
العدد العدد 30
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 21 رجب رجب عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 21 مايو سنة  مايو 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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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-159 مـؤرخ في 8 رجب عـام 1435 اIـوافـق 8 مـايـو سـنة q2014 يـتمـم اIرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 256-05
اIؤرخ في13 جـمـادى الـثانـيـة عـام 1426 اIوافـق 20 يـولـيو سـنة 2005 واIتـضمن إنـشاء الـوكالــة الوطـنيــة للـدراسـات
ومتابعة إجناز االستثمارات في السكك احلديدية.............................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-160 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 اIوافـق 8 مـايـو سـنة q2014 يـتـمم اIرســوم الـتنـفـيــذي رقم 91-10
اIــــؤرخ في 28 ربـــيـع األول عـــام 1431 اIــــوافق 14 مـــارس ســــنـــة 2010 الـــــذي يــــحــــدد الــــقــــانــــون األســــاسـي الــــنـــمــــوذجـي
للمؤسسـة العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري..........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 31 مارس سنة q2014 تتضمن تعيX قضاة.......................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 29  أبـريـل سـنة q2014 يـحـدّد كـيـفـيـات تـطـبـيق اIـنح
التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات اIصغرة............................................................................................
قـرار مؤرّخ في 23 رمـضـان عـام 1434 اIـوافــق أوّل غـشت سـنـة q2013 يـحـدّد مـفـهـوم فـعل إعـداد الـفـواتـيـر اIـزورة أو فـواتـيـر
اجملاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات اIقررة عليها .....................................................................................

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 21  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 23  مـارس ســنـة q2014 يــتـضــمّن وضع بــعض األسالك
اخلاصة التابعة لوزارة الفالحة والتنمية الريفية في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة العدل.................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2014 يـحــدد قـائــمـة إيـرادات ونــفـقــــات
حســـاب التخصيــص اخلــــــاص رقــــم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفالحية "......................
قرار وزاري مـشترك مــؤرخ في 2 جـمــادى الـثانـيــة عــام 1435 اIوافق  2 أبريـل سنة q2014 يحـدّد كيفـيات  متـابعة وتـقييم
حساب التّخصيص اخلــاص رقــم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفـالحية"...............................
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اIـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2014 يــحـدد قــائــمــة إيـرادات ونــفــقـات
حسـاب التخصيص اخلــاص رقــم 140- 302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"...............................
قـرار وزاري مـشتـرك مـؤرخ في 2 جـمــادى الـثـانيـــة عـــام 1435 اIوافق 2 أبريـل سنة q2014 يحـدّد كـيفـيات مـتابـعـة وتقـييم
حساب التّخصيص اخلــاص رقــم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية".................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـــؤرخ في 2 جــمـــادى الـثــانـيـــة عـــام 1435 اIـوافق 2 أبـريـل سـنـة q2014 يـعـX الـوسـيط اIـالي اIـكـلف
بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفالحة التي تقيد في حسابي التخصيص اخلاص لقطاع الفالحة..........................

وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 15 محـرم عـام 1435 اIوافق 19 نـوفمـبر سـنة q2013 يـحدد الـتصنـيف النـموذجي لـلمـؤسسة
العـمومـيـة ذات الطـابع العـلمي و الـتـكنـولوجي وكـذا شروط االلـتحـاق بـاIنـاصب العـليـا التـابـعة لـهاq اخلـاضعـة لوصـاية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي...........................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 13 مـحـرم عــام 1435 اIـوافق 17 نـوفـمــبـر سـنـة q2013 يـتـضـمـن وضع بـعض األسالك اخلـاصـة
بـاإلدارة اIـكلـفـة  باألشـغـال الـعمـومـية في حـالـة الـقيـام بـاخلدمـة لـدى مـصالح اإلدارة اIـكـلفـة بـالـثقـافـة (اIركـز اجلـزائري
.....................................................................................................................(Xبني بالطIللتراث الثقافي ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي رقم ذي رقم 14-159 مؤرخ في مؤرخ في 8 رجب عام  رجب عام 1435
اIوافـق اIوافـق 8 مايو سنة  مايو سنة q2014 يتمم اIـرسوم التنفيذيq يتمم اIـرسوم التنفيذي
رقم رقم 05-256 اIــــؤرخ في اIــــؤرخ في13 جــــمـــــادى الـــثــــانـــيـــــة عــــام جــــمـــــادى الـــثــــانـــيـــــة عــــام
1426 اIوافـق  اIوافـق 20 يوليو سنة يوليو سنة 2005 واIتضمن إنشاء واIتضمن إنشاء

الـــوكــالــــة الـــوطـــنــيــــة لـــلــدراســــات ومـــتــابـــعـــة إجنــازالـــوكــالــــة الـــوطـــنــيــــة لـــلــدراســــات ومـــتــابـــعـــة إجنــاز
االستثمارات في السكك احلديدية.االستثمارات في السكك احلديدية.

ــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 q(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qبعالقات العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممIعدل واIا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة 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�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-256 اIؤرخ
في 13 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اIـوافق 20 يـولـيـو سـنـة
2005 واIــتـــضــمـن إنــشـــاء الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــلــدراســات

qومتابعة إجناز االستثمارات في السكك احلديدية
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــتـــمم أحـــكـــام اIــادة 11 من  اIـــرســوم
التـنفـيذي رقم 05-256 اIؤرخ في 13 جمـادى الثانـية عام
1426 اIوافق 20 يولـيو سنة 2005 واIـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :
"  اIادة 11 :  يتكون مجلس اإلدارة من :

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

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

- �ثلX (2) عن عمال الوكالة.
................ ( الباقي بدون تغيير).................".

اIادة اIادة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 8 رجب عام 1435 اIوافـق 8 مايو
سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيمرسـوم تنفيذي رقم ذي رقم 14-160 مؤرخ في  مؤرخ في 8 رجب عام  رجب عام 1435
اIــــــوافـق اIــــــوافـق 8 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســــــنــــــة q2014 يـــــــتــــــمم اIــــــرســـــــومq يـــــــتــــــمم اIــــــرســـــــوم
الــتـــنـــفــيـــــذي رقم الــتـــنـــفــيـــــذي رقم 10-91 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1431 اIـوافق  اIـوافق 14 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـــــقــــانــــــون األســـــاســي الـــــنـــــمــــوذجــي لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــةالـــــقــــانــــــون األســـــاســي الـــــنـــــمــــوذجــي لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة

العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري.العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري.
ــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 q(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اIــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اIـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واIـتـعلق

qتممIعدل واIا qبعالقات العمل
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اIــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اIـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
qتممIعدل واIا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهIوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة 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�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-91 اIـؤرخ
في 28 ربـيع األول عام 1431 اIوافق 14 مـارس سنة 2010
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

qالعمومية للنقل احلضري وشبه احلضري

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-92 اIـؤرخ
في 28 ربـيع األول عام 1431 اIوافق 14 مـارس سنة 2010
واIــتـضــمن إنــشــاء مــؤســسـات عــمــومــيـة لــلــنــقل احلــضـري

qوشبه احلضري
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــتـــمم أحـــكـــام اIــادة 12 من  اIـــرســوم
التـنفيذي رقم 10-91 اIؤرخ في 28 ربيع األول عام 1431
اIـوافق 14 مــارس سـنـة 2010 والــمــــذكـــور أعالهq وحتـرر

كما يأتي :

"  اIـادة 12 : يــرأس مــجــلس إدارة اIــؤســســة الــوزيـر
الوصي أو �ثله. ويتكون من :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- �ـثلX (2) عن الـعمال عـندما تـضم اIؤسسـة أكثر
من مائة وخمسX (150) عامال.

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

اIادة اIادة 2 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 8 رجب عام 1435 اIوافـق 8 مايو
سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرخة في مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرخة في 29 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1435
Xتــــتــــضـــمـن تـــعــــيـــXتــــتــــضـــمـن تـــعــــيـــ q q2014 31 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة اIــــوافق اIــــوافق 

قضاة.قضاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدة واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qابتسام جليلي -

qفاطمة الزهراء لعموري -
qبهية ولد محمد -

qأمل شطيبي -

qفاتن دراجي -
qمر� حناشي -
qينة بركات� -
qإلهام زاهي -
qكمال مشري -

qحسان بن السعدي -
qعبد القادر قفايتي -

qنصر الدين عشايشية -
qجعفر كرادة -
qخالد كربوب -
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qفارس حليتيم -

qمحمد حوش -

qمحمد فياللي - 

qصالح الدين سحولي -

.Xخليل مسك -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدة واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :

qليلى فركيوي -

qحورية عيس -

qفلة مراقة -

qابتسام بوخلوة -

qحسيبة لقرون -

qحسينة طبعي -

qالك بكاريIعبد ا -

qعمّار بوعديلة -

qحسان بن عمار -

qمحمد بن هنو -

qفضيل حسان دواجي -

qبشير خضرة براهمة -

qمحمد جنيب زاوي -

qعبد الكر� حاجي -

qعادل جبابلية -

qخلضر لبوزي -

qلقاط Xمحمد أم -

qمحمد عقروش -

qعبد القادر ولد محمد -

qفؤاد مركاتي -

qسليم ذيبون -

- وليد ساعي.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدة واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qنادية هادف -

qفاطمة الزهراء مقراني -
qإ�ان غجاتي -
qعايدة خليفي -
qالمية حافري -

qفضيلة الوافي -
qحليمة زيار -
qالزهراء زياد -
qليماء راشدي -

qر� ورقلي -
qمنير كليبات -
qأحسن شطاح -

qفرحات مهدي عتامنة -
qمختار بقدور -

qمروان بن رحمون -
qعبد الكر� بلبشير -

qرابح  أفقير -
qسلعاجي Xمحمد أم -
qسعادي Xمحمد أم -

- سامي شرفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدات واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qصارة بن عامر -
qخديجة لزرقي -
qسناء عشماوي -
qحفيزة عوابدي -

qمر� عزيرة -
qكر�ة حدوش -
qفتيحة حدوش -

qكر�ة قيار -
qسناء محمد -
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qعائشة سلطانة -
qمحمد نعمان جغالل -

qمحمد نعمان -
qXعبد القادر مسك -

qعاطف شوتي -
qمحمد صفصاف -
qعبد احلق نوري -

qسيف اإلسالم يوسفي -
qحاج مصطفى هني -
qعاشور بن ساعد -

- محمد بكار جلول سايح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدات واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qسالف عزوز -
qإ�ان خمال -

qآمال الكورورلي -
qنادية أحمد الصيد -

qأمال هباش -
qعفاف سواليل -
qسماح سلمي -
qباية قناوة -

qالمية خلفاوي -
qآمال بلبيوض -

qرضا غرس -
qموسى مزيان -
qناجي مراطلة -
qمحمد عركات -

qاليزيد بوخاري -
qمحمد بولنوار -

qعبد الكر� هدار -
qناصر قاسة بغدوش -
qوليد دعاس عميور -

- حاج  رحال.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدات واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qينة بوزبوجة� -
qسهيلة بوخلف -

qشريفة بن سليمان -
qفاطمة الزهراء مضمون -

qعفاف بوتوته -
qفيروز غديري -

qمليكة زايد -
qلويزة مرغاد -
qطارق عبدو -
qخالد لعزري -

qتوفيق محمد بلقاسم -
qمحمد زيبوش -

qمحمود  بن مصباح -
qحكيم دبوب -

qخلدون بيطام -
qمحند الزين نسراقي -

qمناصري Xحس -
qعبد الكر� واضحي -

qمحمد عزيرية -
- محمد معيز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدات واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qابتسام مرابط -

qخليدة نقاز -
qفتيحة زغار -

qسمية بن رموقة -
qعتيقة صا� -

qنعيمة فرحاوي -
qراضية قحقاح -
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرقــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 29  جمـادى الثانـية عام جمـادى الثانـية عام
1435 اIوافق  اIوافق 29  أبـريل سنة   أبـريل سنة q2014 يحـد يحـدّد كيـفياتد كيـفيات

تـــطــــبـــيق اIــــنح الـــتــــفـــضـــيــــلي لـــلــــطـــلب الــــعـــمـــوميتـــطــــبـــيق اIــــنح الـــتــــفـــضـــيــــلي لـــلــــطـــلب الــــعـــمـــومي
للمؤسسات اIصغرة.للمؤسسات اIصغرة.

ـــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا
qووزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار
qووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

qووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qتمّمIعـدّل واIا qتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةIوا

qادة 55 مكرّر 1 منـهIال سيّما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اIوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اIؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـذي يحـدّد صالحيـات وزيـر العمل والتشغيل والضمان

qاالجتماعي

qليليا قاسي -
qوهيبة ماليكية -
qأسماء مقري -

qالشريف علوني -
qكمال قاسي -
qسامي قاسي -
qمحمد فالحي -
qزوهير فرفار -

qعبد الباقي زغبيب -
qمحمد رضا رقيق -
qزيدان بن حامة -
qجهيد بن يوب -

- حاج بغداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيدتان واألنسة والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qسارة دراجي -
qسمية صقعة -
qآمال عوار -

qخلضر خرشاوي -
qمصطفى خليف -
qفيصل بلقاسم -
qعلي بن شنون -

- كمال ركي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xتــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

اآلنسة  صليحة تواتيq قاضية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xيــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيد نور الدين كحل السنانq قاضيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xيــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيد عبد القادر حشودq قاضيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسي مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
Xيــعــ q2014  ـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــةIاألولى عـــــام 1435 ا

السيد شكري لعلعq قاضيا.
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-12 اIـؤرّخ
في 15 صــفـر عـام 1433 اIـوافق 9 يــنـايــر ســنـة 2012 الــذي
يـحـــدّد صالحــيــات وزيــر الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات اإلعالم

qواالتصـال

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-392 اIؤرّخ
في 21 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــــذي يـــحــــدّد صالحـــيـــات وزيــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعــــيــة

qوترقـية االستثمـار

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبـيقـا ألحـكــام اIادّة 55 مكرّر 1 من
اIـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ في 28 شـوّال عـام
1431 اIوافق 7  أكتـوبر سـنة 2010 واIذكـور أعالهq يهدف

هذا القرار إلى تطبيق اIنح التفضيلي للطلب العمومي
للمؤسسات اIصغرة.

اIاداIادّة ة 2 :  : يجب على اIصـلحة اIتعــاقدةq عندما �كن
تلبـية بـعض حاجـاتهاq في إطـار صفـقات أشـغال أو لـوازم
أو دراسـات أو خـدمــات من قـبل اIـؤســسـات اIـصـغـرةq أن
تخصص لهــا حصريا هذه اخلدمـاتq في حدود نسبة %20
عــلـى األكـثـــر مــن الـطــلب الـعــمـــومي اIــنـصـــوص عــلــــيه
في اIـادّة 55 مـكـرّر 1 من اIـرســوم الــرّئـاسيّ رقم 236-10
اIــؤرّخ في 28 شــوّال عــام 1431 اIــوافق 7  أكــتـــوبــر ســـنــة
2010 واIـــــذكـــــور أعـالهq إالّ فـي احلـــــاالت االســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيــــة

اIبـررة كما ينبغي.
يـــجب أن تـــبـــرر احلـــاالت االســـتـــثــنـــائــــيــة اIـــذكـــورة
أعاله كـــمــــا يـــنــــبـــغي فـي الـــتـــقـــــريـــر الــــتـــقـــد�ـي Iـــشـــــروع

الصفقـة أو العقد.

