qميكانيكيي الصيد البحري -

qالبحارة الصيادين -
qرجانIأصحاب االمتياز في صيد ا -

- الـغواصـX احملتـرفX فـي الصـيد الـبحـري وتربـية
qائياتIا

- وكالء بــيـع بـاجلــمــلــة Iــنــتــوجــات الــصــيــد الــبــحـري
qائياتIوتربية ا

qخياطي شباك الصيد البحري -
- اجلـمـعـيــات اIـهـنـيـة الـوالئـيــة في الـصـيـد الـبـحـري

qائياتIوتربية ا
- اIـسـتـخـدمـX الـتـقـنـيـX ذوي الـصـلـة بـاإلنـتـاج في

 q"ائياتIفرع "تربية ا
- مستغلي الصيد القاري ".

" اIــــادة 35 مــــكــــرر 1 : تــــؤسس بـــــطــــاقــــــة مـــــهــــنــــيــــــة
لـــلــمـــنــخـــرطـــــX في غــرفـــــة الـــصــيـــد الــبـــحـــري وتــربـــيــــة
qالواليات Xشـتركة ما بIائيــات الوالئـيــة أو الغرفة اIا
إذ حتـدد شروط وكـيفـيات مـنـحهـا و©وذجـها �ـوجب قرار

من الوزير اIكلف بالصيد البحري ".

اIـادة اIـادة 17 :  : يــتــمم عــنــوان الـفــصل الــثــالث من الــبـاب
الثاني من اIـرسوم التـنفيذي رقم 02-304 اIؤرخ في 21
رجب عـام 1423 اIـوافق 28 سـبـتمـبـر سـنة 2002 واIـذكور

أعالهq ويحرر كما يأتي :

" الفصل الثالث" الفصل الثالث
التنظيم وكيفيات التعيX واالنتخاب "التنظيم وكيفيات التعيX واالنتخاب "

اIـــــادة اIـــــادة 18 :  : تـــــعــــــدل أحـــــكــــــام اIـــــادة 36  مـن اIـــــرســـــوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

" اIادة 36 : ............... (بدون تغيير) ............... :

................................................................... -

................................................................... -

- ....................... (بدون تغيير) .......................

qديرIا -

- اللجان التقنية ".

الـــمـــادة الـــمـــادة 19 : : تــتـمـم أحـكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

سبـتمبر سنة 2002 واIذكور أعالهq باIواد 36 مكرر و 36
مكرر 1 و 36 مكرر2  و حترر كما يأتي :

" اIادة 36 مـكرر : تتـكـون اجلـمعـيـة الـعامــة للـغرفـة
الـوالئــيــة أو الـغــرف اIـشــتــركـة مــا بــX الـواليــات لــلـصــيـد
البحـري وتربيـة اIائـيات من األعضـاء الكـاملي العـضوية

واألعضاء الشركاء ".

" اIادة 36 مكرر 1 : األعضـاء كـاملو العضوية الذين
XــــنـــــخــــرطــــIهــم ¡ــــــثــــلــــــو ا qلــــهـم حـق فــي الــــتـــــصـــــويــت

اIذكوريـن فــي اIادة 35 مكرر من هذا اIرسوم ". 

" اIــادة 36 مـــكــرر 2 : األعـــضـــاء الـــشـــركـــاء هم الـــذين
يـشـاركــون في أشـغـال اجلـمــعـيـة الـعــامـة لـلـغــرفـة الـوالئـيـة
أوالغرفـة اIشـتركـة ما بـX الواليـات دون أن يكـون لديهم

حق التصويت.
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ويتشكلون من :
qـسـتـوى احملـليIعـلى ا qـثـلي اإلدارات والـهــيـئـات¡ -
إذ أن مهامهم تهم نـشاطات غرفة الصيـد البحري وتربية

qالواليات Xشتركة ما بIائيات الوالئية والغرفة اIا
qثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري¡ -

- جــــمــــعــــيـــــات ســــفن الــــنــــزهــــة الــــتـي لــــهــــا عالقــــة مع
نشاطات الصيد البحري .

حتـــدد قــــائـــمــــة األعـــضــــاء الـــشــــركـــاء وكــــذا كـــيــــفـــيـــات
تـــعـــيـــيــنـــهـم �ـــوجب قـــرار من الـــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالـــصـــيــد

البحري".

اIادة اIادة 20 : : تعـدل أحكـام اIواد 38 و40 و41 (الـفقرة 3)
من اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 02-304 اIـؤرخ في 21 رجب
qذكور أعالهIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIعام  1423 ا

و حترر كما يأتي :

" اIادة  38 : ................ (بدون تغيير) ................
يــــرسل رئـــيـس الـــغـــرفـــة االســـتــــدعـــاءات مـــصـــحـــوبـــة
بـجــدول أعـمــال االجـتــمـاع والــوثـائق اIــراد دراسـتــهـاq إلى
أعـضـاء اجلـمـعـيـة الــعـامـة قـبل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـا من

تاريخ االجتماع.
و�ـكن أن يقـلص هـذا األجل بالـنـسبـة لـلدورات غـير

العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام ".

" اIادة 40 : .............. ( بدون تغيير) ............... :
qتقرير محافظ احلسابات -

qحسابات النتائج -
qقرارات تخصيص النتائج -

 qمشروع النظام الداخلي -
qسجلة في جدول أعمالهاIالنقاط ا -

qتقرير النشاط السنوي -
- مشـروع بـرنـامج الـنـشـاطـات الـسـنـويـة و اIـتـعددة

qالسنوات
- مـــشـــروع اIـــيـــزانـــيـــة و حـــصـــيـــلـــة الـــســـنـــة اIـــالـــيــة

qنصرمةIا
Xقـــــبــــول الــــهـــــبــــات و الــــوصـــــايــــا وفـــــقــــا لــــلـــــقــــوانــــ -

qعمول بهاIوالتنظيمات ا
- مــــشــــروع االنــــضــــمــــام إلى الــــهــــيــــئــــات الــــوطــــنــــيـــة
qوالدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس األهداف

- كـل تـدبــيـر آخــر يـتــطــابق مع أهـدافــهــا و من شـأنه
qأن يسهل ويحسن إجناز مهام الغرفة أو أعمالها

qإقصاء عضو كامل العضوية من اجلمعية العامة -
- اIـالحـــظـــات واآلراء والـــتـــوصــــيـــات واالقـــتـــراحـــات

اIقدمة من اللجان التقنية".

" اIادة 41 : ................( بدون تغيير).................
ترسل نسخ من احملاضـر إلى الوزير اIكلف بالصيد
البحري و إلى الغرفـة اجلزائرية للصيد البحري وتربية
اIائيات خالل اخلمسة عشر (15) يوما التي تلي مداوالت

اجلمعية العامة".

اIادة اIادة 21 :  : تـعدل و تتـمم أحكام اIادة 43 من اIـرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي : 

" اIــــادة 43 : يـــــكــــلف رئـــــيس الــــغـــــرفــــة الــــوالئــــيــــة أو
الـــغــرفـــة اIــشــتـــركــة مـــا بــX الــواليـــات لــلـــصــيــد الـــبــحــري
وتربية اIائيـات �هام تنشيط و تنـسيق ومتابعة أشغال
اجلمـعيـة العـامة واIكـتب واللـجان الـتقـنيـة و�ثل الـغرفة
أمـام اإلدارات العـموميـة والهـيئـات واIنـظمـات األجنـبية

اIماثلة.
يطلع رئيس غرفة الصيد البحري وتربية اIائيات
الـوالئــيـة والــغـرفــة اIـشــتــركـة مــا بـX الــواليـات اجلــمـعــيـة

العامة ومجلس الغرفة عن نشاطاته".

اIادة اIادة 22 :  : تعـدل أحكـام اIادتX 44 و 45 من اIـرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور أعالهq وحترران

كما يأتي :

" اIــادة 44 : يـــســــاعـــد رئـــيـس الـــغــــرفـــة الــــوالئـــيـــة أو
الـــغــرفـــة اIــشــتـــركــة مـــا بــX الــواليـــات لــلـــصــيــد الـــبــحــري
وتربية اIائيات في ¡ارسة صالحياته q نائبا الرئيس".

" اIادة 45 : .............. (بدون تغيير) ................ :
q ...................... (بدون تغيير) ...................... -

q مدير الغرفة -
- رؤساء اللجان التقنية ".

23 :  : تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اIــــــادة 46 مـن اIــــــرســـــوم اIـــــادة اIـــــادة 
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :
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" اIادة 46 : ................ (بدون تغيير) ................
 �ـكـنـهم االجـتـمـاع فـي جـلـسـة غـيـر عـاديـة بـطـلب من

الرئيس أو من أغلبية األعضاء".

اIادة اIادة 24 :  : تعـدل أحكـام اIادتX 47 و 49 من اIـرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجـب عـــام 1423
اIوافق 28 سبـتمبـر سنة 2002 واIـذكور أعالهq وحترران

كما يأتي :

" اIادة 47 : ............... ( بدون تغيير) .............. :
- تـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــرفـــة

qوتعليماتها
- ........................ (بدون تغيير) ......................
- دراســة الـتـوصــيـات اIــقـدمـة من الــلـجــان الـتـقــنـيـة
لــلــغـرفــة الــوالئــيــة والــغــرفــة اIــشــتــركــة مــا بــX الــواليـات

للصيد البحري وتربية اIائيات وتنفيذها".

" اIـادة 49 : تـزود الـغـرفـة الوالئـيـة لـلـصـيـد الـبـحري
وتربية اIائيات باللجان التقنية اآلتية : 

q" XهنيIجلنة تقنية " للكفاءة واالعتراف با -
q"جلنة تقنية لشعبة "سفن صيد السردين -

- جلــــنـــة تـــقــــنـــيـــة لـــشــــعـــبـــة "ســــفن الـــصــــيـــد من نـــوع
q"اجلياب

- جلــــنـــة تــــقـــنــــيــــة لـــشــــعـــبــــة " ســــفن من نــــوع احلـــرف
q"الصغيرة

q"ائياتIجلنة تقنية لشعبة " تربية ا -
- جلــنــة تــقـــنــيــة لــوكالء الـــبــيع بــاجلــمـــلــة Iــنــتــوجــات

qائياتIالصيد البحري وتربية ا
- جلـنـة تـقـنـيـة لـصـنــاعـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة

qائيات والنشاطات واخلدمات ذات الصلةIا
- جلنة تقنية للشؤون االجتماعية".

الـــمـــادة الـــمـــادة 25 : : تــتـمـم أحـكــام اIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم
02-304 اIـــــــــــــــؤرخ فـي 21 رجـب عـــــــــــــــام 1423 اIـــــــــــــــوافـق 28

ســـبــتــمــبــر ســنـة 2002 واIـذكــور أعالهq �ـادتـX 49 مــكــرر
و49 مكرر 1 و حترران كما يأتي :

Xــشـتـركــة مـا بـIـادة 49 مـكـرر :  تـزود الـغــرفـة اIا "
الــواليــات لـلــصــيــد الـبــحــري و تــربـيــة اIــائــيـات بــالــلــجـان

التقنية اآلتية :
qXهنيIجلنة تقنية تتعلق بالكفاءة واالعتراف با -

q"ائياتIجلنة تقنية لشعبة " تربية ا -

- جلـنـة تـقـنـيـة لـصـنــاعـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة
اIائيات والنشاطات واخلدمات ذات الصلة ".

" اIـادة 49 مـكـرر 1 : : حتــدد تـشـكــيـلــة و مـهـام الــلـجـان
التقنية اIذكورة في اIادتX 49 و 49 مكرر أعاله �وجب

قرار من الوزير اIكلف بالصيد البحري ".

اIـادة اIـادة 26 :  : تـعـدل أحـكـام اIـواد 50 و 51 و52 و 53 و56
و57 (الـــفـــقــرة 2) و 58 و 59 و 60 و  61 و 63 من اIـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في  21 رجـب عـــام 1423
اIـوافق 28 ســبــتـمــبــر ســنـة 2002 واIــذكــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

" اIادة 50 : يتولى إدارة مـصالح الغرفة الوالئية أو
الـــغــرفـــة اIــشــتـــركــة مـــا بــX الــواليـــات لــلـــصــيــد الـــبــحــري
وتربيـة اIائيـاتq مديـر يعX �ـوجب مرسـوم يتخـذ بناء

على اقتراح من الوزير اIكلف بالصيد البحري.
....................(الباقي بدون تغيير) .................".

" اIادة 51 : ................ (بدون تغيير).................
و بهذه الصفة : 

q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q.................................................................. -
q..................... (بدون تغيير) ........................ -
- يـضــمن أمــانـة اجلـمــعـيــة الـعــامـة لــلـغــرفـة الــوالئـيـة
والــغــرفــة اIــشــتــركــة مــا بــX الــواليــات لــلــصــيــد الــبــحــري
وتـربــيـة اIــائـيــات ويـحــضـر أشــغـالـهــا دون أن يـكــون لـديه

حق في التصويت".

" اIــــادة 52 : يــــنـــــتــــخب اIـــــنــــخـــــرطــــون في الـــــغــــرفــــة
الــوالئــيــة أوالــغــرف اIــشــتــركـة مــا بــX الــواليــات لــلــصــيـد
البـحري وتـربيـة اIائـيات �ـفهـوم اIادة 35 مـكرر من هذا
اIـرسومq ¡ثلـيهم في اجلمعـية العامـة عن طريق االقتراع

اIباشر وباألغلبية.
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qــذكـــورين أعالهIا XــمـــثــلـــIحتــدد قـــواعــد انـــتــخـــاب ا
وكـذا نــســبـهـم �ـوجب قــرار من الــوزيـر اIــكــلف بــالـصــيـد

البحري". 

" اIــادة 53 : جتــــدد عـــهـــدة األعـــضـــاء اIـــنــــتـــخـــبـــX في
Xـــشــتــركـــة مــا بــIأجــهـــزة الــغـــرفــة الــوالئـــيــة أو الــغـــرفــة ا
الـواليـات لـلصـيـد البـحـري و تـربيـة اIـائـيات كل أربع (4)

سنوات".

" اIادة 56 : يحـدد الـنـظام الـداخـلي للـغـرفة الـوالئـية
أو الـغــرفـة اIــشـتــركـة مــا بـX الــواليـات لــلـصــيـد الــبـحـري

وتربية اIائيات قواعد تنظيم و سير أجهزتها".

" اIادة 57 : ................ (بدون تغيير) ................

- حــســابــات الـــغــرفــة اجلــزائــريـــة والــغــرف الــوالئــيــة
والــغـــرف اIــشــتــركــة مــا بــX الــواليـــات لــلــصــيــد الــبــحــري
وتــربـــيــة اIـــائـــيــات طـــبــقـــا لــقـــواعـــد احملــاســـبــة الـــتــجـــاريــة

والنظام احملاسبي اIالي.
..................(الباقي بدون تغيير) ..................".

" اIادة 58 : تمنح الدولـة للغرفة اجلـزائرية والغرف
الــوالئـيــة والــغــــرف اIــشـتــركــة مــا بــX الـواليــات لــلــصــيـد
الــبـحــري وتـربــيـة اIــائـيــات مــسـاهــمـات مــالـيــة لـتــعـويض
تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمـومــيــة اIــنــصــوص عــلــيــهــا في دفــتـر

الشروط اIلحق بهذا اIرسوم".

" اIادة 59 : .............. (بدون تغيير) ................ :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- االشــتـــراكــات الـــســنــويـــة واحلــقــوق الـــتي يــدفـــعــهــا
qنخرطونIا

q ................................................................. -

q ...................... (بدون تغيير) ...................... -

- أجــور تــبــعــات اخلــدمـــة الــعــمــومــيــة الـــتي حتــمــلــهــا
الـــدولــة لــلــغـــرفــة اجلــزائــريـــة والــغــرف الــوالئـــيــة والــغــرف
اIــشـــتــركــة مــا بـــX الــواليــات لــلـــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة
اIـائــيـاتq طـبـقـا لـلـقـواعـد احملـددة في دفـتـر الـشـروط اIـعـد

qلهذا الغرض

q ................................................................. -

q ................................................................. -

q ...................... (بدون تغيير) ...................... -

في باب النفقات :في باب النفقات :
q .................... (بدون تغيير) .......................  -

qنفقات التجهيزات أو االستثمار -
- االشــــتــــراكــــات و حــــقــــوق االنــــخــــراط و اIــــشــــاركـــة

qستحقة لدى الهيئات األخرىIا
- ...................... (بدون تغيير) .....................".
" اIـادة 60 : يــرسل اIــديــر الــعـام بــالــنــســبـة لــلــغــرفـة
اجلـزائريـة أو اIـدير بـالنـسبـة للـغـرفة الـوالئيـة أو الغـرفة
اIـــشـــتــــركـــة مـــا بـــX الـــواليـــات حـــسـب احلـــالـــةq احلـــصـــيـــلـــة
وحــــســــابــــات الـــنــــتــــائج ومــــقــــررات تــــخــــصـــيـص الــــنـــتــــائج
والــتــقــريــر الــســـنــوي عن الــنــشــاط وكـــذا تــقــريــر مــحــافظ
احلـسـابـات إلى الــوزارة الـوصـيـةq بـعــد مـداوالت اجلـمـعـيـة

العامة اIعنية".

" اIادة  61 : مهام أعضـاء الغرفة اجلـزائرية والغرف
الــوالئـــيــة والــغــرف اIــشــتــركــة مـــا بــX الــواليــات لــلــصــيــد

البحري وتربية اIائيات مجانية. 
غير أنهq تمنح تـعويضات مقابل اIـصاريف اIنفقة
لألعــضــاء كــامـلي الــعــضـويــة لــلــغـرفــة اجلــزائـريــة والــغـرف
الــوالئـــيــة والــغــرف اIــشــتــركــة مـــا بــX الــواليــات لــلــصــيــد
الــبـحـري وتــربـيـة اIــائـيـاتq وفــقـا لـلــكـيـفــيـات والـطــبـيـعـة
واIــــبـــالغ احملـــددة مـن طـــرف مـــجـــلس الــــغـــرفـــة اجلـــزائـــريـــة
للصيد البـحري وتربية اIائيـات واIصادق عليها �وجب

قرار من الوزير اIكلف بالصيد البحري".

" اIـادة 63 : �ــكن الـوزيــر اIــكـلف بــالــصـيــد الـبــحـري
اسـتـنـادا إلى تـقـريـر مـفـصل و�ـوجب قـرارq تـعـلـيق أو حل
اجلـمعـيـة الـعـامـة للـغـرفـة اجلـزائـرية أو الـغـرفـة الـوالئـية أو
الـغرفة اIشتـركة ما بX الواليـات للصيد الـبحري وتربية
اIــائــيـاتq إذا مــا خـالــفت هـذه األخــيــرة األحـكــام الـقــانـونــيـة
والتنظيمية اIعمول بها و/أو قامت بإعاقة سير الغرف.
�كن أن يكون قـرار الوزير محل طـعن أمام اجلهات

القضائية اخملتصة".

27 :  :  تــلــغى أحــكــام اIـواد 32 و33 و 34 و37 من اIـادة اIـادة 
اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-304 اIــــؤرخ في 21 رجب
عام 1423 اIوافق 28 سبتمبر سنة 2002 واIذكور أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 28 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 4 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 27
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اIلـحــقاIلـحــق

دفتـر الشـروط اIتعلق بتبــعات اخلدمـة العموميـةدفتـر الشـروط اIتعلق بتبــعات اخلدمـة العموميـة
اIطبقــة على الغرفـة اجلزائريـةاIطبقــة على الغرفـة اجلزائريـة والغرف الوالئية والغرف الوالئية
والغرف اIشتركة ما بX الواليات للصيد البحريوالغرف اIشتركة ما بX الواليات للصيد البحري

وتربية اIائياتوتربية اIائيات

اIادة األولى :  اIادة األولى :  يهدف دفـتر الشـروط هذا إلى حتديد
تبـعات اخلـدمة الـعمومـية اIـطبـقة عـلى الغـرفة اجلـزائرية
والـغــرف الــوالئــيــة والــغــرف اIـشــتــركــة مــا بــX الــواليـات

للصيد البحري وتربية اIائيات.

