
العدد العدد 32
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

اخلميس اخلميس 14 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 12 يونيو  يونيو سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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 مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم  مــرســـوم تــنــفــيـــذي رقم 14-165 مــؤرخ في  مــؤرخ في 26 رجب عــام رجب عــام
1435  اIــــوافـق اIــــوافـق 26 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة q2014 يـــحـــدد شـــروطq يـــحـــدد شـــروط

�ــارســة نـــشــاط الــوكــيـل تــاجــر اجلــمــلـــة Iــنــتــوجـــات�ــارســة نـــشــاط الــوكــيـل تــاجــر اجلــمــلـــة Iــنــتــوجـــات
الصيـد البحـري وتربيـة اIائيـات.الصيـد البحـري وتربيـة اIائيـات.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقريـر وزيـر الـصـيد الـبـحـري واIوارد

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

q(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اIـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

qتممIعدل واIا  qالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبالسجل التجاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اIــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتIتعلق بالصيد البحري وتربية اIوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qتممIعدل واIا
- و�قتضى القانون رقم 04-08 اIؤرخ في 27 جمادى
الـــثــانــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبشروط �ارسة األنشطة التجارية
- وبـــمــقـــتـــضى الــقــانـون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اIــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

qعدلIا qاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اIـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واIــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-10 اIـؤرخ في 20 رجب
qتعلق بالبلديةIوافق 22 يونيو سنة 2011 واIعام 1432 ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةIوا
- 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�قتـضى  اIرسوم  التـنفيذي رقم 97-39 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

qتممIعدل واIا qفي السجل التجاري
- و�ـقـتـضى اIـرسوم  الـتـنـفـيذي  رقم 97-40 اIـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1997
واIتعلق �عايـير حتديد النشاطات واIهن اIقننة اخلاضعة

qتممIعدل واIا qللقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�قتـضى اIرسوم  التـنفيذي  رقم 97-41 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اIــعـدل

qتممIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 01-135 اIؤرخ
في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 اIــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2001
واIــتــضــمن إنــشــاء مـديــريــات لــلــصــيــد الــبــحــري واIـوارد

qالصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-189 اIؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اIـطبـقة

qائياتIعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا
- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم  12-111 اIؤرخ
في 13 ربيع الثاني عام 1433 اIوافق 6 مارس سنة 2012
الذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيات إنـشـاء وتـنـظـيم الـفـضاءات

qالتجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 25 من الـقانون
رقم 04-08 اIـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اIــوافق 14 غـــشت ســـنــة q2004 اIـــعــدل واIـــتـــمم واIـــذكــور
أعالهq يـــهــدف هـــذا اIـــرســـوم إلى حتـــديــد شـــروط �ـــارســة
نـشــاط الـوكـيل تـاجـر اجلـمــلـة Iـنـتـوجـات الــصـيـد الـبـحـري

وتربية اIائيات.
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اIـادة اIـادة  2  :  : يــتـمــثل نـشــاط الــوكـيل تــاجــر اجلـمــلـة في
ضـمان الـبيـع باجلـملـة Iنـتوجـات الصـيد الـبحـري وتربـية
اIـــائـــيــات داخل أســـواق بـــيع الــســـمك بـــاجلــمـــلــة الـــتي هي
فضاءات جتارية مـبنية ومهيأة ومحددة اIعالم حيث تتم
qــبـادالت الـتـجـاريــة في مـراحل الـبــيع بـاجلـمـلـةIبـداخـلـهـا ا
حلــسـاب مـجـهــزي الـسـفن واIــنـتـجــX في تـربـيــة اIـائـيـات
ومـسـتـغلـي اIـنـتـوجـات الواردة مـن الـصـيـد الـقاري و/ أو

حلسابه اخلاص.
اIادة اIادة 3 :  : يجـب أن ¡ارس نـشاط وكـيل تاجـر اجلمـلة
في األســـواق اإللـــكـــتــــرونـــيـــة لـــبــــيع الـــســـمـك بـــاجلـــمـــلـــة أو
�ربعات داخل سوق اجلـملة اIهيكلة في شكل مربعات أو

داخل فضاءات للبيع خارج سوق اجلملة.
اIـادة اIـادة 4 :  : يتم مـنح اIـربـعات وفـضـاءات الـبيع و/ أو
احملالت الــــتــــابــــعــــة لــــلــــجـــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة أو اIــــؤســــســـات

العمومية طبقا ألحكام التنظيم اIعمول به.
اIادة اIادة 5 :  : تخضع �ارسـة نشاط الوكيل تاجر اجلملة
Iـنـتـوجـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـات قبـل الـقـيد
في الـسـجل الـتـجـاري إلى احلـصول عـلى تـرخـيص يـسـلمه
اIـدير الوالئي للـصيد البـحري واIوارد الصـيدية اخملتص

إقليمياq وبعد اكتتاب صاحب الطلب دفتر شروط.
يـحدد §وذج التـرخيص �مـارسة نشـاط وكيل تاجر
اجلــمــلــة Iـــنــتــوجــات الــصـــيــد الــبــحــري وتـــربــيــة اIــائــيــات

�وجب قرار من الوزير اIكلف بالصيد البحري.
6 :  : يــــــــــجـب أن يــــــــــكــــــــــون قــــــــــرار رفـض مــــــــــنح اIـــــــــادة اIـــــــــادة 
الـترخـيص مـبـررا. و¡ـكن أن يكـون هـذا الـرفض مـوضوع

طعن لدى الوزير اIكلف بالصيد البحري.
7 : :  ال ¡ــكـن الـتــنــازل عـن الــتـرخــيـص اIــذكـور اIـادة اIـادة 

في اIادة 5 أعاله أو حتويله.
يــــجـــدد مـــلف الـــتـــرخـــيـص اIـــذكـــور أعاله بـــقـــرار من

الوزير اIكلف بالصيد البحري.
اIادة اIادة 8 : : يـسحب دفـتر الـشروط اIـذكور في اIادة 5
أعالهq الــــذي يـــحــــدد §ــــوذجه بــــقـــرار مـن الـــوزيــــر اIــــكـــلف
بـالـصـيـد الـبـحريq ويـودع لـدى مـصـالح اIـديـريـة الـوالئـية

للصيد البحري واIوارد الصيدية اخملتصة إقليميا.
XمـارسIادة 9 : :  يحـدد عدد الـوكالء جتار اجلـملـة اIادة اIا
للنشاط على مستوى كل ميناء بقرار من الوزير اIكلف

بالصيد البحري.
اIادة اIادة 10 :  : يجب على الوكـيل تاجر اجلملـة Iنتوجات
الـصـيد الـبحـري وتـربيـة اIـائيـات أن يضـمن اسـتمـرارية
نـشـاط بـيع منـتـوجـات الـصيـد الـبـحـري وتربـيـة اIـائـيات

على مستوى الفضاء الذي خصص له.
في حالة الـتوقف غـير اIـبرر للـنشـاط Iدة تـتجاوز
ثالثـة (3) أسـابـيع مـتـتـالـيـةq يـقـوم مـديـر الـصـيـد الـبـحري

واIوارد الصيدية لـلوالية اخملتص إقليميا بإعذار الوكيل
تـاجـر اجلـملـة السـتئـنـاف نـشاطه فـي أجل ثمـانـية (8) أيـام
ابتداء من تـاريخ تبليغ اإلعذار عن طريق إرسال موصى

عليه مع وصل استالم.
وفي حـالـة عدم اسـتـئـناف نـشـاطه في األجل اIـذكور

في الفقرة أعاله تعلق رخصته.
يـــقــوم مـــديــر الــصـــيــد الـــبــحــري واIـــوارد الــصـــيــديــة
لـــلــواليــة اخملـــتص إقــلــيـــمــيــا بــســـحب الــرخــصـــة بــعــد واحــد

وعشرين (21) يوماq من تبليغ اإلعذار.
وفـي هـــذه احلــــالـــةq يــــوجه الـــســــحب إلـى الـــســــلـــطـــات
اخملتصة للقيام بإجراءات الشطب من السجل التجاري.

اIادة اIادة 11 :  : كل مخـالفـة ألحكـام دفتـر الشـروط تفضي
إلى تـطـبـيق أحـكام اإلجـراءات اIـنـصـوص علـيـهـا في اIادة

10 أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 12 :  :  يــــــجب عــــــلـى كل وكــــــيل تــــــاجــــــر جــــــمــــــلـــــة
Iـنـتوجـات الـصـيـد البـحـري وتـربيـة اIـائـيات غـيـر الـقادر
عـــلـى ضـــمـــان �ــــارســـة نـــشــــاطهq إمـــا لــــســـنه وإمــــا حلـــالـــته
الـــصــحـــيـــة وإمــا  ألي ســـبب آخـــرq إخــطـــار مـــديــر الـــصـــيــد
البحري واIوارد الصـيدية للوالية اخملتص إقـليمياq قصد

اتخاذ اإلجراءات الستخالفه.

13 :   :  في احلــالــة اIــنــصــوص عــلــيــهــا فـي أحــكـام اIـادة اIـادة 
اIــادة 12 أعالهq أو فـي حــالـــة وفــاة الـــوكــيـل تــاجـــر اجلــمـــلــة
Iـنــتـوجـات الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة اIـائـيـاتq ¡ـكن ذوي
حـــقــوقه تـــقـــدª طــلـب Iــواصـــلــة الـــنـــشــاط ضـــمن الـــشــروط
اIـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اIــادة 33 من الــقــانــون رقم 22-90
اIــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1411 اIــــوافق 18 غـــشت ســـنـــة

q1990 اIعدل واIتمم واIذكور أعاله.

qــذكــورين أعالهIذوي احلــقـــوق ا ªفي حــالــة عـــدم تــقــد
لطـلب مواصـلة الـنشـاط في اآلجال احملـددة في اIادة 33 من
الـقانون رقم 90-22 اIؤرخ في 27 مـحرم عام 1411 اIوافق
18 غــشت سـنـة q1990 اIـعـدل واIــتـمم واIــذكـور أعالهq فـإنه

يصرح بالشـغور ويبلغ إلى علم اجلمهور عن طريق النشر
بواسطة ملصقات على مستوى نفس السوق.

14 :  :  يـــــــجـب عـــــــلـى الـــــــوكالء جتــــــــار اجلـــــــمـــــــلـــــــة اIــــــادة اIــــــادة 
Iنـتـوجـات الصـيـد البـحــري وتـربيـــة اIـائـيــات االمـتـثال
ألحــكــام هـــذا اIـرســـوم فـي أجـل ال يــتــعـدى ثــمـانــيـة عــشـر
(18) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

15 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في26 رجـب عـــام 1435 اIــــوافــق 26
مايو سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل


