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ال�سيد الرئي�ص: ب�صللم اللله الرحملن الرحيم وال�صللاة 

وال�صام على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعللد الرتحيب بال�صللادة اأع�صللاء احلكومللة ومرافقيهم؛ 

يقت�صي جدول اأعمال هذه اجلل�صة ل بعد املناق�صة التي متت 

يف الأيام املا�صية ل حتديد املوقف من: 

- م�صروع القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2012،

- وم�صللروع القانللون املتعلللق بال�صلليد البحللري وتربية 

املائيات.

ومللن دون اإطالللة اأحيللل الكلمللة اإىل ال�صلليد مقرر جلنة 

ال�صوؤون القت�صللادية واملالية لقراءة التقرير التكميلي الذي 

اأعدته اللجنة حول م�صروع القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية 

ل�صنة 2012، فليتف�صل.

ــد مقرر اللجنة املخت�سة: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم  ال�سي

وال�صاة وال�صام على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س  الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير املالية، ممثل احلكومة، 

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

ال�صلليد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية 

وال�صت�صراف،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر، 

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

اأت�صرف باأن اأعر�س عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

جلنة ال�صوؤون القت�صللادية واملالية، ملجل�س الأمة، حول ن�س 

القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2012.

املقدمة

تعللد مناق�صللة ن�للس القانللون املت�صللمن ت�صللوية امليزانية 

ل�صللنة2012، اإحللدى الفر�للس الهامللة املتاحللة لأع�صللاء 

املجل�س ملمار�صللة العمل الرقابي على عمللل احلكومة، من 

خال درا�صللتهم لقوانني املالية وقوانني ت�صللوية امليزانية وما 

تت�صللمنه من اأحللكام وتدابري ت�صللريعية، وميزانيات قطاعية 

ور�صوم جبائية، اإ�صافة اإىل ما يحظى باهتمامهم من موا�صيع 

حملية ووطنية، وما  ي�س��جلونه من نقاط يف �س��وء درا�ستهم 

للماحظات التي ترد يف التقارير التقييمية ملجل�س املحا�صبة 

حول امل�صاريع التمهيدية لقوانني ت�صوية امليزانية. 

وقد در�س املجل�س هذا الن�س يف جل�صتني عامتني �صباحا 

وم�صللاء، يوم الإثنني 9 مار�س2015،  تراأ�صهما ال�صيد احلاج 

العايللب، نائللب رئي�س املجل�للس، خ�ص�صللت الأوىل ملمثل 

احلكومة ال�س��يد حممد جالب، وزي��ر املالية، لتقدمي عر�ض 

 حم�سر اجلل�سة العلنية اخلام�سة

املنعقدة يوم الأربعاء 20 جمادى الأوىل 1436

املوافق 11 مار�ص 2015 

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير املالية؛

- ال�صيد الوزير املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف؛

- ال�صيد وزير ال�صيد البحري وتربية املائيات.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثانية

والدقيقة اخلام�سة والع�سرين بعد الزوال
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حللول ن�للس القانون، بح�صللور ال�صلليد خليل ماحللي، وزير 

العاقللات مللع الربملان، وال�صلليد حاجي بابا عمللي، الوزير 

املنتدب لدى وزير املالية، مكلف بامليزانية وال�صت�صراف.

وقد تطرق ممثل احلكومة يف العر�س الذي قدمه اإىل جممل 

اأحكام ن�للس القانون واملعطيات املالية الواردة فيه، فيما قدم 

مقرر جلنة ال�صللوؤون القت�صللادية واملالية، التقرير التمهيدي 

الللذي اأعدتلله اللجنة حللول الن�س، ثم مناق�صللة عامة طرح 

فيها الأع�صللاء العديد من الأ�صئلة وبع�س النتقادات حول  

بع�س ما ورد يف الن�س، معتمدين يف ذلك على املاحظات 

التي �صللجلها جمل�س املحا�صللبة يف  تقريللره التقييمي حول 

امل�صروع التمهيدي لقانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2012.

اأما اجلل�صة امل�صللائية، فخ�ص�صللت ملمثل احلكومة لتقدمي 

ردوده على مداخات الأع�صللاء وما ت�صللمنته من اأ�صللئلة 

وماحظات. 

عقب انتهاء النقا�س مبا�صرة، عقدت اللجنة جل�صة عمل 

مبكتبها برئا�صللة ال�صلليد عبد القادر �صللنيني، رئي�س اللجنة، 

تدار�صللت فيها بتمعللن كل الأ�صللئلة والن�صللغالت التي 

طرحللت يف النقا�للس الذي جللرى حول الن�س وو�صللعت 

اللم�صللات الأخللرية على هللذا التقريللر التكميلللي الذي 

ت�صمن: مقدمة، فحوى النقا�س الذي دار حول الن�س، راأي 

اللجنة وتو�صيات.

فحوى النقا�س الذي دار حول ن�س القانون

كما تقدم، بعد تقدمي ممثل احلكومة، ن�س القانون املت�صمن 

ت�صللوية امليزانية ل�صنة 2012، وال�صللتماع اإىل تقرير اللجنة، 

حظللي الن�للس بنقا�س معمق من طللرف اأع�صللاء املجل�س، 

و�صنتطرق فيما يلي ملجريات النقا�س املذكور:

قبل البدء يف مناق�صة الن�س املذكور، قدم ممثل احلكومة 

عر�صا مف�صللا حول ن�س القانون املت�صمن ت�صوية امليزانية 

ل�صللنة 2012، تطرق فيه اإىل املعطيات املتعلقة بالإيرادات 

بعنللوان  العتمللادات  وتوزيللع  واملداخيللل  واحلوا�صللل 

ميزانيتللي الت�صلليري والتجهيللز لل�صللنة املاليللة املعنية، كما 

تطرق اإىل احل�صللاب امل�صللتمل على الفارق بني الإيرادات 

والنفقات وكذا تنفيذ احل�صللابات اخلا�صللة للخزينة ونتائج 

ت�صلليريها وظروف تنفيذ قانوين املاليللة الأويل والتكميلي 

ل�صنة 2012. 

الأ�صئلة واملاحظات التي طرحها الأع�صاء

- تقللدمي تو�صلليحات ب�صللاأن حتويات �صللندوق �صللبط 

الإيللرادات امل�صللجلة بعنوان �صللنة 2012، ول�صلليما مبلغ 

الفائ�س املحا�صللبي، وكذا الر�صلليد النقدي لهذا احل�صاب 

واملودع لدى بنك اجلزائر.

- تقدمي تو�صلليحات بخ�صللو�س متويل �صللندوق �صللبط 

الإيللرادات لعجللز اخلزينة بعنللوان ال�صللنوات املالية2011 

و2012.

- ملاذا ل يتم تقلي�س ال�صنة املالية من )ن - 3( اإىل )ن - 2( 

وذلك حتقيقا لل�صفافية يف مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة؟

- ياحظ ارتفاع يف فاتورة ال�صللترياد وعدم ترقية املنتوج 

الوطني.

- مللا ن�صللبة ا�صللتهاك ميزانيللة التجهيز على امل�صللتوى 

الوطنللي؟ وملللاذا تعتللرب هاته الن�صللبة منخف�صللة يف مناطق 

اجلنوب؟   

- مللا هي الإجللراءات التي اتخذتهللا احلكومة من اأجل 

مواجهة تقلبات اأ�صعار املحروقات يف ال�صوق الدويل؟

- ملاذا ل يعاد النظر يف قانون ال�صفقات العمومية، ليكون 

اأكرث ماءمة مع متطلبات التنمية؟

- ياحظ ا�صللتمرار ا�صللتفحال ظاهرة التهرب ال�صريبي، 

فما هي الإجراءات املتخذة للحد من هاته الظاهرة؟

- ملاذا تاأخرت عملية ع�صرنة م�صالح وزارة املالية؟

- ياحظ ارتفاع يف بواقي التح�صيل من �صنة اإىل اأخرى.

املمنللوح  اجلبائللي  الإعفللاء  �صيا�صللة  تقييللم  - هللل مت 

للم�صتثمرين؟ 

- مللا هي الإجراءات املتخذة من اأجل �صللمان جت�صلليد 

خمططات ت�صيري املوارد الب�صرية يف قطاع الوظيفة العمومية؟  

- ياحظ ا�صتمرار يف اإعادة تقييم برامج التجهيز العمومي 

من �صللنة اإىل اأخرى، فما هي الإجراءات املتخذة للحد من 

ذلك؟

 رد ممثل احلكومة 

قبل الرد على اأ�صللئلة وان�صللغالت وماحظات اأع�صللاء 

املجل�للس، ذكر وزير املالية اأن احلكومللة تتابع بكل الهتمام 

الذي تقت�صلليه الو�صعية القت�صللادية وكذا التطورات التي 

اأثرت يف �صللوق املحروقللات، مع عملها علللى حتديد مقاربة 

ا�صت�صللرافية ل�صللتباق كل التطورات املمكنة، مبا فيها تلك 

التي تت�صللم ب�صلللبية اأكرب، واأكد اأن ال�صياق الداخلي الذي 
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يتميللز بخ�صللو�س الع�صللرية الأخرية، وبخا�صللة من خال 

ت�صللكيل توفريات عمومية قوية، واحلد من الديون اخلارجية 

واإعللادة ت�صللكيل احتياطيات ال�صللرف، يقوي من �صللمود 

القت�صللاد وقدرته على امت�صا�س ال�صللدمات اخلارجية اإىل 

حد معني. 

ويف معر�س رده على مداخات اأع�صللاء املجل�س، اأو�صح 

ممثل احلكومة باخت�صار ما يلي:

- حللول التقرير التقييمي ملجل�س املحا�صللبة، اأ�صللار ممثل 

احلكومة اإىل اأن النتائج املحا�صبية لتنفيذ قانون املالية املتعلق 

بال�سنة املعنية مل تكن حمل اأي اعرتا�ض من جانب جمل�ض 

املحا�صللبة، علللى الرغم من اأن هللذا الأخري قللد اأثار بع�س 

النقائ�س الإدارية والإجرائية اأو ذات طبيعة مماثلة.

- وبخ�صو�س متويل القت�صاد، اأو�صح اأن ال�صاحة امل�صرفية 

اجلزائرية بذلت جهودا كبرية يف هذا املجال، اإذ و�صل             منو متويل 

القت�صاد ن�صبة 26 % يف �صنة 2014 مقارنة  ب�صنة 2013، علما 

اأن البنوك العمومية ت�صللاهم يف ذلك بن�صبة 86 %. كما جتدر 

الإ�صللارة هنا اإىل اأن منو متويل القت�صاد ميثل �صت  مرات ن�صبة 

منو الناجت الداخلي اخلام، وموجه بن�صللبة تفللوق 70 % لفائدة 

ال�صتثمار.

- ب�صللاأن تقلي�س اأجللل عر�س قانون ت�صللوية امليزانية من         

)ن - 3( اإىل)ن - 1(، اأكد ممثل احلكومة اأن املرجع )ن - 3( 

يتم وفقا للقانون رقم  84 ل17، املتعلق بقوانني املالية، املعدل 

واملتمم. وعلى �صللبيل املقارنة، فاإن املرجع املطبق يف البلدان 

املتطورة هو )ن - 2(، ومع ذلك، �صيتم التكفل بتقلي�س اأجل 

تقدمي قانون ت�صللوية امليزانية يف اإطار الإ�صللاحات واأعمال 

التحديللث التي �صللرعت فيهللا وزارة املالية على ال�صللعيد 

امليزانياتي واملحا�صللبي واجلبائي، وهنا ذكر ممثل احلكومة اأن 

اإيداع م�صللروع قانون ت�صوية امليزانية ل�صللنة 2012 مت بتاريخ 

.2014 �صبتمرب   15
- فيما يخ�س بع�س النقائ�للس يف التقديرات امليزانياتية، 

اأو�صللح اأن التقديرات امليزانياتية تندرج يف الإطار الإجمايل 

ذي املللدى املتو�صللط الللذي ياأخللذ بعني العتبللار احرتام 

التوازنللات الكربى املاليللة الازمة فيما يخ�س ا�صللتمرارية 

قدرات الدولة ل�صمان التكفل باخلدمات العمومية.

- فيما يخ�س البواقي للتح�صيل يف املجال اجلبائي، اأكد 

اأنها بلغت اإىل غايللة 2012/12/31، ما قيمته 9084 مليار 

دينار وتت�صللكل من العوائد اجلبائية التي بلغت 2373 مليار 

دينار، وهي متثل تراكم الديون ملدة 25 �صللنة، ومبلغ 6711 

مليار دينار الذي ميثل اأ�صا�صا الغرامات الق�صائية.

- وحول مكافحة التهرب والغ�س اجلبائيني، اأو�صللح اأنها 

ت�صللكل اأولوية بالن�صللبة لل�صلللطات العمومية، ومن �صمن 

التدابللري املتخذة من طرف الإدارة اجلبائية يف هذا ال�صللدد 

حتديللد التوجهللات ال�صللرتاتيجية للرقابة اجلبائيللة، والتي 

تتمثل يف:

- اأقلمللة اإمكانيللات الإدارة بالنظر اإىل ت�صللرفات دافعي 

ال�صريبة، وذلك باإدخال وظيفة »ت�صيري املخاطر« �صمن م�صار 

اإعداد برامج الرقابات اجلبائية،

- م�صللاعفة عدد املراقبني اجلبائيني واإعادة توجيه الرقابة 

على البيانات التي تقام لدى امل�صالح اجلبائية،

- تكثيللف التدخللات باإدخال اإجللراءات جديدة مثل 

الرقابة الظرفية،

- متابعة امللفات ذات الأهمية الق�صوى اأو ذات املخاطر، 

- وحللول اللجللوء اإىل اإعادة التقييم، اأكللد ممثل احلكومة 

اأنلله ميكن اأن تكللون ناجتة عن عوامل خارجيللة عديدة لي�س 

بالإمكان توقع البع�س منها، مثل:

- الفرق بللني التكاليف الناجمة عن املناق�صللات وتلك 

التي حتددها درا�صات الن�صج واملبّلغة حني ت�صجيل امل�صروع،

- نق�للس يف اإن�صللاج امل�صللروع، نللاجت عللن قلللة مكاتب 

الدرا�صات،

- تقلبات اأ�صللعار ال�صللرف يف اإطار ا�صللترياد التجهيزات         

اأو املواد الأولية،

- تعديل امل�صمون املادي للم�صروع اأو اإعادة هيكلته،

- اإجناز اأ�صغال تكميلية.

ومراعاة للماحظات امل�صاغة اأثناء عر�س خمتلف قوانني 

ت�صللوية امليزانية، مت اتخاذ تدابري من اأجل التحكم الأح�صن 

يف برجمة م�صاريع التجهيز العمومي، ومن ثم ح�صر عمليات 

اإعادة التقييم يف احلالت التي تربرها فقط. 

- بالن�صللبة للتاأخللر يف انطللاق امل�صللاريع، اأكللد اأن هذه 

الو�صللعية التي تت�صللبب يف �صعف ا�صللتهاك العتمادات 

ترجع اأ�صا�صا اإىل: 

- بطء يف الإجراءات التنظيمية املتعلقة بتوفري الأرا�صي 

املخ�ص�صة لإجناز امل�صاريع وغياب الأوعية، ول�صيما يف املدن 

الكربى،
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- بطء يف الإجراءات املقررة يف التنظيم املتعلق بال�صفقات 

العمومية،

- نق�س يف اإن�صللاج امل�صللاريع التي تت�صبب غالبا يف تغيري 

م�صمونها املادي،

- نق�س مكاتب الدرا�صات املخت�صة يف بع�س املجالت،

- عدم جدوى املناق�صللات الناجت يف معظم الأحيان، عن 

نق�س ال�صركات التي متتلك الو�صائل الازمة لإجناز امل�صاريع 

ال�صخمة.

 - وحللول جتللاوز العتمللادات، اأ�صللار اإىل اأنهللا تتعلللق 

بالعتمللادات التقييميللة، اإذ يتللم توقع وترخي�للس جتاوزها 

مبوجب املواد 27، 28 و29 من القانون رقم   84ل17، املتعلق 

بقوانني املالية، وتطبق هذه الأحللكام على الدين العمومي 

واملنح واملعا�صللات التللي هي على عاتق الدولللة وكذا على 

امل�صاريف الق�صائية وتعوي�س الأ�صرار املدنية.

- بالن�صبة ملراجعة قانون ال�صفقات العمومية، ك�صف عن 

ت�صكيل فوج عمل �صيقدم عن قريب النتائج التي يتو�صل اإليها.

- فيمللا يخ�س املنا�صللب املالية ال�صللاغرة، اأكد اأنه ومهما 

كانت طبيعة الت�صيري املنتهجة، فهي تندرج بال�صرورة �صمن 

ديناميكية ترتبط بحركية منا�صب ال�صغل، تعود اإىل الإحالة 

على التقاعد والوفيللات والتوظيفللات والنتدابات ...اإلخ، 

وهو ما ُيرتَجُم بوفرة متجددة ملنا�صللب ال�صغل يف كل وقت، 

واأن هللذه املنا�صللب التي بلغ عددها )142.164( من�صللبا، 

اعتربها جمل�س املحا�صبة هامة، وتف�صر اأ�صا�صا بل: 

- نق�س املرت�صحني يف التخ�ص�صات التي ت�صجل عجزا،

- اإن�صحاب املرت�صحني بعد قبولهم يف م�صابقات التوظيف،

- �صللغور املنا�صللب امليزانياتية الناجت عن الرحيل النهائي 

)تقاعد، وفاة، ا�صللتقالة ...( وعللن الرحيل املوؤقت )الإحالة 

على ال�صتيداع، النتداب ...(،

- تخ�صي�س املنا�صب لفائدة املوظفني الذين متت ترقيتهم 

واملعنيللني بالتكويللن امل�صللبق قبل تر�صلليمهم يف من�صللب 

ال�صتقبال،

- طول اآجال امل�صللادقة على خمططات الت�صيري للموارد 

الب�صرية واإجراءات التوظيف.

وهنللا، ذّكر ممثل احلكومة بتعليمة الوزير الأول الرامية اإىل 

حت�سني �سروط التوظيف ب�سفة عامة. 

- بالن�صللبة لتطهري ح�صابات التخ�صي�س اخلا�س، اأكد اأنه 

يتم فتحها واإقفالها مبوجب قوانني املالية، وقد مت ال�صللروع يف 

عملية تطهري لهذه احل�صابات منذ �صنة 2010، وهي العملية 

التللي ا�صللتمرت مبوجب قانللون املاليللة ل�صللنة 2015، وقد 

�صللمحت التدابري الأوىل بتقلي�س عدد تلك احل�صابات من 

75 ح�صابا يف �صنة 2011 اإىل 67 يف �صنة 2013، اأما التدابري 
املدرجة يف قانون املالية ل�صللنة 2015، فقد خف�صت عددها 

اإىل 55 ح�صابا.

- فيمللا يتعلللق باللجوء اإىل �صللندوق �صللبط الإيرادات 

وت�صلليريه، اأو�صللح ممثل احلكومة اأنه يتم اللجوء اإليه لتغطية 

ثاث فئات من النفقات:

- عجز اخلزينة،

- ت�صبيق دفع الدين العمومي،

- العجز الناجت عن تنفيذ قانون املالية.

علما اأنه يتم ت�صيري ومراقبة هذا احل�صاب ح�صب الكيفيات 

الآتية:

- مديريللة كربيات املوؤ�ص�صللات: تراقللب وتتابع حركات 

حا�صل اجلباية البرتولية امل�صللجل يف امليزانية العامة للدولة 

وفائ�س هذه اجلباية املدفوع يف احل�صاب رقم 103 -302.

- املديرية العامة للخزينة: تتابع احلركات التي جُترى على 

هذا احل�صللاب، بالن�صللبة لاقتطاعات واملدفوعللات، وتقوم 

بح�صاب املبالغ الواجب اقتطاعها فيما يخ�س ت�صديد الدين 

العمومي الأ�صلي ومتويل عجز اخلزينة،

- املديرية العامة للمحا�صللبة: ت�صللمن الت�صيري املحا�صبي 

لهذا احل�صاب. 

باقتطللاع  القيللام  فقللد مت   ،2012 ل�صللنة  بالن�صللبة  اأمللا 

واحللد لتغطية جللزء من عجللز اخلزينة املاحظ يف ال�صللنة                      

املالية 2011. 

وتتمثل و�صعية هذا احل�صاب بعنوان �صنة الت�صيري 2012، 

فيما يلي:

- الر�صلليد اإىل غايللة 2012/01/01: بلللغ 7.143.16 

مليار دينار.

- جممللوع املدفوعللات املنجللزة يف �صللنة 2012: بلللغ 

دينار. مليار   2.535.31
- القتطاع املنجز يف �صللنة 2012: بلغ 1.761.46 مليار 

دينار.

- الر�صلليد اإىل غايللة 2012/12/31: بلللغ 7.917.02 

مليار دينار.
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واأن مبلللغ فائ�س اجلبايللة البرتولية املعايللن، والذي بلغ 

2535 مليار دينار يف 31 دي�صمرب 2012، كان مو�صوع دفع 
لفائدة ح�صللاب الإيللداع للخزينة العمومية على م�صللتوى 

بنك اجلزائر.  

راأي اللجنة

امليزانيللة                               ت�صللوية  املت�صللمن  القانللون  ن�للس  يج�صللد 

ل�صللنة 2012، مفهللوم الرقابة الَبعدية علللى تنفيذ امليزانية، 

وفر�صللة تتيح لأع�صللاء جمل�للس الأمة الطللاع عن كثب 

على ظروف ا�صللتخدام الأموال العمومية، وهذا من خال 

درا�صتهم للن�س وال�صتئنا�س بالوثائق املرفقة به. 

وبهذا اخل�صللو�س، يتعني التذكري باأن جمل�س املحا�صللبة 

ورغللم املاحظات التللي ذكرها يف تقريللره التقييمي حول 

امل�صللروع التمهيدي لقانون ت�صللوية امليزانية ل�صللنة 2012، 

يرى اأن امل�صروع يت�صمن العنا�صللر الأ�صا�صية لتقييم تنفيذ 

امليزانيللة وعمليات اخلزينة لل�صللنة املالية املعنيللة، واأن نتائج 

تنفيذ قانون املالية امل�صللبوطة اإىل تاريخ 31 دي�صمرب 2012، 

والتللي وردت يف املللواد مللن 1 اإىل 7 واجلللداول اأ. ب.ج، 

من امل�صللروع التمهيدي، هي تلك املقيدة يف املوازنة العامة 

اخلتامية للعون املحا�صبي املركزي للخزينة، وتلك التي بّلغها 

وزير املالية ملجل�س املحا�صبة.

كما يرى جمل�ض املحا�س��بة، بخ�س��و�ض �س��روط اإعداد 

قانون املالية، اأنه من ال�صروري تو�صية امل�صالح املعنية لوزارة 

املاليللة باتخاذ الإجراءات املنا�صللبة الراميللة اإىل ترقية نظام 

املعلومات ودرا�صللة ناجعللة للميزانية، تتوفر علللى مقايي�س 

واقعية لتقييم التقديرات ال�صنوية، وت�صتند على املمار�صات 

اجليدة واملعايري املعتمدة عامليا.

واأخللريا، ولتفادي تكللرار النقائ�س امل�صللجلة وتداركها، 

تو�صي اللجنة، مرة اأخرى ب�صرورة التكفل مبا يلي:

- مكافحة التهرب اجلبائي.

- اإدخال املعلوماتية يف عمل امل�صللالح اجلبائية وتب�صلليط 

الإجراءات. 

- اإطاق امل�صاريع يف وقتها واحرتام اآجال التنفيذ، وو�صع 

كل الحتمالت لتفادي اإعادة التقييم املتكرر للم�صاريع. 

- التحكللم اأكرث يف التقديللرات امليزانياتيللة عند اإعداد 

قوانني املالية.

- حت�صني اإيرادات اجلباية العادية. 

- موا�صلللة تطهري احل�صابات اخلا�صللة للخزينة مع اإ�صفاء 

املرونة يف ت�صيريها.

- اإتخاذ كل الإجراءات من اأجل تطوير حما�سبة امليزانية 

واخلزينللة، بغية �صللمان اأف�صللل متابعللة للمعلومللات التي 

تعر�صها، وتر�صيخ اأح�صن املمار�صات يف ت�صيريها. 

- اإعللادة النظر يف ال�صيا�صللة املنتهجللة يف جمال الإنفاق 

و�صفافية الت�صيري.

ذلكم، �صلليدي رئي�س جمل�س الأمللة املحرتم، زمياتي، 

زمائي اأع�صللاء جمل�س الأمة املوقر، هللو التقرير التكميلي 

الللذي اأعدته جلنة ال�صللوؤون القت�صللادية واملاليللة، ملجل�س 

الأمللة، حللول ن�للس القانللون املت�صللمن ت�صللوية امليزانيللة                                 

ل�صنة 2012، و�صكرا.

ــد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد مقرر اللجنة املخت�صللة  ال�سي

علللى قراءته التقرير التكميلي الللذي اأعدته اللجنة؛ وقبل 

اأن ن�صللرع يف عملية حتديد املوقف من م�صروع هذا القانون، 

اأوافيكم ببع�س املعلومات اخلا�صة باجلل�صة:

- عدد احل�صور:  84 ع�صوا.

- عدد التوكيات: 40 توكيا.

- املجموع:  124 توكيا.

- الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

وعليلله؛ ووفقا ملا هو جار  به العمل، وطبقللا لأحكام املادة  58 

من النظللام الداخلللي للمجل�للس، وبعد امل�صللاورات التي 

جرت مع روؤ�صللاء املجموعات الربملانية، فقد تقرر الت�صويت 

على م�صللروع القانون بكامله، وعليه اأعر�س عليكم م�صروع 

القانون املت�صللمن ت�صللوية امليزانية ل�صللنة 2012 للت�صويت 

عليه بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني با اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيات:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني با اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

وعليه، اأعترب باأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 

قد �صللادقوا على م�صروع القانون املت�صللمن ت�صوية امليزانية 

ل�صنة 2012، �صكرا للجميع، هنيئا للقطاع.
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اأ�صاأل ال�صيد وزير املالية هل يريد اأخذ الكلمة؟

ال�سيد الوزير: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

يف احلقيقللة، ما اأريد اأن اأقوله هو اأن مناق�صللة ن�س القانون 

املت�صمن ت�صوية امليزانية ل�صنة 2012، كانت كالعادة مناق�صة 

مثمرة، �صمحت بتو�صيح ال�صورة اأمام اأع�صاء جمل�س الأمة 

واأمام الراأي العام، حول تفا�صلليل ت�صيري الإنفاق العمومي 

الللذي تتللوله احلكومللة، ل�صلليما للتكفللل باحتياجللات 

املواطنني وتنفيذ الربامج العمومية، من خال قوانني املالية 

مبوافقة غرفتي الربملان.

كمللا اأوؤكللد، مثلما �صللبق يل واأن فعلت، اإثللر ردي على 

الت�صللاوؤلت والن�صللغالت التي مت طرحها يف هذا املجل�س 

املوقللر، بللاأن احلكومة تللويل العنايللة والهتمللام الازمني، 

للتكفللل التدريجي بتو�صلليات اأع�صللاء الربملللان وجمل�س 

املحا�صللبة، لتدارك النقائ�س امل�صللجلة يف جمالت خمتلفة 

والتي مت التعر�س اإليها.

اأنا �صاكر لكم ل �صيدي الرئي�س ل  ولأع�صاء جمل�س الأمة 

وممنت للجميع على امل�صللادقة على ن�س قانون ت�صوية امليزانية 

ل�صللنة 2102، واأمتنللى التوفيللق والنجاح للجميللع، خدمة 

لل�صالح العام وال�صام عليكم ورحمة اهلل.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأ�صاأل ال�صيد رئي�س 

جلنة ال�صللوؤون القت�صللادية واملالية هل يريللد اأخذ الكلمة؟ 

الكلمة لك.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صيد وزير املالية،

ال�صادة الوزراء،

زمياتي، زمائي،

رجال ال�صحافة،

ال�صام عليكم.