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد احلــــاجــــات الــــتي �ــــكـن أن تــــلــــبــــيــــهـــا
qـصغـرة قـبل بدء أي إجـراء إلبـرام الطـلـبـاتIؤسـسـات اIا
من طــرف اIـصــالح اIـتــعـاقــدة وذلك في احلــــدود اIـذكـورة
أعاله. وحتــــدّد هــــذه احلـــــاجـــــات بــــالــــنــــســــبــــــة لــــصــــفــــقــــــات
األشــغــــال حـسب الــقــيـمــة اإلجـمــالــيـة لــلـحــاجــات اIـتــعـلــقـة
بــنــفس عــمــلــيــة األشــغــالq وبــالــنــســبــة لــصــفــقــات الــلـوازم

والدراسات واخلدمات حسب جتانسها.
وتــكـــون هــذه احلـــاجــات مـــوضــوعq ِِِِِإمـــا دفــتـــر شــروط
مــنــفــصـل يــتــعــلق فــقط بــالـــطــلــبــات الــتي �ــكن أن تــســنــد
للمؤسسات اIصغرةq وإما في شكل حصة أو عدة حصص

في إطار دفتر شروط محصص.
وفي جـــــمــــــيع احلـــــاالتq يــــــجب أن يـــــتـــــضــــــمن دفـــــتـــــر
الـشروط نـظـام تقـيـيم العـروض وشـروط تأهـيـليـة مـكيـفة

مع اIؤسسات اIصغرة.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : تــــســـتــــنــــد اIـــصــــالح اIــــتـــعــــاقــــدةq في إطـــار
تــطـــبــيق اIــادّة 2 أعـالهq إلى قــوائـم اIــؤســـســات اIـــصــغــرة
التـي تمسكها اIـصالح اخملتصة إقلـيميا للوكـالة الـوطنية
Xلــدعم تـشــغــــيل الـشــبــاب والـصـنــدوق الــوطـني لــلـتـأمـ

عن البطالـة والوكـالـة الوطنية لتطـويـر االستثمار.
يـجب عـلى الـهــيـئـات اIـذكــورة أعالهq حتـديث ونـشـر

قائمة اIؤسسات اIصغرة بكل الوسائل اIناسبة.

اIاداIادّة ة 5 :  : ال �كن تنفـيذ الطلبات اIـمنوحة في إطار
األحــكــام احملـــددة في هــذا الـــقــرارq إال من قــبـل اIــؤســســات

اIصغرة التي أسندت إليها.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : عـلى اIــصـلـحــــة اIـتـعـــاقــدةq عـنـدمــــا تـلــجـأ
إلى طـــريـــقــة اIـــنـــاقـــصــةq أن تـــخـــتـــار اIــنـــاقـــصـــة احملــدودة
اIــوجــهـــة لــلــمــؤســســـات اIــصــغــرة الــتـي تــنــشط في اجملــال
اIـعـني. وتـنـشــر إعالن اIـنـاقـصـة حـسب الـشـروط احملـددة
في اIــادّة 49 مـن اIــرســـوم الــرّئـــاسيّ رقم 10-236 اIــؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 7 :  : حتـسب النسـبة القـصوى اIتـمثلة في %20
من الــطـلـب الـعــمـومي بــالـنــسـبــة لـكـل مــصـلــحـة مــتـعــاقـدة
بـالــرجـوع إلـى مـبــلغ الـطــلب الــعـمــومي الـســنـوي. وتــكـون
اIــصـلــحـة اIــتـعــاقـدة غــيـر مـلــزمـة بــتـطــبـيق هــذه الـنــسـبـة

بصفة تلقائية على كل طلب.

8 :  : يـجب عـلى اIصـلـحة اIـتـعاقـدة أن تـبلّغ كـل اIاداIادّة ة 
ثالثـة (3) أشهـر وحـسب احلالـةq اIـصالح اخملـتـصة إقـلـيمـيا
لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة لــدعـم تــشــغــيل الــشــبــاب والــصــنــدوق
الوطني للتأمـX عن البطالة أوالوكالة الوطنية لتطوير

االستثمارq بالصفقات اIمنوحة للمؤسسات اIصغرة. 

اIـاداIـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 29 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 29 أبريل سنة 2014.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التنمية الصناعيةوزير التنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير العمل والتشغيلوزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
زهرة دردوريزهرة دردوري
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رمـضان عام  رمـضان عام 1434 اIـوافــق أو اIـوافــق أوّل غشتل غشت
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــحــدq يـــحــدّد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــرد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــر
اIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيقاIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيق

العقوبات اIقررة عليها .العقوبات اIقررة عليها .
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا

- �قـتـضى األمر رقم 75-59 اIـؤرّخ في 20 رمـضان
عــام  1395 اIــوافق 26  ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975 واIــتــضــمّن

qتمّمIعدّل واIا qالقانون التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيّـة لــسـنـة q1991 ال سـيْــمـا اIـادّة 38

qمنـه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02-11 اIـــؤرّخ فــي 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIـتـضمّـن قــانـون اIـاليّـة لـسـنة q2003 ال سيّـمــا اIادّة 65

qمنـه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-08 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1425 اIــوافق 14غـــشت ســـنــة 2004
واIـتــعــلّق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدّل

qتمّمIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اIوافق 26 غـشت سنة 2010 واIـتضمّن
قـانـون اIـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2010 ال سـيّـمـا اIـادّتان 9

qو51 منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-468 اIؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدّد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

qووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 65 مـن قــانـون
اIالـيّة لسنة 2003 واIادّة 219 مكـرّر من قانون الضرائب
اIـباشرة والرسـوم اIماثلـةq يهدف هذا الـقرار إلى حتديد
فعل إعـداد الـفـواتـيـر اIزورة وفـواتـيـر اجملـاملـة وكـيـفـيات

تطبيق العقوبات اIقررة عليها.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : الــفـــاتــورة اIـــزورة هي الـــفــاتـــورة الــتي ¥
إعـدادها دون الـشـروع في أي عمـلـية تـسـليم أو أداء خـدمة

بغرض القيام �ا يأتي :
- تـخفـيض قواعـد فرض الـضريـبة بـالنـسبة خملـتلف

qالضرائب والرسوم
qإخفاء عمليات -

qنقل وتبييض رؤوس األموال -
- اختالس أموال من األصـول وتمويل عمـليات غير

qقانونية أو قانونية
- االسـتفـادة من بعض االمـتـيازات كـاحلق في احلسم
في مــجــال الــرسم عــلى الــقــيــمــة اIــضــافــة واحلـصــول عــلى
قروض لـدى اIـؤسسـات اIصـرفـية بـغيـة تـمويل اIـشاريع

االستثمارية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـقـصــد بـفـاتـورة اجملـامـلـــة الـقـيــام بـتالعب
XـمــــونIأو إخـفـــاء عـلى الـفـاتـــورة لـهــويــــة وعـنـــــوان ا
أو الـزبائنq أو الـقبـول الطـوعي بـاستـعمـال هويـة مزورة
أو اسـم مـــســـتـــعـــار وذلـك بـــهـــدف خـــفض مـــبــــلغ الـــضـــرائب
الــواجب دفــعــهــا وكــذا اخــتـالس أمــوال مــؤســســة أو أمـوال

شخص ما واستعمالها ألغراض مختلفة.
تـمـثل فــاتـورة اجملـامــلـة عـمـلــيـة شـراء أو بـيع أو أداء

خدمة حقيقية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـتــــرتب عـلى إعــــداد الـفــــواتـــيــر اIــزورة
أو فـواتـيـر اجملــامـلـة تـطـبـيق غــرامـة جـبـائـيـة تـسـاوي %50
مـن قـيــمـتــهــاq وذلك طـبــقـــا ألحـكــــام اIـادّة 65 من الــقــانـون
رقم 02-11 اIـــــؤرّخ في 20  شــــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 24

ديسمبر سنة 2002 واIذكور أعاله.
تـطـبق الـغرامـة اجلـبـائـية اIـذكـورة سـالـفاq بـالـنـسـبة
حلـاالت الــغش ذات الــصـلــة بـإعــداد الــفـواتــيـر اIــزورة ضـد
األشخـاص الذين شـرعوا في إعـداد الـفواتـير وضـد أولئك

الذين استلموها على حد سواء.

5 :  : طــبــقــا ألحــكــام اIـادّة 219 مـكــرّر من قــانـون اIـاداIـادّة ة 
الضـرائب اIباشـرة والرسـوم اIماثـلةq يتـرتب على إعداد
الـفــواتــيــر اIـزورة أو فــواتــيـر اجملــامــلــة اسـتــرجــاع مــبـالغ
الــــرسم الــــتي كــــان من اIــــفـــروض تــــســـديــــدهــــا واIـــوافــــقـــة
للتخفيض اIطبق في مجال الرسم على النشاط اIهني.
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اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اIوافق أوّل
غشت سنة 2013.

كر� جوديكر� جودي

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1435 اIوافق  اIوافق 23  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يـتضمq يـتضمّن وضعن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــةبـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــة
والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدىوالـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى

وزارة العدل.وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-286 اIؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اIوافق 17 سبـتمبر سنة 2008 واIذكور أعالهq يوضع في
حالـة الـقـيـام باخلـدمـة لـدى وزارة الـعـدل (اIديـريـة الـعـامة
إلدارة الـــــســــجــــون وإعـــــادة اإلدمــــاج) وفي حـــــدود الــــتــــعــــداد
اIـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اIوظـفـون اIنـتـمون

لألسالك اآلتـية :

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تـــضـــمن مـــصـــالح وزارة الـــعــدل (اIـــديـــريــة
الـعامة إلدارة الـسجون وإعادة اإلدمـاج) توظيف وتـسيير
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX الـتابـعـX لألسالك اIـذكورة في
اIــادّة األولى أعـالهq طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملــددة بــاIــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 08-286 اIــؤرّخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1429 اIــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةq طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اIــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضــان
عام 1429 اIوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 23 مارس سنة 2014.

التعدادالتعداد

28

34

األسالكاألسالك

اIهندسون في الزراعة

التقنيون في الفالحة

عن وزير العدلعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخي فضيل فروخي 

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

إيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاصإيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاص
رقــــم رقــــم 139-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني

للتنمية الفالحية ".للتنمية الفالحية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا 
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اIـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعلق بـقـوانIـوافق 7 يـولـيـو سـنة  1984 واIعـام  1404 ا

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

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q2000 ال سـيــمـا اIـادة 89

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

qادة 58 منهIال سيما ا q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5 ذي الـقــعــدة عـام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جمـادى الثانية عام 1410 اIوافــق أول يـنايــر سنــة
 1990 الــــذي يـــــحــــدد صالحـــــيـــــات وزيــــر الـــــفالحــــةq اIـــــعــــدل

qتممIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

 qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-280 اIؤرخ
في 23 رمـــضـــان عــام 1434 اIـــوافق أول غـــشت ســـنــة 2013
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 139-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

qادة  4 منهIال سيما ا q" الفالحية
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة  4 من اIـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 13-280 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق أول غــشت سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد قـــائــــمـــة إيــــرادات ونـــفــــقـــات حــــســـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 139-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتنمية الفالحية".
الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 2 :  : تـــــحـــــدد قــــائــــمـــــة إيـــــرادات ونـــــفـــــقـــــات
qذكور أعالهIحـسـاب الـتخصيص اخلاص رقم 139-302 وا

كما يأتي :
في باب اإليرادات:في باب اإليرادات:

السطر السطر 1  : "تطوير االستثمار الفالحي" : : "تطوير االستثمار الفالحي" :
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-067
الــذي عـنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني لــتـنــمـيــة االسـتــثـمـار

q" الفالحي
qمخصصات ميزانية الدولة -

- نـــاجت الـــرســـوم شــــبه اجلـــبـــائـــيــــة اIـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة
qالصندوق

Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -
qاليةIا

qالهبات والوصايا -
ـ كل اIـــــوارد أو اIــــســــاهــــمــــات أو اإلعــــانــــات األخــــرى

احملددة عن طريق التشريع. 
الــســطـر الــســطـر 2  : " تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة : " تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة

الصحة النباتية " :الصحة النباتية " :
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-071
الـــذي عــــنـــوانـه " صـــنـــدوق تــــرقـــيــــة الـــصـــحــــة احلـــيــــوانـــيـــة

q"والوقاية النباتية
qمخصصات ميزانية الدولة -

- نـــاجت الـــرســـوم شــــبه اجلـــبـــائـــيــــة اIـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة
qالصندوق

Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -
qاليةIا

qكلفة بحماية النباتاتIمساهمات اجملموعات ا -
- ناجت أتاوى اIراقبـة الصحية اIنـصوص عليها في
الـــقـــانـــون رقم 88-08 اIــــــؤرخ في 7 جـــمـــــادى الــــثـــانـــيــــــة

q1988 وافق 26 يناير سنةIعــــام 1408 ا
- نـاجت مـوارد مــراقـبـة الـصــحـة الـنـبـاتــيـة واIـوافـقـة
على مـنـتوجـات الـصحـة الـنبـاتـية الـتي حتـدد تسـعـيراتـها

qعن طريق التنظيم
qالهبات والوصايا -

- كـل اIـــوارد أو اIــــســـاهــــمــــات أو اإلعـــانــــات األخـــرى
احملددة عن طريق التشريع. 

السطر السطر 3  : " ضبط اإلنتاج الفالحي " :  : " ضبط اإلنتاج الفالحي " :
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-121
الــــذي عــــنــــوانـه "الــــصـــــنــــدوق الــــوطــــنـي لــــضــــبـط اإلنــــتــــاج

q"الفالحي
qمخصصات ميزانية الدولة -

- نـــاجت الـــرســـوم شــــبه اجلـــبـــائـــيــــة اIـــنـــشـــأة لـــفـــائـــدة
qالصندوق

Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -
qاليةIا

qفائض قيمة ضبط اإلنتاج الفالحي -
qالهبات والوصايا -

- كـل اIـــوارد أو اIــــســـاهــــمــــات أو اإلعـــانــــات األخـــرى
احملددة عن طريق التشريع. 
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في باب النفقات :في باب النفقات :
السطر السطر 1 : "تطوير االستثمار الفالحي" : : "تطوير االستثمار الفالحي" :

- اإلعـانـات الـتي تـضـمـن مـسـاهـمـة الـدولـة لـتـطـويـر
اإلنـتـاج واإلنـتـاجـيــة الـفالحـيـة وكـذا تـثـمــيـنـهـا وتـخـزيـنـهـا

qوتغليفها وحتى تصديرها
- اإلعــــانــــات الــــتي تــــضــــمن مــــســــاهــــمــــة الــــدولــــة في
عمـليـات تـطويـر الري الـفالحي وحـمايـة وتطـوير الـتراث

qالوراثي احليواني والنباتي
- اإلعـــــانــــات اIـــــقــــدمـــــة لــــدعـم أســــعـــــار اIــــنـــــتــــوجــــات

qستعملة في الفالحةIالطاقوية ا
- تـخـفــيض نـســبـة الـفــائـدة عـلـى الـقـروض الــفالحـيـة
والـصــنــاعــة الـغــذائــيــة الـقــصــيــرة واIـتــوســطــة والـطــويــلـة
األجلq �ـــا فــيـــهـــا تــلك اIـــوجـــهــة لـــلـــعــتـــاد الــفـالحي الــذي ¥

اقتناؤه في إطار عقد القرض اإليجاري.
الــســطـر الــســطـر 2  : " تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة  : " تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة

الصحة النباتية " :الصحة النباتية " :
qرتبطة بأنشطة حماية الصحة النباتيةIالنفقات ا -
- الـنفـقات اIـرتبـطـة بتـعويض اخلـسائـر أو األضرار
الـتي يتـعـرض لهـا اIسـتـغلـون من جـراء عمـليـات مـكافـحة

qضرة بالزراعةIاألمراض والعوامل ا
- النـفـقات اIـرتـبطـة بالـوقـاية من أجـل احلفـاظ على

qالزراعات
- الــنـفــقــات اIــرتــبــطـة بــنــشــاطــات تــنـمــيــة الــصــحـة

qاحليوانية
- الـنـفـقـات اIـرتـبطـة بـالـذبح اإلجـبـاري اIـقـرر تـبـعا

qعديةIللوباء احليواني أو األمراض ا
- النفقات اIرتبطة باحلمالت الوقائية.

السطر السطر 3 : "ضبط اإلنتاج الفالحي": : "ضبط اإلنتاج الفالحي":
- اإلعانات بعنـوان حماية مداخيل الفالحX للتكفل

qرجعيةIترتبة على حتديد األسعار اIصاريف اIبا
qنتوجات الفالحيةIوجهة لضبط اIاإلعانات ا -

 .Xالتغطية الكاملة لتكاليف فوائد الفالح -
يـتـكـفل الـصـنـدوق أيضـاq بـالـنـسـبـة لألسـطـر الـثالثة

(3) �ا يأتي:
qXاليIتعلقة بالوسطاء اIمصاريف التسيير ا -

-  اIصاريف اIرتـبطة بدراسات اجلدوى والتكوين
اIــهـــني واإلرشـــاد ومـــتـــابـــعـــة وتــقـــيـــيم تـــنـــفـــيـــذ اIــشـــاريع

اIرتبطة بهدفه.

اIادة اIادة 3 :  : تلحق بهذا الـقرار قائمة العمليات اIؤهلة
لالستفادة من نفقات حساب التخصيص اخلاص هذا. 

حتـــدد األعــمــال اIـــفــصـــلــة لــهـــذه الــعـــمــلــيـــاتq �ــوجب
مقررات من وزير الفالحة والتنمية الريفية.

اIـادة اIـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 2 أبريل سنة 2014.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيلفضيل فروخي فروخي 

ـــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
قـــائــــمــــة الـــعــــمــــلـــيــــات اIــــؤهــــلـــة لـالســـتــــفــــادة من دعمقـــائــــمــــة الـــعــــمــــلـــيــــات اIــــؤهــــلـــة لـالســـتــــفــــادة من دعم

الصندوق الوطني للتنمية الفالحيةالصندوق الوطني للتنمية الفالحية

1. السطر . السطر 1: تطوير االستثمار الفالحي: تطوير االستثمار الفالحي
1.1. اإلعـانـات الـتي تـضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة في. اإلعـانـات الـتي تـضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة في

تنمية اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية :تنمية اإلنتاج واإلنتاجية الفالحية :
q1.1.1. أشغال حتضير التربة

q2.1.1. أشغال تهيئة التربة وحمايتها

3.1.1. اقـــــتـــــنــــــاء اIـــــدخالت الـــــفـالحـــــيـــــة (الـــــبـــــذور

q(والشتائل واألسمدة ومواد الصحة النباتية
q4.1.1. اقتالع و/أو إحياء األشجار القد�ة

q5.1.1. عمليات التطعيم

q6.1.1. اقتناء وجتديد العتاد الفالحي

q7.1.1. اقتناء وسائل النقل اخلاصة

q8.1.1. اقتناء القطعان

9.1.1. اقــــتـــنـــاء عــــتـــاد وأجـــهــــزة خـــاصـــة بــــتـــربـــيـــة

qاحليوانات
q10.1.1. تهيئة و/أو بناء منشآت فالحية

11.1.1. فتح وتهيئة مسالك فالحية.

2.1. اإلعـانـات الـتي تــضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة فياإلعـانـات الـتي تــضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة في

تثمX اإلنتاج الفالحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره :تثمX اإلنتاج الفالحي وتخزينه وتوضيبه وتصديره :
1.2.1.إجنــــــاز و/أو جتــــــديـــــــد صــــــنـــــــاعــــــات حتـــــــويل

اIنـتوجـات الـفالحيـة الواقـعة بـجـوار أو في اIسـتثـمرات
qالفالحية



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

2.2.1. اقــــــتــــــنــــــاء عـــــــتــــــاد خــــــاص عــــــلـى مــــــســــــتــــــوى

q(تخزين أولي qجتفيف qجمع) ستثمرةIا

3.2.1. إجناز مـنشـآت خاصة بـتخـزين اIنـتوجات

qالفالحية وتأهيلها

4.2.1. إجنـــــاز مــــنــــشــــآت مــــتـــــخــــصــــصــــة فـي جــــمع

qنتوجات الفالحية واستقبالهاIا

qعايرة والتوضيبI5.2.1. سلسلة الفرز وا

6.2.1. سلـسالت ذبح احليـوانات اIـوجهـة للـتربـية

  qوتقطيعها

q7.2.1. اقتناء الرزم للمنتوجات الفالحية

8.2.1. الدعم عـند الـتصـدير (الـنقل داخـل التراب

الــــوطـــــنيq مـــــصــــاريـف الــــتـــــوضــــيـب والــــتـــــخــــزيـن واIــــنح
والترقية ...).

3.1. اإلعـانـات الـتي تــضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة فياإلعـانـات الـتي تــضـمن مـسـاهـمـة الـدولـة في

عمليات تطوير الري الفالحي :عمليات تطوير الري الفالحي :

1.3.1. تــعـــبــئـــة اIــوارد اIــائـــيــة (تــرمـــيم أو إجنــاز

مـنشـآتq حواجز مـائيـة جديـدةq جر مـياه اIـنابعq مـنشآت
 q(اآلبار qتنقيب qياهIحتويل مجاري ا

qاءI2.3.1. جلب الطاقة الكهربائية لنقاط ا

3.3.1. إحـــــداث مــــنـــــشــــآت وســـــيــــطـــــة لــــلـــــتـــــخــــزين

q(أحواض التراكم)

qاءI4.3.1. اقتناء جتهيزات ضخ ا

q5.3.1. اقتناء جتهيزات السقي عن طريق الرش

q6.3.1. اقتناء جتهيزات السقي في احلقل

q7.3.1. جلب ماء السقي

  q8.3.1. تهيئة مجاالت السقي

9.3.1. إجنـاز و/أو تـأهـيل و/أو جتــديـد جتـهـيـزات

 qوشبكات السقي وتوزيع ماء السقي

qياهI10.3.1. إجناز أو تأهيل شبكات صرف ا

11.3.1. إنشاء حدائق راشحة.

4.1. اإلعـــانـــات الـــتي تـــضـــمن مـــســـاهـــمـــة الــدولـــة فياإلعـــانـــات الـــتي تـــضـــمن مـــســـاهـــمـــة الــدولـــة في

حماية وتطوير التراث الوراثي احليواني والنباتي:حماية وتطوير التراث الوراثي احليواني والنباتي:

1.4.1. تـــــرمــــيم و/أو إحـــــداث مــــنــــشــــآت لـــــلــــحــــفظ

qتخصص غير تلك اخلاصة باحلفظ عن طريق التبريدIا

2.4.1. إجنــــاز مـــنـــشـــآت مــــتـــخـــصـــصــــة في إنـــتـــاج

الـبـذور والـشـتـائل واحلـيــوانـات اIـنـسـلـة وإحـداث مـشـاتل
نباتية وحيوانية.

5.1. اإلعــانــات اIــقــدمـة لــدعم أســعــار اIــنــتــوجـاتاإلعــانــات اIــقــدمـة لــدعم أســعــار اIــنــتــوجـات

الطاقوية اIستعملة في الفالحة :الطاقوية اIستعملة في الفالحة :

q(ازوتIا) 1.5.1. احملروقات

2.5.1. الطاقة الكهربائية.

6.1. اإلعـانـات اIــقـدمـة لـدعـم اسـتـعـمــال الـطـاقـاتاإلعـانـات اIــقـدمـة لـدعـم اسـتـعـمــال الـطـاقـات

اIتجددة :اIتجددة :

q1.6.1. الشمسية

2.6.1. الرياح.

qاإلعانات القتناء صهاريج البروبان q7.1. اإلعانات القتناء صهاريج البروبان

8.1. تـخفـيض نسـبة الـفـائدة عـلى القـروض الفالحـيةتـخفـيض نسـبة الـفـائدة عـلى القـروض الفالحـية

والـصــنــاعــة الـغــذائــيــة الـقــصــيــرة واIـتــوســطــة والـطــويــلـةوالـصــنــاعــة الـغــذائــيــة الـقــصــيــرة واIـتــوســطــة والـطــويــلـة
األجلq �ـــا فــيـــهـــا تــلك اIـــوجـــهــة لـــلـــعــتـــاد الــفـالحي الــذي ¥األجلq �ـــا فــيـــهـــا تــلك اIـــوجـــهــة لـــلـــعــتـــاد الــفـالحي الــذي ¥

اقتناؤه في إطار عقد القرض اإليجاري :اقتناؤه في إطار عقد القرض اإليجاري :

1.8.1. القروض اIتوسطة والطويلة األجل:

1.1.8.1. استصالح األراضي:

qياه والتطهيرI1.1.1.8.1. صرف ا

q2.1.1.8.1. أعمال قلب التربة ونزع األحجار

q3.1.1.8.1. وضع مصدات الرياح

q4.1.1.8.1. تسميد األرض

qائيةI5.1.1.8.1. احلواجز ا

q6.1.1.8.1. شبكات السقي

q7.1.1.8.1. احتفار أو حفر اآلبار

8.1.1.8.1. أشغال التمهيد والتسوية.

2.1.8.1. مـــــنــــشـــــآت الـــــتـــــخــــزيـن حتت الـــــتـــــبـــــريــــد

qاإليجابي أو السلبي للمنتوجات الفالحية

3.1.8.1. بــــنــــاء و/أو جتــــديــــد مــــبــــاني االســــتــــغالل

qمـــــــخـــــــازن qالـــــــفـالحـي (مـــــــبـــــــاني تـــــــربـــــــيـــــــة احلـــــــيـــــــوانـــــــات
q(مستودعات

4.1.8.1. اقـــــتـــــنـــــاء الـــــعـــــتـــــاد واألدوات الـــــفالحـــــيـــــة

qاخلفيفة

5.1.8.1. اقــــتـــــنـــــاء الــــعـــــتــــاد و/أو الـــــتــــجـــــهـــــيــــزات

qالفالحية لتربية احليوانات والري الفالحي
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6.1.8.1. اقـــــتــــنـــــاء جتـــــهـــــيـــــزات جـــــديـــــدة وجتـــــديــــد

جتــهــيــزات لــتــحــويل اIــنــتــوجــات واIــنــتــوجــات الــفــرعــيــة
qالفالحية و/أو الزراعية الغذائية وتثمينها

qنسلةI7.1.8.1. شراء القطعان واحليوانات ا

8.1.8.1. غــــــرس األشــــــجــــــار اIــــــثــــــمــــــرة والــــــكــــــروم

qوالنباتات الرعوية
9.1.8.1. الـتـجـهـيــزات لإلنـتـاج الـتـقـلـيـدي الـريـفي

qرتبط بالنشاط الزراعيIا
10.1.8.1. بـنـاء و/أو تـهـيـئـة مـنـشـآت صـنع الـرزم

لــــتـــوضــــيب اIــــواد ذات االســـتــــعـــمـــال الــــفالحـي والـــزراعي
  qالغذائي

11.1.8.1. بـنـاء و/أو تـهـيـئـة مـنـشـآت صـنع أغـذيـة

qاحليوانات وتوضيبها وتخزينها
12.1.8.1 اقـــــتــــنــــاء مــــولــــد كـــــهــــربــــائـي وصــــهــــاريج

البروبان.
2.8.1. القروض القصيرة األجل:

q1.2.8.1. اإلنــتــاج الـــنــبــاتـي : الــبــذور والـــشــتــائل

qتصليح qأدوات qأشغال زراعية qدخالتIا
2.2.8.1. اإلنـــتــاج احلـــيــوانـي : الــبـــذور واIــدخالت

واحلـــيــــوانـــات واIــــواد الـــصـــيــــدالنـــيـــة وأشــــغـــال الـــتــــرمـــيم
qتعلق بهIوالصيانة واألدوات وكذا مصاريف اإليجار ا

3.2.8.1. حتــويـل اIــنــتــجـــات الــفالحــيــة الـــنــبــاتــيــة

واحلــيــوانــيـــة وتــثــمــيــنـــهــا : الــطــاقــة ومـــصــاريف اإليــجــار
والتغليف وأشغال الصيانة ومصاريف التصليح.

9.1. اIـــــصــــاريف اIـــــتــــصــــلـــــة بــــدراســــات اجلــــدوىاIـــــصــــاريف اIـــــتــــصــــلـــــة بــــدراســــات اجلــــدوى

والــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذوالــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذ
اIشاريع ذات الصلة بها : اIشاريع ذات الصلة بها :  

qشاريع الفالحيةI1.9.1. دراسة جدوى ا

2.9.1. التكوين اIـهني اIوجه للفالحX وللتأطير

qالتقني
3.9.1. اإلرشاد الفالحي.

10.1. مــــتــــابــــعــــة اIــــشـــــاريع وكل عــــمــــلــــيــــة يــــدعــــمــــهــــامــــتــــابــــعــــة اIــــشـــــاريع وكل عــــمــــلــــيــــة يــــدعــــمــــهــــا

الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.الصندوق وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.
11.1. مصاريف النشر في اجلرائد.مصاريف النشر في اجلرائد.

12.1. مـــصـــاريف الـــتــســـيـــيــر اIـــتـــعــلـــقـــة بــالـــوســـطــاءمـــصـــاريف الـــتــســـيـــيــر اIـــتـــعــلـــقـــة بــالـــوســـطــاء

 .XاليIا .XاليIا
تـــتــــعـــلق الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـي ¥ تـــعـــدادهــــا أعالهq بـــكل

الفروع الفالحية.

2. الــســطـر  الــســطـر 2 : تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة : تــرقـيــة الــصــحــة احلــيـوانــيــة وحــمــايـة
الصحة النباتية.الصحة النباتية.

1.2. السطر الفرعيالسطر الفرعي 1 : ترقية الصحة احليوانية.: ترقية الصحة احليوانية.

1.1.2. الـنفـقـات اIرتـبـطة بـنـشاطـات تـنمـيـة الصـحةالـنفـقـات اIرتـبـطة بـنـشاطـات تـنمـيـة الصـحة

احليوانية :احليوانية :
Xالـــبــيـــطــريــ XــســـتــخـــدمــIتـــدخل ا XحتـــســXالـــبــيـــطــريــ XــســـتــخـــدمــIتـــدخل ا X1.1.1.2. حتـــســ

لــــلــــتـــمــــكـن من الــــتــــدخل الــــســــريع ضــــد تــــغـــلــــغـل األمـــراضلــــلــــتـــمــــكـن من الــــتــــدخل الــــســــريع ضــــد تــــغـــلــــغـل األمـــراض
الدخيلةq عن طريق :الدخيلةq عن طريق :

1.1.1.1.2. إجنـاز مـراكـز تــسـتـخـدم كـمـراصـد لـلـصـحـة

qاحليوانية
q2.1.1.1.2. اقتناء حيوانات احلراسة

3.1.1.1.2. اقـتناء وسـائل االتصال ومـعاجلة مـعطيات

qاألمراض الوبائية
4.1.1.1.2. حتـقـيـقـات الــرقـابـة بـاIـصل جتـاه األمـراض

qالدخيلة التي تهدد ثروتنا احليوانية
5.1.1.1.2. إجنـاز حتـقـيــقـات حـول األمـراض الــوبـائـيـة

qللتحكم في النظام الصحي للبالد
6.1.1.1.2. اقـتـنـاء جتــهـيـزات وتـطـبــيـقـات مـعــلـومـاتـيـة

للربطq في شبكةq ما بX اIصالح البيطرية الرسمية.
2.1.1.2. الـــتــــحـــكم فـي الـــنـــظــــام الـــصـــحـي واIـــراقـــبـــةالـــتــــحـــكم فـي الـــنـــظــــام الـــصـــحـي واIـــراقـــبـــة

الصحية عن طريق :الصحية عن طريق :
1.2.1.1.2. مــــراقـــبــــة األدويــــة واIـــواد الــــبــــيـــولــــوجــــيـــة

qالبيطرية
2.2.1.1.2. جتــهـيـز اIــراكـز احلـدوديــة بـالـوســائل الـتي

qراقبة الصحيةIتسمح با
q3.2.1.1.2. جتهيز مراكز احلجر وتهيئتها وجتديدها

q4.2.1.1.2. اقتناء عتاد تشخيص احليوانات

5.2.1.1.2. مـــصـــاريـف اخلـــبـــرة فـي إطـــار الـــدراســـات

التـقنيـة ـ اإلدارية لـلمـلفات اIـتعـلقـة بتسـريحـات تسويق
qاألدوية ذات االستعمال البيطري

6.2.1.1.2. مــــصـــاريـف اخلـــبــــرة في إطــــار الـــتــــجـــارب

الــطـبــيـة والـصــيـدالنــيـة - الـســمـومــيـة والـبــيـوكــيـمـيــائـيـة
لألدوية ذات االستعمال البيطري.  