اIـادة اIـادة 2 : : �ـكـن الـغـرفــة اجلـزائـريــة لـلــصـيـد الــبـحـري
وتــربــيــة اIــائــيــات فــيــمــا يــخص الــعــمــلــيــات ذات الــطــابع
الــــوطـــني وغــــرف الـــصـــيــــد الـــبـــحــــري وتـــربـــيــــة اIـــائـــيـــات
الـوالئــيـة والــغـرف اIـشــتـركــة مـا بــX الـواليــاتq في إطـار
دوائـرها اإلقـليـمـيةq أن تـكـلف بتـبـعات اخلـدمة الـعـمومـية

اآلتية :
- تــقـوم بــأعــمـال حتــســيـســيـة لــفــائـدة مــهـنــيي قــطـاع
الـــصــــيـــد الـــبــــحـــري وتـــربــــيـــة اIـــائــــيـــات الـــتـي تـــرمي إلى
احملـافـظـة على اIـوارد الـبـحريـة و د�ـومتـهـا من أجل صـيد

qمسؤول
- تــقــوم بــاألعمـال اإلرشـاديـة لفـائـدة اIهـنـيـX التي
ال �ـكن الــقـيـام بـهـا ال عن طـريق أنــشـطـة الـتـكـوين وال عن

طريق اإلدارةq ال سيما فيما يتعلق بـما يأتي :
- تــقـــنـــيـــات الـــصـــيـــد الـــبــحـــري و تـــربـــيـــة اIـــائـــيــات

q اجلديدة
qآالت الصيد البحري اجلديدة -

- وســـــائل اIـالحــــة اجلــــديـــــدة اIــــرتـــــبــــطـــــة بــــالـــــصــــيــــد
qالبحري

qائياتIصيانة أجهزة الصيد البحري و تربية ا -
qائياتIأمن الصياد ومربي ا -

- اإلنقاذ في البحر وعلى مستوى اIسطح اIائي.
عـلى الــغـرفـة اجلــزائـريــة لـلـصــيـد الــبـحـري وتــربـيـــة
Xـشـتـركـة مـا بIائـيـــات والـغـــرف الـوالئـيـــة والغـرف اIا
الـواليــات لـلــصـيــد الـبــحـــري وتــربـيــــة اIـائــيـــاتq الــقـيـام
بــهـذه الــنـشــاطـات عـل شـكل اســتـعــراض في الــبـحــر وعـلى

مستوى اIسطح اIائي.
- تـبـادر في إطـار الـتـنـظيـم اIـعـمـول بهq بـنـشـاطات
حتــسـX اIــســتــوى وجتــديـد اIــعــلــومــات لـفــائــدة مــحــتـرفي

qائيات وتساهم فيهاIالصيد البحري وتربية ا

- تـعـد وتـسـلم الـدفـتـر اIهـني لـلـصـيـد الـبـحـري الذي
أسند تسييره لـلغرفة اجلزائرية للـصيد البحري وتربية
Xــشــتــركــة مــا بــIــائــيــات والــغــرف الــوالئــيــة والــغــرف اIا
الواليات للصيد البحري وتربية اIائياتq وفقا للتنظيم

qاجلاري به العمل
- تــعــد وتــســـيــــر بــنك خـــاص بــاIــعــطــيـــات اIــتــعــلــقــة
بالـتعرف على مـهنيــي فـــروع الصـيـد البـحـري وتربيــة
اIـــائــــيــــات وكــــذا الـــنــــشـــاطــــات أو اخلـــدمــــات ذات الـــصــــلـــة

qائياتIبالصيد البحري وتربية ا
- تباشر بالتـحقيقات االجتمـاعية واالقتصادية في

qائياتIمجالي الصيد البحري وتربية ا
- تــعـــد الــبــطـــاقــة اIــهـــنــيــة لـــفــائــدة مـــهــنــيي الـــصــيــد
الـبـحـري و تربـيـة اIـائيـات والـنـشاطـات أو اخلـدمات ذات

الصلة.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : تــــتـــقــــاضى الــــغــــرفـــة اجلــــزائـــريــــة لــــلـــصــــيـــد
البـحري وتـربـية اIـائيـات وكذا الـغـرف الوالئـية والـغرف
اIــشـــتــركــة مــا بـــX الــواليــات لــلـــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة
اIائـيات مقـابل اخلدمات الـتي تضمـنهاq أجـرة عن تبعات
اخلـدمــة الـعــمــومـيــة الـتـي تـقع عــلى عــاتـقــهــا �ـوجب دفــتـر

الشروط هذا.

اIـادة اIـادة 4 :  : تـقـوم الـدولـة بتـمـويل مـهـام تبـعـات اخلـدمة
الـعـمـومــيـة اIـســنـدة لـلـغــرفـة اجلـزائـريــة لـلـصـيــد الـبـحـري
وتـربــيـة الـمـائـيات والغـرف الوالئيـة والغرف اIـشتركة
مـا بـX الـواليـات لـلـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـات عـلى
أساس برنامج مصادق عليه من طرف السلطة الوصية.

اIـادة اIـادة 5 : : يـرسل مــديـر الــغـرفــة اجلـزائــريـة و مــديـرو
الــغــرف الــوالئــيــة والــغـــرف اIــشــتــركـــة مــا بــX الــواليــات
للصيــد البـحــري وتربية اIائيـاتq على التوالي للوزير
اIـكـلف بـالـصـيـد الـبـحــري لـكل سـنـة مـالـيـةq تـقـديـرا حـول
مبالغ اIـساهمات اIـستحـقة عن الدولـة لتغـطية الـنفقات
احلـقيقية اIتـرتبة عن تبعـات اخلدمة العمـومية اIفروضة

عليها �وجب دفتر الشروط هذا.

اIــــادة اIــــادة 6 :  : يــــحـــدد تــــخـــصــــيص االعــــتــــمـــادات مـن قـــبل
الــوزيــر اIــكـــلف بــاIـــالــيــةq بــاالتـــفــاق مع الــوزيـــر اIــكــلف

بالصيد البحري خالل إعداد ميزانية الدولة.
�كن مـراجعتـها خالل الـسنة اIـاليةq في حـالة ما إذا
عـدلت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتـبـعـات اIـوضـوعـة عـلى
عـــاتق الــــغـــرفـــة اجلـــزائـــريـــة والــــغـــرف الـــوالئـــيـــة والـــغـــرف
اIــشـــتــركــة مــا بـــX الــواليــات لــلـــصــيــد الــبـــحــري وتــربــيــة

اIائيات.
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7 : : يـــتـــعـــX عـــلى رئـــيـس الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة اIــادة اIــادة 
Xــشـتــركـــة مــا بـIورؤســاء الـغــرف الــوالئـيــــة والـغــــرف ا
الــواليــــات لــلــصــيــــد الــبــحـــري وتــربــيــة اIــائــيــات تــزويـد
الـوزيــر اIـكـلف بـالـصــيـد الـبـحـريq بـاIـعلـومـات اIـتـعـلـقة

بوضعيـة تنفـيذ البرامج احملددة واIوافق عليها.

8 : : تــدفع اIــســاهــمــات اIــســتــحــقــة عــلى الــدولــة اIاIـادة ادة 
للـغـرفة اجلـزائـرية لـلـصيـد الـبحـري وتـربيـة اIـائيـات وكذا
الـــغــرف الـــوالئــيــة والـــغــرف اIـــشــتـــركــــة مــا بـــX الــواليــات
للصـيد البـحري وتـربية اIـائيـاتq طبقـا لإلجراءات احملددة

في هذا اجملـال في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

حتــدد تـــبــعـــات اخلــدمـــة الــعـــمــومـــيــةq مـــوضــوع دفـــتــر
الــشــروط هــذاq ســنــويــا وبــاالشــتــراك مع الــوزيــر اIـكــلف

بالصيد البحري و الوزير اIكلف باIالية.

اIادة اIادة 9 :  : يجب أن تـكون مـساهـمات الـدولة مـوضوع
محاسبة متميزة.

اIـــــادة اIـــــادة 10 : : يـــــجـب إرســـــال حــــــصـــــيــــــلـــــة اســــــتـــــعــــــمـــــال
اIــســـاهــمــات اIـــمــنـــوحــة من الـــدولــة إلـى الــوزيــر اIـــكــلف

باIالية في نهاية كل سنة مالية.

اIـادة اIـادة 11 : : حتـدد اIــسـاهــمــات الـتي تــمــنـحــهـا الــدولـة
طـبقـا لدفـتر الـشروط هـذا وتسـجل في ميـزانيـة الوزارة
اIــكــلــفــة بــالــصـــيــد الــبــحــري طــبــقــا لإلجــراءات احملــددة في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

 حرر بـ .................. في .......................

قرىء وصودق عليهقرىء وصودق عليه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اIـعـدّل

   qتممIوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : يــــلـــــغــى مـن مــــيــــزانـــيــــة ســــنــــة 2014
اعتماد دفع قدره ستة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة
وثــــــــمـــــــانـــــــون مـــــــلــــــيـــــــونــــــا وخـــــــمـــــــســــــمـــــــائـــــــة ألف ديـــــــنــــــار
(26.486.500.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة ماليير
ومـائــتـان وسـبـعـة وأربـعـون مـلـيـونـا ومـائـتـا ألـف ديــنــار
(6.247.200.000 دج) مـــقـــيّـــــــــدان فــــي الــــنــــفــــــقـــــات ذات
الـطـابــع الــنـهـــائــي ( اIـنـصــــوص عـلــيـهـــا فـــي الــقـانـــون
رقم 13-08 اIــــــؤرخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
ديــســمــبــر ســنــة 2013  واIــتــضــمن قـــانــون اIــالــيــة لــســنــة

q(2014 طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 2 :   :  يخـصـــص Iـيـزانيـــة سنــة 2014  اعـتماد
دفع قـدره ستة وعشـرون مليارا وأربـعمائة وسـتة وثمانون
مـــلـــيـــونـــا وخـــمـــســـمـــائـــة ألف ديـــنـــار (26.486.500.000 دج)
ورخــصــة بـرنــامج قـدرهــا سـتــة ماليــيـر ومــائـتــان وسـبــعـة
وأربـعـون ملـيـونـا ومـائـتـا ألف ديـنار (6.247.200.000 دج)
يــقــــيّـــدان فــــي الــنــفـــقــــات ذات الـــطــابـــع الـنـهـائــي
(اIنصـــوص عليهـــا فــي القانــون رقم 13-08 اIؤرخ في
27 صـــــفـــــر عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2013

واIتضمن قانون اIالية لسنة q(2014  طبقا للجدول "ب"
اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 6
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-338 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIـوافق اIـوافق 6 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة q2014 يــعــدل تـوزيعq يــعــدل تـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2014 حسبq حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-339 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 6 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة q2014 يــq يــعـــدل تـوزيععـــدل تـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة q2014 حسبq حسب
كـل  قطاع.كـل  قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلـق

 qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
الـــــــمــــــــؤرخ فـي 28 جــــــــمــــــــادى الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة عـــــــام 1435
Xـــتـــضــــمن تــــعـــيـــIالـــــمـــــوافـق  28 أبـــــريل ســــنــــة 2014 وا

qالوزير األول

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اIـعـدّل

   qتممIوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى :  تــلــــغــى مـن مــيــزانــيــة ســـنـــــة 2014
رخـــــصــة بـــرنـــامـج قـــــدرهــا ثـــمــانـــيـــة ماليـــيــر وثـالثــمـــائــة
وأربـــــعـــــة وثـالثـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (8.334.000.000 دج)
مـــــقـــــيّــــــــدة فــي الـــــنــــفـــــــقــــــــات ذات الـــــطـــــابـع الـــــنـــــهــــــائـي
(اIـنـصـــــوص عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم 13-08 اIـؤرخ في
27 صـــــفـــــر عـــــام 1435 اIـــــوافق 30 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2013

واIـتـضمن قـانـون اIـاليـة لـسـنة q(2014 طـبـقا لـلـجدول "أ"
اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــادة اIــادة 2 :   :  تــخــصـص Iــيــزانـيــة سـنــة 2014 رخـــصـة
بـــرنـــامـج قـــــدرهـــا ثـــمـــانــيـــة ماليـــيـــر وثالثـــمـــائـــة وأربـــعــة
وثـالثــــون مـــلــيـــون ديـــنــار (8.334.000.000 دج) مـــقــــــيّـــــدة
فــي الــنــــفـــــقــــات ذات الــطــابــع الــنــهـــائـي ( اIــنــصـــوص
عـلـيــهــا فــي الــقـانـون رقم 13-08 اIـؤرخ في 27 صــفـر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIــالــيـــة لــســنــة q(2014 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اIــلـــحق بــهــذا
اIرسوم.

اIـادة اIـادة 3 :  :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 6
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحقاIلحق

اجلدول " أ " مساهمات  نهائيةاجلدول " أ " مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - اIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االقتصادية واإلدارية
- احــتـيــاطي لــنــفــقـات

غير متوقعة
الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

-

6.247.200

6.247.200

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

26.000.000

486.500

26.486.500

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اجلدول " ب " مساهمات  نهائيةاجلدول " ب " مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

 - الفالحة والري
- ااIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االقتصادية واإلدارية
- ااIـنــشـآت الـقــاعـديـة
االجتماعية والثقافية

الـمـجــمـــــوعلـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

-

4.747.200

1.500.000

6.247.200

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

26.000.000

486.500

-
26.486.500

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- وبــــــمــــــقـــــتـــضـى الــــمــــرســـــوم الـــرئـــــاسي رقـــم
14-145 الــمـــــؤرخ فـي 28 جـــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435

Xـــتــضـــمن تـــعـــيــIالــــمــــوافـق  28 أبـــــريـل ســـــنــــة 2014 وا
qالوزير األول

- وبــــمــــقـــتــــضــى اIــرســــوم الـــرئـــاسي رقـم 154-14
الـــــمـــــؤرخ فــي 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2014 وا

- وبــمـــقــتــضـى الـــمــرســــوم الــــتــــنـــفـــيــذي رقــم
14-37 الـــــــمــــــؤرخ فــي 6 ربـــــــيــع الــــــثــــــانــي عـــــــام 1435

الـــــمــــــوافـق 6 فـــــبـــــرايـــــر ســــــنــــة 2014 والـــــمـــــتـــــضـــــمــن
تـــوزيـع االعـــتــمــادات الـــمــخــصــصـــة لــوزيــر الـــمـالــيــة
مـن مـــيـــزانـــيــــة الـــتـــســـيـــيـــر بـــمـــوجـب قـــانــون اIــالــيــة

q2014 لسنة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـلـــغـــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعــــتــــــمـــــــاد قـــــــدره تـــــســــعـــــة وســــبــــعـــــون مــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(79.000.000 دج) مــقــــيّـــــد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــــر وزارة
اIـالـيــة وفي األبـواب اIـبـيــنـة في اجلـدول "أ" اIــلـحق بـهـذا

اIرسوم.