�صيدي الرئي�س،

ونحن ن�صادق على ن�س قانون ت�صوية امليزانية ل�صنة 2102، 

اأجد نف�صللي ملزما بالتذكري باأن جلنة ال�صللوؤون القت�صللادية 

واملالي��ة ملجل�ض الأمة والتي اأت�س��رف برئا�س��تها، مل تدخر 

جهللدا يف �صللبيل تنوير اأع�صللاء املجل�س مب�صللمون القانون 

املحال على امل�صللادقة، من خللال اإدراج اأهم املاحظات 

التللي وردت يف التقريللر التقييمي ملجل�س املحا�صللبة؛ وقد 

عكفللت اللجنة على درا�صللة ومناق�صللة الن�س فللور اإحالته 

عليها بكل جدية وم�صللوؤولية، وذلك يف �صللوء ا�صتنتاجات 

جمل�س املحا�صبة، كما ا�صتمعت اإىل ال�صيد وزير املالية، ممثل 

احلكومة وتناق�صللت معه ب�صاأن العديد من اجلوانب، طبقا ملا 

يخّوله لها القانون.

ول ي�صللعني ل �صيدي الرئي�س ل يف هذا املقام اإّل اأن اأثمن 

اجلهود التي ما فتئت تبذلها وزارة املالية، ق�صد حت�صري قانون 

ت�صللوية امليزانيللة يف الآجال القانونية، وهللو ما يتطلب عما 

ل ي�صللتهان به على ال�صللعيد املحا�صللبي وامليزانياتي، وهذا 

من خللال جمع املعلومات ومتحي�صللها وحتليلها، ومع ذلك 

ل ال�صلليد الوزير ل يبقى لنا التفكري يف كيفية �صللد النقائ�س 

امل�صللجلة هنا وهناك، وهي النقائ�س املتعلقة اأ�صا�صللا ب�صبل 

حت�صللني اإيرادات اجلبايللة العادية، ع�صللرنة الإدارة اجلبائية، 

التحكم يف التقديرات امليزانياتية، تر�صيد الإنفاق العمومي، 

تنويع م�صللادر متويل القت�صللاد الوطني وغريها من املحاور 

التي ت�صكل بحق ور�صللات للت�صور وللتفكري، ول�صيما اأننا 

يف ظرف اقت�صللادي، ميلي علينا توخللي احليطة واحلذر اأكرث 

من اأي وقت م�صللى، ب�صللبب تراجع اأ�صللعار املحروقات يف 

الأ�صواق الدولية.

اأخللريا، �صلليدي الرئي�س، اأجدد �صللكري جلميع الزماء 

الذين �صللاركونا وناق�صللوا هذا الن�س، واأمتنى لكم ل �صيدي 

الوزير ل ال�صداد والتوفيق يف اأعمالكم وال�صام عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد رئي�س اللجنة املخت�صة؛ 

بودي اأن اأبدي ماحظة اإجرائية، ال�صيد الوزير يقدم عر�صه، 

اللجنة بعد النقا�س العام من حقها اأن حتو�صل م�صمون هذا 

النقا�س ومن حقها اأي�صا اأن ترفع التو�صيات.

بعد الت�صويت، املو�صوع انتهى، فحتى ل ندخل يف كام 

يعترب خارج املو�صوع يف مثل هذه الظروف.

ف�صللكرا للجنة على جهودها، ال�صللكر مو�صول لكل من 

�صاهم يف النقا�س واأعّد التقرير، هنيئا للقطاع.

ننتقللل الآن اإىل امللف الثاين واخلا�س بالت�صللويت على 

م�صللروع القانون املتعلق بال�صلليد البحللري وتربية املائيات، 

والكلمة لل�صلليد مقرر جلنة الفاحة والتنمية الريفية لقراءة 

التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع. 
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ــد مقرر اللجنة املخت�سة: �صللكرا �صلليدي الرئي�س  ال�سي

املحرتم؛ ب�صللم اهلل الرحمن الرحيم وال�صاة وال�صام على 

اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير ال�صيد البحري وتربية املائيات، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العاقات مع الربملان،

زمياتي، زمائي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعام،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ي�صللرفني اأن اأعر�للس على م�صللامعكم التقرير التكميلي 

الذي اأعدته جلنللة الفاحة والتنمية الريفية، ملجل�س الأمة، 

حللول ن�س قانون يعدل ويتمم القانللون رقم 10ل11، املوؤرخ 

يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 2001، 

واملتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات.

املقدمة

لقد �صبق واأن تناولنا يف تقريرنا التمهيدي النقا�س الذي 

دار بني اأع�صاء جلنة الفاحة والتنمية الريفية، وممثل احلكومة، 

حللول ن�س قانون  يعدل ويتمم القانون رقم 10 ل11، املوؤرخ 

يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 2001، 

واملتعلق بال�صلليد البحري وتربية املائيات، والذي �صن�صوت 

عليه اليوم، كما تناولنا الأ�صئلة التي طرحت حوله والردود 

والتو�صيحات التي قدمها ممثل احلكومة ب�صاأنها.

و�صللنتناول يف تقريرنا التكميلي هذا، باخت�صار، جمريات 

اجلل�صللة العامة املتعلقة مبناق�صللة هذا الن�للس والتي عقدت 

�صللباح يوم الثاثاء 01 مار�س 2015 برئا�صللة ال�صلليد عبد 

القللادر بن �صللالح، رئي�س املجل�للس، والتي قللدم فيها ممثل 

احلكومة، ال�صلليد �صيد اأحمد فروخي، وزير ال�صيد البحري 

وتربية املائيات، عر�صللا حللول ن�س القانون بح�صورال�صلليد 

خليللل ماحي، وزيللر العاقات مع الربملللان، كما قدم مقرر 

اللجنة التقرير التمهيدي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صللوع، 

وكان لاأع�صللاء مداخات حول القطللاع، تخللتها العديد 

من الأ�صللئلة واملاحظات حول الأحللكام التي ن�س عليها 

القانون، تناولها ممثل احلكومة بال�صرح والتو�صيح.

ويف اأعقاب هذه اجلل�صة مبا�صرة، عقدت اللجنة جل�صة عمل 

مبكتبها مبقر املجل�س، برئا�صة ال�صيد م�صللعود بودراجي، رئي�س 

اللجنة، تناولت فيها بالدرا�صة م�صللامني مداخات الأع�صاء 

وردود ممثل احلكومة عليها وبلورت راأيا يف املو�صوع، وتو�صيات.

الن�س والنقا�س العام الذي اأثري حوله

لقد �صللكلت اأ�صللباب تقللدمي ن�للس القانللون والأحكام 

والتدابري الت�سريعية التي ت�سمنها، اأهم حماور العر�ض الذي 

قدمه ممثل احلكومة، كما �صكلت تلك املحاور املوا�صيع التي 

دار حولها النقا�س بني اأع�صللاء املجل�س وممثل احلكومة على 

م�صتوى اجلل�صة العامة.

و�صللنتناول فيما يلي باخت�صللار، جممل ما اأثاره اأع�صللاء 

املجل�ض من نقاط وما قدمه ممثل احلكومة من ردود ب�ساأنها:

النقاط التي اأثارها الأع�ساء

- ما م�صللري التحقيللق الذي اأعلنتم عنلله حول الرتفاع 

الفاح�س يف اأ�صللعار ال�صللمك، وبخا�صة ال�صللردين، وحول 

اإعادة النظر يف �صل�صلة التوزيع، بدءا من عملية ال�صيد على 

م�صتوى املوانئ اإىل غاية و�صول املادة اإىل امل�صتهلك؟

- ما هي الإجراءات التي اتخذمتوها للق�صاء على مكامن 

اخللللل وكذا �صللبط خمتلللف العوامللل التللي تتدخل يف 

ت�صكيل �صعر ال�صللمك ومراقبة ال�صيادين وم�صتغلي بواخر 

ال�سيد وحت�س��ني ظروف عملهم، وكذا ن�ساط املوانئ ومدى 

خ�صوعها للرقابة؟

- نعللرف جميعللا اأن هنللاك 6 وليات منوذجية لل�صلليد،            

اإل اأن اأ�صللعار ال�صللمك، خا�صة ال�صللردين، تعرف ارتفاعا 

فاح�س��ا منذ �س��نوات، ومل توؤد الإ�س��الحات اجلارية على 

القطاع، مبا يف ذلك اإن�صللاء م�صمكات ا�صطناعية، اإىل الوفرة 

وخف�س الأ�صعار.

- �صللرحتم اأنه �صيتم توفري 30.000 من�صب مايل مبا�صر 

وغري مبا�صللر يف قطاعكم، خال هذا اخلما�صللي لي�صل اإىل 

100.000 من�صب، فهل اأن ذلك �صيوؤدي اإىل توفر ال�صمك، 
خا�صة ال�صردين ومتى يكون ذلك؟

- ال�صلليادون ي�صللتكون من نق�س الإمكانيللات واملوارد 

املائية ما �صللحة ذلك، علما اأن هذا القطاع مدعم من طرف 

الدولة؟

- هل هناك بارونات تتحكم يف مهنة ال�صيد؟

- ياحللظ كرثة الإحالللة على التنظيللم يف ن�س القانون 

والتي و�صلت اإىل 71 اإحالة.

- هل اأن املرا�صيم التنظيمية املتعلقة بالقانون رقم 10 ل 11 

�صدرت اأم ل؟ 

- بع�س ال�صلليادين ا�صللتكوا من ازدواجية ال�صرتاكات 

يف �صللندوق ال�صللمان الجتماعللي )SANC( و�صللندوق 
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)SONSAC(، وطلبللوا متكينهم من ال�صللرتاك يف �صللندوق 

واحد فقط.

- مل ين���ض القانون على ال�س��يد يف ال�س��دود و الوديان 

واملياه العذبة.

- ملاذا ل يفتح خط هاتفي اأخ�صر لل�صفن التائهة؟

 رد ممثل احلكومة

اأو�صللح ممثللل احلكومة يف رده الإجمللايل على ما ورد يف 

مداخات الأع�صاء من اأ�صئلة وماحظات، ما يلي:

- بخ�صللو�س ارتفاع اأ�صعار ال�صللمك، اأو�صح اأن تذبذب 

منظومللة الأ�صللعار يكمللن يف عدم التللوازن بللني العر�س 

والطلللب، كمللا يرتبط بتو�صللع الطلب على هللذه املادة اإىل 

مناطللق اأخللرى يف الوطللن، واأن ا�صللتهاك هللذه املادة يف 

ال�س��نوات املا�سية مل يعد نف�س��ه يف الوقت احلا�سر، واأوعز 

ذلك اإىل عللدة عوامل منها تغري منط ال�صللتهاك الذي له 

عاقة اأي�صللا بثقافة ال�صللتهاك التي لها تاأثريها يف التوازن 

بني العر�س والطلب، موؤكدا بهذا اخل�صللو�س اأن الو�صللاية 

ت�صعى من جهتها لإعادة هذا التوازن. 

ويف ال�صللياق نف�صلله، اأكد اأن اإعادة التوازن �صلليكون من 

خال فتح منا�صللب �صللغل يف جمالت جديللدة، مرتبطة 

ب�صللكل خا�س برتبية املائيات وال�صللناعات التي لها عاقة 

بهذا الن�س��اط، كما اأ�سار اإىل اأن ال�سمك اأ�سبح  ي�سوق اإىل 

وليات داخلية كثرية يف ال�صمال ويف ال�صحراء.

- وبالن�صللبة لل�صللوؤال املتعلق بدرا�صللة قامت بها الوزارة 

حول املمار�صللني لهذه املهنة، اأو�صللح اأن معظمهم لي�صللوا 

من خريجي اجلامعات، فخريجللو اجلامعات لهم طموحات 

اأخرى ترتبط بتخ�ص�صللاتهم واهتماماتهللم واملجالت التي 

يرغبون العمل فيها، م�صللريا اإىل اأن القرارات املتخذة ب�صاأن 

تطويللر القطاع، كان لها اأثرها البالللغ يف التعاطي اإيجابيا مع 

هذه املهنة، واأن ذلك يف�سره معدل عمر حمرتيف هذه املهنة 

لل 54.000 مهنللي، الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 40 و54 

�صللنة، وبذلك ميكن جتديد وت�صللبيب هذه املهنة، واملحافظة 

عليها وعلى هذه املكا�صللب، واأن الربنامج اخلما�صي ي�صجع 

على فتح منا�صب اأخرى لل�صغل يف هذا املجال. 

- وب�صاأن عاقة طول ال�صاحل اجلزائري بوفرة الأ�صماك، 

اأو�صللح األ عاقللة للوفللرة بذلك، فهللذه الأخللرية ترتبط 

بخ�صو�صيات البحر والعوامل الطبيعية.

- وحللول الهدف مللن التعديات التللي اأدخلت على 

القانون رقم10ل11، اأو�صح اأن تلك التعديات ومنذ البداية 

كان لها نظرة م�صتقبلية، وتقييم هذا القانون كان اإيجابيا، وما 

كان يعوزنا هو اآليات التنفيذ والتي و�صعها هذا الن�س.

من جهة اأخرى، اأكد ممثل احلكومة اأن املرجع الأ�صا�صللي 

للوزارة هو برنامج رئي�س اجلمهورية، ومن ثّم القدرات الواقعية 

وما يرتبط بها من خربة ومنظومة تكوين ...اإلخ، م�صللريا اإىل 

اأن برناجما خما�س��يا تفا�سيله حمددة، متت مناق�سته مع كل 

اجلهات ذات العاقة من باحثني ومهنيني وغريهم، و�صيا�صة 

الوزارة هي ال�صللتماع اإىل اجلميع، مع الأخذ يف احل�صللبان 

الواقع املوجود، ونحن م�صتمرون يف حت�صني القطاع.

    كما  اأو�صح اأنه لول برنامج رئي�س اجلمهورية الذي فتح 

املجال اأمام هذه املهنة لآلت اإىل الزوال، وهذا لعدم الإقبال 

عليها ل�صعوبتها وخطورة ممار�صتها وعدم جاذبيتها. 

- فيما يخ�س حماية البيئة والأ�صماك من املواد امل�صتعملة 

يف ال�صيد كاملتفجرات، اأو�صح اأن الوزارة مهتمة بهذا اجلانب 

وتعمللل من اأجللل حمايتها، موؤكللدا اأن الن�للس قد تكفل 

بذلللك، واأن ذلك ل يتم عن طريق القانون لوحده واإمنا عن 

طريق عملية التح�صللي�س اأي�صا، فاملجتمع املدين يلعب دورا 

يف هذا املجال، وهي تتطلب اأي�صا تقنيات حديثة.