3.1.1.2. تـعـزيـز الـتـحـكم في اIـراكـز الـتي تـسـتـوجبتـعـزيـز الـتـحـكم في اIـراكـز الـتي تـسـتـوجب

أقـصى درجــة من األمن الــصـحيq لــلـتـقــلـيص مـن األخـطـارأقـصى درجــة من األمن الــصـحيq لــلـتـقــلـيص مـن األخـطـار
ذات الـطبـيعـة الكـيمـيائـية أو الـبـيولـوجيـة التي لـها صـلةذات الـطبـيعـة الكـيمـيائـية أو الـبـيولـوجيـة التي لـها صـلة
بـاIراكز احملتمـلة لبث العـناصر اIسـببة لألمراض واIوادبـاIراكز احملتمـلة لبث العـناصر اIسـببة لألمراض واIواد
اIــضــرة بــالــصــحــة احلـــيــوانــيــة و/أو الــصــحــة الــعــمــومــيــةاIــضــرة بــالــصــحــة احلـــيــوانــيــة و/أو الــصــحــة الــعــمــومــيــة

البيطريةq عن طريق :البيطريةq عن طريق :
1.3.1.1.2. الـتــجـهــيـز الــصـحي لــوحـدات حتــويل مـواد

qالتغذية ذات األصل احليواني
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q2.3.1.1.2. التجهيز الصحي لهياكل الذبح

3.3.1.1.2. الــــتــــجـــــهــــيــــز الـــــصــــحـي حملــــطــــات الـــــســــفــــاد

qوالتلقيح االصطناعي
4.3.1.1.2. جتــهــيــز مــخــابــر الــرقــابــة اآللــيــة لــوحــدات

qواد احليوانية من أصل حيواني وتغذية األنعامIحتويل ا
5.3.1.1.2. جتـــــهـــــيـــــز حــــــمـــــامـــــات مـــــكــــــافـــــحـــــة الـــــقـــــراد

qوجتديدها
6.3.1.1.2. الــتـجــهــيـز الــتـكــمــيـلـي خملـابــر الـتــشــخـيص

واIراقبة الصيدالنية.
2.1.2. الـنــفـقــات اIـرتـبــطـة بــالـذبـح اإلجـبــاري اIـقـررالـنــفـقــات اIـرتـبــطـة بــالـذبـح اإلجـبــاري اIـقـرر

إثر الوباءات احليوانية أو األمراض اIعدية :إثر الوباءات احليوانية أو األمراض اIعدية :
1.2.1.2. تعويض مالك احلـيوانات اIذبوحة في إطار

qبرنامج العالج الوقائي الوطني أو اجلهوي
2.2.1.2. الـتكـفل بـاIـصـاريف اIـرتـبـطـة بإتالف و/أو

حـرق جثث احلـيوانـات اIذبـوحة أو الـهالـكة نـتيـجة مرض
يدخل في برنامج العالج الوقائي الوطني.

3.1.2. النفقات اIرتبطة بحمالت العالج الوقائي :النفقات اIرتبطة بحمالت العالج الوقائي :

1.3.1.2. تمـويل واقتنـاء اللـقاحات ومـواد بيولـوجيةتمـويل واقتنـاء اللـقاحات ومـواد بيولـوجية

qكـافحة ضد األسقامIوكل مادة أخرى ضرورية لـلوقاية واqكـافحة ضد األسقامIوكل مادة أخرى ضرورية لـلوقاية وا
عن طريق :عن طريق :

q1.1.3.1.2. اقتناء اللقاح لتشكيل اخملزون األمني

2.1.3.1.2. اقـــتــنـــاء الــلـــقــاحــات الـــتي تـــدخل في إطــار

qبرنامج العالج الوقائي الوطني أو اجلهوي
3.1.3.1.2. اقتـناء مـواد بيولـوجية وكـل مادة للـوقاية

qواجهة حاالت استعجاليةI عاجلة الطبيةIأو ا
4.1.3.1.2. اقــتـنــاء عـتــاد الـعالج الــوقـائي الــذي يـدخل

qفي إطار برامج العالج الوقائي الوطني
X5.1.3.1.2. اقـــتـــنـــاء عـــتـــاد احلـــمـــايـــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــ

الــــبــــيــــطـــريــــX اIــــشــــاركــــX فـي بــــرامج الــــعالج الــــوقــــائي
الوطني. 

2.3.1.2. تـكـالـيف الــتـسـيـيـر اIـرتــبـطـة بـاحلـمالت عنتـكـالـيف الــتـسـيـيـر اIـرتــبـطـة بـاحلـمالت عن

طريق :طريق :
1.2.3.1.2. التـكفل �ـصاريف إيـصال الـلقـاحات وأخذ

الـــعــيـــنـــات والـــتـــحــلـــيالت الـــتـي تــدخـل في إطـــار بــرنـــامج
qالعالج الوقائي الوطني

2.2.3.1.2. اقــتــنــاء الــوقــود في إطــار بــرامج مــراقــبـة

qاألوبئة والعالج الوقائي الوطني
3.2.3.1.2. الــــتــــكــــفـل بــــاIــــعــــاجلــــX اخلــــواص في إطــــار

qاحلمالت الوقائية ومكافحة األمراض

4.2.3.1.2. الــتــكــفل بــاألعــوانq غــيــر أعــوان الــدولـة أو

qــؤسـسـات أو الـهـيـئـات الـعـمـومـيـةIاجلـمـاعـات احملـلـيـة أو ا
اجملـنــدين في إطـار احلــمالت الـوقــائـيــة ومـكــافـحــة األوبـئـة

احليوانية.
2.2. السطر الفرعي  السطر الفرعي 2 : حماية الصحة النباتية. : حماية الصحة النباتية. 

1.2.2. الـنــفـقـات اIـرتــبـطـة بـأنــشـطـة حـمــايـة الـصـحـة الـنــفـقـات اIـرتــبـطـة بـأنــشـطـة حـمــايـة الـصـحـة

qالنباتيةqالنباتية
1.1.2.2. عمـليـات الدعم اجلـزئي اIتـوقعـة في هذا عمـليـات الدعم اجلـزئي اIتـوقعـة في هذا

اإلطار وتتعلق �ا يأتي :اإلطار وتتعلق �ا يأتي :
1.1.1.2.2. إجنـــاز بـــرامج الـــتـــقـــيـــيم الـــبـــيــولـــوجي

qبيدات واألصنافIللموافقة على ا
2.1.1.2.2. عـــمـــلـــيــــات الـــتـــحـــالــــيل والـــتـــشــــخـــيـــصـــات

الصـحـية الـنبـاتيـة والتـقنـية الـنبـاتيـة واIبـيدات لـصالح
qالسلطة الصحية النباتية

3.1.1.2.2. الــتـــكــالــيف اIـــرتــبــطــة بـــدراســات مــلــفــات

qالتصديق
4.1.1.2.2. الـتـكـالـيف اIـرتـبـطـة بـاخلـبـرات الـتي تـتم

في ميدان الصحة النباتية.
2.1.2.2. عــــــمــــــلـــــيــــــات الــــــدعم اIــــــؤقـت وذات الـــــطــــــابععــــــمــــــلـــــيــــــات الــــــدعم اIــــــؤقـت وذات الـــــطــــــابع

االستعجاليq اIتوقعة في هذا االطارq وتتعلق �ا يأتي :االستعجاليq اIتوقعة في هذا االطارq وتتعلق �ا يأتي :
1.2.1.2.2. حتـسX ظـروف اIراقـبـة و/أو التـدخل ضد

qللزراعة Xاألعداء العادي
2.2.1.2.2. إجناز عمليات التحقيق عن األوبئة.

3.1.2.2. الـــتـــكـــالـــيـف اIـــرتـــبـــطـــة بـــحـــمالت الـــوقـــايـــةالـــتـــكـــالـــيـف اIـــرتـــبـــطـــة بـــحـــمالت الـــوقـــايـــة

واIكافحة اIقررة في هذا اإلطارq وتخص :واIكافحة اIقررة في هذا اإلطارq وتخص :
1.3.1.2.2. اقـــتــــنــــاء مــــواد الــــصــــحـــة الــــنــــبــــاتــــيـــة ذات

االسـتـعـمـال الـفالحي وكـل مـادة أخـرى لـلـوقـايـة واIـكـافـحـة
qبالنسبة للحمالت الفالحية

2.3.1.2.2. الــــتــــكــــفـل بــــتـــــكــــالــــيـف طــــبــــاعــــة الـــــوثــــائق

الــرســـمــيــة اIــســـتــعــمــلـــة في مــراقــبـــة الــصــحــة الـــنــبــاتــيــة
والـــتـــقـــنـــيـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة واIــعـــلـــومـــات الـــتـــقـــنـــيـــة لـــصـــالح

qXمستخدمي الصحة النباتية والفالح
3.3.1.2.2. اقــتــنــاء الــوقــود في إطــار بــرامج الــوقــايـة

qكافحةIوا
4.3.1.2.2. الـــتـــكــفـل بــتـــكــالـــيف تـــنــقـل األعــوانq غـــيــر

أعـــوان الــــدولـــة أو اجلــــمـــاعـــات احملــــلـــيـــة أو اIــــؤســـســـات أو
الـــهــيـــئــات الـــعــمـــومـــيــةq اIـــتــدخـــلـــX في حــمـالت الــوقـــايــة

qكافحةIوا
5.3.1.2.2. الـتـكـفل بـالـتـكـالـيف في حـالـة الـلجـوء إلى

qتقد� اخلدمات
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6.3.1.2.2. الـتــكـالــيف اIــرتـبــطـة �ــعـاجلــة اIـزروعـات

qعن طريق اجلو
7.3.1.2.2. اقتناء وسـائل احلماية الـفردية زيادة على

الـلـبـاس الـتـقـنيq بالـنـسـبـة لـلـمسـتـخـدمـX اIـشـاركX في
qكافحة ومراقبة الصحة النباتيةIحمالت ا

8.3.1.2.2. اقـتناء وسـائل أخذ العـينات واحلـفاظ على

qعينات من النباتات واألجسام الضارة
9.3.1.2.2. اقــــتــــنــــاء الــــوســـــائل الــــضــــروريـــــة من أجل

مراقبة الصحة النباتية عند احلدود.
2.2.2. الــنـــفــقـــات اIــرتــبـــطــة بـــتــعـــويض اخلـــســائــر أوالــنـــفــقـــات اIــرتــبـــطــة بـــتــعـــويض اخلـــســائــر أو

األضـرار الـتي يتـعـرض لهـا اIـستـغـلون من جـراء عـملـياتاألضـرار الـتي يتـعـرض لهـا اIـستـغـلون من جـراء عـملـيات
مكافحة األمراض والعوامل اIضرة بالزراعة :مكافحة األمراض والعوامل اIضرة بالزراعة :

1.2.2.2. الــــتـــعــــويض عن عــــمـــلــــيـــات إتـالف أو اقـــتالع

اIـزروعـات واحملـاصـيل اIـنجـزة في إطـار اIـكـافـحـة والتي
أصــبــحت إجــبــاريــة �ــوجب نص تــنــظــيــمي ضــد الـعــوامل

qضرة بالنباتاتIاحملظورة ا
2.2.2.2. اIــــســـاعــــدة اخملــــصـــصــــة لإلتـالف اIـــقــــررة من

طـــرف ســـلــــطـــة الـــصـــحـــة الـــنـــبــــاتـــيـــة ضـــد اجلـــيـــوب األولى
لإلصابة والعدوى والتي قد تهدد اإلنتاج الوطني.  

3.2.2. الـــنـــفــقـــات اIـــرتـــبـــطــة بـــاIـــكـــافـــحــة الـــوقـــائـــيــةالـــنـــفــقـــات اIـــرتـــبـــطــة بـــاIـــكـــافـــحــة الـــوقـــائـــيــة

للحفاظ على الزراعات :للحفاظ على الزراعات :
1.3.2.2. اIـسـاعدة لـوضع وتـسـييـر الـشبـكـة الوطـنـية

Iــــراقــــبـــة الــــصــــحــــة الــــنــــبـــاتــــيــــة عن طــــريـق وضع شــــبــــكـــة
qمعلوماتية

2.3.2.2. اIــــســـاعــــدة حلــــمالت اIــــكــــافـــحــــة ضــــد اآلفـــات

الزراعية احملددة بالنصوص التنظيمية.

3.2. اIــــــصـــــــاريف اIـــــــتــــــصـــــــلــــــة بـــــــدراســــــات اجلــــــدوىاIــــــصـــــــاريف اIـــــــتــــــصـــــــلــــــة بـــــــدراســــــات اجلــــــدوى

والــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذوالــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذ
اIشاريع ذات الصلة بها :اIشاريع ذات الصلة بها :

qشاريعI1.3.2. دراسة جدوى ا

2.3.2. التكوين اIـهني اIوجه للفالحX وللتأطير

qالتقني

3.3.2. اإلرشاد الفالحي.

4.2.  مـتابعة اIـشاريع وكل عملـية يدعمـها الصندوقمـتابعة اIـشاريع وكل عملـية يدعمـها الصندوق

وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.

5.2. مصاريف النشر في اجلرائد.مصاريف النشر في اجلرائد.

6.2. مـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاءمـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاء

.XاليIا.XاليIا

3. السطر السطر 3 : ضبط اإلنتاج الفالحي. : ضبط اإلنتاج الفالحي.
Xاإلعـــانـــات بــعـــنـــوان حــمـــايــة مـــداخـــيل الـــفالحــ X1.3. اإلعـــانـــات بــعـــنـــوان حــمـــايــة مـــداخـــيل الـــفالحــ

لـــلـــتـــكــــفل بـــاIـــصـــاريـف اIـــتـــرتـــبـــة عــــلى حتـــديـــد األســـعـــارلـــلـــتـــكــــفل بـــاIـــصـــاريـف اIـــتـــرتـــبـــة عــــلى حتـــديـــد األســـعـــار
اIرجعية :اIرجعية :

1.1.3. كل اIنتوجـات الفالحية ذات سعر مرجعي

qال سيما احلبوب واحلليب qمحدد
2.1.3. كل اIــنــتـوجــات الــفالحــيــة ذات ســعـر أدنى

مضمون.
2.3. اإلعانات اIوجهة لضبط اIنتوجات الفالحية:اإلعانات اIوجهة لضبط اIنتوجات الفالحية:

1.2.3. اIــــــــســـــــاهـــــــمــــــــة في مــــــــصـــــــاريـف تـــــــخــــــــزين

اIــنـــتــوجــات الــفالحــيــة ذات االســتــهالك الــواسع والــبــذور
qوالشتائل وتأمينها

2.2.3. اIنحـة عنـد إنتـاج اIنتـوجات الـفالحيـة اآلتية

وجـمـعــهـا وحتـويـلـهـا : احلـلـيب والـلـحـوم والـبـيض والـعـسل
والــطــمــاطم والــفــلــفل والــفــلــيــفــلــة واجلــلــبــان والــفــاصــولــيـا
والـبطاطس والبـصل والثوم والبـنجر السـكري والكرنب
واجلــــزر والــــلــــفت والــــفــــطــــر والــــفــــول واحلـــمـص والــــعـــدس
واحلـمضيات والـتX والزيـتون والتفـاح واإلجاص واللوز
والــكـرز واIــشــمش والــتــمــر واخلـوخ والــبــرقــوق والــعـنب
والسـفـرجل والفـراولـة والعـلف والـقمح والـشـعيـر والذرة

واخلرطال.
�ـكن مــراجـعـة الــقـائـمــة اIـذكـورة أعـالهq ضـمن نـفس

الشكل.
qنح القصوى للفائض من اإلنتاج الفالحيI3.2.3. ا

4.2.3. الـــتـــكـــفل �ـــصـــاريف تـــنــوع اإلنـــتـــاج الـــفالحي

اIترتبة عن حتويل ±ط اإلنتاج. 
3.3. اإلعـانــات اIـوجـهـة لـلـتــغـطـيـة الـكـامــلـة لـتـكـالـيفاإلعـانــات اIـوجـهـة لـلـتــغـطـيـة الـكـامــلـة لـتـكـالـيف

.Xفوائد الفالح.Xفوائد الفالح
4.3. اIــــــصـــــــاريف اIـــــــتــــــصـــــــلــــــة بـــــــدراســــــات اجلــــــدوىاIــــــصـــــــاريف اIـــــــتــــــصـــــــلــــــة بـــــــدراســــــات اجلــــــدوى

والــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذوالــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذ
اIشاريع ذات الصلة بها :اIشاريع ذات الصلة بها :

qشاريعI1.4.3. دراسة جدوى ا

2.4.3. الـتــكـوين اIــهـني اIــوجه لـلــفالحـX ولــلـتــأطـيـر

qالتقني
3.4.3. اإلرشاد الفالحي.

5.3. مـتابعة اIـشاريع وكل عملـية يدعمـها الصندوقمـتابعة اIـشاريع وكل عملـية يدعمـها الصندوق

وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.وتقييمها ومراقبتها وكذا تفتيشها.
6.3. مصاريف النشر في اجلرائد.مصاريف النشر في اجلرائد.

.XاليIتعلقة بالوسطاء اIمصاريف التسيير ا.XاليIتعلقة بالوسطاء اI7.3. مصاريف التسيير ا 

تـــتــــعـــلق الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـي ¥ تـــعـــدادهــــا أعالهq بـــكل
الفروع الفالحية.
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قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــــؤرخ في 2 جـــمــــادى الـــثــانـــيــــة جـــمــــادى الـــثــانـــيــــة
عـــــــام عـــــــام 1435 اIـــــوافق   اIـــــوافق  2 أبـــــريـل ســـــنـــــة  أبـــــريـل ســـــنـــــة q2014 يــــــحـــــدq يــــــحـــــدّد
كـــيــفـــيــات  مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب الـــتكـــيــفـــيــات  مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب الـــتّــخـــصــيصــخـــصــيص
اخلــــــاص رقــم اخلــــــاص رقــم 139-302 الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق

الوطني للتنمية الفـالحية".الوطني للتنمية الفـالحية".
ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

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

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة  q2000 السـيــمـا اIـادة 89

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26  ديسـمبر سنة 2012 واIـتضمن

qادة 58 منهIالسيما ا q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اIـــوافــق أول يـــنـــايـــــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةq اIـعـدل

qتممIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

 qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-280 اIؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIـــوافق أول غـــشت ســـنــة 2013
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 139-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

qادة 8 منهIالسيما ا q"الفالحية
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 2 أبريل سنة 2014 الذي
يحـدد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 139-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

 q"الفالحية

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اIــادة األولى:اIــادة األولى: تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 8 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 13-280 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق أول غــشت سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 139-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتنمية الفالحية".

اIــادة اIــادة 2 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اIـــالــيــة اIـــتــعـــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اIـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـلى أساس اتفاقـية مبرمـة بX وزارة الفالحة والـتنمية
الــريـــفــيــة والــوســـيط اIــالي اIــكـــلف بــتــنــفـــيــذ أعــمــال دعم

الدولة اIقيدة في حساب التخصيص اخلاص هذا.

اIـادة اIـادة 3 :  : حتــدد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـــطــــريـــقـــة الــــواجب اتـــبــــاعـــهـــا لـالســـتـــفــــادة من دعم هـــذا
الــصـــنــدوق وإجـــراءات ذلك �ـــقــررات مـن وزيــر الـــفالحــة

والتنمية الريفية.

4 :  : تــــرسـل مـــــديـــــريـــــات اIـــــصـــــالح الـــــفـالحـــــيــــة اIــــادة اIــــادة 
لــلــواليــات بــيــانــا مـلــخــصــا عن كل عــمــلــيــة كــانت مــوضـوع
تمـويل من الصـنـدوق واستـعمـالهq بالـنسـبة لـلسـطرين 1
و 3 إلى مـصالح اإلدارة اIـركـزيـة اIـعنـيـة لـوزارة الـفالحة

والتنمية الريفية.

اIادة اIادة 5 :  : ترسل إلى وزارة اIالـيةq في إطار مـتابعة
هـذا الــصــنــدوقq وضـعــيــة فــصـلــيــة لــلـتــعــهــدات وعـمــلــيـات
الــدفع مـن االعــتــمــادات اIـــمــنــوحـــة لــكل ســنـــةq في دعــامــة

ورقية وإلكترونية حسب مدونة السطر 2.
كــــمـــا تـــرسل إلـى وزارة اIـــالـــيــــة وضـــعـــيـــة فــــصـــلـــيـــة
للتـعهدات وعـملـيات الدفع من االعـتمـادات اIمنـوحة لكل
سنـة مـالـيـةq في دعـامة ورقـيـة وإلـكـترونـيـة حـسب الـفرع
وحـسب الــواليـةq طــبـقــا Iـدونــة الـســطـرين  1 و3 كــمـا بـيّن
ذلك الــقــرار الـوزاري اIــشــتــرك اIـتــضــمن حتـديــد مــدونـة
اإليرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب اIدونة اIفصلة
طــبــقــا Iــقــررات وزيــر الــفالحــة والــتـــنـــمــيــة الـريــفــيــة مع

بيان:
qستفيدينIطبيعة العملية وعدد ا -

qتعهد به حسب فئة كل عمليةIبلغ اIا -
qسدد حسب فئة كل عمليةIبلغ اIا -

- الرصيد اIتبقي من العملية.
اIــادة اIــادة 6 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اIـــؤهــلـــة اإلعــانــات
اIـمــنـوحــةq طـبــقـا لإلجــراءات الـتــشـريـعــيـة والــتـنــظـيــمـيـة

اIعمول بها.
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يـــجب أن ال تـــســـتـــعـــمل اإلعـــانـــات اIــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا
لقائمة األعمال إال لألهداف التي منحت من أجلها.

اIـادة اIـادة 7 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من االعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اIذكورة في اIادة  5 أعاله.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافـق 2 أبريل سنة 2014.

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1410 اIـــوافــق أول يـــنـــايــــــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةq اIـعـدل

qتممIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

 qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-281 اIؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIـــوافق أول غـــشت ســـنــة 2013
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 140-302 الذي عـنـوانه "الـصنـدوق الـوطني لـلـتنـمـية

qادة 4 منهIال سيما ا q" الريفية
يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة  4 من اIـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 13-281 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIـوافق أول غــشت سـنـة 2013 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا
الـــــقــــــرار إلـى تـــــحـــــديـــــد قـــــائـــــمــــة إيـــــرادات ونـــــفـــــقــــات
حـــــــســــــــاب الــــــتــــــخــــــصــــــيـص اخلـــــاص رقم 140-302 الـــــذي

عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الريفية ".
اIاIــــــــادة ادة 2 :  : حتــــدد قـــــائــــمـــــة إيـــــرادات ونــــفـــــقــــات حـــــســــاب
التخصيص اخلاص رقم 140-302 واIذكور أعالهq كما يأتي :

قائمة اإليرادات:قائمة اإليرادات:
الــسـطـر الــسـطـر 1 : "مـكـافــحـة الــتـصـحــر وتـنــمـيـة االقــتـصـاد : "مـكـافــحـة الــتـصـحــر وتـنــمـيـة االقــتـصـاد

الرعوي والسهوب " :الرعوي والسهوب " :
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-109
الــذي عـــنـــوانه " صـــنــدوق مـــكـــافــحـــة الـــتــصـــحـــر وتــنـــمـــيــة

q" االقتصاد الرعوي والسهوب
qمخصصات ميزانية الدولة -

qساهمة احملتملة لصناديق أخرىIا -
Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -

qاليةIا
qالهبات والوصايا -

qساعدات الدوليةIا -
- كل اIوارد و اIسـاهمات واإلعانات األخرى احملددة

عن طريق التشريع. 
الـسطر الـسطر 2 : " التنمـية الريفـية وتثمX األراضي عن : " التنمـية الريفـية وتثمX األراضي عن

طريق االمتياز " :طريق االمتياز " :
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-111
الــذي عــنــوانه " صــنـدوق الــتــنــمــيـة الــريــفــيــة واســتـصالح

q" األراضي عن طريق االمتياز

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيلفضيل فروخي فروخي 

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

إيـرادات ونفقـات حســاب التخـصيص اخلــاص رقــمإيـرادات ونفقـات حســاب التخـصيص اخلــاص رقــم
140-302 الــــــذي عـــــــنــــــوانه " الــــــصـــــــنــــــدوق الــــــوطــــــني الــــــذي عـــــــنــــــوانه " الــــــصـــــــنــــــدوق الــــــوطــــــني

للتنمية الريفية ".للتنمية الريفية ".
ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

qتممIعدل واIا qاليةIا

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

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIـتـضـمن قــانـون اIـالـيـة لـسـنـة  q2000 ال سـيـمـا اIـادة 89

qمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبر سنة  2012 واIتضمن

qادة 59 منهIال سيما ا  q2013 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

qمخصصات ميزانية الدولة -
qساهمة احملتملة لصناديق أخرىIا -

qنواجت حقوق االمتياز -
Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -

qاليةIا
qالهبات والوصايا -

qساعدات الدوليةIا -
- كل اIـوارد واIسـاهمـات واإلعـانات األخـرى احملددة

عن طريق التشريع. 
الــــــــــســــــــــطــــــــــر الــــــــــســــــــــطــــــــــر 3 : "دعـم مــــــــــربـي اIــــــــــواشـي وصــــــــــغــــــــــار : "دعـم مــــــــــربـي اIــــــــــواشـي وصــــــــــغــــــــــار

: " Xستثمرين الفالحIا: " Xستثمرين الفالحIا
- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-126
الـــذي عــنـــوانه " الــصـــنــدوق اخلـــاص بــدعم مـــربي اIــواشي

q" Xالفالحي XستغلIوصغار ا
qمخصصات ميزانية الدولة -

qساهمة احملتملة لصناديق أخرىIا -
Xـــنـــشـــأة �ـــوجب قـــوانـــIنـــاجت الـــرســـوم اخلـــاصـــة ا -

qاليةIا
qالهبات والوصايا -

qساعدات الدوليةIا -
- كل اIـوارد واIسـاهمـات واإلعـانات األخـرى احملددة

عن طريق التشريع.
قائمة النفقات:قائمة النفقات:

الــسـطـر الــسـطـر 1 : "مـكـافــحـة الــتـصـحــر وتـنــمـيـة االقــتـصـاد : "مـكـافــحـة الــتـصـحــر وتـنــمـيـة االقــتـصـاد
الرعوي والسهوب " :الرعوي والسهوب " :

qكافحة التصحرI وجهةIاإلعانات ا  -
- اإلعـــانــات اIـــوجـــهــة ألعـــمـــال احلــفـــاظ عــلـى اIــراعي

qوتنميتها
- اإلعـانــات اIـوجـهــة لـتــنـمـيــة اإلنـتـاج احلــيـواني في

qناطق السهبية والزراعية الرعويةIا
- اإلعانات اIوجهة لتنظيم االقتصاد الرعوي.

الـسطر الـسطر 2 : "التـنمـية الـريـفيـة وتثـمX األراضي عن : "التـنمـية الـريـفيـة وتثـمX األراضي عن
طريق االمتياز " :طريق االمتياز " :

qوجهة لعمليات التنمية الريفيةIاإلعانات ا -
- اإلعانات اIوجهة لعمليات استصالح األراضي.

- كل اIصاريف األخـرى الضروريـة إلجناز مشاريع
qذات العالقة بهدفه

الــــــــــســــــــــطــــــــــر الــــــــــســــــــــطــــــــــر 3 : "دعـم مــــــــــربـي اIــــــــــواشـي وصــــــــــغــــــــــار : "دعـم مــــــــــربـي اIــــــــــواشـي وصــــــــــغــــــــــار
: " Xستثمرين الفالحIا: " Xستثمرين الفالحIا

- الـتغطيـة الشاملة لـتكاليف فـوائد مربي اIواشي
qستثمرينIوصغار ا

- إعــــانــــات الـــــدولــــة في تـــــنــــمــــيــــة تــــربـــــيــــة اIــــواشي
واإلنتاج الفالحي. 

يـتـكـفل الــصـنـدوق أيـضـا بـالـنــسـبـة لألسـطـر الـثالثـة
(3) اIتعلقة بالنفقاتq �ا يأتي:

qXاليIتعلقة بالوسطاء اIمصاريف التسيير ا -
- اIصـاريف اIرتـبطـة بدراسـات اجلدوى والـتكوين
اIـــهـــني وتـــعـــمـــيـم ومــتـــابـــعـــة وتـــقـــيـــيم تـــنـــفـــيـــذ اIـــشـــاريع

اIرتبطة بهدفه.
اIـادة اIـادة 3 :  : تـلـحق بـهـذا القـرار قـائـمـة األعـمـال اIـؤهـلة
لالســـتــفــادة من نــفـــــقــات حــســــاب الــتـــخــصــيص اخلــــــاص

رقــم 140-302  واIذكور أعاله. 
اIادة اIادة 4 :  : تكون كيـفيات تطبيـق هذا القرار موضوع

مقررات من وزير الفالحة والتنمية الريفية.
اIـادة اIـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435

اIوافق 2 أبريل سنة 2014.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
 فضيل فروخي  فضيل فروخي 

ــــــــــــــــــــــــــ
اIلحقاIلحق

قــائـــمــة األعــمــال اIـــؤهــلــة لـالســتــفـــادة من نــفـــقــات حــســابقــائـــمــة األعــمــال اIـــؤهــلــة لـالســتــفـــادة من نــفـــقــات حــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 140-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتنمية الريفية ""الصندوق الوطني للتنمية الريفية "
1. الـسـطر  الـسـطر 1 : مـكـافحـة الـتـصـحـر وتنـمـيـة االقـتـصاد : مـكـافحـة الـتـصـحـر وتنـمـيـة االقـتـصاد

الرعوي والسهوبالرعوي والسهوب
1.1. اإلعانات اIوجهة Iكافحة التصحر: اإلعانات اIوجهة Iكافحة التصحر:

q1.1.1. حظر الرعي

q2.1.1. غرس مصدات الرياح

3.1.1. غــرس أحــزمــة خــضــراء مــخــتــلــطــة مـكــونــة من

أغــــراس رعــــويــــة وأغــــراس غــــابـــــيــــة وأغــــراس اصــــطــــفــــاف
qوأغراس فواكه
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q4.1.1. غرس غيضات ظل للقطيع

qياهI5.1.1. أشغال احملافظة على التربة وا

 6.1.1. الـــتـــثـــبـــيـت اIــيـــكـــانـــيـــكي و/أو الـــبـــيـــولـــوجي

qللكثبان
 2.1 اإلعـانــات اIـوجــهـة ألعــمـال احلــفـاظ عــلى اIـراعياإلعـانــات اIـوجــهـة ألعــمـال احلــفـاظ عــلى اIـراعي

وتنميتها :وتنميتها :
q1.2.1. األغراس الرعوية والغابية 

2.2.1. األغــراس الـــرعــويـــة في مـــنــطـــقــة تـــفــتـــقــر إلى

qياهIا
 3.2.1. مـــشـــتـــلـــة إنـــتــاج بـــذور الـــنـــبـــاتـــات الـــرعـــويــة

واألشــجــار والــشــجــيــرات الــعــلــفــيــة والــغــابــيــة واألشــجــار
qقاومة للجفافIثمرة اIا

 .4.2.1. جـمـع بـذور الــنــبـاتــات الــرعـويــة أو الــعـلــفــيـة

qاحمللية
q5.2.1. صيانة األغطية احللفاوية وجتديدها. 

 .6.2.1. جـلب الطاقة الـكهربائـية أو اقتنـاء محركات

كهربـائية أو التجـهيزات اIسـتعملة لـلطاقة الـشمسية أو
qطاقة الرياح

q7.2.1. فتح مسالك فالحية 

8.2.1. تهيئة اIسالك الفالحية.

3.1. اإلعانـات اIوجهة لـتنمـية اIنـتوجات احلـيوانيةاإلعانـات اIوجهة لـتنمـية اIنـتوجات احلـيوانية

في اIناطق السهبية والزراعية الرعوية :في اIناطق السهبية والزراعية الرعوية :
1.3.1. احلفاظ على السالالت وحتسينها :

1.1.3.1. احلـــــفـــــاظ عــــلـى سالالت األغـــــنـــــام �ــــكـــــافـــــحــــة

qتقارب العصب
2.1.3.1. إنشاء مراكز إنتاج مكثري األغنام واIاعز.