اIــــــادة اIــــــادة 2 : : يـــــــخــــــــصـــص Iـــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــــنـــــة 2014
اعــتــــمـــــاد قـــــدره تـــســـعــــة وســـبـــعـــــون مــلـــيــــــون ديـــنـــــار
(79.000.000 دج)  يــقـــيّــــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيــــر وزارة
اIـاليـة وفي األبـواب اIبـيـنة في اجلـدول "ب" اIـلحق بـهذا

اIرسوم.

الـــمـــادة الـــمـــادة 3 : : يــــكـــــلــــف وزيــــــر اIـــالــيـــــةq بــتــنـــفــيـــذ
هــــــذا الــــمـــرســــــوم الــــذي يـــــنـــــــشـــــر فـــي الـــجـــــريـــدة
الــــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 6
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اIلحقاIلحق

اجلدول " أ " مساهمات  نهائيةاجلدول " أ " مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامج

8.334.000

8.334.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-

-

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اجلدول " ب " مساهمات  نهائيةاجلدول " ب " مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االقتصادية واإلدارية

- اIــنــشــآت الــقــاعــديـة
االجتماعية والثقافية

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

534.000

7.800.000

8.334.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-

-

-

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقـم 14-340 مـــؤر مـــؤرّخ خ فـي فـي 13 صـــفـــر صـــفـــر
q2014 عــــــام عــــــام 1436 الـــــــمــــــوافـق  الـــــــمــــــوافـق 6 ديـــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة  ديـــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة
يـتــضـمـن نـقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارةيـتــضـمـن نـقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة

اIالية.اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- احــتـيــاطي لــنــفــقـات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوعالـمـجــمـــــوع
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4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

71.000.000

71.000.000

71.000.000

71.000.000

71.000.000

3.100.000

3.100.000

03 -  37

05 -  37

01 -  34

وزارة اIاليةوزارة اIالية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اIركزية - دراسات..........................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع السادسالفرع السادس
اIديرية العامة للميزانيةاIديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اIديرية العامة للميزانية - دراسات............................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع السادس

الفرع السابعالفرع السابع
اIفتشية العامة للماليةاIفتشية العامة للمالية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح
اIفتشية العامة للمالية - تسديد النفقات.....................................
مجموع القسم الرابع

اجلدول اIلحق " أ "اجلدول اIلحق " أ "

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة اIلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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900.000

900.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

79.000.000

01 -  35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اIفتشية العامة للمالية - صيانة اIباني.......................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع السابع

مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................

اجلدول اIلحق " أ " (تابع)اجلدول اIلحق " أ " (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة اIلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

03 -  34

وزارة اIاليةوزارة اIالية

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اIركزيةاإلدارة اIركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - اللوازم...........................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

اجلدول اIلحق " ب "اجلدول اIلحق " ب "

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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5.000.000

1.800.000

6.800.000

6.800.000

6.800.000

59.000.000

59.000.000

5.200.000

5.200.000

64.200.000

64.200.000

71.000.000

02 -  34

04 -  34

11 -  31

11 -  33

الفرع السادسالفرع السادس
اIديرية العامة للميزانيةاIديرية العامة للميزانية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIديرية العامة للميزانية - األدوات واألثاث.................................

اIديرية العامة للميزانية - التكاليف اIلحقة...............................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIديريات اجلهوية للميزانيةاIديريات اجلهوية للميزانية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIديريات اجلهوية للميزانية - الراتب الرئيسي للنشاط................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIديريات اجلهوية للميزانية - اIنح العائلية.................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السادس

اجلدول اIلحق " ب " (تابع)اجلدول اIلحق " ب " (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-341 مؤر مؤرّخ خ ي ي 13 صـفر  صـفر عام عام 1436
اIوافق اIوافق 6 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2014 يتضـمن نقل اعــتماد يتضـمن نقل اعــتماد

في ميزانية تسيير وزارة الرياضـة.في ميزانية تسيير وزارة الرياضـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 14-58  اIؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضمـن توزيع االعـتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشـباب
والـريـاضـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجـب قـانـون اIـالـية

q2014 لسنة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

الــــمــــادة األولـى :الــــمــــادة األولـى :  يـــلــــغــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنـــة
X2014 اعـــــتــــــمـــــــاد قــــــــدره تـــــســــعـــــمـــــائــــة وســـــبـــــعــــة مـاليــــ

وأربــــعـــمــــائــــة وأحـــد عــــشـــر ألف ديــــنـــار (907.411.000 دج)
مـــقـــــيـّـــــد فــي مـــيـــزانـــيــــة تـــســــيـــيـــر  وزارة الــريــاضــة
وفـي األبـــــواب اIـــــبـــــيــــــنـــــة في اجلـــــدول "أ" اIــــــلـــــحق بـــــهـــــذا

اIرسوم.
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اIــــــادة اIــــــادة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
Xاعــــــتــــــمــــــــاد قــــــــدره تـــــســــــعـــــمـــــائـــــــة وســـــبـــــعــــــة ماليــــ
وأربــــعـــمــــائــــة وأحـــد عــــشـــر ألف ديــــنـــار (907.411.000 دج)
يـــقــــــيّــــد فــي مــــيـــزانــــيـــة تـــســـيــيـــر  وزارة الــريــاضـة
وفـي األبـــــواب اIــــبــــيـــــنــــة في اجلـــــدول "ب" اIــــلــــحـق بــــهــــذا

اIرسوم.

اIـادة اIـادة 3 : : يــكـلف وزيــر اIـالــيـة ووزيــر الـريــاضـةq كلّ
فيما يخصّهq بـتنفيذ هذا اIرسوم الذي ينشر في اجلريدة

الرّسمية للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 13 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 6

ديسمبر سنة 2014.
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اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية...................................................
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مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIـصـالح الـالمـركـزيـة الــتـابـعــة لـلـدولــة - األدوات الـتـقــنـيـة والــتـربـويـة
للرياضة والشبيبة..................................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

الفرع األولالفرع األول
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وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول
اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
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قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة ا6اليةوزارة ا6الية

قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 6 ذي احلــجــة عـــام  ذي احلــجــة عـــام 1435
اIوافق اIوافق 30 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنة q2014 يحـدد عدد اIناصبq يحـدد عدد اIناصب
الـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارةالـعليا لـلموظفـX اIنتمـX لألسالك اخلاصة باإلدارة

اجلبائية.اجلبائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qاليةIووزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-327 اIؤرخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يــحـدد تــنــظـيم اIــصـالـح اخلـارجــيـة لإلدارة اجلــبـائــيـة

qوصالحياتها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-299 اIؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اIوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qلألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

الـــــمــــــادة األولى : الـــــمــــــادة األولى : تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام اIــــادة 70 من
اIـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 10-299 اIـؤرخ في 23 ذي احلـجة
qـذكـور أعالهIـوافق 29 نـوفـمـبـر سـنـة 2010 واIعـام 1431 ا
يــــحــــدد عــــدد اIـــنــــاصـب الـــعــــلــــيــــا ذات الــــطـــابـع الــــوظـــيــــفي
لـلـمـوظــفـX اIـنــتـمـX لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اجلــبـائـيـة

كما يأتي :

1. رئيس مهمة حتليل جبائي (على مستوى اإلدارة. رئيس مهمة حتليل جبائي (على مستوى اإلدارة
اIركزية) :اIركزية) :

العددالعدداIنصب العالياIنصب العالي

12رئيس مهمة حتليل جبائي

2. رئــيس فــرقــة الــتــحــقــيق و/أو الــتــقــيـيـم ومـحــقق. رئــيس فــرقــة الــتــحــقــيق و/أو الــتــقــيـيـم ومـحــقق
احملاسبة و/أو التقييم :احملاسبة و/أو التقييم :

أ - بــــــعــــــنـــــــوان الـــــــمــــــصـــــــالـح اجلـــــهــــــويــــــة لــــــلـــــبــــــحثأ - بــــــعــــــنـــــــوان الـــــــمــــــصـــــــالـح اجلـــــهــــــويــــــة لــــــلـــــبــــــحث
واIراجعات :واIراجعات :

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم

محقق احملاسبة و/أو التقييم

35

210

ب - بعنوان مديرية كبريات اIؤسسات :ب - بعنوان مديرية كبريات اIؤسسات :

العددالعدداIناصب العليااIناصب العليا

رئيس فرقة التحقيق و/أو التقييم

محقق احملاسبة و/أو التقييم

9

54
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ج - بعنوان اIديريات اجلهوية للضرائب :ج - بعنوان اIديريات اجلهوية للضرائب :

رئيس فرقة التحقيقرئيس فرقة التحقيقاIديريات الوالئية للضرائباIديريات الوالئية للضرائباIديريات اجلهوية للضرائباIديريات اجلهوية للضرائب
و/أو التقييمو/أو التقييم

محقق احملاسبةمحقق احملاسبة
و/أو التقييمو/أو التقييم

اجلزائر

عنابة

البليدة

قسنطينة

اجلزائر الوسطى

سيدي أمحمد

بئر مراد رايس

احلراش

الشراقة

الرويبة

عنابة

قاIة

سكيكدة

تبسة

الطارف

أم البواقي

سوق أهراس

البليدة

بومرداس

تيبازة

اIدية

اجللفة

تيزي وزو

قسنطينة

جيجل

خنشلة

باتنة

بسكرة

ميلة

6

6

6

6

6

6

6

3

4

4

3

3

3

6

4

4

4

3

4

6

4

3

4

4

3

24

24

24

24

24

24

24

12

16

16

12

12

12

24

16

16

16

12

16

24

16

12

16

16

12
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رئيس فرقة التحقيقرئيس فرقة التحقيقاIديريات الوالئية للضرائباIديريات الوالئية للضرائباIديريات اجلهوية للضرائباIديريات اجلهوية للضرائب
و/أو التقييمو/أو التقييم

محقق احملاسبةمحقق احملاسبة
و/أو التقييمو/أو التقييم

وهران

الشلف

بشار

ورقلة

سطيف

وهران - شرق
وهران - غرب
عX تموشنت

تلمسان
معسكر
سعيدة

سيدي بلعباس
الشلف

تيسمسيلت
مستغا¬
غليزان
تيارت

عX الدفلى
بشار

تندوف
أدرار

النعامة
البيض
ورقلة
غرداية
األغواط
الوادي
إيليزي

تامنغست
سطيف
اIسيلة
بجاية

البويرة
برج بوعريريج

اجملموعاجملموع

6

6

3

4

6

3

4

4

3

4

3

4

4

3

2

3

3

3

4

4

4

4

2

2

6

4

5

4

4

222

266

24

24

12

16

24

12

16

16

12

16

12

16

16

12

8

12

12

12

16

16

16

16

8

8

24

16

20

16

16

888

1152 الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 71 17 صفر عام  صفر عام 1436 هـ هـ
10 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

3. رئــيـس فــرقــة اIــتـــابــعــات (عــلى مـــســتــوى مــراكــز. رئــيـس فــرقــة اIــتـــابــعــات (عــلى مـــســتــوى مــراكــز
الضرائب) :الضرائب) :

العددالعدداIنصب العالياIنصب العالي

162رئيس فرقة اIتابعات

4. مــــســـؤول الــــصــــنـــاديـق (عـــلـى مـــســــتــــوى مـــديــــريـــة. مــــســـؤول الــــصــــنـــاديـق (عـــلـى مـــســــتــــوى مـــديــــريـــة
كبريات اIؤسسات ومراكز الضرائب) :كبريات اIؤسسات ومراكز الضرائب) :

أ - بعنوان مديرية كبريات اIؤسسات :أ - بعنوان مديرية كبريات اIؤسسات :

ب - بعنوان مراكز الضرائب :ب - بعنوان مراكز الضرائب :

العددالعدداIنصب العالياIنصب العالي

2مسؤول الصناديق

العددالعدداIنصب العالياIنصب العالي

54مسؤول الصناديق

اIـادة اIـادة 2 : : يـحـدّد عــدد اIـنـاصب الــعـلـيـا لــرؤسـاء فـرقـة
اIتـابعـات اIنـصوص عـلـيه أعاله �عـدل ثالثة (3) مـناصب

على مستوى كل مركز للضرائب.

يــحـــدّد عــدد اIــنـــاصب الــعـــلــيــا Iـــســؤولي الـــصــنــاديق
qفـــيــمــا يــخص مــراكــز الــضــرائب qــنــصــوص عــلــيه أعالهIا
�ـــــعــــــدل مـــــنـــــصـب واحـــــد (1) عـــــلـى مـــــســــــتـــــوى كـل مـــــركـــــز

للضرائب.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 6 ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 30
سبتمبر سنة 2014.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 23
مــارس ســنـة مــارس ســنـة q2014 يــتــضــمن جتــديــد تـشــكــيــلــة جلــنـةq يــتــضــمن جتــديــد تـشــكــيــلــة جلــنـة
الـــطـــعن اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة الـــطـــاقــةالـــطـــعن اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي وزارة الـــطـــاقــة

واIناجم.واIناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 21 جـمـادى األولى عام 1435
اIـوافق 23 مـارس سـنة q2014 جتـدد تـشـكيـلـة أعـضـاء جلـنة
الــطــعن اخملــتــصــة �ــوظـفـي وزارة الــطــاقــة واIـنــاجـم وفــقـا

للجدول اآلتي :

XستخدمIثلو ا¡XستخدمIثلو اإلدارة¡ثلو اإلدارة¡ثلو ا¡

- محمد مركاتي
- رياض عزيزي
- مر حموني
- نعيم شكشاك
- جنمة فرحي

- فــــوزيـــة طـــبـــاخــة زوجـــة
بن عزيزة

- سامية غول

- يونس ايخلف
- سامية بطاهر
- محمد شغالل
- مراد خالدي
- نورة دهنون

- نصيرة غراير
- مليكة عقون

وزارة االتصالوزارة االتصال
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 8  ذي احلــجـة عـام   ذي احلــجـة عـام   1435
اIوافق اIوافق 2  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة q2014 يحدد كيفيات متابعةq يحدد كيفيات متابعة
وتــقــيــيم حــســاب وتــقــيــيم حــســاب الــتـخــصــيص اخلــاص رقم الــتـخــصــيص اخلــاص رقم 302-093
الــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق دعـم هـــيــــئـــات الــــصـــحــــافـــةالــــذي عـــنــــوانه "صــــنـــدوق دعـم هـــيــــئـــات الــــصـــحــــافـــة
اIــكـــتـــوبـــة والــســـمـــعــيـــة الـــبـــصــريـــة واإللـــكــتـــرونـــيــةاIــكـــتـــوبـــة والــســـمـــعــيـــة الـــبـــصــريـــة واإللـــكــتـــرونـــيــة
Xمــسـتــوى الــصــحــفــيـ Xونـشــاطــات تــكــوين وحتــســXمــسـتــوى الــصــحــفــيـ Xونـشــاطــات تــكــوين وحتــســ

واIتدخلX في مهن االتصال".واIتدخلX في مهن االتصال".
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير االتصال
q اليةIووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اIـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

qتممIعدل واIاqاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية



- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 99-11 اIـــــؤرخ في 15
رمــــضـــــان عــــام 1420 اIـــــوافق  23  ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1999
qادة 89 منهIالسيما ا q2000 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اIـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اIــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2011 واIـــتـــضــمن

qادة 85 منهIال سيما ا q2012 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي  رقم  95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1432 اIـوافق  15 فـبـرايــر سـنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــدي  رقم  216-11
اIــؤرخ في 10 رجب  عــام 1432 اIــوافق 12 يــونـــيـــو ســـنــة

q2011 الذي يحدد صالحيات وزير االتصال

- و�ـقتـضي اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-411 اIؤرخ
في 24 مـــحـــرم عــام 1434 اIــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 093-302 الــــــذي عـــــــنــــــوانه "صـــــــنــــــدوق دعـم هــــــيــــــئــــــات
الـصـحـافـة اIـكـتـوبـة والــسـمـعـيـة الـبـصـريـة واإللـكـتـرونـيـة
Xمــــســــتــــوى الــــصــــحــــفــــيـــ Xونــــشــــاطـــات تــــكــــويـن وحتــــســــ

q"في مهن االتصال XتدخلIوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
19 جــمـادى األولى عـام 1434 اIـوافق 31 مــارس سـنـة 2013

الـذي يـحـدد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلـاص رقم 093-302 الـذي عـنـوانه "صــنـدوق دعم هـيـئـات
الـصـحـافـة اIـكـتـوبـة والــسـمـعـيـة الـبـصـريـة واإللـكـتـرونـيـة
Xمــــســــتــــوى الــــصــــحــــفــــيـــ Xونــــشــــاطـــات تــــكــــويـن وحتــــســــ

q"في مهن االتصال XتدخلIوا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 6 من اIـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 12-411 اIــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1434
اIـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة 2012 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب
الـتـخــصـيص اخلـاص رقم 093-302 الـذي عـنــوانه صـنـدوق
دعم هــيـئــات الــصــحـافــة اIــكـتــوبــة والــسـمــعــيــة الـبــصــريـة
واإللـــكـــتـــرونـــيـــة ونـــشـــاطـــات تـــكـــوين وحتـــســـX مـــســـتـــوى

الصحفيX واIتدخلX في مهن االتصال.

اIــادة اIــادة 2 :  : حتــدد األعــمــال اIـــمــولــة عن طـــريق حــســاب
الـــتـــخـــصــــيص اخلـــاص رقم 093-302 واIـــذكـــورة في اIـــادة

األولـى أعالهq طـــبـــقـــا ألحــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1434 اIـوافق 31 مـارس

سنة 2013 واIذكور أعاله.
وتــكــون مـحل بــرنــامج أعــمـال ســنــوي يـعــده الــوزيـر
اIكلف باالتصال توضح فيه األهداف وكذا آجال اإلجناز.

اIاIــــادة ادة 3 :  : تـــضــمـن اIــصـــالح اإلداريـــة لــلـــوزارة اIـــكــلـــفــة
بــاالتـــصـــال مــتـــابـــعــة وتـــقـــيــيـم اســتـــعـــمــال الـــدعم واإلعـــانــات
اIمـنوحـة في إطار حـساب الـتخـصيص اخلاص رقم 302-093
الـــذي عــنـــوانه "صــنـــدوق دعم هــيـــئــات الـــصــحــافـــة اIــكـــتــوبــة
والـــســمــعــيـــة الــبــصــريـــة واإللــكــتــرونـــيــة ونــشــاطـــات تــكــوين
وحتسX مستوى الصحفيX واIتدخلX في مهن االتصال".

اIـادة اIـادة 4 :  : يــضـمـن اآلمـر بــالـصــرف االلـتــزام بـنــفـقـات
حـــســاب الـــتـــخـــصــيـص اخلــاص رقم 93-302 الـــذي عـــنــوانه
"صــنــدوق دعم هــيــئــات الــصــحــافــة اIــكــتــوبــة والــســمــعــيــة
Xالـــبــصـــريــة واإللـــكــتــرونـــيــة ونـــشــاطـــات تــكــويـن وحتــســ

مستوى الصحفيX واIتدخلX في مهن االتصال".

اIـــــادة اIـــــادة 5 :  : يـــــجب أالّ يـــــســـــتـــــعـــــمـل الـــــدعم واإلعـــــانـــــات
اIـــمـــنـــوحـــة إال لألغـــراض الـــتـي مــنـــحـت ألجـــلــهـــا ويـــخـــضع

لقواعد احملاسبة العمومية.

اIـــــادة اIـــــادة 6 : : يـــــخـــــضـع اســـــتـــــعـــــمــــــال الـــــدعم واإلعـــــانـــــات
الــمــــمـــنــوحـة في إطــار حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
093-302 الـذي عــنــوانه "صــنـدوق دعـم هـيــئــات الـصــحــافـة

اIـكـتـوبـة والـسـمعـيـة الـبـصـريـة واإللكـتـرونـيـة ونـشـاطات
تكـوين وحتسX مـستوى الـصحفـيX واIتدخـلX في مهن
االتــصـــال" إلى أجــهـــزة الــرقـــابــة الــتـــابــعــة لـــلــدولــةq طـــبــقــا

للتنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 7 :  : يـرسل اآلمـر بــالـصـرف حــصـيـلـة اســتـعـمـال
الـدعم واإلعــانـات اIـمـنـوحــة بـعـنـوان حـســاب الـتـخـصـيص
اخلـاص رقم 093-302 الـذي عـنـوانه "صــنـدوق دعم هـيـئـات
الـصـحـافـة اIـكـتـوبـة والــسـمـعـيـة الـبـصـريـة واإللـكـتـرونـيـة
Xمــــســــتــــوى الــــصــــحــــفــــيـــ Xونــــشــــاطـــات تــــكــــويـن وحتــــســــ
واIــــتــــدخـــــلــــX في مــــهـن االتــــصــــال" إلى الـــــوزيــــر اIــــكــــلف

باIاليةq عند نهاية كل سنة مالية.

اIـادة اIـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر في اجلـزائـر في 8 ذي احلــجـة عـام 1435 اIـوافق
2 أكتوبر سنة 2014.
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