كمللا اأ�صللار اإىل اأن القطللاع عللرف تطللورا كبللريا منللذ                        

�صنة 2001، واأن اهتمام الوزارة هو اأن يح�صل املواطن على 

مادة ال�صمك ب�صعر منخف�س.

راأي اللجنة

لقد اأ�صبح للمرجان قيمة عالية يف ال�صوق الدولية، اأ�صال 

لعاب الكثري من ال�صلليادين، وبخا�صة منهم غري املرخ�صني 

الذين ميار�صون هذه املهنة بو�صائل تقليدية بل بدائية، اأ�صرت 

اأميا اإ�صللرار بهذه الرثوة الثمينللة، وهو ما كان مدعاة لتعديل 

وتتميم القانون رقم 10ل11، املتعلق بال�صيد البحري وتربية 

املائيات، من اأجل و�صللع حد للفو�صللى التي يعرفها �صلليد 

املرجان والجتار به، وملنع ت�صديره خاما اأو م�صنعا،  من خال 

اأحكام عقابية ردعية، وهو مللا يدعونا اإىل تثمني هذا الن�س 

وما ورد فيه من اأحكام وتدابري ت�صللريعية، نرى فيها �صللمانا 

للحفاظ على هذه الرثوة وحمايتها من العبث والتبديد.  

التو�صيات

بعد درا�صللة ومناق�صللة اللجنة لن�س القانون الذي يعدل 

ويتمم الأمر رقم 10 ل11، وال�صتماع اإىل مداخات اأع�صاء 
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املجل�للس، �صجلت اللجنة بع�للس التو�صيللات التي تخ�س 

جملة من الن�صغالت التي تراها اأ�صا�صية، وهي:

- اإن�صللاء املرابي ال�صللمكية املتطورة واملزارع النموذجية 

وا�صللتحداث مناطللق جديللدة لا�صللتزراع ال�صللمكي يف 

الأرا�صللي غري ال�صللاحلة للزراعللة والتي بها م�صللادر دائمة 

للمياه وال�صرف.

- الهتمام باختيار اأف�صللل الأنواع من الأ�صماك املائمة 

لا�صللتزراع ال�صللمكي والعمل على اتباع طرق جديدة يف 

التكنولوجيا احليوية لإنتاج �صللالت من الأ�صللماك عالية 

الإنتاج.

- �صرورة منح امتيازات جبائية لل�صيادين، لتقليل تكلفة 

الإنتاج، وبالتايل انخفا�س الأ�صعار.

- تكثيف عملية اإنتاج الأ�صماك عن طريق ال�صتزراع يف 

املياه العذبة والأحوا�س والبحر.

- اإن�صللاء مر�صللد وطنللي لل�صلليد البحللري يجمللع كل 

املتعاملللني يف قطاع ال�صلليد البحري )الوزارة، ال�صلليادين، 

�صناع ال�صفن، احلرفيني وكل من له عاقة بالقطاع(.

- تكثيف ال�صللراكة مع الدول الرائدة يف تربية الأ�صماك 

واإنتللاج الأدوات املتعلقة بال�صلليد البحللري عن طريق فتح 

ال�صتثمار.

- ر�صكلة وتاأهيل ال�صلليادين وفتح تخ�ص�صات يف مراكز 

التكويللن املهنللي لتعليم ال�صلليد وتربية املائيات لل�صللباب 

واإعادة بعث قطاع تعليب الأ�صماك.

- و�صللع اأو فتح خط هاتفي اأخ�صللر للتبليغ عن ال�صلليد 

الع�صوائي وغري املرخ�س خا�صة من قبل ال�صفن الأجنبية.

- اإعفاء بع�س ال�صيادين من الر�صوم اجلمركية. 

ذلكم، �صلليدي رئي�س جمل�س الأمللة املحرتم، زمياتي، 

زمائي اأع�صللاء جمل�س الأمة املوقر، هللو التقرير التكميلي 

الذي اأعدته جلنللة الفاحة والتنمية الريفية، ملجل�س الأمة، 

حللول ن�س قانون يعدل ويتمم القانللون رقم 10ل11، املوؤرخ 

يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 2001، 

واملتعلق بال�صيد البحري وتربية املائيات، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة على 

قراءته التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صللوع؛  

وملا كانللت املعطيات هي ذاتهللا التي �صللوتنا مبوجبها على 

م�صللروع القانون ال�صللابق، اأعر�س عليكم م�صللروع القانون 

املعللدل واملتمللم للقانون رقم 10 ل 11، املللوؤرخ يف 11 ربيع 

الثللاين عللام 1422 املوافق 3 يوليو  �صللنة 2001، واملتعلق 

بال�صيد البحري وتربية املائيات للت�صويت عليه بكامله:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني با اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

التوكيات:

- الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم..... �صكرا.

- الرجاء من امل�صوتني با اأن يرفعوا اأيديهم...... �صكرا.

- الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

كما لحظتم جميعا، فاإن ال�صلليدات وال�صللادة اأع�صللاء 

جمل�س الأمة قد �صللادقوا بالإجماع على م�صللروع القانون 

املتعلللق بال�صلليد البحري وتربيللة املائيات، فهنيئللا للقطاع 

ومتنياتنا بالتوفيق للعاملني فيه، واأ�صللاأل ال�صلليد وزير ال�صيد 

البحللري وتربيللة املائيللات هل لديلله، بعد هذه امل�صللادقة، 

ماي�صيفه اأو يعلق به على هذا القرار الذي اتخذه املجل�س؟ 

تف�صل.

ــات: اأظن اأن  ــد البحري وتربية املائي ــد وزير ال�سي ال�سي

هذه الطريقة التي عملنا بها منذ اأن بداأنا يف هذا امل�صروع، اأود 

ل ال�صلليد رئي�س جمل�س الأمة وال�صيد رئي�س اللجنة والوزير 

املرافق للحكومة ل اأن اأ�صللكركم على التو�صلليات واملناق�صة 

وعلى كل الأفكار التي ا�صتفدنا بها يف هذه الفر�صة ملناق�صة 

القانون.

اأريد فقط اأن اأ�صللكركم مرة اأخرى لأننا بداأنا العمل منذ 

عام��ني، لق��د مررنا ب��كل املراحل واملحط��ات وكل حمطة 

متيزت مبناق�صللة مع الرفقاء الذين رافقوين، منهم احلا�صرون، 

ومنهم من هو لي�س يف القاعة، كاملهنيني وكل النا�س الذين 

التقيللت بهم، ويجدر الذكر اأن هذا القانون يج�ّصللد اأي�صللا 

تقييما عاما حول امل�صللار الذي حدده القطاع والأمور التي 

لبد علينا اأن نعززهللا ونقيمها يف نف�س الوقت ردا على كل 

ال�صتف�صللارات م�صللتقبا؛ واأظن اأنه بهذه الطريقة ن�صتطيع 

اأن ن�صللدر تدريجيا قوانني ونبني اآليات تتما�صى مع امليدان، 

لكي تعزز العمل املوجود، لأن هناك بع�س املواد بقيت كما 

هي، ولزالت  حتتفظ بقيمتهللا وفعاليتها ميدانيا، ولهذا اأود 

اأن اأ�س��كركم لأن ه��ذه هي اآخر حمطة، بقي توقيع ال�س��يد 

رئي�للس اجلمهوريللة للقانون، واأظللن اأن الأهم لدينللا هو اأننا 
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الأربعاء 20 جمادى الأوىل  1436                                           املوافق 11 مار�ص  2015

حاولنا اأن ناأخذ القا�صللم امل�صرتك، املوجود حول تطوير هذا 

القطاع والنظرة التي ن�صتطيع اأن ن�صت�صرفها مع الكل.

بقيت الآليللات اأو الأمور التنفيذية، ولكن هّمي الوحيد 

يبقى هو كيف ن�صللاعد كل هللوؤلء النا�س ليبقوا يف القطاع 

وي�صتثمروا فيه وكذلك الأمر بالن�صبة للبع�س الذين يريدون 

الدخول يف القطاع ل�صللمان الدميومة من اأجل ال�صللرتزاق 

والهدف الأ�صللمى للكل هو اأن نبذل اجلهود لكي ي�صتفيد 

امل�صللتهلك يف اآخللر املطاف، ونحن نعمللل جاهدين لأجل 

ذلك، وال�صام عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ متنياتنا لك بالتوفيق 

واأ�صاأل ال�صيد رئي�س جلنة الفاحة والتنمية الريفية هل لديه 

ماي�صيفه اأو يعلق به بعد امل�صادقة على م�صروع هذا القانون؟

ــة: ب�صللم اهلل الرحمن  ــة املخت�س ــص اللجن ــد رئي� ال�سي

الرحيم، �صكرا �صيدي الرئي�س.

ال�صادة الوزراء،

ال�صام عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

يف البداية، اأ�صكر ال�صيد الوزير على اهتمامه بهذا القطاع 

الذي ي�صللاهم با�صك يف القت�صللاد الوطني، ويلعب دورا 

كبريا يف امت�صللا�س البطالللة؛ والتقرير يبللني بالأرقام هذه 

احلقائق.

كما اأ�صللكره كذلك على املعلومات التللي قدمها للجنة 

واأ�صكر اأع�صاء اللجنة على املجهودات املبذولة و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صللكرا لل�صلليد رئي�س اللجنة املخت�صة؛ 

وبدوري اأ�صكر كل من �صاهم يف النقا�س ومن اأعطى الردود 

ومن �صاهم يف الإقناع.

�صللكرا لكم جميعا، �صيداتي، �صيادتي، وبذلك نكون قد 

اأنهينا م�صمون جدول اأعمالنا لهذا اليوم.

غللدا ل اإن �صللاء اهلل ل على ال�صللاعة التا�صللعة والن�صللف 

�صباحا �صوف نلتقي يف جل�صة خم�ص�صة لاأ�صئلة ال�صفوية، 

لكي ن�صللتمع اإىل الأ�صئلة والن�صغالت املعرب عنها من قبل 

الزماء يف هذه القاعة وردود الوزراء اأو القطاعات املعنية يف 

املو�صوع.

�صكرا لكم جميعا واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثالثة

والدقيقة العا�سرة م�ساء
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 ملحــــــق

2012 ــة  ــة ل�سن ــة امليزاني ــن ت�سوي ــون املت�سم ــص القان 1 ـ ن�

اإّن رئي�ص اجلمهورية،

- بناء، على الد�صللتور ل �صيما املواد 119 و120 و122 

و126 و160 و162 منه؛

- ومبقت�صللى القانون رقللم 08-40، املوؤرخ يف 10 مار�س 

1980، واملتعلق مبمار�صللة وظيفة املراقبة من قبل املجل�س 
ال�صعبي الوطني؛

- ومبقت�صللى القانللون رقم 84-17، املللوؤرخ يف 07 يوليو 

واملتمم؛ املعدل  املالية،  بقوانني  واملتعلق   ،1984
- ومبقت�صللى القانون رقم 90-21، املوؤرخ يف 15 غ�صللت 

واملتمم؛ املعدل  العمومية،  باملحا�صبة  واملتعلق   ،1990
- ومبقت�صى الأمر رقم 95-20، املوؤرخ يف 71 يوليو1995، 

واملتعلق مبجل�س املحا�صبة، املعدل واملتمم؛

- ومبقت�صللى القانون رقم 05-07، املللوؤرخ يف 28 اأبريل                   

�صنة 2005، واملتعلق باملحروقات، املعدل واملتمم؛ 

- ومبقت�صى القانون رقم  11-06، املوؤرخ يف 28 دي�صمرب           

�صنة 2011، املت�صمن قانون املالية  ل�صنة 2012؛

- ومبقت�صللى الأمر رقللم 12-03، املللوؤرخ يف 13 فيفري 

،2012 ل�صنة  التكميلي  املالية  قانون  املت�صمن  2012؛ 
- وبعد ا�صت�صارة جمل�س املحا�صبة،

- وبعد راأي جمل�س الدولة،  

- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

ــادة الأوىل: قللدر مبلللغ الإيللرادات واحلوا�صللل  امل

واملداخيللل املطبقة على النفقات النهائيللة للميزانية العامة 

للدولة امل�صللجلة اإىل غاية 31 دي�صللمرب 2012 بثاثة اآلف 

وثمامنائة واأربعة مليارات واأربعمائة وخم�صة وخم�صني مليونا 

و�صبعة وع�صرين األفا و�صتمائة وت�صعة وت�صعني دينارا و�صبعة 

طبقا  )3.804.455.027.699.67دج(  �صللنتيما  و�صللتني 

للتوزيع، ح�صللب الطبيعة، الوارد يف  اجلدول » اأ« من قانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2012.

املادة 2: حددت النتائج النهائية لنفقات امليزانية العامة 

للدولللة ل�صللنة 2102 مببلغ �صللبعة اآلف وثاثمائللة واأربعة 

و�صبعني مليارا ومائتني وخم�صة و�صبعني مليونا وخم�صمائة 

وت�صللعة و�صتني األفا و�صللتمائة وثاثة وثاثني دينارا واثنني 

وثاثني �صنتيما )7.374.275.569.633.32دج(، حيث 

يخ�ص�س منه:

- اأربعة اآلف و�صللتمائة وواحد وت�صعون مليارا وثاثمائة 

واثنللان واأربعللون مليونا و�صللتمائة وخم�صللة وثمانللون األفا 

وثمامنائللة وخم�صللة و�صللبعون دينللارا واأربعللة �صللنتيمات 

)4.691.342.685.875.04 دج( لنفقات الت�صيري موزعة 

ح�صللب الوزارات طبقللا للجللدول »ب« من قانللون املالية 

التكميلي ل�صنة 2012.

- األفان وثاثمائة وت�صللعون مليارا وثاثة و�صبعون مليونا 

وثاثمائة وثاثة ع�صر األفا وخم�صمائة وت�صعة وت�صعون دينارا 

و�صتة �صنتيمات )2.390.073.313.599.06 دج(  لنفقات 

التجهيز)م�صللاهمات نهائية( موزعة ح�صب القطاعات طبقا 

للجدول »ج« من قانون املالية التكميلي ل�صنة 2012.

- مائتان واثنان وت�صعون مليارا وثمامنائة وت�صعة وخم�صون 

مليونا وخم�صمائة و�صبعون األفا ومائة وت�صعة وخم�صون دينارا 

واثنان وع�صللرون �صللنتيما )292.859.570.159.22دج( 

للنفقات غري املتوقعة.

النهائللي اخلا�للس بعمليللات  العجللز  بلللغ   :3 ــادة  امل

ومك�صللوف  ملتللاح  واملخ�صلل�س   2012 ل�صللنة  امليزانيللة 

اخلزينللة ثاثللة اآلف وخم�صللمائة وت�صللعة و�صللتني مليارا 

وثمامنائة وع�صللرين مليونا وخم�صللمائة وواحد واأربعني األفا 

وت�صللعمائة وثاثة وثاثني دينارا وخم�صللة و�صتني �صنتيما 

)3.569.820.541.933.65دج(.

املادة 4: تخ�صلل�س فوائد احل�صللابات اخلا�صللة للخزينة 

دي�صللمرب                                                31 غايللة  اإىل  امل�صللجلة  املقفلللة  اأو  امل�صللفاة 

�صللنة 2012 التللي تقللدر مببلللغ األللف و�صللبعمائة واأربعللة 
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مليارات و�صبعمائة وثاثة و�صللبعني مليونا وثمامنائة وثمانية 

اآلف وثمامنائة وخم�صللة و�صللبعني دينارا و�صبعة وخم�صني 

�صللنتيما )1.704.773.808.875.57دج( حل�صللاب متاح 

ومك�صوف اخلزينة.

املادة 5: تخ�ص�س اخل�صائر الناجمة عن ت�صيري عمليات 

دين الدولة امل�صجلة اإىل غاية 31 دي�صمرب 2012 التي تقدر 

مببللللغ  مائة وواحد وثاثني مليارا ومائتللني واأربعة وثاثني 

مليونا وخم�صللمائة وت�صللعني األفا وثاثمائللة وثمانية دنانري 

)131.234.590.308.00دج( حل�صللاب متاح ومك�صوف 

اخلزينة.   

ــادة 6: بلغللت التغريات ال�صللافية املخ�ص�صللة ملتاح  امل

ومك�صوف اخلزينة لل�صنة املالية 2012:

- األفا وثاثمائة وواحدا و�صللتني مليارا واأربعمائة وت�صعة 

وع�صللرين مليونا و�صتة وع�صرين األفا وثاثمائة ودينار واحد 

واثنني وع�صرين �صنتيما )1.361.429.026.301.22دج( 

فيما يتعلق بالتغري الإيجابي ال�صللايف لأر�صللدة احل�صابات 

اخلا�صة للخزينة. 

- واحدا وت�صعني مليارا وثمانية واأربعني مليونا واأربعمائة 

و�صللبعة وت�صعني األفا وت�صعني دينارا واثنني وثمانني �صنتيما 

)91.048.497.090.82دج( فيما يتعلق بالتغري الإيجابي 

ال�صايف لأر�صدة ح�صابات القرتا�س.

- ثاثة مليارات وخم�صللة وت�صعني مليونا وثمامنائة و�صتة 

وخم�صللني األفا واأربعمائة و�صللبعني دينارا واثنني وت�صللعني 

�صللنتيما )3.095.856.470.92دج( فيمللا يتعلق بالتغري  

ال�صايف ال�صلبي لأر�صدة ح�صابات امل�صاهمة. 

ــادة 7: يحللدد العجللز الإجمللايل حل�صللاب متللاح  امل

ومك�صللوف اخلزينة ل�صنة 2102 مببلغ خم�صللمائة واأربعني 

مليارا و�صللبعمائة و�صبعة مايني وت�صللعمائة وثاثة واأربعني 

األفللا وخم�صللمائة وثاثللة دنانللري واثنللي ع�صللر �صللنتيما 

)540.707.943.503.12دج(. 

ــادة 8: ين�صللر هللذا القانللون يف اجلريللدة الر�صللمية  امل

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية. 

                              حرر باجلزائر، يف: ..................

            املوافق:.............................

         عبد العزيز بوتفليقة

يللرادات النهائيللة املطبقللة علللى ميزانيللة الدولللة ل�صللنة 2012 الإ

» اجلللدول » اأ

اإليرادات امليزانياتية
تقديرات

اإلجنازاتقانون املالية التكميلي
اإلجنازات

 بـ %

الفارق

بـ %بالقيمة دج

1.املوارد العادية

1.1 الإيرادات اجلبائية
001 201 حا�صل ال�رشائب املبا�رشة

002 201 حا�صل الت�صجيل والطابع

003 201 حا�صل الر�صوم على الأعمال

)منها الر�صم على القيمة امل�صافة على  

املنتوجات امل�صتوردة(

004 201 حا�صل ال�رشائب غري املبا�رشة

005 201 حا�صل اجلمارك

757 850 000 000.00862 903 725 725.78113.86105 053 725 725.7813.86
43 770 000 000.0056 093 843 165.97128.1612 323 843 165.9728.16

615 540 000 000.00653 235 321 378.22106.1237 695 321 378.226.12
330 200 000 000.00377 736 358 460.72114.4047 536 358 460.7214.40

2 000 000 000.002 002 002 800 349.02100.142 800 349.020.14
232 850 000 000.00336 975 544 124.55144.89104 395 544 124.5544.89

743.5415.71 234 471 743.54115.71259 234 211 911 000.001 000 740 651 1املجموع الفرعي )1(
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2.1 الإيرادات العادية
006 201 حا�صل دخل الأمالك الوطنية

007 201 احلوا�صل املختلفة للميزانية

19 000 000 000.0025 693 967 706.18135.236 693 967 706.1835.23
54 300 000 000.0049 971 251 862.15- 4 328 748 137.85- 7.97

592.00 213 592.0061 213 61  0.00  008 201 الإيرادات النظامية
160.333.31 433 426 160.33103.312 433 726 000.0075 000 300 73املجموع الفرعي )2(

3.1 الإيرادات الأخرى
795.80132.660.00 359 477 000.00298 000 000 012225 201 اإيرادات ا�صتثنائية

795.8032.66 359 477 795.80132.66298 359 477 000.00298 000 300 225املجموع الفرعي )3(
699.6717.20 027 375 699.67355 027 415 285 000.002 000 040 950 1جمموع املوارد العادية

2.اجلباية البرتولية

000.00100.000.00 000 040 950 000.001 000 040 950 0111 201 اجلباية البرتولية
املجموع العام لالإيرادات خارج 

الأموال املخ�ص�صة للم�صاهمات
3 469 080 000 000.003 804 455 027 699.67109.67 335 375 027 699.679.67

0.00-الأموال املخ�ص�صة للم�صاهمات
699.679.67 027 375 699.67109.67335 027 455 804 000.003 000 080 469 3املجموع العام لالإيرادات

توزيللع العتمللادات وال�صللتهاكات 

ئللرة وزاريللة نيللة الت�صلليري ل�صللنة 2012 ح�صللب كل دا بعنللوان  ميزا

اجلللدول » ب«

الوزارات

اعتمادات 2012
الفوارق بالقيمة

دج
نسب 

االستهالك قانون املالية التكميلي 
2012

املراجعة
املستهلكة

751.0364.17 926 519 248.974 277 096 000.008 204 616 000.0012 574 577 12 رئا�صة اجلمهورية
262.0979.56 981 737.91970 897 779 000.003 879 750 000.004 889 447 2 م�صالح الوزير الأول

596.9199.71 249 994 403.091 950 792 000.00692 200 787 000.00694 173 123 723الدفاع الوطني
960.3288.29 723 599 039.6899 183 169 000.00751 907 768 000.00850 771 343 629الداخلية واجلماعات املحلية

519.0593.97 422 130 480.952 256 189 000.0033 679 319 000.0035 600 035 30ال�صوؤون اخلارجية
418.2188.28 135 256 581.799 908 716 044.0069 973 78  000.00 532 725 75العدل
369.7980.91 218 328 630.2120 706 138 000.0086 925 466 000.00106 257 196 104املالية

703.4794.90 205 649 296.531 180 702 000.0030 386 351 000.0032 386 783 31الطاقة واملناجم
606.6991.39 087 332 393.314 574 959 000.0045 662 291 000.0050 662 291 50املوارد املائية

376.9086.81 156 623.10135 271 889  000.00 428 024 000.001 428 961  ال�صت�رشاف والح�صائيات
ال�صناعة واملوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة 

وترقية ال�صتثمار التجارة
4 395 874 000.006 395 874 000.004 916 848 873.231 479 025 126.7776.88

764.8677.75 528 000 235.145 485 476 000.0017 014 477 000.0022 764 189 22التجارة
887.3796.68 463 129 112.631 699 904 000.0032 163 034 000.0034 963 630 29ال�صوؤون الدينية والأوقاف

665.90109.65 005 728 21 -665.90 930 910 000.00246 925 182 000.00225 982 635 191املجاهدين
038.6664.62 186 223 961.341 931 233 000.002 982 457 000.003 118 407 3التهيئة العمرانية والبيئة
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060.8468.89 176 723 939.163 777 000.0067524 954 398 000.0028 232 387 28النقل
116.9395.23 721 668 883.0744 831 186 000.00891 553 855 000.00935 508 093 778الرتبية الوطنية

294.4485.02 461 850 705.5636 469 221 000.00209 931 071 000.00246 415 383 242الفالحة والتنمية الريفية
108.7974.40 649 162 891.213 272 192 000.009 922 354 000.0012 022 342 12الأ�صغال العمومية

738.0399.76 059 261.97988 156 222 000.00404 216 210 000.00405 348 945 404ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات
214.9083.12 481 379 785.104 527 568 000.0021 009 948 000.0025 094 618 19الثقافة

060.9199.12 923 147  068.09 271 731 129.0016 194 879 000.0016 813 285 11الت�صال
099.2669.24 960 322 900.741 774 977 000.002 735 300 000.004 735 289 4ال�صياحة وال�صناعة التقليدية

232.9799.79 676 767.03596 757 119 000.00279 434 716 000.00279 918 173 277التعليم العايل والبحث العلمي
841.4385.89 591 158.57576 677 509 000.003 269 086 000.004 269 927 3الربيد وتكنولوجيات الإعالم والت�صال

496.0469.61 433 503.9690 094 000.00207 528 000.00297 806 228العالقات مع الربملان
992.8098.63 688 007.20808 050 131 000.0058 739 939 000.0058 325 132 49التكوين والتعليم املهنيني

189.0194.41 237 037 810.991 858 532 000.0017 096 570 000.0018 576 204 18ال�صكن والعمران
760.6899.24 021 048 239.321 673 575 000.00266 695 623 000.00268 734 250 249العمل وال�صمان الجتماعي

114.7999.09 037 603 885.211 745 726 000.00174 783 329 000.00176 327 845 165الت�صامن الوطني والأ�رشة
451.4279.72 579 542  548.58 192 133 000.002 772 675 000.002 204 647 2ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية

096.8089.55 715 591 903.204 441 332 000.0039 157 924 000.0043 213 141 36ال�صباب والريا�صة
585.2694.90 718 158 542.74239 676 921 447 129.004 395 080 687 000.004 513 642 215 4املجموع الفرعي

461.30102.26 929 390 5 -332.30 009 421 871.00243 079 030 000.00238 962 467 709التكاليف امل�صرتكة 
124.9695.25 789 767 875.04233 685 342 691 000.004 475 110 925 000.004 475 110 925 4املجموع

2012 ح�صللب القطاعللات  نيللة التجهيز ل�صللنة  توزيللع العتمللادات املخ�ص�صللة بعنوان  ميزا

اجلللدول » ج«

القطاع
االعتمادات املصادق 
عليها قانون املالية 

التكميلي

االعتمادات املراجعة 
قانون املالية التكميلي

االعتمادات املعبأة 
لسنة 2012

فوارق االعتمادات )املراجعة 
املعبأة( دج

بـ %بالقيمة

6.74 -000.00 000 150 1 -000.00 000 217 000.0018 000 067 000.0017 000 567 15 ال�صناعة
21.58 424.00 592 104 576.0064 736 915 000.00232 329 020 000.00297 000 257 301الفالحة والري

000.0020.84 070 684 000.004 911 791 000.0017 981 475 000.0022 870 329 20دعم اخلدمات املنتجة
853.1924.62 583 699 146.81243 648 125 000.00746 232 825 000.00989 111 055 997املن�صاآت القاعدية القت�صادية والإدارية

000.002.95 690 378 000.003 310 271 000.00111 000 650 000.00114 000 624 133الرتبية والتكوين 
200.9411.00 376 733 799.0613 123 084 000.00111 500 817 000.00124 500 970 92املن�صاآت القاعدية الجتماعية ،الثقافية

926.715.47 184 823 073.2913 315 850 000.00238 500 673 000.00252 000 550 230دعم احل�صول على ال�صكن
996.104.13 608 491 003.908 080 886 000.00196 689 377 000.00205 000 000 200موا�صيع خمتلفة

000.003.11 297 731 000.003 589 116 000.00116 886 847 000.00119 107 135 94املخططات البليدية للتنمية
400.9416.54 403 496 599.06354 713 258 789 000.001 117 755 143 000.002 588 488 085 2املجموع الفرعي لال�صتثمار

دعم الن�صاط االقت�صادي )تخ�صي�صات 

حل�صابات التخ�صي�ض اخلا�صة وتخفي�ض 

ن�صبة الفوائد(

616 063 100 000.00676 234 700 000.00600 814 600 000.0075 420 100 000.0011.15

----000.00 893 864 58الربامج التكميلية لفائدة الوليات

000.00100.00 764 426-000.00 764 000.00426 000 000 60احتياطي لنفقات غري متوقعة
000.0011.21 864 846 000.0075 600 814 000.00600 464 661 000.00676 993 927 734املجموع الفرعي للعمليات براأ�ض املال

400.9415.26 267 343 599.06430 313 073 390 000.002 581 416 820 000.002 581 416 820 2جمموع ميزانية التجهيز
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ــم 11-01  ــون رق ــم للقان ــدل واملتم ــون املع ــص القان 2 ـ ن�
ــة 2001  ــو �سن ــق 3 يولي ــام 1422 املواف ــاين ع ــع الث ــوؤرخ يف 11 ربي امل

ــات ــة املائي ــري وتربي ــد البح ــق بال�سي واملتعل

اإن رئي�ص اجلمهورية، 

- بناء على الد�صتور ل�صيما املواد 17 و18 و119 و120 

و122 و125 )الفقرة 2( و126 منه؛

- ومبقت�صى املر�صوم الرئا�صي رقم 07-95 ،   املوؤرخ يف 29 �صفر  

عللام 1428 املوافللق 19 مار�س �صللنة 2007، واملت�صللمن 

الت�صديق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأ�صود والبحر 

الأبي�س املتو�صط، واملنطقة الأطل�صية املتاخمة، املوقع مبوناكو 

يف 24 نوفمرب �صنة 1996،

- ومبقت�صللى الأمر رقم 01-03، املوؤرخ يف اأول جمادى 

الثانية عام 1422 املوافق 20 غ�صت  �صنة 2001، واملتعلق 

بتطوير ال�صتثمار، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صللى الأمر رقم 03-03، املللوؤرخ يف 19 جمادى 

الأوىل عللام 1424 املوافق19 يوليو �صللنة 2003، واملتعلق 

باملناف�صة، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-29، املوؤرخ يف 14 جمادى 

الأوىل عام 1411 املوافق اأول دي�صمرب �صنة 1990، واملتعلق 

بالتهيئة والتعمري، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صى القانون رقم 90-30، املوؤرخ يف 14 جمادى 

اأول دي�صللمرب �صللنة 1990،  الأوىل عللام 1411 املوافللق 

واملت�صمن قانون الأماك الوطنية، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صللى القانللون رقم 98-04، املوؤرخ يف 20 �صللفر 

عللام 1419 املوافق15 يونيو �صللنة 1998، واملتعلق بحماية 

الرتاث الثقايف،

- ومبقت�صللى القانون رقللم 01-11، املللوؤرخ يف 11 ربيع 

الثاين عللام 1422 املوافللق3 يوليو �صللنة 2001، واملتعلق 

بال�صيد البحري وتربية املائيات،

- ومبقت�صللى القانون رقم 01-20، املوؤرخ يف 27 رم�صان 

عام 1422 املوافق12 دي�صمرب �صنة 2001، واملتعلق بتهيئة 

الإقليم والتنمية امل�صتدامة،

- ومبقت�صللى القانللون رقللم 02-02، املللوؤرخ يف 22 ذي 

القعدة عللام 1422 املوافق5 فرباير �صللنة 2002، واملتعلق 

بحماية ال�صاحل وتنميته،

- ومبقت�صللى القانللون رقللم 03-03، املللوؤرخ يف 16 ذي 

احلجللة عام 1423 املوافق17 فرباير �صللنة 2003، واملتعلق 

مبناطق التو�صع واملواقع ال�صياحية،

- ومبقت�صى القانون رقم 03-10، املوؤرخ يف 19 جمادى 

الأوىل عللام 1424 املوافق 19 يوليو �صللنة 2003، واملتعلق 

بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�صتدامة،

- ومبقت�صى القانون رقم 05-12، املوؤرخ يف 28 جمادى 

الثانية عام 1426 املوافق 4 غ�صللت �صللنة 2005، واملتعلق 

باملياه، املعدل واملتمم،

- ومبقت�صللى القانللون رقم 08-09، املوؤرخ يف 18 �صللفر                           

عام 1429 املوافق 25 فرباير �صللنة 2008، واملت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية،

- ومبقت�صللى القانللون رقم 09-03، املوؤرخ يف 29 �صللفر 

عام 1430 املوافق 25 فرباير �صللنة 2009، واملتعلق بحماية 

امل�صتهلك وقمع الغ�س،

- ومبقت�صللى القانون رقللم 11-10، املوؤرخ يف 20 رجب                      

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية،

- ومبقت�صى القانون رقم 12-06 ، املوؤرخ يف 18 �صفر  عام 1433 

املوافق 12 يناير �صنة 2012، واملتعلق باجلمعيات،

- ومبقت�صللى القانون رقللم 12-07، املللوؤرخ يف 28 ربيع 

الأول عللام 1433 املوافق21 فرباير �صللنة 2012 ، واملتعلق 

بالولية،

- وبعد راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،

- ي�سدر القانون الآتي ن�سه:

ــادة الأوىل : يهدف هذا القانون اإىل تعديل وتتميم  امل

بع�للس اأحللكام القانون رقللم 01-11، املللوؤرخ يف 11 ربيع 

الثللاين عام 1422 املوافللق 3 يوليو �صللنة 2001، واملتعلق 

بال�صيد البحري وتربية املائيات.
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ــادة 2: تعدل اأحكام املادة 2 من القانون رقم 11-01،  امل

املللوؤرخ يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 

الآتي: النحو  على  وحترر  تتمم  اأعاه،  املذكور   ،2001
املادة 2: ............ )بدون تغيري( ......................

معدات ال�صيد: جمموع التجهيزات وال�صباك والآلت 

وعنا�سر جهاز القن�ض اأو التقاط اأو جمع املوارد البيولوجية.

موقع الر�صو: اجلزء من ال�صاطئ التابع لاأماك العمومية 

البحرية، مهياأ وجمهز لن�ساط ال�سيد احلريف.

املرجان امل�صنع: هو املرجان امل�صنوع واملحول:

- على �صكل كرة مثقوبة ومركبة يف اخليط،

- على �صكل برميل مثقوب ومركب يف اخليط ،

- على �صكل كتلة �صلبة مثقوبة ومركبة يف اخليط ،

- على �صكل قطعة م�صقولة، 

- قطعة م�صكلة و منحوتة.

ال�صلليد البحللري امل�صللوؤول: هو ال�صللتغال العقاين 

للموارد ال�صلليدية بطريقة ت�صللمن دميومتها وتقلل من تاأثري 

ن�ساط ال�سيد البحري على البيئة.

................. )الباقي بدون تغيري( ..................

املادة 3: تتمم اأحللكام القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف               

يوليو �صنة2001،   3 املوافق   1422 الثانلي علام  11 ربيلع 
املذكور اأعاه، باملادة 3 مكرر، حترر على النحو الآتي:

املادة 3 مكرر: يرتكز ا�صتغال املوارد البيولوجية البحرية 

يف املياه اخلا�صعة للق�صاء الوطني و حفظها واملحافظة عليها 

على:

- ال�صلليد البحري امل�صوؤول للموارد البيولوجية  ل�صمان 

حفظها وت�صيريها امل�صتدامني،

- تاأ�صللي�س م�صللايد اأ�صللماك مهياأة لرتقية تنللوع املوارد 

البيولوجية وتوافرها، ب�صللمان جهد �صيد يتنا�صب مع قدرة 

اإنتاج هذه املوارد وا�صتعمالها امل�صتدام،

- البحللث عللن املعطيللات وجمعها لتح�صللني املعارف 

العلمية والتقنية حول م�صايد الأ�صماك،

- املراقبة بالتن�صلليق مع ال�صلطات املعنية لل�صهر على األ 

مت�س ن�صاطات �صفن ال�صيد باملوارد البيولوجية واأو�صاطها،

- م�صللاركة مهنيي القطاع يف عملية �صللياغة ال�صيا�صات 

املرتبطللة بال�صلليد البحري وتربية املائيللات وكذا بالأدوات 

اخلا�صة بتطبيقها.

حتللدد كيفيات تطبيق هللذه املادة، عند القت�صللاء، عن 

طريق التنظيم.

املادة 4: تعدل اأحكام املادة 6 من القانون رقم 11-01 

املللوؤرخ يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 

الآتي: النحو  على  وحترر  تتمم  اأعاه،  املذكور   ،2001
املادة 6: تعمل الدولة يف اإطار املخطط الوطني املن�صو�س 

عليه يف املادة 5 اأعاه، على ترقية اإدماج ن�صللاطات ال�صلليد 

البحللري وتربية املائيات مع تف�صلليل منللح المتياز باملواقع 

املتواجللدة على ال�صللاحل، وكذا تلك املتواجللدة بداخل 

الوطن، لإن�صللاء موانئ وماجئ ال�صلليد البحللري ومواقع 

الر�صو، وكل املن�صللاآت الأخرى و�صناعات ال�صيد البحري 

وتربية املائيات.

..................)الباقي بدون تغيري(....................

ــادة 5: تتمم اأحكام القانللون رقم 01-11 املوؤرخ يف                      امل

11  ربيع الثاين عام 1422 املوافق   3 يوليو �صنة 2001 
واملذكللور اأعاه، باملواد: 6 مكللرر، و6 مكرر1، و16 مكرر، 

و16 مكللرر 1، و16 مكرر2، و16 مكرر3، و20 مكرر، و20 

مكرر1، وحترر على النحو الآتي: 

املللادة 6 مكرر: ميكن اأن حتدد كيفيللات ترقية منتوجات 

ال�صلليد البحري وتربية املائيات، عند القت�صاء، عن طريق 

التنظيم.

املللادة 6 مكرر 1: يحدد اإن�صللاء وت�صلليري مواقع الر�صللو 

وكيفيات ا�صتعمالها عن طريق التنظيم.

املادة 16 مكرر: يخ�صع تخطيط جمهود ال�صيد البحري 

و�صللبطه وكذا ت�صلليري مناطق ال�صلليد البحري، للمحافظة 

على املوارد البيولوجية وا�صتغالها امل�صتدام.

حتدد �س��روط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املادة 16 مكرر1: تعد ال�صلللطة املكلفة بال�صيد البحري، 

وتنفذ خمططات تهيئة وت�صيري م�صايد الأ�صماك.

حتدد �س��روط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املللادة 16 مكرر2 : تتم امل�صللادقة على خمططات تهيئة 

وت�صيري م�صايد الأ�صماك عن طريق التنظيم.
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املادة 16 مكرر3: يف اإطار تخطيط ن�صاطات تربية املائيات 

وترقيته��ا، تن�س��اأ مناطق لن�س��اطات تربي��ة املائيات حمددة 

املعامل وم�سرح بها وم�سنفة عن طريق التنظيم.

املادة 16 مكرر4: يجب اأن ت�صجل تهيئة مناطق ن�صاطات 

تربية املائيات وت�صلليريها يف اإطار تعليمللات خمطط التهيئة 

الذي تعده ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري وامل�صادق عليه 

عن طريق التنظيم.

حتدد �س��روط وكيفي��ات تطبيق ه��ذه املادة ع��ن طريق 

التنظيم.

املللادة 20 مكللرر: يجب على ال�صللفن املعللدة واملجهزة 

لل�سيد البحري، ا�ستعمال معلم حتديد املوقع، وفقا لل�سروط 

والكيفيات املحددة عن طريق التنظيم.

املللادة 20 مكللرر1: مينللع كل فعللل يهللدف اإىل حتويل 

ا�صتعمال معلم حتديد املوقع ويعيق �صريه احل�صن.

ــادة 6: تعدل اأحكام املادة 21 من القانون رقم 11-01،  امل

املوؤرخ يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو �صنة 2001، 

املذكور اأعاه، وحترر على النحو الآتي :

املادة 21: تتم ممار�صللة تربية املائيات على اأ�صللا�س امتياز 

تعده اإدارة اأماك الدولة وت�صلللمه الإدارة املكلفة بال�صلليد 

البحري املخت�صللة اإقليميا، مقابل دفع اإتللاوة يحددها قانون 

املالية. 

.................)الباقي بدون تغيري(................... 

ــادة 7 : تعدل اأحكام املللواد 24 و25 و30 و31 و34  امل

مللن القانون رقللم 01-11، املوؤرخ يف 11 ربيللع الثاين عام 

اأعاه، وحترر  املذكور   2001 �صللنة  يوليو   3 املوافق   1422
على النحو الآتي :

املللادة 24: ميكللن الوزير املكلللف بال�صلليد البحري اأن 

يرخ�س، لل�صللفن الأجنبية التي يتم ا�صللتغالها من طرف 

اأ�صللخا�س طبيعيللني مللن جن�صللية اأجنبيللة اأو مللن طرف 

اأ�صللخا�س معنويني خا�صللعني للقانون الأجنبي، مبمار�صللة 

ال�صيد العلمي. 

حتدد �سروط منح رخ�سة ال�سيد العلمي يف املياه اخلا�سعة 

للق�صاء الوطني عن طريق التنظيم.

املللادة 25: ل مت�س اأحكام املللادة 24 اأعاه، بحق حرية 

املرور املعرتف به ل�صفن ال�صيد الأجنبية التي متار�س املاحة 

اأو الرا�صية ب�صللفة مربرة يف املياه اخلا�صعة للق�صاء الوطني، 

�صللريطة اأن متتثل هذه ال�صللفن للقواعد املن�صو�س عليها يف 

الت�صللريع املعمول بلله ويف اأحكام هذا القانون والن�صللو�س 

املتخذة لتطبيقه.

..............)الباقي بدون تغيري( .......................

املادة 30: ال�صلليد ال�صللاحلي هو ذلك املمار�س يف املياه 

بالقرب من ال�صواحل وي�صمل اأي�صا، ال�صيد احلريف. 

حتدد �س��روط وكيفيات ممار�س��ة ال�س��يد ال�ساحلي وكذا 

حدود مناطقه عن طريق التنظيم.

املادة 31 : ال�صيد يف عر�س البحر هو ذلك املمار�س فيما 

وراء منطقة ال�صيد ال�صاحلي اإىل غاية حدود املياه اخلا�صعة 

للق�صاء الوطني. 

.................... )الباقي بدون تغيري(.................

املادة 34: تخ�ص�س ممار�صة ال�صيد يف عر�س البحر ل�صفن 

ال�صيد املجهزة واملعدة طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما 

يف جمال ال�صيد البحري والأمن واملاحة البحرية .

حتللدد املوا�صللفات التقنية ل�صللفن ال�صلليد املرخ�س لها 

مبمار�صة ال�صيد يف عر�س البحر، عن طريق التنظيم. 

املادة 8: تتمللم اأحكام القانون رقللم 01-11، املوؤرخ يف                 

11 ربيللع الثاين عللام 1422 املوافق3 يوليو �صللنة 2001 ، 
املذكور اأعاه، باملادة 35 مكرر، حترر على النحو الآتي :

املادة 35 مكرر: تخ�ص�س ممار�صة �صيد الأ�صماك الكثرية 

الرتحال لل�صفن احلاملة للراية اجلزائرية املجهزة واملعدة طبقا 

للت�صللريع والتنظيم املعمول بهما يف جمال ال�صيد البحري 

والأمن واملاحة البحرية.

حتدد �س��روط وكيفيات ممار�سة هذا النوع من ال�سيد عن 

طريق التنظيم.

املادة 9: تعدل اأحللكام املادة 36 من القانون رقم 01-

يوليو   3 املوافق   1422 الثاين عام  ربيع  املوؤرخ يف11   ،11
�صنة 2001، املذكور اأعاه، و حترر على النحو الآتي:

املللادة 36: يجب اأن يتم �صلليد املرجان ب�صللفة عقانية 

بوا�صللطة جتهيزات واأنظمة غو�س مائمة ويف مناطق �صلليد 

معرفة.

.....................)بدون تغيري(........................
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يرتتللب عن مناطللق ال�صلليد هللذه، ويف كل الأحوال، 

امتيللاز مينللح لاأ�صللخا�س الطبيعيني من جن�صللية جزائرية 

ولاأ�صخا�س املعنويني اخلا�صللعني للقانون اجلزائري، تعده 

اإدارة اأماك الدولة التي تت�صرف حل�صاب الدولة، وت�صلمه 

الإدارة املكلفة بال�صلليد البحري املخت�صللة اإقليميا، مقابل 

دفع اإتاوة يحددها قانون املالية.

حتدد �س��روط وكيفيات ممار�سة �س��يد املرجان عن طريق 

التنظيم.

املادة 10: تتمم اأحكام القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف             

 ،  2001 �صنة  يوليو   3 املوافق   1422 عام  الثاين  ربيع   11
املذكور اأعاه، باملواد : 36 مكرر، و36 مكرر1 و36 مكرر2، 

حترر على النحو الآتي:

املادة 36 مكرر: يتعني على ربان �صفينة �صيد املرجان:

- م�صك ال�صجل اخلا�س بالغو�س ،

- ماأ الت�صريح املوجز اخلا�س باملرجان امل�صطاد،

- اإحرتام احل�صة ال�صنوية املرخ�س بها. 

غري اأنلله، ميكن جتاوز احل�صللة ال�صللنوية املرخ�س بها، يف 

حدود ن�صبة مئوية حتدد عن طريق التنظيم.

املللادة 36 مكللرر1 : ل يرخ�للس بت�صللدير املرجللان اإل 

م�صنعا.

املادة 36 مكرر 2 : تخ�صللع حيازة وحركة املرجان اخلام 

و�صبه امل�صنع ل�صند يربر احليازة القانونية والتتبع اخلا�س به.

يحدد ال�صللند املللربر للحيازة القانونيللة للمرجان والتتبع 

اخلا�س به عن طريق التنظيم. 

املادة 11: تعدل اأحكام املادة 37 من القانون رقم 01-

11، املوؤرخ يف 11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 3 يوليو 
�صنة 2001، املذكور اأعاه، وحترر على النحو الآتي:

املادة 37: يتم ا�صتغال الطحالب البحرية و الإ�صفنجيات 

على اأ�صا�س امتياز تعده اإدارة اأماك الدولة وت�صلمه الإدارة 

املكلفة بال�صلليد البحري املخت�صة اإقليميا، مقابل دفع اإتاوة 

يحددها قانون املالية.

...................)الباقي بدون تغيري(...................

املادة 12 : تتمم اأحكام القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف          

 ،2001 يوليو �صللنة   3 املوافق   1422 الثاين عام  11 ربيع 

املذكور اأعاه، باملادتللني 49 مكرر، و49 مكرر1، حترر على 

النحو الآتي:

املللادة 49 مكللرر: متنللع علللى مللنت ال�صللفينة، حيللازة                   

اأو ا�صللتعمال ب�صللفة طوعيللة، مللواد كيميائيللة اأو كل مواد 

متفجرة، ل�صيما الديناميت اأو طعوم �صامة اأو طرق ال�صعق 

بالكهرباء، والتي من �صللاأنها اإ�صللعاف اأو ت�صكري اأو تدمري   

اأو اإ�سابة املوارد البيولوجية والأو�ساط املائية بعدوى.

املادة 49 مكرر1: متنع حيازة املنتوجات امل�صطادة بوا�صطة 

49 مكرر اأعاه،  كل املواد والطللرق املذكورة يف املادة 

اأو نقلها اأو م�صافنتها اأو اإنزالها اأو عر�صها للبيع.

املادة 13: تعدل اأحكام املادة 53 من القانون رقم 11-01، 

املللوؤرخ يف 11 ربيللع الثاين عام 1422 املوافللق 3 يوليو 

�صللنة 2001، املذكور اأعاه، وحترر على النحو الآتي:

املادة 53 : ..............)بدون تغيري(...................

غللري اأنه ميكن ال�صللماح ب�صلليد ن�صللبة من الأنللواع غري 

النا�صللجة اأو التي يحظر �صلليدها يف حدود الن�صللبة املئوية 

املحددة عن طريق التنظيم.

................... )الباقي بدون تغيري( .................

63 مللن القانون  14: تعللدل اأحكام املادة  ــادة  امل

رقم 01-11، املوؤرخ يف11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 

على  وحترر  تتمللم  اأعاه،  2001،املذكور  �صللنة  يوليللو    3
النحو الآتي:

املادة 63: يجب على العون املحرر للمح�صر القيام بحجز 

منتوجات ومعدات ال�صيد البحري و/اأو تربية املائيات. 

يجب على العون املحرر للمح�صللر القيام بتوقيف �صفن 

ال�صلليد البحري املعنية باملخالفات املذكورة يف املادتني 49 

مكللرر، و49 مكللرر1، اإىل غاية الأمر مب�صللادرتها من اجلهة 

الق�صائية املخت�صة.

املادة 15: تتمم اأحكام القانون رقم 01-11، املوؤرخ يف             

 ،2001 يوليو �صللنة   3 املوافق   1422 الثاين عام  11 ربيع 
املذكور اأعاه، باملادة 67 مكرر، حترر على النحو الآتي:

املللادة 67 مكللرر: يف حالللة عللدم احرتام اأحللكام هذا 

القانون والن�صللو�س املتخذة لتطبيقه، يتم ت�صللريح املنتوج 

احلي امل�صللطاد الذي مت حجزه من طرف الأعوان املحررين 
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للمحا�صر، فورا، عند معاينة املخالفة.

16: تعللدل بع�للس اأحللكام البللاب الثالللث  ــادة  امل

ع�صللر من القانللون رقم 01-11، املللوؤرخ يف11 ربيع الثاين                      

عللام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 2001، املذكللور اأعاه، 

تتمم وحترر على النحو الآتي:

ــر ــث ع�س ــاب الثال الب

ــات  العقوب

ــل الأول  الف�س

ــري  ــد البح ــى ال�سي ــات املطبقة عل  العقوب

ــات ــة املائي وتربي

ــادة 74: يعاقب بغرامة من مائتي األف دينار جزائري  امل

دينللار جزائللري  األللف  اإىل خم�صللمائة  )200.000( دج 

)500.000( دج، كل مللن يبيللع اأو يقللوم بتحويل ملكية 

�صفينة ال�صلليد البحري اأو ال�صفينة املوجهة لرتبية املائيات، 

دون ت�صللريح لدى ال�صلللطة املكلفة بال�صيد البحري، خرقا 

لأحكام املادة 45 من هذا القانون.

ــادة 75: يعاقللب بغرامة من خم�صللمائة األللف دينار  امل

جزائللري  دينللار  مليللون  اإىل  دج   )500.000( جزائللري 

)1.000.000( دج، كل مللن يقتنللي اأو ي�صللتورد �صللفينة 

ال�صلليد البحري،  اأو �صللفينة موجهة لرتبيللة املائيات، دون 

ترخي�س م�صبق من ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري، خرقا 

لأحكام املادة 46 من هذا القانون. 

ــادة 76: يعاقب بغرامة من مائتي األف دينار جزائري  امل

)200.000( دج اإىل  خم�صللمائة األللف دينللار جزائللري 

)500.000( دج، كل من يقوم ببناء اأو حتويل اأو تغيري كلي 

اأو جزئي ل�صفينة ال�صيد البحري اأو ال�صفينة املوجهة لرتبية 

املائيات، دون موافقة ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري، خرقا 

لأحكام املادة 47 من هذا القانون.

ــادة 77: يعاقللب بغرامة من خم�صللمائة األللف دينار  امل

جزائللري  دينللار  مليللون  اإىل  دج   )500.000( جزائللري 

)1.000.000( دج، كل مللن ي�صللتورد اأو ي�صللنع اأو يحوز 

اأو يللودع اأو ينقل اأو يعر�س للبيع املعدات غري املن�صللو�س 

عليها يف التنظيم املعمول به، با�صتثناء تلك املوجهة لل�صيد 

العلمي، خرقا لأحكام املادة 49 من هذا القانون.

املادة 78: يعاقب باحلب�س من ثاثة )3( اأ�صللهر اإىل �صتة 

)6( اأ�صللهر و/اأو بغرامة من خم�صللمائة األف دينار جزائري 

)500.000( دج اإىل مليللون دينار جزائري )1.000.000( 

دج، كل مللن ي�صللتعمل معللدات غللري تلللك املن�صللو�س 

عليها يف الت�صللريع والتنظيم املعمول بهما، با�صللتثناء تلك 

امل�صتعملة يف ال�صيد العلمي.

املادة 79: يعاقب باحلب�س من ثاثة )3( اأ�صللهر اإىل �صتة 

)6( اأ�صللهر و/اأو بغرامة من خم�صللمائة األف دينار جزائري 

)500.000( دج اإىل مليللون دينار جزائري )1.000.000( 

دج، كل مللن ميار�س ال�صلليد البحري دون ت�صللجيل، خرقا 

لأحكام املادة 20 من هذا القانون. 

املللادة 79 مكللرر: يعاقب بغرامللة من خم�صللمائة األف 

دينللار جزائري )500.000( دج اإىل مليللون دينار جزائري 

)1.000.000( دج:

- كل من ل يجهز �صللفينته اخلا�صة بال�صيد، مبعلم حتديد 

املوقع املن�صللو�س عليه يف املادة 20 مكللرر من هذا القانون 

والن�صو�س املتخذة لتطبيقه،

- كل من يلحق �صللررا، باأي �صكل من الأ�صكال، مبعلم 

حتديد املوقع وكذا ب�صللريه، طبقا لأحللكام املادة 20 مكرر1 

من هذا القانون. 

املللادة 79 مكرر1: يعاقللب بغرامة من خم�صللة مايني 

دينار جزائري )5.000.000( دج اإىل ع�صللرة مايني دينار 

جزائللري )10.000.000( دج، كل ربان �صللفينة ال�صلليد 

البحللري التللي حتمل الرايللة الأجنبية الذي ثبتللت اإدانته 

مبمار�صللة ال�صيد العلمي يف املياه اخلا�صعة للق�صاء الوطني، 

بدون رخ�صللة ال�صيد املن�صو�س عليها يف املادة 24 من هذا 

القانون.

املللادة 79 مكللرر2: يعاقللب بغرامة من مائللة األف دينار 

جزائللري )100.000( دج اإىل مائتي األللف دينار جزائري 

)200.000( دج، كل مللن ميار�س ال�صلليد الرتفيهي، خرقا 

لأحكام املادة 27 من هذا القانون.
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ــادة 80: يعاقب بغرامللة من خم�صللمائة األف دينار  امل

جزائللري  دينللار  مليللون  اإىل  دج   )500.000( جزائللري 

)1.000.000( دج، كل مللن يقللوم با�صللتغال الطحالب 

البحرية والإ�صللفنجيات بدون امتيللاز، خرقا لأحكام املادة 

القانون. هذا  من   37

املادة 81: يعاقب بغرامة من مائتي األف دينار جزائري 

دينللار جزائللري  األللف  اإىل خم�صللمائة  )200.000( دج 

)500.000( دج، كل من ل يحرتم �س��روط اإن�ساء وقواعد 

ا�صتغال موؤ�ص�صات ا�صللتغال املوارد البيولوجية البحرية 

وموؤ�ص�صللات الرتبية والزرع، خرقا لأحكام املادتني 40 و41 

من هذا القانون.

املللادة 81 مكللرر: يعاقب بغرامللة من خم�صللمائة األف 

دينللار جزائري )500.000( دج اإىل مليللون دينار جزائري 

)1.000.000( دج، كل م��ن ميار�ض ن�س��اط تربية املائيات 

بدون امتياز، خرقا لأحكام املادة 21 من هذا القانون.

 

ــادة 82: يعاقللب باحلب�للس من ثاث )3( �صللنوات  امل

اإىل خم�س )5( �صللنوات و/اأو بغرامة من خم�صللمائة األف 

دينار جزائللري )500.000( دج اإىل مليوين دينار جزائري 

)2.000.000( دج:

- كل مللن يحللوز عمللدا على منت �صللفينة ال�صلليد، 

اأو ي�صللتعمل مللواد كيميائية اأو كل مواد متفجرة، ل�صلليما 

الديناميللت وطعومللا �صللامة اأو طللرق ال�صللعق بالكهرباء، 

من �صللاأنها اإ�صللعاف اأو ت�صللكري اأو اإتاف اأو اإ�صابة املوارد 

البيولوجية والأو�ساط املائية بعدوى،

- كل من يحوز عمدا اأو يقوم بنقل اأو م�صللافنة اأو اإنزال                 

اأو عر�س للبيع اأو بيع منتوجات م�صللطادة بوا�صطة كل من 

املواد والطرق املذكورة يف الفقرة اأعاه.

دون الإخللال باأحكام الفقللرة الأوىل من هللذه املادة، 

يرتتب عن ا�صللتعمال اأية مواد متفجرة، ل�صيما الديناميت 

يف ممار�صة ال�صلليد البحري، م�صادرة ال�صللفينة وحجز عتاد 

ال�صيد، وكذا �صحب دفرت املاحة البحرية من ربان ال�صفينة 

و�صطبه من �صجل رجال البحر.

ــادة 83: يعاقب بغرامللة من خم�صللمائة األف دينار  امل

جزائللري  دينللار  مليللون  اإىل  دج   )500.000( جزائللري 

)1.000.000( دج ، كل من ي�صطاد بوا�صطة �صاح ناري.

ــادة 84: يعاقب بغرامة من مائللة األف دينار جزائري  امل

)100.000( دج اإىل مائتي األف دينار جزائري )200.000( دج:

- كل مللن ي�صللتعمل �صللباكا جمرورة و الللذي ل يرتك 

�صفينته يف اأماكن ال�صلليد على بعد خم�صمائة )500( مرت 

على الأقل عن كل معدات �صيد اأخرى،

- كل من ل يحرتم يف اأماكن ال�صلليد م�صافة خم�صمائة 

)500( مرت بني �صباكه ومعدات �صيد الغري.

ــادة 85: يعاقب بغرامة من مائللة األف دينار جزائري  امل

)100.000( دج اإىل مائتي األف دينار جزائري )200.000( دج:

- كل من ي�صل اإىل مكان ال�صيد وي�صع �صفينته اأو يرمي 

�صباكه اأو معدات �صيد اأخرى بكيفية ت�صر اأو ت�صايق الذين 

�صرعوا يف عمليات ال�صيد،

- كل من يحاول غمر اأو و�صللع ال�صللباك اأو اأية معدات 

اأخرى لل�صلليد يف مكان يوجد فيه �صيادون اآخرون، حيث 

يكون ترتيب الو�صول حا�صما،

- كل من يربط �صفينته اأو ير�صو بها اأو ي�صعها على �صباك                      

اأو معدات اأخرى لل�صيد وتربية املائيات مملوكة للغري، وهذا 

مهما يكن عذره.

ــادة 86: يعاقب بغرامة من مائللة األف دينار جزائري  امل

)100.000( دج اإىل مائتي األف دينار جزائللري )200.000( دج، 

كل من ي�صللتعمل �صللباك جمللرورة و/اأو معللدات اأخرى 

لل�صلليد اأو يعلق اأو يرفع اأو يفت�س اأو يقطع معدات ال�صلليد 

البحري اململوكة للغري.

املللادة 86 مكللرر: يعاقللب بغرامللة مللن مليللون دينللار 

جزائللري )1.000.000( دج اإىل مليللوين دينللار جزائري 

)2.000.000( دج، كل مللن يلحللق �صللررا، ب�صللفة غري 

عمدية، باملعدات اخلا�صللة برتبية املائيللات اململوكة للغري، 

با�صللتعماله معدات ال�صيد و/اأو �صللفينة ال�صيد، اأو يعلقها        

اأو يرفعها اأو يفت�صها اأو يقطعها. 

ت�صللاعف الغرامللة يف حالة ثبوت اأن اإحلاق ال�صللرر كان 

ب�صفة عمدية.
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ــادة 87: يعاقب بغرامة من مائللة األف دينار جزائري  امل

)100.000( دج اإىل مائتي األف دينار جزائري )200.000 ( دج :

- كل من مينع الأعوان املوؤهلني القيام بالتفتي�س واملراقبة 

على منت �صفن ال�صيد اأو على م�صتوى كل موؤ�ص�صة خا�صة 

با�صتغال املوارد البيولوجية البحرية و تربية املائيات،

- كل من يرف�س تبليغ املعلومات واملعطيات الإح�صائية 

املتعلقة بعمليات ال�صلليد البحري لل�صلللطة املكلفة بال�صيد 

البحري،

- كل من يقدم عمدا اإىل ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري 

معلومات ومعطيات اإح�صائية خاطئة حول عمليات ال�صيد 

البحري.

ــادة 88: يعاقللب بغرامللة مللن مائتللي األللف دينار  امل

جزائللري )200.000( دج اإىل اأربعمائة األف دينار جزائري 

)400.000( دج، كل مللن يقوم باإدخللال اأو قن�س اأو نقل 

اأو بيللع الفحول والباعيللط والدعامي�للس والريقات بدون 

رخ�صة، خرقا لأحكام املادة 39 من هذا القانون.

املادة 89: يعاقب باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنة )1( 

واحدة و/اأو بغرامة من مليون دينار جزائري )1.000.000( 

دج اإىل مليللوين دينللار جزائللري)2.000.000( دج، كل 

من ميار�س ال�صلليد البحللري اأو تربية املائيات، باأي و�صلليلة 

كانت، يف الزمان واملكان، كلما تبني اأن تقييده اأو منعه كان 

�صروريا، خرقا لأحكام املادة 55 من هذا القانون.

املللادة 89 مكللرر: يعاقب باحلب�س من �صللتة )6( اأ�صللهر 

اإىل �صللنة )1( واحدة و/اأو بغرامة من مليون دينار جزائري 

)1.000.000( دج اإىل مليوين دينار جزائري)2.000.000( 

دج، كل مللن ل يحرتم قواعد ممار�صللة ال�صلليد البحري يف 

املناطق املذكورة يف املادة 18 من هذا القانون.

املادة 90: يعاقب باحلب�س من ثاثة )3( اأ�صهر اإىل �صتة 

)6( اأ�صللهر و/اأو بغرامة من خم�صللمائة األف دينار جزائري 

)500.000( دج اإىل مليون دينار جزائري )1.000.000( دج، 

كل مللن يقوم بقن�للس اأنواع اأو منتوجات ال�صلليد البحري 

التي مل تبلغ احلجم التجاري اأو التي حظر �سيدها �سراحة 

اأو حيازتها اأو نقلها اأو عر�صللها للبيع اأو اإيداعها اأو معاجلتها، 

خرقا لأحكام املادة 53 من هذا القانون.

املللادة 91 مكللرر: يعاقللب باحلب�للس مللن ثللاث )3( 

�صللنوات اإىل خم�للس )5( �صللنوات وبغرامللة مللن مائتللي 

األف دينللار جزائري )200.000( دج اإىل خم�صللة مايني 

دينللار جزائري)5.000.000( دج،  كل من يقوم مب�صللافنة 

منتوجات ال�صلليد البحري يف البحللر، خرقا لأحكام املادة 

القانون. هذا  من   58

ــادة 94 : تفت�للس كل �صللفينة �صلليد حاملللة للراية  امل

الأجنبية، قامت بال�صيد ب�صفة غري قانونية يف املياه اخلا�صعة 

للق�صللاء الوطني وت�صاق اإىل ميناء جزائري ويحجزها العون 

املحرر للمح�صللر اإىل غاية اإ�صللدار اجلهة الق�صائية املخت�صة 

القرار النهائي.

املادة 97: عند معاينة املخالفات املذكورة اأعاه، يجب 

على العون املحرر للمح�صللر القيام بحجز املنتوج ومعدات 

ال�صيد املوجودة على منت ال�صفينة احلاملة للراية الأجنبية.

يجب اأن تقيد هذه احلجوزات يف املح�صر.

يقدم ملف الق�صللية وكذا الأطراف، عند القت�صاء، اإىل 

وكيل اجلمهورية لدى اجلهة الق�صللائية املخت�صللة للت�صرف 

فيه طبقا للقانون.

توؤ�ص�س ال�صلطة املكلفة بال�صيد البحري طرفا مدنيا.

ــادة 98: يعاقللب بغرامة من خم�صللة مايللني دينار  امل

جزائللري )5.000.000( دج اإىل ثمانيللة مايللني دينللار 

الأ�صللخا�س  اأو  ال�صللخ�س  دج   )8.000.000( جزائللري 

املوجودون على منت �صفينة ال�صلليد البحري احلاملة للراية 

الأجنبيللة الذين ثبتت اإدانتهم مبمار�صللة ال�صلليد البحري 

ب�صفة غري قانونية يف املياه اخلا�صعة للق�صاء الوطني.

تاأمر اجلهة الق�صللائية املخت�صللة بحجز ال�صفينة وم�صادرة 

املعدات املوجودة على متنها اأو املحظورة ومنتوجات ال�صيد 

البحري، وكذا اإتاف املعدات املحظورة، عند القت�صاء.

ــادة 99: يعاقللب يف حالة العود، بغرامة من ع�صللرة  امل

مايني دينللار جزائري )10.000.000( دج اإىل ع�صللرين 

مليللون دينللار جزائللري )20.000.000( دج، عاوة على 

م�صادرة ال�صفينة التي ارتكبت بوا�صطتها املخالفة، ال�صخ�س 

اأو الأ�صللخا�س املوجودون على منت �صفينة ال�صيد البحري 
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احلاملللة للراية الأجنبيللة، والذين ثبتت اإدانتهم مبمار�صللة 

ال�صيد ب�صفة غري قانونية يف املياه اخلا�صعة للق�صاء الوطني.

املادة 100: حتجز �صللفينة ال�صلليد الأجنبية حتى تدفع 

امل�صاريف الق�صائية والغرامات والتعوي�صات املدنية.

تعللد اجلهة الق�صللائية املخت�صللة الأمر برفللع احلجز عن 

ال�صفينة بعد الطاع على الوثائق التي تثبت دفع املبالغ.

كما ميكن اجلهة الق�صللائية اأن تعد الأمر برفع احلجز عن 

ال�صللفينة بعد الإطاع على تعهد مكتوب من ال�صلللطات 

القن�صلية للبلد املعني بدفع املبالغ امل�صتحقة.

ــادة 102: يف كل احلللالت، ميكن اجلهة الق�صللائية  امل

املخت�صللة احلكللم مب�صللادرة الأ�صللياء املحجللوزة واملعدات 

والو�صائل امل�صتعملة يف ارتكاب املخالفات املن�صو�س عليها 

يف هذا القانون وكذا العائدات املتح�صلة منها.

املادة 102 مكرر: يعد ال�صخ�س املعنوي م�صوؤول جزائيا 

بالن�صللبة للمخالفللات امل�صللار اإليهللا يف هذا القانللون، وفقا 

للقواعد املن�صو�س عليها يف قانون العقوبات.

املادة 17 : تتمم اأحكام الباب الثالث ع�صر من القانون  

رقم 01-11، املوؤرخ يف11 ربيع الثاين عام 1422 املوافق 

3 يوليللو �صللنة 2001، املذكللور اأعللاه، بالف�صللل الثللاين 
واملت�صللمن املواد 102 مكرر1 و102 مكرر2 و102 مكرر3 

و102 مكرر4 و102 مكرر5، حترر على النحو الآتي:

ــاين ــل الث الف�س

ــان ــد املرج ــى �سي ــة عل ــات املطبق العقوب

املادة 102 مكرر1: يعاقب باحلب�س من �صللتة )6( اأ�صهر 

اإىل �صللنة )1( وبغرامللة من ع�صللرة مايني دينللار جزائري 

)10.000.000( دج اإىل ع�صللرين مليللون دينللار جزائري  

)20.000.000( دج، كل من ميار�س �صلليد املرجان بدون 

امتياز، خرقا لأحكام املادة 36 من هذا القانون.

املادة 102 مكرر2: يعاقب باحلب�س من �صللتة )6( اأ�صهر 

اإىل �صللنة )1( وبغرامللة من ع�صللرة مايني دينللار جزائري 

)10.000.000( دج اإىل ع�صللرين مليللون دينللار جزائري 

)20.000.000( دج، كل مللن ميار�س �صلليد املرجان خرقا 

لأحكام املادة 36 مكرر من هذا القانون.

املللادة 102 مكرر3: يعاقب باحلب�س من ثاث �صللنوات 

)3( اإىل خم�للس )5( �صللنوات وبغرامة من ع�صللرة مايني 

دينللار جزائللري )10.000.000( دج اإىل ع�صللرين مليون 

دينار جزائري )20.000.000( دج، عاوة على م�صللادرة 

املنتوج، كل من ي�صللدر املرجان اخلام اأو �صبه امل�صنع، خرقا 

لأحكام املادة 36 مكرر1 من هذا القانون.

املللادة 102 مكرر4: يعاقب باحلب�س من ثاث �صللنوات 

)3( اإىل خم�للس )5( �صللنوات وبغرامة من ع�صللرة مايني 

دينللار جزائللري )10.000.000( دج اإىل ع�صللرين مليون 

دينار جزائري )20.000.000( دج، عاوة على م�صللادرة 

املنتللوج، كل من يحوز مرجانا خاما اأو �صللبه م�صللنع ويقوم 

بنقله دون ال�صند الذي يربر احليازة القانونية والتتبع اخلا�س 

به، خرقا لأحكام املادة 36 مكرر 2  من هذا القانون.

املادة 102 مكرر5: دون الإخال باأحكام املواد املذكورة 

اأعاه، يرتتب على كل خمالفة ذات ال�صلة باملرجان، حجز 

ال�صفينة واآلة ال�صيد وكذا �صحب دفرت املاحة البحرية  من 

ربان ال�صفينة و�صطبه من �صجل رجال البحر.

املللادة 102 مكللرر6: يعاقللب باحلب�س من ثللاث )3( 

�صنوات اإىل خم�س )5( �صنوات، وبغرامة من ع�صرة مايني 

دينار جزائري )10.000.000( دج اإىل ع�صرين مليون دينار 

جزائللري )20.000.000( دج، كل اأجنبللي ثبتللت اإدانته 

مبمار�صللة �صيد املرجان ب�صللفة غري قانونية يف املياه اخلا�صعة 

للق�صاء الوطني.

تاأمر اجلهة الق�صللائية املخت�صللة بحجز ال�صفينة وم�صادرة 

املعدات املوجودة على متنها اأو املحظورة واملرجان امل�صطاد، 

وكذا اإتاف املعدات املحظورة، عند القت�صاء.

املادة 102 مكرر7: يعاقللب يف حالة العود، باحلب�س من 

ثاث )3( �صللنوات اإىل )5( �صللنوات، وبغرامة من ثاثني 

مليون دينار جزائري )30.000.000( دج اإىل �صتني مليون 

دينللار جزائللري )60.000.000( دج، كل اأجنبللي ثبتت 

اإدانته مبمار�صللة �صلليد املرجان ب�صللفة غري قانونيللة يف املياه 

اخلا�صللعة للق�صللاء الوطني، عاوة على م�صللادرة ال�صفينة 

التي ارتكبت بوا�صطتها املخالفة.
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ــر ــع ع�س ــاب الراب الب

ــة ــكام نهائي  اأح

ــادة 18: تلغللى اأحللكام املللواد 15 و23 و56 و92  امل

و93 من القانللون رقم 01-11، املللوؤرخ يف 11 ربيع الثاين 

عام 1422 املوافق 3 يوليو �صللنة 2001، واملتعلق بال�صلليد 

البحري و تربية املائيات.

املادة 19: ين�صللر هللذا القانللون يف اجلريدة الر�صللمية 

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                              حرر باجلزائر، يف: ..................

            املوافق:.............................

         عبد العزيز بوتفليقة
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