2.3.1. وحدة تسمX األغنام:

1.2.3.1. بناء وجتهيـز وحدة تسمX األغنام بالنسبة

qالذين ليس بحوزتهم وعاء عقاري Xللمرب
 .2.2.3.1. بــــنــــاء وجتــــهــــيــــز وحـــــدة تــــســــمــــX األغــــنــــام

(حــظــيــرة اIــواشي) بـــالــنــســبــة لــلــحـــيــوانــات الــتي تــرعى
خارج احلظيرة وتعلف داخلها.

q3.3.1. إنشاء حظيرة ماعز حلوب. 

 .4.3.1. حتسX بنية القطعان.

4.1 اإلعانات اIوجهة لتنظيم االقتصاد الرعوي :اإلعانات اIوجهة لتنظيم االقتصاد الرعوي :

1.4.1. إجنــاز يـــنــابــيـع مــيــاه فـي اIــنــاطق الـــرعــويــة :

حفر آبار رعوية وآبار رعوية وجب وبرك مائية وسدود
صــــغـــيــــرة والــــتـــقــــاط وتـــهــــيـــئــــة مــــنـــابـع اIـــيــــاه والـــفــــقـــارة

qوالسواقي وقنوات السقي

2.4.1. إعـادة تـأهـيل يـنـابـيع ميـاه : حـفـر آبـار رعـوية

وآبار رعـوية وجب وبـرك مائـية وسـدود صغـيرة ومـنابع
qياه وفقارةIا

3.4.1. جتـهــيـز يــنـابــيع مــيـاه �ــضـخــات مـيــكـانــيـكــيـة

وكـهــربـائــيـة مــيـكــانـيــكـيــة ومـضــخـات مــسـتــعـمــلـة لــلـطــاقـة
الشمسية وطاقة الرياح.

5.1. مـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاءمـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاء

.XاليIا.XاليIا
6.1. اIـصـاريف اIـتـصـلـة بدراسـات إمـكـانـيـة اإلجنازاIـصـاريف اIـتـصـلـة بدراسـات إمـكـانـيـة اإلجناز

والــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذوالــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذ
اIشاريع ذات الصلة بها :اIشاريع ذات الصلة بها :

q1.6.1. دراسات اجلدوى

qXهني للمربI2.6.1. التكوين ا

q3.6.1. إرشاد التقنيات

qXربI4.6.1. حتسيس ا

5.6.1. مــتــابــعـة وتــقــيــيم تــنــفــيــذ اIــشــاريع والســيــمـا

 qرتبطة بإجناز التحقيقات وسبر اآلراءIصاريف اIا
6.6.1. مصاريف النشر.

2. الـسطرالـسطر2 : التنمـية الريفـية وتثمX األراضي عن : التنمـية الريفـية وتثمX األراضي عن
طريق االمتياز :طريق االمتياز :

1.2.    اإلعانات اIوجهة لعمليات التنمية الريفية : اإلعانات اIوجهة لعمليات التنمية الريفية :

1.1.2. استصالح األراضي الفالحية:

q1.1.1.2. قلع األحراش

q2.1.1.2. احلرث

q3.1.1.2. قلع اجلذور

4.1.1.2. أشـغـال تـسـويـة الــتـربـة إلزالـة ركـام األتـربـة

qالكبير
q5.1.1.2. التوطئة الفالحية

q6.1.1.2. احلرث العميق

7.1.1.2. التحسX العقاري.

2.1.2. التهيئات اخلاصة بالري :التهيئات اخلاصة بالري :

qياهI1.2.1.2. إجناز التنقيب عن ا

q2.2.1.2. حفر اآلبار

q3.2.1.2. إجناز اجلب

qائيةI4.2.1.2. إجناز البرك ا
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 qياهI5.2.1.2. تهيئة منابع ا

q6.2.1.2. تهيئة سدود التحويل

q7.2.1.2. تهيئة سدود اجملاري الباطنية

qياهIياه وتهيئة منابع اI8.2.1.2. التقاط ا

q9.2.1.2. إجناز السواقي

qياهI10.2.1.2. إجناز قنوات جلب ا

qياه وجتهيزهاI11.2.1.2. تهيئة نقاط التنقيب عن ا

q12.2.1.2. تهيئة اآلبار وجتهيزها

 qياهI13.2.1.2. إجناز مخابئ نقاط للتنقيب عن ا

q14.2.1.2. إجناز أحواض

qياهI15.2.1.2. إجناز قنوات رئيسية لصرف ا

qياهI16.2.1.2. إجناز شبكات صرف ا

17.2.1.2. اقتناء جتـهيزات خاصة بالسقي عن طريق

qالرش
q18.2.1.2. اقتناء جتهيزات خاصة بالسقي بالقطرة

q19.2.1.2. تهيئة احلفر

q20.2.1.2. تطوير احلفر

q21.2.1.2. تسييج احلفر باخلرسانة

q22.2.1.2. بناء رؤوس شبكات السقي

q23.2.1.2. تهيئة الفقارة

q24.2.1.2. بناء حواجز مائية

25.2.1.2. تــغـــيــيــر وجــهـــة الــوديــان حلــمـــايــة فــضــاءات

qالري من الفيضان
qياه الفالحيةI26.2.1.2. صرف ا

q27.2.1.2. إجناز منشآت الري اخلطية : رسم السقي

qجتـهـيـز ضــد الـغـنم qتـفـريغ الــري qمـحـجــمـة لـشــبـكـة سـقـي
 qنشأةIر ا�

q28.2.1.2. جتهيز محطات التصفية والتخصيب

29.2.1.2. اIنشـآت التقـنية لـلري واIـيكانـيكيـة للري

والكهروميكانيكية. 
3.1.2. أشغال احملافظة على التربة :أشغال احملافظة على التربة :

q1.3.1.2. إقامة حزام من احلجارة

q2.3.1.2. إقامة حدبات في األرض

q3.3.1.2. جتديد النبات

q4.3.1.2. إقامة سياج حي

q5.3.1.2. �ارسات فالحية

qتدفقةI6.3.1.2. التخفيف من السيول ا

q7.3.1.2. تثبيت حافة األنهار

q8.3.1.2. إجناز حواجز احلماية بغرس األشجار

q9.3.1.2. إصالح احلواجز

qX10.3.1.2. إجناز جدران صغيرة باألحجار وبال ط

q11.3.1.2. منع الرعي

q(البيولوجي) 12.3.1.2. تثبيت الكثبان

q(يكانيكيIا) 13.3.1.2. تثبيت الكثبان

q14.3.1.2. غرس النباتات الرعوية بدون سقي

q15.3.1.2. غرس النباتات ذات السيقان الطويلة

qالشوكي أو الصبار X16.3.1.2. غرس الت

 qراعيI17.3.1.2. زرع ا

18.3.1.2. ترميم وجتديد منابت احللفاء.

4.1.2. حتسX أنظمة اإلنتاج الفالحي :حتسX أنظمة اإلنتاج الفالحي :

q1.4.1.2. دعامات الكروم

 q2.4.1.2. تطعيم أشجار الزيتون والكروم

q3.4.1.2. تقليم للتجديد

qثمرةI4.4.1.2. غرس األشجار ا

q5.4.1.2. غرس أشجار العنب

q6.4.1.2. غرس األعالف

7.4.1.2. غرس النخيل.

5.1.2. تــربـيــة احلــيــوانـات في الــوسط الــعــائـلـي عـلى. تــربـيــة احلــيــوانـات في الــوسط الــعــائـلـي عـلى

مستوى األسر الريفيةمستوى األسر الريفية :
1.5.1.2. إنشـاء وحدات لـتربيـة احليـوانات الصـغيرة

qلفائدة األسر الريفية
2.5.1.2. اقتناء و/أو بـناء اخملابئ لتربـية احليوانات

qفي الوسط العائلي
3.5.1.2. إنـشـاء وحدات صـغـيرة لـصـنع أغذيـة األنـعام

qلألسر الريفية
4.5.1.2. إنشاء وحدات عائلية صغيرة جلمع احلليب.

6.1.2. تثمX اIنتوجات الفالحية :تثمX اIنتوجات الفالحية :

1.6.1.2. إقــــامـــة ورشــــات لــــتـــوضــــيب مــــادة الــــصـــوف

qوحتويلها
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2.6.1.2. إقــــامــــة ورشــــات لــــتــــوضــــيب مــــادة احلــــلــــفــــاء

qوحتويلها
3.6.1.2. إقــــامــــة ورشــــات لــــتــــوضــــيـب مــــادة احلــــلــــيب

qوحتويلها
4.6.1.2. إقامة ورشات لتـوضيب اIنتجات النباتية

qوحتويلها
q5.6.1.2. إنشاء أسواق محلية

6.6.1.2. إنشاء وحدات صغيرة لصناعة التقطير.

7.1.2. فك العزلة عن الفضاءات الريفية :فك العزلة عن الفضاءات الريفية :

1.7.1.2. فــــتـح مـــســــالك فـالحــــيـــة وريــــفــــيــــة ومـــســــالك

qتوصيل إلى محيطات االستصالح
2.7.1.2. تـــهــيـــئــة وتـــأهــيل مـــســالـك فالحــيـــة وريــفـــيــة

ومسالك توصيل إلى محيطات االستصالح.
2.2. اإلعانات اIوجهة لعمليات استصالح األراضي:اإلعانات اIوجهة لعمليات استصالح األراضي:

q1.2.2. قياس طوبوغرافي

2.2.2. حتـــديـــد مــــســـاحــــة احملـــيط وجتــــزئـــة الـــقــــطع مع

qستفيدينIتنصيب ا
3.2.2. اســـتـــعـــمـــال الـــطــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة و/أو طـــاقــة

qالرياح
q4.2.2. اقتناء مولدات كهربائية و/أو محوالت

q5.2.2. مراكز مبنية

qياهI6.2.2. تعبئة ا

q7.2.2. التزود بالطاقة الكهربائية

 q8.2.2. �رات الدخول إلى محيط األراضي

9.2.2. إجنــــاز مـــــجـــــمــــوع الـــــعـــــمــــلـــــيـــــات الــــضـــــروريــــة

لـالسـتـعــمـال الـعــقالني واألفـضل لألمـالك الـعـقــاريـة اIـعـدة
لالستصالح.

3.2. كـل الــــــنــــــفــــــقــــــات األخــــــرى الــــــضــــــروريــــــة إلجنـــــازكـل الــــــنــــــفــــــقــــــات األخــــــرى الــــــضــــــروريــــــة إلجنـــــاز

اIشاريع ذات الصلة �وضوعه: اIشاريع ذات الصلة �وضوعه: 
1.3.2. اقـتنـاء وحتويل اIادة األولـية في إطـار أشغال

qصناعة اخلزف
qطاحن التقليديةI2.3.2. ا

q3.3.2. معاصر الزيتون التقليدية

q4.3.2. احلدادة التقليدية

qذاريI5.3.2. نسج احللفاء وصناعة السالل وا

q6.3.2. صناعة الزرابي

q7.3.2. حتضير صوف اجلز

q8.3.2. مدابغ تقليدية

q9.3.2. صناعة الرحال والسروج

q10.3.2. التجفيف

q11.3.2. صناعة رزم التعليب اخلشبية

 qX12.3.2. صناعة أدوات الفل

q13.3.2. صناعة أغذية األنعام

q14.3.2. إقامة التجهيزات والعتاد اخملصص للري

q15.3.2. تصليح العتاد الفالحي

16.3.2. تـــصـــلـــيح اIـــضــخـــات (اIـــوجـــهــة لـالســتـــعـــمــال

q(الفالحي
q17.3.2. توضيب الفواكه واخلضر وحتويلها

qنتوجات احليوانية وحتويلهاI18.3.2. توضيب ا

qنتوجات الغابية وحتويلهاI19.3.2. توضيب ا

 qنتوجات النباتية واحليوانيةI20.3.2. جتفيف ا

q21.3.2. صناعة التقطير

qنتوجات النباتية واخلاصة باألنعامI22.3.2. نقل ا

q23.3.2. تــأديـة خــدمــات وخـدمــات تــقـنــيــة (الـبــيــطـرة

q(األشغال الفالحية qحتليل التربة qالصحة النباتية
q24.3.2. كل أشغال الدباغة وحتضير اجللود والفرو

25.3.2. صناعة أدوات عدة الرواحل.

4.2. مـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاءمـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاء

.XاليIا.XاليIا
5.2. اIصاريف اخلـاصة بدراسات اجلـدوى والتكويناIصاريف اخلـاصة بدراسات اجلـدوى والتكوين

اIـهــني واإلرشـاد ومـتـابـعـة وتـقـيــيم تـنـفـيـذ اIـشـاريع ذاتاIـهــني واإلرشـاد ومـتـابـعـة وتـقـيــيم تـنـفـيـذ اIـشـاريع ذات
الصلة �وضوعها:الصلة �وضوعها:

qتابعة والتقييمI1.5.2. مصاريف الدراسة وا

q2.5.2. مصاريف التكوين

q3.5.2. متابعة ومراقبة إجنازات الري

q4.5.2. مصاريف اإلرشاد والتنشيط

5.5.2. مصاريف اIقاربة والنشر في اجلرائد.

3. الـــــــــســـــــــطــــــــر الـــــــــســـــــــطــــــــر 3 : دعـم مـــــــــربي اIـــــــــواشـي وصـــــــــغــــــــار : دعـم مـــــــــربي اIـــــــــواشـي وصـــــــــغــــــــار
: Xستثمرين الفالحIا: Xستثمرين الفالحIا

1.3. الــتـــغـــطـــيـــة الـــكــامـــلـــة لـــتـــكـــالــيـف فـــوائــد مـــربيالــتـــغـــطـــيـــة الـــكــامـــلـــة لـــتـــكـــالــيـف فـــوائــد مـــربي

qستثمرينIواشي وصغار اIاqستثمرينIواشي وصغار اIا
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2.3. إعـــانــات الـــدولـــة لــتـــطـــويــر تـــربـــيــة احلـــيـــوانــات إعـــانــات الـــدولـــة لــتـــطـــويــر تـــربـــيــة احلـــيـــوانــات

واإلنتاج الفالحي :واإلنتاج الفالحي :
1.2.3. إنشـاء وحدات صـغيرة لـتربـية احلـيوانات في

إطار اإلنتاج احليواني :
1.1.2.3. إنشـاء وحدات لـتربيـة احليـوانات الصـغيرة

( الـــنـــحلq األرانبq الـــديـك الــرومـيq وتــربـــيـــة حـــيـــوانــات
صــغــيــرة أخــرى) بــاقـــتــنــاء قــطــيع تــكــاثــر و/أو جتــهــيــزات

qتربية
2.1.2.3. إنـشـاء وحــدات صـغـيـرة لــتـربـيــة احلـيـوانـات

 q(خيول qماعز qإبل qأغنام qأبقار)
3.1.2.3. إجنــاز مـــنــشـــآت تــربــيـــة احلــيـــوانــات وإعــادة

qتأهيلها
4.1.2.3. إنـــشـــاء وحـــدات صـــغــــيـــرة لـــصـــنـــاعـــة أغـــذيـــة

 qاألنعام
5.1.2.3. إنــشــاء وحــدات صــغــيــرة جلــمع احلــلــيب (أقل

من 200 لتر) ومنتجات نباتية.
2.2.3. مـــــســـــاعـــــدة لـــــتـــــرقـــــيــــــة تـــــربـــــيـــــة احلـــــيـــــوانـــــات

qزراعـة الـفطـريات qنـتـوجات اخلـاصة (تـربـية احلـلزونIوا
الكمأة ...) ومنتجات اIوطن:

1.2.2.3. مساعدة لتطوير زراعة الفطريات:

 q(البذور واألسمدة) دخالتI1.1.2.2.3. اقتناء ا

2.1.2.2.3. اقتناء صناديق جلمع الفطريات.

2.2.2.3. مساعدة لتطوير تربية احللزون:

q1.2.2.2.3. إجناز أحواض للتربية

2.2.2.2.3. اقتناء صناديق جلمع احللزون.

qوطن (الـكمأةI3.2.2.3. مساعـدة لتـطويـر منـتجـات ا

ثمرة الكبرq التqX الفلفل اجملففq وغيرها): 
q1.3.2.2.3. اقتناء صناديق للجمع

 q2.3.2.2.3. اقتناء غرابيل للتجفيف

3.3.2.2.3. اقــــتـــنــــاء رزم الــــتـــوضــــيب تــــتـــوفــــر فـــيــــهـــا

qطلوبةIقاييس اIا
4.3.2.2.3. اقـــتـــنــــاء وسم اIـــصــــدر في إطـــار الــــعالمـــة

qالتجارية
5.3.2.2.3. مصاريف حتاليل النوعية واIصدر.

3.2.3. مــسـاعـدة إلنــشـاء حـدائق عــائـلـيـة لــلـخـضـروات

�ـــــا فـــــيـــــهـــــا الـــــبـــــذور واIالجـىء ذات الـــــصـــــلـــــة بـــــزراعــــات
البقوليات :

1.3.2.3. اقـتــنـاء بــيـوت بالســتـيــكـيــة نـفــقـيـة بـ  40 م2

qكأقصى حد

2.3.2.3. اقتناء اIدخالت (البذور واألسمدة).

4.2.3. مـساعدة لـلوصول إلى اسـتعمـال اIاء والسقي

الـــصــغـــيـــر (األنـــظــمـــة الـــعـــائــلـــيـــة لـــلـــســقـي) وتــعـــبـــئـــة اIــاء
باIنشآت الصغيرة وجتهيزات الضخ:

1.4.2.3. اقتـنـاء جتـهـيزات األنـظـمـة الـعـائلـيـة لـلـسقي

q(أقصى مساحة  0,5 هكتارا) قتصد للماءIا

2.4.2.3. إجنــاز أحـــواض صــغـــيــرة جلـــمع اIـــاء (أقــصى

q(3حد 10 م

3.4.2.3. اقـتـنـاء جتـهـيـزات الـضخ (مـضـخـــة صـغـيــرة

q(بـ 2 بار كأقصى حد

4.4.2.3. إجنـاز أحـواض لـسـقي األشـجـار ( 100 حـوض

كأقصى حد).

5.2.3. مــــســـــاعــــدة إلنــــشــــاء حــــدائـق عــــائــــلــــيــــة لــــغــــرس

األشجار �ا فيها عملية التطعيم:

1.5.2.3. اقـــــتــــنـــــاء شــــــتـــــائل األشـــــجــــار ( 100 شــــتـــــلــــة

q(كأقصى حد

2.5.2.3. عملية التطعيم.

6.2.3. مسـاعدة لتـطوير نـظام واحي تـقليـدي �ا فيه

تـــنـــظــيـف بــســـاتــX الـــنـــخــيـل وغــرس الـــنـــخــيـل وصــنـــاعــة
األحواض واقتناء العتاد الصغير:

1.6.2.3. تثمX وتطوير إنتاج األنظمة الواحية:

q(50  كأقصى حد)1.1.6.2.3. قلع واقتناء الشتائل واجلـبار

2.1.6.2.3. اقـــتـــنــاء الـــعـــتـــاد إلجنـــاز مـــصـــانع عـــائـــلـــيــة

qاعزIصغيرة لألجبان من حليب ا

q3.1.6.2.3. اقتناء البذور لتطوير األعالف

4.1.6.2.3. اقــتـــنـــاء الــعـــتـــاد الــصـــغـــيــر لـــلـــحــرث اآللي

اIناسب ألشغال الزراعة في األنظمة الواحية.

2.6.2.3. حماية بساتX النخيل من تراكم الرمال:

1.2.6.2.3. إجنــــاز مــــصــــدات (ســــيــــاج مـن الــــســــعــــفـــات

q(اجلافة

2.2.6.2.3. إجنــــــاز مــــــصــــــدات ريــــــاح حــــــيــــــة حلــــــمــــــايــــــة

اIستثمرات.

3.6.2.3. اقـتـنـاء عـتـاد صـغيـر لـتـحـويل بـقـايـا الـتـمور

والــسـعـفـات اجلـافــة لـلـتـغـذيــة احلـيـوانـيـة وصــنـاعـة الـسـمـاد
العضوي اIركب:

q1.3.6.2.3. اقتناء سواحق صغيرة
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q2.3.6.2.3. اقتناء أدوات التلقيح بااللتقاط واجلمع

3.3.6.2.3. إجنـاز مخـابئ صـغيـرة لـتخـزين اIـنتـجات

الـفالحـيـة وتـربـيـة احلـيـوانـات (األغـذيـة) وإلجنـاز عـمـلـيات
ما بعد اجلني (الفرز والتوضيب التقليدي).

7.2.3. مسـاعدات إلنشـاء تعـاونيات فالحـية ولتـربية

احلـيـوانـات وجتــمـعـات اIـصـلـحـة اIــشـتـركـة الـفالحـيـة ذات
العالقة بالفالحة وتربية احليوانات:

1.7.2.3. دراســــة اجلــــدوى الــــتــــقــــنــــيــــة واالقــــتــــصــــاديـــة

qللتعاونية أو التجمع

2.7.2.3. اIـــســـاعـــدة الـــتـــقـــنـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة إلنـــشــاء

التعاونية أو التجمع.

3.3. مـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاءمـــصــــاريف الـــتـــســـيـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوســـطـــاء

.XاليIا.XاليIا

4.3. اIــــــصـــــاريـف اIــــــرتـــــبــــــطــــــة بـــــدراســــــات اجلـــــدوىاIــــــصـــــاريـف اIــــــرتـــــبــــــطــــــة بـــــدراســــــات اجلـــــدوى

والــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذوالــتـــكــوين اIـــهــني واإلرشـــاد ومــتــابـــعــة وتــقـــيــيم تــنـــفــيــذ
اIشاريع اIرتبطة بهدفه:اIشاريع اIرتبطة بهدفه:

q1.4.3. مصاريف التكوين

q2.4.3. مصاريف اإلرشاد والتنشيط

qتابعة والتقييمI3.4.3. مصاريف ا

4.4.3. مصاريف اIقاربة والنشر في اجلرائد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مــــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مــــؤرخ في 2 جـــمــــادى الـــثـــانـــيــــة جـــمــــادى الـــثـــانـــيــــة
عــــــــام عــــــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 2 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة q2014 يــــــحـــــدq يــــــحـــــدّد
كـــيـــفــيـــات مـــتـــابــعـــة وتـــقـــيــيـم حــســـاب الـــتكـــيـــفــيـــات مـــتـــابــعـــة وتـــقـــيــيـم حــســـاب الـــتّـــخــصـــيصـــخــصـــيص
اخلــــــاص رقــم اخلــــــاص رقــم 140-302 الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق الـــذي عـــنــــوانه "الــــصـــنـــدوق

الوطني للتنمية الريفية".الوطني للتنمية الريفية".
ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

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

qتممIعدل واIا qاليةIا

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

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اIــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اIـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة  q2000 السـيــمـا اIـادة 89

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صــــــفــــــر عــــــام  1434 اIــــــوافق 26 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2012
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة q2013  السـيــمـا اIـادة 59

qمنه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة  2013 وا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اIـــوافــق أول يـــنـــايـــــر
سـنـــة 1990 الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيـر الــفالحـةq اIـعـدل

 qتممIوا
- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

 qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-281 اIؤرخ
q2013 ــوافق أول غــشـت ســنـةIفي 23 رمــضــان عـام 1434 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 140-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

qادة 7 منهIالسيما ا q"الريفية
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
q2014 ــوافق 2 أبــريل ســنــةIجــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1435 ا
الـذي يـحـدد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلـاص رقم 140-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني

 q"للتنمية الريفية

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

اIــادة األولى:اIــادة األولى: تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 7 مـن اIــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 13-281 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIوافق أول غـشت سـنة  2013 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات مـــتــابـــعــة وتـــقــيـــيم حـــســاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 140-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه

"الصندوق الوطني للتنمية الريفية".

اIــادة اIــادة 2 :  : تـــمــنـح الــتــخـــصــيـــصــات اIـــالــيــة اIـــتــعـــلــقــة
بـتــمـويـل األعـمــال اIـؤهــلـة لـالسـتــفـادة من هــذا الـصــنـدوق
عـلى أساس اتفاقـية مبرمـة بX وزارة الفالحة والـتنمية
الــريـــفــيــة والــوســـيط اIــالي اIــكـــلف بــتــنــفـــيــذ أعــمــال دعم

الدولة اIقيدة في حساب التخصيص اخلاص هذا.
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اIـادة اIـادة 3 :  : حتــدد كـيـفـيـات مــعـاجلـة األعـمـال وتــنـفـيـذهـا
والـــطــــريـــقـــة الــــواجب اتـــبــــاعـــهـــا لـالســـتـــفــــادة من دعم هـــذا
الــــصـــــنــــدوق وإجـــــراءات ذلك �ـــــقــــرر مـن وزيــــر الـــــفالحــــة

والتنمية الريفية.

4 :  : تـرسل محـافـظات الـغابـات لـلواليـات بيـانا اIادة اIادة 
مــــلــــخــــصــــا عـن كل عــــمــــلــــيـــــة كــــانت مــــوضــــوع تـــــمــــويل من
الــــصـــنـــدوق واســـتـــعــــمـــاله إلـى اIـــصـــالح اIــــعـــنـــيـــة لإلدارة

اIركزية لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.

اIادة اIادة 5 :  : ترسل إلى وزارة اIالـيةq في إطار مـتابعة
هـذا الــصــنــدوقq وضـعــيــة فــصـلــيــة لــلـتــعــهــدات وعـمــلــيـات
الـــدفع من االعـــتــمـــادات اIــمـــنــوحـــة لــكـل ســنـــة مــالـــيــة في
دعـامــة ورقـيـة وإلــكـتــرونـيـة حــسب الـواليــةq طـبـقــا Iـدونـة
الــصـنـدوق كــمـا هـو مـحــدد في الـقـرار الــوزاري اIـشـتـرك
اIــتــضــمن حتــديــد مــدونــة اإليــرادات والــنــفــقــات ومــفــرعـة
أيـضا حسب اIدونـة اIفصلـة طبقا Iـقررات وزير الفالحة

والتنمية الريفية مع بيان:

qستفيدينIطبيعة العملية وعدد ا -

qتعهد به حسب فئة كل عمليةIبلغ اIا -

qسدد حسب فئة كل عمليةIبلغ اIا -

- الرصيد اIتبقي من العملية.

اIــادة اIــادة 6 :  : تـــراقب أجـــهــزة الـــدولــة اIـــؤهــلـــة اإلعــانــات
اIـمــنــوحـة طــبــقـا لإلجــراءات الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيـة

اIعمول بها.

يـــجب أن ال تـــســـتـــعـــمل اإلعـــانـــات اIــمـــنـــوحـــة طـــبـــقــا
لقائمة األعمال إال لألهداف التي منحت من أجلها.

اIـادة اIـادة 7 :  : يـخـضع كـل تـسـديـد لـقــسط من االعـتـمـادات
إلى تقد� الوثائق التبريرية اIذكورة في اIادة 5 أعاله.

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

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 2 أبريل سنة 2014.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــــؤرخ في 2 جـــمــــادى الـــثــانـــيــــة جـــمــــادى الـــثــانـــيــــة
Xيـــعـــ  qXيـــعـــ q2014 ــــــــوافق 2 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة  أبـــــــريـل ســــــــنـــــــةIــــــــوافق  اI1435 ا عــــــــام عــــــــام 
الـوســيط اIـالي اIــكـلف بــتـنـفــيـذ أعـمــال دعم الـدولـةالـوســيط اIـالي اIــكـلف بــتـنـفــيـذ أعـمــال دعم الـدولـة
لتـنميـة الفالحة الـتي تقيد فـي حسابي الـتخصيصلتـنميـة الفالحة الـتي تقيد فـي حسابي الـتخصيص

اخلاص لقطاع الفالحة.اخلاص لقطاع الفالحة.
ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-21 اIـــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة  1990واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

q2013 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الـــــــرئــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 90-12 اIؤرخ في
4 جــمـــادى الــثــانــيــة عــــام 1410 اIــوافــق أول يــنـــايــــر ســنــــة
qتممIعدل واIا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- 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 13-280 اIؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIـــوافق أول غـــشت ســـنــة 2013
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 139-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

qادة 5 منهIالسيما ا q"الفالحية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-281 اIؤرخ
في 23 رمــضــان عــام 1434 اIـــوافق أول غـــشت ســـنــة 2013
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 140-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

qادة 5 منهIال سيما ا q"الريفية
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الــوزاري اIـــشـــتـــرك اIـــــؤرخ
فــــي 25 ربــــــــيـع األول عـــــــــام 1427 اIــــــــوافـــق 24 أبــــــــريـــل
ســـنـــــة 2006 الـــذي يــعــX اIـــؤســســة اIــالـــيــة اIــتـــخــصــصــة
اIكلفـة بتنـفيذ أعـمال دعم الدولة لـتنمـية الفالحـة اIقيدة
في حـــــســـــابي الـــــتــــخـــــصـــــيص اخلـــــاص رقم 067-302 الــــذي
عـــنـــوانه " الــــصـــنـــدوق الـــوطــــني لـــتــــنـــمـــيـــة االســــتـــثـــمــــار
الـــــفالحـي" ورقــم 121-302 الـــــذي عـــــنـــــوانه " الـــــصـــــنـــــدوق

q" الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
 فضيل فروخي فضيل فروخي 
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- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جــمـــادى الــثــانـــيــة  عــام 1435 اIــوافق 2 أبــريل ســنــة 2014
الـذي يـحدد قـائـمـة إيرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاص رقــم 139-302 الذي عنـوانه " الصنـدوق الوطني

 q"للتنمية الفالحية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 2
جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 2 أبريل سنة 2014 الذي
يحـدد قائمـة إيرادات ونفـقات حسـاب التخـصيص اخلاص
رقم 140-302 الذي عـنوانه " الـصندوق الـوطني لـلتنـمية

q"الريفية

يقرران ما يأتي:يقرران ما يأتي:

األولى: تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIـادة 5 مـن اIــرسـوم اIـادة األولى:اIـادة 
الــتـنــفــيـذي رقم 13-280 اIـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1434
اIــوافق أول غــشـت ســنـة 2013 ومن اIـــرســوم الــتــنــفــيــذي
رقم 13-281 اIؤرخ في 23 رمـضان عام 1434 اIوافق أول
غــشت ســنـة 2013 واIــذكـورين أعـالهq يـعــيّن بــنك الــفالحـة
والـتـنـمـيـة الريـفـيـة كـوسـيط مـالي مـكلـف بتـنـفـيـذ أعـمال
دعم الـــدولــة لـــتـــنــمـــيـــة الـــفالحـــة الــتي تـــقـــيـــد في حـــســابي

التخصيص اخلاص أدناه :

- رقم 139-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني
q"للتنمية الفالحية

- رقم 140- 302 الـذي عـنـوانه " الــصـنـدوق الـوطـني
للتنمية الريفية".

اIــــادة اIــــادة 2 : : يــــخـــضـع الـــتــــرمـــيــــز لـــلـــعـالقـــات بــــX بـــنك
الـفـالحـة والــتـنـمــيـة الــريـفــيـة ووزارة الــفالحـة والــتـنــمـيـة
الــريـفـيـةq اآلمـر الـرئـيـسـي بـالـصـرفq وكـذا حتـديـد حـقـوق

وواجبات الطرفX التفاقية.

اIــادة اIــادة 3 :  : يـــعـــد بـــنك الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيـــة الــريـــفـــيــة
حـصيـلـة سـنويـة لـلـنشـاطـات والـوضعـيـات الـفصـلـيـة التي

يرسلها إلى الوزيرين اIكلفX باIالية والفالحة.

يـــجب أن تــقــدم الــوضــعــيــات الـــفــصــلــيــة عــلى دعــامــة
ورقيـة وأخـرى إلكـتـرونيـة حـسب مدونـة كل صـندوق كـما
هـو مــبـX في الــقـرارات الــوزاريـة اIــشـتــركـة اIــتـضــمـنـة
حتـديد قـائمـة اإليرادات والـنفـقاتq واIـفرعـة أيضـا حسب
اIدونـة اIـفصـلـة طـبقـا لـقـرارات وزير الـفالحـة والـتنـمـية

الريفية مع بيان:

qستفيدينIأ - طبيعة العملية وعدد ا

qحسب كل فئة من العمليات qلتزم بهIبلغ اIب - ا

qحسب كل فئة من العمليات qنفقIبلغ اIج - ا
qتبقي من العمليةIد -  الرصيد ا

هـ -  حــسب كل ســطـر لــلــنـفــقـات وحــسب مــدونـة كل
صندوق.

اIــادة اIــادة 4 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـــــؤرخ في 25 ربــــيـع األول عــــام 1427 اIـــــوافق 24 أبـــــريل

سنة 2006 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 2 أبريل سنة 2014. 

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمX العاماألمX العام

 فضيل فروخي  فضيل فروخي 

وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 15 مــــحــــرم عــــام مــــحــــرم عــــام 1435
19 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2013 يـحــدد الــتـصــنـيف يـحــدد الــتـصــنـيف اIـوافق اIـوافق 
الـــنـــمـــوذجي لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابعالـــنـــمـــوذجي لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــمــومـــيـــة ذات الـــطـــابع
الـــعـــلـــمي و الـــتــكـــنـــولـــوجي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاقالـــعـــلـــمي و الـــتــكـــنـــولـــوجي وكـــذا شــروط االلـــتـــحــاق
بــاIــنـاصب الــعــلــيـا الــتــابــعـة لــهــاq اخلــاضـعــة لــوصــايـةبــاIــنـاصب الــعــلــيـا الــتــابــعـة لــهــاq اخلــاضـعــة لــوصــايـة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIو وزير ا

qو وزير التعليم العالي و البحث العلمي

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

qؤسّسات و اإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-312 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 13-313 اIؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIو ا
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- و �قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 130-08
اIـــؤرخ فـي 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1429 اIــوافق 3 مـــايــو
سـنة 2008 و اIـتضمن الـقانـون األساسي اخلاص بـاألستاذ

qالباحث
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 131-08
اIـــؤرخ فـي 27 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1429 اIــوافق 3 مـــايــو
سنة 2008 و اIتضمن الـقانون األساسي اخلـاص بالباحث

qالدائم
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 396-11
اIــؤرخ فـي 28 ذي احلــجــة عــام 1432 اIـوافق 24 نـوفــمــبـر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 443-11
اIـــؤرخ فـي أوّل صـــفــر عــام 1433 اIـوافـق 26 ديــســـمـبـر
ســــــنـــــة 2011 و اIـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص

qألسالك مستخدمي دعم البحث XنتمIا XوظفIبا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 293-12
اIـــــؤرخ فـي 2 رمـــــضـــــان عـــــام 1433 اIـــــوافق 21 يــــولــــيـــو
سـنـة 2012 الــذي يـحـدد مـهــام اIـصـالح  اIــشـتـركــة لـلـبـحث

qالعلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيرها

- و �ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-77 اIـؤرخ
فـي 18 ربيع األول عـام 1434 اIوافق 30 يناير سنة 2013
الــذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الــتــعــلــيم الــعـالـي و الـبــحث

qالعلمي
- و �قتضى الـقرارات الوزارية اIشـتركة اIؤرخة
في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اIـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
واIـتــضـمــنـة الــتـنــظـيم الــداخـلي Iــراكـز الــبـحث اخلــاضـعـة

qلوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا القـرار إلى حتـديـد التـصـنـيف النـمـوذجي لـلمـؤسـسة
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــعــلــمـي و الـتــكــنــولــوجـي و كـذا
شروط االلـتـحاق بـاIـناصب الـعـلـيا الـتـابعـة لـهاq اخلـاضـعة

لوصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

اIـادة اIـادة 2 : : تـصــنف اIـؤسـســة الـعـمـومــيـة ذات الـطـابع
العلمي و التكنولوجي في الصنف " أ " القسم 1.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اIــــادة اIــــادة 
اIـناصب العليا الـتابعة للـمؤسسة العـمومية ذات الطابع
الــعــلـــمي و الــتــكــنـــولــوجي و كــذا شـــروط االلــتــحــاق بــهــذه

اIناصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

-

- أسـتـاذ بحـث قسـم " ب " على األقـلq مرسم
ويـثـبت ثالث (3) ســنـوات أقــدمـيــة بـصــفـة

موظف.
qأســــتــــاذ مــــحـــــاضــــر قــــسم " ب " عـــــلى األقل -
مــرسم ويـثــبت ثالث (3) ســنـوات أقــدمــيـة

بصفة موظف.

- مــتــصــرف رئــيـــسي لــلــبـــحث عــلى األقل أو
رتـــبــة مــعــادلــةq يـــثــبت خــمس (5) ســنــوات

qمن اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- مـتـصــرف الـبـحث من اIــسـتـوى الـثـاني أو
األول أو رتــبــة مــعـــادلــةq يــثــبت عــشــر (10)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

1200

720

720

م

م

م

1

1

1

أ

أ

أ

اIدير

اIدير
اIساعد

األمX العام
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

qأســــــتــــــاذ بــــــحـث قــــــسم " ب " عــــــلـى األقل -
مرسم.

qأسـتــاذ  مــحــاضــر قــسم " ب " عــلى األقل -
مرسم.

- مـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقلq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

Xيـثبت سـنت qمـهنـدس بحث على األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهنـدس رئيسي لـدعم البـحث أو مكلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي
عـــــلى األقـل أو رتـــــبـــــة مـــــعــــادلـــــةq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الــــهـــنـــدســـة أو مـــكـــلف بــــاإلعالم الـــعـــلـــمي
والــتـكــنـولــوجي من اIـســتـوى الــثـاني أو
األول أو رتـبــة مــعـادلــةq يــثـبـت سـبع (7)
ســـنــــوات مـن اخلــــدمــــة الــــفــــعـــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.

- مـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقلq يـــــثـــــبت
ســنــتـX (2) من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

Xيـثبت سـنت qمـهنـدس بحث على األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مهندس رئيسي لدعم البحث على األقل
أو رتـبـة مــعـادلـةq يـثــبت سـنـتـX (2) من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهــنـدسـة أو رتــبـة مـعــادلـةq يـثــبت سـبع
(7) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

432

432

432

م-1

م-1

م-1

1

1

1

أ

أ

أ

مدير قسم
البحث

رئيس قسم
تقني

مدير محطة
جتريبية
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

Xيـثـبـت سـنـتـ qمــلـحق بـالــبـحث عـلـى األقل -
(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أستـاذ مـساعـد قـسم " ب " عـلى األقلq يـثبت
سنتX (2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
Xيــثــبت ســنــتــ qمــهــنــدس بــحث عــلى األقل -

(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو مــكــلف
رئــيـسـي بـاإلعالم الــعــلــمي و الـتــكــنــولـوجي
Xيـثـبت سـنـتـ qعـلي األقل أو رتـبــة مـعـادلـة

(2) من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــهـــــنــــدس دولــــة لـــــدعم الـــــبــــحث أو مـــــلــــحق
الــــهـــــنـــــدســـــة أو مــــكـــــلـف بــــاإلعـالم الـــــعــــلـــــمي
والــــتـــكـــنـــولـــوجي مـن اIـــســـتـــوى الـــثـــاني أو
األول أو رتــــبـــة مــــعــــادلــــةq يـــثــــبت ســــبع (7)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل أو
رتبة مـعادلةq يثـبت سنتX (2) من اخلـدمة

qالفعلية بهذه الصفة

- مـتــصــرف الـبــحث من اIــسـتــوى الــثـاني أو
األول أو رتــــبـــة مــــعــــادلــــةq يـــثــــبت ســــبع (7)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

- مــلـحـق بـالــبـحث عــلى األقلq مــرسمq يــثـبت
ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مـــهــنـــدس بـــحث عـــلى األقلq مـــرسمq يـــثــبت
ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــهــنــدس رئــيــسي لــدعم الــبــحث أو مــكــلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي أو
qمــــتــــصــــرف رئــــيــــسي لــــلــــبــــحـث عــــلي األقل
مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعــادلـــةq يـــثـــبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.

- مــــهـــــنــــدس دولــــة لـــــدعم الـــــبــــحث أو مـــــلــــحق
الــــهـــــنـــــدســـــة أو مــــكـــــلـف بــــاإلعـالم الـــــعــــلـــــمي
والــــتـــكـــنـــولـــوجي مـن اIـــســـتـــوى الـــثـــاني أو
األول أو مـــتـــصــــرف الـــبـــحث مـن اIـــســـتـــوى
الــثـــاني أو األول أو رتـــبــة مـــعـــادلــةq يـــثــبت
أربع (4) سـنـوات من اخلدمـة الـفـعلـيـة بـهذه

الصفة.

قرار من
الوزير

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

432

432

259

م-1

م-1

م-2

1

1

1

أ

أ

أ

رئيس
مصلحة
مشتركة
للبحث

رئيس
مصلحة
إدارية
للمركز

رئيس
مصلحة
للقسم
التقني
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

qمـــــرسم qمـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقل -
يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســـــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة

بصفة موظف.

qمـــــرسم qمـــــلـــــحق بـــــالـــــبـــــحث عـــــلـى األقل -
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

- مـهنـدس بـحث على األقلq مـرسمq يـثبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.

- مــــهـــنــــدس رئـــيــــسي لــــدعم الــــبـــحـث عـــلى
األقلq مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةq يــثـــبت
ثالث (3) ســــــنــــــوات أقــــــدمــــــيــــــة بــــــصــــــفـــــة

موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدسـة  أو رتـبـة مـعـادلـةq يـثـبت أربع
(4) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

- مـهنـدس رئيسي لـدعم البـحث أو مكلف
رئيسي باإلعالم الـعلمي و التـكنولوجي
qمـــــرسـم أو رتــــبـــــة مـــــعـــــادلــــة qعــــلـى األقل
يـثـبت ثالث (3) سـنـوات أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الــــهـــنـــدســـة أو مـــكـــلف بــــاإلعالم الـــعـــلـــمي
والــتـكــنـولــوجي من اIـســتـوى الــثـاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة. 

qمــتــصــرف رئــيـــسي لــلــبـــحث عــلى األقل -
مرسم أو رتـبـة مـعـادلـةq يثـبت ثالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.

- متصرف البحث من اIستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يــثــبت أربع (4)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

259

259

259

259

م-2

م-2

م-2

م-2

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

مسؤول فرقة
بحث

رئيس
مصلحة
للمحطة

التجريبية

رئيس فرع
للمصلحة
اIشتركة
للبحث

رئيس مكتب
األمن

الداخلي



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مهـنـدس بحث على األقلq مـرسمq يثبت
سنتX (2) أقدمية بصفة موظف.

- مــــهـــنــــدس رئـــيــــسي لــــدعم الــــبـــحـث عـــلى
األقلq مـــرسم أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةq يــثـــبت

سنتX  (2) أقدمية بصفة موظف.

- مــهـــنــدس دولـــة لـــدعم الــبـــحث أو مـــلــحق
الـهـنـدســة أو رتـبـة مـعــادلـةq يـثـبت ثالث
(3) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

- مـــتـــصــرف رئـــيـــسي لـــلــبـــحث عـــلى األقل
Xيـثــبت ســنـتـ qمـرسم أو رتــبـة مــعـادلــة

(2)  أقدمية بصفة موظف.

- متصرف البحث من اIستوى الثاني أو
األول أو رتــبـة مــعــادلــةq يـثــبت ثالث (3)
ســــنــــوات من اخلــــدمــــة الــــفــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.

مقرر من
مدير

اIؤسسة

مقرر من
مدير

اIؤسسة

156

156

م-3

م-3

1

1

أ

أ

مسؤول
ورشة

رئيس
مصلحة
إدارية
لوحدة
البحث

 اIـادة اIـادة 4 :  : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 10 من اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29
ســبــتـمــبـر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهq يـحــدد تــصـنــيف اIـنــصب الــعـالي Iــديـر وحــدة بــحث و كـذا شــروط االلـتــحـاق بــهـذا

اIنصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
الزيادة االستدالليةالزيادة االستدالليةاIستوى السلاIستوى السلّميميالعلياالعليا

شروط االلتحاقشروط االلتحاقالتصنيفالتصنيف
باIنصبباIنصب

qأســــــــتـــــــاذ بــــــــحث قــــــــسـم " ب " عـــــــلـى األقل -
مـــرسمq يـــثــــــبـت ســــنــــتــــيـن (2) أقـــدمـــيــة

بصفة موظف.

qأســــتـــاذ مــــحــــاضـــر قــــسم " ب " عــــلى األقل -
مـرسمq يـثـبت سـنـتX (2) أقـدمـيـة بـصـفـة

موظف.

قرار من
الوزير 595 مدير وحدة

بحث
13

qؤسـسات الـعمومـية ذات الـطابع الـعلمي و الـتكـنولوجيIـناصب الـعليـا في اIـوظفـون الشـاغلون اIادة 5 :  : يبقى اIادة اIا 
qاجلـديدة Xقـبل تاريخ صـدور هـذا الـقرار و الـذين ال يـستـوفـون شروط الـتـعيـ qذكـورة أعالهIـطـابقـة لـلمـنـاصب العـلـيـا اIا

يستفيدون من الزيادة االستداللية احملدّدة �وجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.



 اIادة اIادة 6 : : يجب أن ينتـمي اIوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 15 مــحــرم عـام 1435 اIــوافق 19

نوفمبر سنة 2013.
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر� جوديكر� جودي

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـ
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1435
اIوافق اIوافق 17 نوفـمبر  نوفـمبر سنة سنة q2013 يتـضمن وضع بعضq يتـضمن وضع بعض
األسـالك اخلـــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلـــــفــــــة  بــــــاألشــــــغـــــالاألسـالك اخلـــــاصــــــة بــــــاإلدارة اIــــــكــــــلـــــفــــــة  بــــــاألشــــــغـــــال
الـعــمــومــيـة في حــالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لــدى مــصـالحالـعــمــومــيـة في حــالــة الــقـيــام بــاخلـدمــة لــدى مــصـالح
اإلدارة اIـكـلـفـة بـالـثـقـافـة (اIـركـز اجلـزائـري لـلـتـراثاإلدارة اIـكـلـفـة بـالـثـقـافـة (اIـركـز اجلـزائـري لـلـتـراث

.(Xبني بالطIالثقافي ا.(Xبني بالطIالثقافي ا
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير
qووزيرة الثقافة

qووزير األشغال العمومية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا 
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qالعام للحكومة Xاألم qالوزير Xتضمن تعيIوا 
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-391 اIؤرخ
في 5 ذي احلـجـة عام 1430 اIـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة باألشغال العموميةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-79 اIـؤرخ
في 19 ربـــيع األول عـــام 1433 اIــــوافق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 واIتضـمن إنشـاء اIركـز اجلزائـري للـتراث الـثقافي

qوحتديد تنظيمه وسيره Xبني بالطIا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 3 من اIـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430
اIوافق 22 نوفـمبـر سنة 2009 واIـذكور أعالهq يوضع في
حالة الـقيام بـاخلدمة لـدى مصالح اإلدارة اIـكلفـة بالثـقافة
(اIـركـز اجلــزائـري لـلــتـراث الــثـقـافي اIــبـني بــالـطـX) في
حدود الـتـعداد اIـنـصوص عـلـيه في هذا الـقـرارq اIوظـفون

اIنتمون ألحد األسالك اآلتية :

Xـهـنـي لـلـمـوظـفـIـسـار اIـادة 2 : تــضـمن تـسـيـيــر اIـادة اIا
اIنتـمX لألسالك اIذكورة في اIادة األولى أعالهq اإلدارة
اIكلفة بالـثقافة (اIركز اجلزائري للتراث الثقافي اIبني
بـــالــطــX) الـــتي يــوضــعـــون في حــالــة خـــدمــة لــديــهـــا طــبــقــا
لألحــكــام الـــقــانــونــيــة األســاســيـــة احملــددة �ــوجب اIــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430

اIوافق 22 نوفمبر سنة 2009 و اIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 : يــسـتــفـيـد اIــوظـفـون اIــوضـوعــون في حـالـة
اخلـــدمـــة من احلق في الـــتـــرقـــيـــةq طـــبــقـــا ألحـــكـــام اIـــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقم 09-391 اIـؤرخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1430

اIوافق 22 نوفمبر سنة 2009 و اIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 4 : تـكون الـرتـبـة اIـشـغـولـة من طـرف اIوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اIـادة اIـادة 5 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

اIهندسون في األشغال العمومية
التقنيون في األشغال العمومية

3

4

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

فاروق شياليفاروق شيالي

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال


