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كــلمة الــوزير

يكتســي قطــاع الصيــد البحــري و المــوارد الصيديــة أهميــة إســتراتيجية ، نظــرا لقدرتــه علــى المســاهمة 
فــي تعزيــز االقتصــاد الوطنــي ،ال ســيما مــن خــال  إنشــاء مناصــب شــغل والمحافظــة عليهــا، و كذلــك  مــن 

خــال قدرتــه علــى المشــاركة فــي تحســين االحتياجــات الغذائيــة للســكان .

التــي يواجههــا  القطــاع، تــم تصميــم إســتراتيجية للتنميــة  وبالتالــي و لمواجهــة التحديــات الكبــرى 
ــن )اإلدارات، و  ــن المعنيي ــع الفاعلي ــع جمي ــاور م ــري بالتش ــد البح ــاد الصي ــتدامة القتص ــة  و المس المندمج
ــة   ــة و مائم ــة منتج ــر بيئ ــي تطوي ــاهمة ف ــاج والمس ــين االندم ــن  ( لتحس ــن  و العلميي ــركاء  والمهنيي الش

ــتدام.  ــوي ومس ــادي ق ــو اقتص لنم

ــي  ــودة ف ــغل الموج ــب الش ــى مناص ــاظ عل ــة، و الحف ــة االقتصادي ــى  الفعالي ــل ال ــتراتيجية العم ــدف إس ته
شــعبة الصيــد البحــري، و خلــق فــرص عمــل جديــدة فــي مجــال تربيــة المائيــات، مــع ضمــان تزويــد الســوق 

المحليــة بمنتجــات ذات نوعيــة أفضــل تكــون فــي متنــاول المســتهلكين.

وتهــدف  هــذه اإلســتراتيجية أيضــا الــى االســتغال المســتدام للمــوارد فــي إطــار تســيير تشــاركي ومســئول 
وكــذا تحســين مســاهمة الفضــاءات  والمــوارد البحريــة فــي تطــور  قــدرات نمــو االقتصــاد الوطنــي .

فــي هــذا الســياق، تــم وضــع نظــام جديــد لمرافقــة االســتثمار المنتــج فــي شــعب الصيــد البحــري و تربيــة 
.)SAIPA(ــات المائي

إن هــذه األداة التــي تشــكل وســيلة مميــزة لتوجيــه االســتثمار وتحفيــزه ، مــن المتوقــع أن تــؤدي إلــى تعبئــة 
قويــة للفاعليــن المعنييــن ) المهنييــن  والشــباب مــن حاملــي الشــهادات   و المســتثمرين ..( .حــول  مختلــف 
أجهــزة  المرافقــة القائمــة وبالتالــي مواكبــة الديناميكيــة الجديــدة لتنميــة قطــاع الصيــد البحــري والمــوارد 

الصيديــة .

                                                          سيد احمد فروخي
                                                                                       وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
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مقدمة
إن وضــع إطــار جديــد لتوجيــه و تحفيــز االســتثمارات المنتجــة فــي مجــاالت الصيــد البحــري و تربيــة المائيــات يشــكل أداة رئيســية 
إلنعــاش و تحديــث القطــاع و مســاهمته الفعالــة فــي العمليــة الجاريــة إلعــادة تصنيــع نظــم اإلنتــاج الوطنيــة وتنميتهــا وتثمينهــا.

ــم  ــة  والدع ــال المرافق ــن خ ــة  أو م ــتثمارات العمومي ــث االس ــن حي ــواء م ــي، س ــد الماض ــال العق ــة خ ــود المبذول ــت الجه ــد مكن وق
ــد. ــة باقتصــاد الصي ــات المتعلق ــل و الخدم ــاج والتحوي ــدة فــي مجــال القنــص و اإلنت ــدرات جدي ــر ق ــن  تطوي ــتثمار الخــاص م لاس

هــذه الدينامكيــة يجــب تعديلهــا وتعزيزهــا بغيــة جمــع الشــروط لديمومتهــا و فــي نفــس الوقــت تحقيــق إدمــاج أفضــل ألاقتصــاد 
الصيــد البحــري  فــي االقتصــاد الوطنــي والتنميــة المحليــة.

منــذ الثاثــي الرابــع مــن ســنة 2012، تــم إجــراء تقييــم منهجــي لبرامــج التنميــة التــي شــرع فيهــا بمســاعدة مــن المهنييــن 
والمتعامليــن و الخبــراء لتحديــد محــاور توجيــه االســتثمار المطلــوب، فــي ســياق نمــوذج نمــو اقتصــاد للصيــد البحــري أكثــر إدماجــا و 

ــن. ــوارد والصيادي ــى الم ــة عل ــا ومحافظ تثمين

ــينات  ــات و التحس ــث أن التعدي ــاع حي ــي القط ــتثمار ف ــة لاس ــة والمالي ــة التقني ــات المرافق ــف آلي ــا مختل ــم أيض ــذا التقيي ــص ه خ
التــي طــرأت علــى هــذا الجهــاز الجديــد، مســت أساســا اإلرادة فــي تكييــف مختلــف هــذه األجهــزة، و التقريــب فيمــا بينهــا وتحســين 

ــتهدافها. اس

ال بــد مــن االعتــراف بوجــود العديــد مــن األجهــزة المرافقــة فــي الوقــت الحاضــر، مــع تنــوع كبيــر فــي االســتجابة النشــغاالت المهنييــن 
ــتثمارات  ــل االس ــتثمرين و تأهي ــن و المس ــن الصيادي ــرة م ــرف الصغي ــل، وذوي الح ــن العم ــن ع ــباب والعاطلي ــتثمرين، الش والمس

الحاليــة ...

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تــم وضــع حوافــز متعــددة فــي مجــاالت الجبايــة، وحقــوق الجمركــة وحقــوق االمتيــازات، ومختلــف الرســوم ومــع 
ذلــك ، ال يبــدو أن الفاعليــن يدركــون بأنهــا تشــكل عوامــل محفــزة و فــرص للعمــل. و يفســر ذلــك مــن خــال النقائــص علــى صعيــد 
تعميــم إرشــاد هــذه التدابيــر و األجهــزة وأشــكال عرضهــا، ووضــوح و اســتمرارية هــذه األنمــاط مــن المرافقــة الضروريــة بالنســبة 

. للمهنيين

ــع  ــي الراب ــداء مــن الثاث ــع ابت ــى أرض الواق ــا عل ــي ســيتم إطاقه ــح الواســعة حــول هــذه الوثيقــة الت ــة التشــاور والتوضي إن عملي
مــن ســنة 2013، ستســمح بالتأكيــد بتلبيــة احتياجــات المهنييــن فــي الصيــد البحــري والــرد علــى انشــغاالتهم المتنوعــة و تســجيل 

ديناميكيــة القطــاع فــي مســتقبل أكثــر ازدهــارا.
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الجزء االول :
 المبــادئ و الركائــز و الفاعليــن  المســتهدفين مــن نظــام المرافقة

لإلســتثمار المنتــج فــي شــعب الصيــد البحري و تربيــة المائيات  
»SAIPA«

يشكل النظام الجديد لمرافقة اإلستثمار المنتج في شعب الصيد البحري و تربية المائيات : 

y ؛  » STRAT- E- SAID « إحدى األدوات الرئيسية لمرافقة تفعيل إستراتيجية القطاع
y أداة تسمح بتأسيس الرئيسة الازمة على المدى المتوسط بالنسبة لمتعاملي و شركاء القطاع ؛
y  إطار لتثمين القدرات اإلنتاجية الوطنية ؛
y .وسيلة لتقريب و إدماج إقتصاد الصيد البحري في اإلقتصاد الوطني

تم تصميمه على أساس المبادئ النهائية الثمانية التالية :

y االستفادة من التجارب السابقة لمختلف أطر التحفيز؛
y البحث عن موازنة احتياجات مختلف الفئات المهنية؛
y استهداف المهنيين و رجال البحر؛
y تكييف مدونات االستثمار مع االحتياجات المحددة على المستوى المحلي؛
y مرافقة االستثمارات على طول سلسلة القيمة بأكملها ) اإلنتاج – اإلنزال – التسويق (؛
y دمج و تسهيل الوصول إلى مختلف تدابير أجهزة الدعم الموجودة؛
y إعطاء األفضلية لمختلف أشكال الدعم الغير مباشر؛
y .التركيز على المرافقة التقنية و التكوين و التأمينات

المحاور الست ) 06( ذات األولوية لتوجيه اإلستثمارات هي : 

y تحديث و إعادة تأهيل أسطول الصيد البحري؛  
y تنمية و إعادة تأهيل الصيد البحري الحرفي؛  
y تطوير و إدماج الخدمات القبلية و البعدية؛  
y تعزيز و تحديث أنشطة الصيانة و بناء السفن؛  
y تحديث قنوات تسويق و توزيع منتجات الصيد البحري؛  
y .تنمية تربية المائيات البحرية على أوسع نطاق  

على هذا النحو، يستهدف نظام » SAIPA » الفاعلين التاليين:

y المهنيين الناشطين في الصيد البحري و تربية المائيات ؛
y الشباب من رجال البحر و من البلديات الساحلية ؛
y الشباب ذوي الشهادات في مجال العلوم الصيدية و تربية المائيات و علوم البحر؛
y  المستثمرين في أنشطة الصيد البحري و تربية المائيات القبلية و البعدية ؛
y .المستثمرين المؤهلين لتربية المائيات البحرية



8

SAIPA نظام المرافقة لإلستثمار المنتج في شـــعب الصيد البحري و تربية المائيات

الجزء الثاني :
شعب الصيد البحري و أنشطة الدعم

II.1. المستثمرون المؤهلون ألجهزة الدعم: 
ــن  ــن ع ــباب العاملي ــل، الش ــن العم ــن ع ــن العاطلي ــن، الجامعيي ــر، المهنيي ــال البح ــاعدة : رج ــزة المس ــن أجه ــتفيد م ــن أن يس يمك
العمــل، أصحــاب المشــاريع و أبنــاء الصيادييــن ...الــخ الحائزيــن علــى بطاقــة العضويــة مــن الغرفــة الوطنيــة للصيــد البحــري و تربيــة 

.)www.capa.org.dz( المائيــات

تخضــع ممارســة الصيــد البحــري إلــى الحصــول علــى رخصــة أو ترخيــص فــي الصيــد البحــري تصدرهــا الســلطة المكلفــة بالصيــد 
البحــري، صالحــة لمــدة ســنة و قابلــة للتجديــد.

II.2. شعب االستثمار المؤهلة:

II.1.2. الصيد البحري:
المشاريع المؤهلة لاستثمار هي: 

y اقتناء سفينة صيد من نوع الحرف الصغيرة ؛
y  ــى نفــس الخصائــص ــاظ عل ــع الحف ــارب م ــي للق ــد الكل ــام بالتجدي ــة القي ــاك إمكاني ــد، هن ــل ســفن الصي ــد و تأهي تجدي

التقنيــة و بالتالــي يمكــن لصاحــب المشــروع تلقــي الدعــم المالــي فــي حالــة إعتبــار قاربــه قديــم غيــر قابــل لإلســترداد و 
متضــرر مــن قبــل خبيــر.

مالحظة : نشير إلى أن سفن الصيد المقتناة محليا هي وحدها التي يمكن أن تستفيد من أجهزة الدعم المالي.

II.2.2. نشاطات الدعم للصيد البحري :

1. وسائل الوضع على اليابسة: 
1.1. إقتناء وسائل رافعات البواخر بشتى أنواعها.

2. بناء و إصالح السفن:
1.2 إنشاء ورشة لبناء السفن من الخشب ، البوليستر و الفوالذ ؛ 

2.2 إنشاء ورشة لتصليح السفن ) الهيكل و الماكنة ( ؛
3.2 إنشاء ورشة كهرباء و تصليح المحركات الكهرومكانيكية و تجهيزات التبريد ؛

4.2 إنشاء ورشة الصيانة و المعايرة و المعدات اإللكترونية للماحة و الراديو ؛
5.2 إعادة تأهيل ورشة بناء السفن ) الخشب، بولستر، الفوالذ ( ؛

6.2 إعادة تأهيل ورشة صيانة و إصاح السفن ؛
7.2 إعادة تأهيل ورشة الصيانة و تصليح المحركات و المولدات الكهربائية و تجهيزات التبريد ؛

8.2 إعادة تأهيل ورشة صيانة و معايرة األجهزة اإللكترونية للماحة و الراديو ؛
9.2 إقتناء تجهيزات للتشخيص و الخبرة و التدخل على مستوى هياكل بواخر الصيد من خال الغطس ؛

10.2 إقتناء تجهيزات لمراقبة الجودة و معايرة تجهيزات الهندسة البحرية .
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3. إنشاء وحدة لصناعة عتاد الصيد البحري: شباك و حبال و الكوابل الفوالذية للصيد البحري ؛

4.إنشاء وحدة لصناعة الصناديق البالستيكية للمنتجات الصيدية ؛

5. إعادة تأهيل وحدات صناعة عتاد الصيد البحري: الشباك و الحبال و الكوابل الفوالذية المجلفنة للصيد البحري ؛

6. إنجاز وحدة للتزويد بالوقود ؛

7. إنشاء وحدة للتصبير ؛

8. إنشاء ورشة للتمليح ؛

9. إنشاء مراكز الستغالل، معالجة و تكييف األصداف ؛

10. إنشاء مراكز إلستغالل الطحالب البحرية و معالجتها و تكييفها ؛

11. إنشاء وحدات لتكييف منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ؛ 

12. إنجاز نقاط بيع منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ؛

13. تحديث نقاط البيع و جعلها مطابقة للمعايير الصحية ؛

14. إنشاء وحدات للتعليب المطابق للمعايير لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات ؛

15. إنجاز وحدة لصناعة الثلج ؛

16. إنجاز مستودع للتبريد و نفق للتجميد ؛

17. إنجاز غرف للتبريد ؛

18. إقتناء شاحنات تبريد عازلة لنقل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات ؛

19. إقتناء شاحنة ورشة .

II.3. أجهزة الدعم و التمويل :
ــم و  ــزة دع ــال أجه ــن خ ــتثماري م ــروع إس ــات كل مش ــب خصوصي ــة، حس ــر التحفيزي ــن التدابي ــتفادة م ــتثمرين االس ــن للمس يمك

ــة: ــتثمارات التالي ــل االس تموي

y  ؛ ))ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
y ؛ )CNAC( الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
y ؛ )ANGEM( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
y ؛ )ANDPME( الصندوق الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
y ؛ )ANDI(الوكالة الوطنية اتطوير اإلستثمار
y .)BADR( بنك الفاحة و التنمية الريفية

ــد القــروض الممنوحــة ألصحــاب المشــاريع الشــباب  ــي لنســب فوائ ــر األول، تقــرر تكفــل كل ــى تعليمــة مــن الســيد الوزي ــاءا عل بن
.ANSEJ، CNAC،  ANGEM إبتــداءا مــن شــهر جويليــة 2013، و ذلــك بالنســبة لــكل المشــاريع المندرجــة فــي إطــار أجهــزة الدعــم

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن االســتثمارات علــى مســتوى موانــئ الصيــد تتــم وفقــا للنمــط العملــي لإلعــان عــن التعبيــر عــن اإلهتمــام 
.)SOGEPORTS( الــذي تطلقــه كل ســنة شــركة تســيير مســاهمات الدولــة لتســيير الموانــئ

)أنظر الملحق 1 الخاص بشروط التأهيل بالنسبة لكل جهاز(.
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II.4. المرافقة من حيث تعزيز القدرات :
حتــى يتســنى االســتغال األمثــل لإلســتثمارات، ســيتم توفيــر مرافقــة تقنيــة و بيداغوجيــة للمســتثمرين و المهنييــن حســب الطلــب،  

الســيما لتثميــن و المصادقــة  علــى الخبــرة المهنيــة.

فروع التكوين حسب الطلب المنظم على مستوى INSPA، ITPA و EFTPA هي كاآلتي :

y : قسم علوم الصيد البحري و الماحة

اإلختصاصات المستهدفةالمدةالمواضيع

مهنيي القطاعيومين )2(مقلد في الصيد البحري و الماحة1

مهنيي القطاع3 أيام قاعدة مقبض السفن /اإلشارات البحرية 2

مهني القطاع و الباحثين في علم المحيطات3 أيامالخريطة البحرية3

مهنيي القطاع5 أيامإصاح شباك الصيد - البحارة4

مهنيي القطاع3 أيام معدات لعرض الخرائط البحرية اإللكترونية5

نظام تحديد المواقع باألقمار الصناعية » 6
» GPS

مهنيي القطاعيومين )2(

مهنيي القطاعيومين )2(أجهزة كشف األسماك : مسبار7

مهنيي القطاعيومين )2(أجهزة كشف األسماك : سونار 8

مهنيي القطاع3 أيامأجهزة كشف األسماك : رادار9

إستعمال معدات الكمبيوتر على متن السفن 10
 MAXSEAtime

ربان سفينة صيد10أيام

كهر وميكانيكيين4 أيامتشغيل و صيانة المعدات على متن السفينة 11
مختص في المحركات اإللكترونية

OM3 ضابط ميكانيكي
L M2 مازم أول ميكانيكي

OM 2ضابط ميكانيكي
تقني سامي في اإللكترونيك

مهندس في اإللكترونيك
مراقبون5 أيامصيد التونة12

ماحظون
13ROC مهنيي البحر)ضباط الجسر( 4 أيامشهادة مشغل الراديو

14ARPA مهنيي البحر يوم واحد )1(شهادة الرسم البياني على الرادار

مهنيي البحر5 أيامالشهادة األساسية في األمن البحري 15
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y :قسم الميكانيكا

اإلختصاصات المستهدفةالمدةالمواضيع

أسبوعين )2(قيادة و صيانة و تصليح محركات ديزل1
60 ساعة 

24 ساعة: دروس
36 ساعة: أعمال 

تطبيقية

)EFTP(  معلمي في مدارس الصيد
- ميكانيكي في سفن الصيد

- تقني في مؤسسة لتصليح السفن و حراس 
الشواطئ

-  ميكانيكي يرغب في تنويع مجال اختصاصه

 أسبوعين )2(التبريد و تكييف الهواء 2
 60 ساعة

24 ساعة دروس 
36 ساعة أعمال 

تطبيقية

)EFTP( معلم مدارس الصيد -
- ميكانيكي في سفن الصيد

- تقني في مؤسسة إلصاح السفن
- كهربائي أو ميكانيكي يرغب في تنويع مجال 

اختصاصه

التركيبات الكهربائية على متن السفن 3
)الهندسة المعمارية، التوزيع و المراقبة و 

الصيانة الوقائية(

أسبوع )1(
30 ساعة 

12 ساعة دروس 
18 ساعة أعمال 

تطبيقية

)EFTP( معلم مدارس الصيد -
- ميكانيكي في سفن الصيد

- تقني في مؤسسة إلصاح السفن
- كهربائي أو ميكانيكي يرغب في تنويع مجال 

اختصاصه

أسبوعين )2(كهربائي4
60 ساعة 

24 ساعة دروس
36 ساعة أعمال 

تطبيقية

- كل شخص يرغب في تنويع مجال اختصاصه 

II.5  التدابير التحفيزية في المجال الجبائي و شبه الجبائي :
نميز )03( أنواع من المساهمة الرمزية و التحفيزية:

II.1.5.  الرسوم:
تتوقف ممارسة الصيد البحري على الحصول على رخصة أو ترخيص للصيد تسلمها السلطة المكلفة بالصيد البحري.

الرسوم السنوية لممارسة مهنة مجهز في الصيد البحري التجاري )مادة 91 قانون المالية 1997( هي كما يلي :

5000 دج- سفينة جيبية ذات سعة إجمالية تساوي 100 برميل أو تفوقها.

 4000 دج- سفينة جيبية ذات سعة إجمالية تقل عن 100 برميل

1000 دج- سفينة صيد السردين مهما كانت حمولتها

500 دج- قوارب مهن صغيرة ذات سعة إجمالية تقل أو تساوي 10 براميل

1000 دج- قوارب مهن صغيرة ذات سعة إجمالية تفوق 10 براميل 
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II.2.5.  األتاوى:

أ – الصيد البحري:
يترتــب علــى الحصــول علــى رخصــة أو ترخيــص للصيــد البحــري تســديد إتــاوة ســنوية )المــادة 55 مــن قانــون الماليــة لســنة 2006 

و 2008 ( تحــدد مبالغهــا كالتالــي:

اإلتاوة )دج(الطول )م(أنواع المهن

المهن الصغيرة 
بالشباك و الصنانير

أكثر من 4.80 م 
أقل أو يساوي 7.20 م

2.000

أكثر من 7.20 م 
أقل أو يساوي12 م 

2.500

7.500أكثر من 12 م

أكثر من 7 م الصيد بالشباك الدوارة
أقل أو يساوي 12 م 

7.000

أكثر من 12 م 
أقل أو يساوي 18 م 

13.000

أكثر من 18 م 
أقل أو يساوي 24 م 

28.000

أكثر من 10م سفن الصيد الجيبية
أقل أو يساوي 14 م 

40.000

أكثر من 14 م
 أقل أو يساوي 18 م 

44.000

أكثر من 18 م 
أقل أو يساوي 24 م 

60.000

75.000أكثر من 24 مالسفن شبه الصناعية

80.000أكثر من 38 مالسفن الصناعية

ــدوارة،  ــد بالشــباك ال ــر، الصي ــد بالشــباك و الصناني ــرة ، الصي * يتــم تســديد اإلتــاوة المتعلقــة بمختلــف فئــات المهــن )المهــن الصغي
ســفن الصيــد الجيبيــة، الســفن شــبه الصناعيــة و الســفن الصناعيــة( حســب شــرائح أعمــار هــذه الســفن علــى النحــو األتــي:

y ،من 0 إلى 7 سنوات: 100 % من اإلتاوة
y ،من 8 إلى 15 سنة : 80 % من اإلتاوة
y ،من 16 إلى 25 سنة: 60 % من اإلتاوة
y .فوق 25 سنة: 50 % من اإلتاوة

ب- األتاوى المينائية:  )المادة 128 من قانون المالية لسنة 1995 معدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 1998، معدلة 
بالمادة 54 من قانون المالية لسنة 2001(
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يترتب على شغل األماك العمومية المينائية تسديد األتاوى على النحو اآلتي:

27.35 دج /م 2 كل ثاثة أشهر -استغال مساحات مينائية على اليابسة

12 دج / م 2 كل ثاثة أشهر -استغال سطح

27.35 دج /م 2 كل ثاثة أشهر-استغال سطح مغطى 

66.70 دج/ م 2 كل ثاثة أشهر-استغال عنبر

273.60 دج / م 2 كل ثاثة أشهر-استغال محل ذو استعمال تجاري

)Voûte( 50 دج / م 2 كل ثاثة أشهر-استغال نفق

SGP/SOGEPORTS مالحظة: تحدد هذه األتاوى على أسس تجارية محضة و يتم تسديدها الى الشركة المكلفة بموانئ الصيد

II.3.5  حقوق الطابع:
أ- على السندات و الوثائق التي تسلمها اإلدارة ) قانون المالية لسنة 1998(

1.000 دج عقد جزأرة السفينة 

200 دج محضر الزيارة 

300 دج دفتر للصيد البحري

300 دجالسند القانوني ألمن السفينة

تسليم دفتر الطاقم :

100 دج الحرف الصغيرة

500 دجفئات أخرى من سفن الصيد البحري

ب- حقوق الطابع الثابت ) المادة 26 و 27 من قانون المالية لسنة 1998(:

تســلم الســندات و الوثائــق مــن طــرف اإلدارات المكلفــة بالماحــة البحريــة و الصيــد البحــري مقابــل تحصيــل رســم طابــع جبائــي 
بواســطة إيصــال يســلم إلــى قباضــة الضرائــب، يحــدد حســب طبيعــة العقــد كمــا يلــي : 

y ،السند القانوني ألمن السفينة    300 دج
y ،دفتر الماحة البحرية    600 دج
y .نسخة ثانية من دفتر الماحة البحرية   600 دج

يتوقف تسليم وثائق و شهادات األمن البحري على تحصيل في شكل طابع جبائي تحدد قيمته حسب طبيعة العقد كما يأتي:

y ، 200 دج شهادة الماحة   
y ، 100 دج شهادة أعوان األمن   
y . 150 دج النسخ الثانية للشهادات  

II.4.5  مزايا جبائية و شبه جبائية:
تســتفيد المؤسســات المنشــأة فــي إطــار مختلــف أجهــزة الدعــم مــن مزايــا جبائيــة و شــبه جبائيــة خــال مراحــل اإلنجــاز، االســتغال 

و التوســيع )انظــر الملحــق 01(.
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الجزء الثالث :
شعب تربية المائيات 

    

  

III.1. المستثمرون المؤهلون ألجهزة الدعم :
يســتفيد مــن أجهــزة الدعــم، رجــال البحــر، المهنييــن، الجامعيــون البطاليــن، الشــباب البطــال، أبنــاء الصياديــن، ... إلــخ ، بانخراطهــم 

.)www.capa.org.dz لــدى الغرفــة الوطنيــة للصيــد البحــري و تربيــة المائيــات ) شــروط االنخــراط في الغرفــة علــى الموقــع االلكترونــي

III.2. شعب تربية المائيات المؤهلة لالستثمار:
تربية المائيات في المياه البحرية بأقفاص عائمة.. 1
تربية المحار.. 2
الصيد القاري.. 3
مركز للصيد القاري.. 4
تسمين الجمبري في المياه العذبة.. 5
تربية األسماك في المياه العذبة بأقفاص عائمة.. 6
إعادة تعمير المياه العذبة بصغار األسماك.. 7
تربية األسماك في البرك بالوسط الريفي.. 8
وحدة إلنتاج الطحالب بالمياه العذبة.. 9

نقطة بيع السمك.. 10
إقتناء شاحنة ورشة.. 11

)أنظر الملحق 02 المتعلق بالبطاقات التقنية(

الصيد القاري: 
تخضــع ممارســة الصيــد القــاري للحصــول علــى رخصــة فــي الصيــد القــاري صالحــة لســنة واحــدة )1( تســلمها مديريــة تنميــة تربيــة 

المائيــات علــى مســتوى وزارة الصيــد البحــري و المــوارد الصيديــة ) أنظــر الملحــق 05 فيمــا يخــص الملــف المطلــوب(

بإســتثناء ممارســة الصيــد القــاري، إنشــاء نقطــة بيــع و اقتنــاء شــاحنة ورشــة، فــإن كل الشــعب األخــرى المذكــورة أعــاه تســتلزم 
إنشــاء مؤسســة لتربيــة المائيــات.

إن إنشــاء مؤسســة لتربيــة المائيــات مــن قبــل شــخص طبيعــي مــن جنســية جزائريــة أو شــخص معنــوي يخضــع للقانــون الجزائــري فوق 
مســاحات بريــة و / أو مائيــة، يتوقــف علــى الحصــول علــى إمتيــاز تســلمه إدارة األمــاك الوطنيــة، يمنح االمتيــاز مقابل دفــع إتاوة ســنوية.

تحــدد مــدة االمتيــاز ب 25 ســنة قابلــة للتجديــد، هــذا االمتيــاز شــخصي ال يســمح بالتنــازل عنــه و يخصــص حصــرا لممارســة أنشــطة 
ــة المائيات. تربي
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يجــب القيــام باألعمــال الخاصــة بإنجــاز مؤسســة لتربيــة المائيــات ضمــن أجــل ســتة )6( أشــهر إبتــداءا مــن تاريــخ الحصــول علــى 
ــاء ) أنظــر فــي الملحــق 05 فيمــا يخــص الملــف المطلــوب ( الترخيــص بالبن

III.3. أجهزة الدعم و التمويل :
يمكن للمستثمرين االستفادة من تدابير محفزة حسب خصوصية كل مشروع، عن طريق أجهزة الدعم و التمويل التالية :

y )ANSEJ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
y )CNAC( الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
y )ANGEM(الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
y )ANDPME( الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
y )ANDI(الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
y )FNDPA( الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري و تربية المائيات
y )BADR( بنك الفاحة و التنمية الريفية

)انظر الملحق 01 فيما يخص شروط التأهيل لمختلف أجهزة الدعم(

طبقــا لتعليمــة الســيد الوزيــر األول، ســيتم اإلعفــاء التــام لنســب الفوائــد للقــروض الممنوحــة لفائــدة المتعامليــن الشــباب ابتــداءا 
. ANSEJ, CNAC, ANGEM مــن شــهر جويليــة 2013 بالنســبة لجميــع المشــاريع فــي إطــار أجهــزة الدعــم

III.4. المرافقة من حيث تعزيز القدرات :
حتــى يتســنى االســتغال األمثــل لإلســتثمارات، ســيتم توفيــر مرافقــة تقنيــة و بيداغوجيــة للمســتثمرين و المهنييــن حســب الطلــب،  

الســيما لتثميــن و المصادقــة  علــى الخبــرة المهنيــة.

: EFTPA و INSPA، ITPA هذا التكوين حسب الطلب يمكن تنضيمه على مستوى

الفئات المستهدفة  المدة  المواضيع 

معلمون،طلبة،خواص،الجمهور 
العريض،الحائزين على مشروع 

إستثماري

شهرين )2 (
3 ساعات، مرتين 2 في األسبوع

84 ساعة / دروس و أعمال تطبيقية

علوم تربية المائيات 1

معلمون، خواص، متعاملون 
خواص

شهر)1( 
3 ساعات، مرتين 2 في األسبوع

42 ساعات/ دروس و أعمال تطبيقية

إدماج تربية األسماك القارية في الفاحة 2

معلمون، خواص، متعاملون 
خواص

شهر)1(
3 ساعات، مرتين)2 (  في األسبوع

42 ساعة/ دروس و أعمال تطبيقية

أنواع التربية الملحقة 3

متعاملون، خواص، متعاملون 
خواص

32 يوما
6 ساعات/ مرتين2 / األسبوع

84 ساعة/ دروس و أعمال تطبيقية

األغذية اإلصطناعية لألسماك المستزرعة 4

متعاملون خواص
متعاملون خواص

4 أسابيع
4 أسابيع 

تربية األسماك في المياه البحرية
البحر المفتوح 

األحواض

5

4 أسابيع  متعاملون خواص  تربية األسماك في المياه العذبة 6

4 أسابيع  متعاملون خواص  تربية بلح البحر 7

أسبوعان 2  متعاملون خواص  إنجاز و تسيير مشروع في تربية المائيات 8

III.5.  المرافقة من حيث الدعم التقني :
زيــادة علــى أنــواع التكويــن المقدمــة للمســتثمرين الشــباب، فــإن مــزارع تربيــة المائيــات التابعــة للمركــز الوطنــي للبحــث و التنميــة 

فــي الصيــد البحــري و تربيــة المائيــات CNRDPA » »ســتقوم بــدور الدعــم التقنــي و يتعلــق األمــر ب:
y مزرعة تربية األسماك في المياه البحرية ببوسماعيل ؛
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y مركز تربية المحار ببوسماعيل ؛
y  المراكــز الخمــس 05 للصيــد القــاري و المتواجــدة علــى مســتوى كل مــن: بوكــردان )واليــة تيبــازة (، عيــن زادة )واليــة بــرج

بوعريريــج ( ، القصــب ) واليــة مســيلة (، بربــار ) واليــة خنشــلة( و تيمقــاد ) واليــة باتنــة ( ؛ 
y مزرعة تربية الجمبري بسكيكدة ؛
y مزرعة تربية الجمبري بورقلة ؛
y مزرعة تربية األسماك ببوقايس ) والية بشار( ؛
y .المفرخات المتنقلة بسطيف و سيدي بلعباس

III.6. التدابير التحفيزية و المزايا الجبائية و شبه الجبائية :
أ. لممارسة الصيد القاري:

اإلتاوة الواجب دفعها 50.000 دج / سنة ) قانون المالية 2003، المادة 87 (.

ب . إلنشاء مؤسسة لتربية المائيات:
اإلتاوة الواجب دفعها:

y :على اليابسة
D ) 85 1 دج للمتر مربع )م2( ) ق.م 2003 ، المادة

y :في البحر المفتوح
D 1800 دج للهكتار بالنسبة للمساحات التي التتعدى 5 هكتارات ؛
D  .5000 دج للهكتار إنطاقا من الهكتار السادس

تتطلــب ممارســة نشــاط تربيــة المائيــات فــي البحــر المفتــوح إلزامــا مســاحة أرضيــة ملحقــة ال ينبغــي أن تتعــدى 2000 م2. بالنســبة 
للمؤسســة علــى اليابســة و المــزودة بميــاه البحــر: 10.000 دج للهكتــار لمســاحة تقــل أو تســاوي 50 هكتــارا.

y :في المياه القارية
1800 دج للهكتار بالنسبة لإلمتيازات من المسطحات المائية الطبيعية أو اإلصطناعية و التي ال تتعدى مساحتها 50 هكتارا.

ج . محفزات أخرى:
y  تســتفيد المؤسســات المؤهلــة لتربيــة المائيــات مــن إعفــاء كلــي للدفــع الجزافــي لمــدة عشــر )10( ســنوات إبتــداء مــن ســنة

التشــغيل )المــادة 117 ق.م ســنة 1991( ؛ 
y  )10( تســتفيد المؤسســات فــي تربيــة المائيــات مــن إعفــاء كلــي للرســم علــى النشــاط الصناعــي والتجــاري، خــال العشــر

ســنوات األولــى مــن نشــاطها )المــادة 25 ق.م ســنة 1991( ؛
y  تســتفيد مؤسســات تربيــة المائيــات مــن إعفــاء كلــي علــى الرســم حــول أربــاح المؤسســات لمــدة عشــر )10( ســنوات )المــادة

25 ق.م ســنة 1992( ؛
y  ،تســتفيد المؤسســات المنشــأة فــي إطــار مختلــف أجهــزة الدعــم مــن مزايــا جبائيــة و شــبه جبائيــة خــال مراحــل اإلنجــاز

االســتغال و التوســيع ) انظــر الملحــق رقــم 01(.

د . إستيراد المدخالت )األغذية، البالعيط و الدعاميص، ...(:
الرسوم الواجب دفعها:

y :حالة الباعيط والدعاميص
D الرسوم الجمركية: 5 % ؛
D .% 7 :الرسم على القيمة المضافة

y :حالة األغذية
D الحقوق الجمركية 0 % ؛
D .% 7 :الرسم على القيمة المضافة
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الجزء الرابع :
التسويق

يحكم كل نشاط تجاري القانون رقم 04 – 08 المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية.

التســجيات فــي الســجل التجــاري تتــم لــدى المحطــات المحليــة للمركــز الوطنــي للســجل التجــاري وهــي متواجــدة علــى مســتوى 
الواليــات الـــ 48.

يقل أجل إصدار السجل التجاري عن 24ساعة. 

)لتكوين الملف للحصول على سجل تجاري انظر الملحق رقم 05(.

IV .1 التعريفات المطبقة للتسجيل في السجل التجاري:
عمــا بالقــرار الــوزاري المــؤرخ فــي 30 مــاي 2004 المتضمــن مراجعــة التعريفــات التــي يطبقهــا المركــز الوطنــي للســجل التجــاري 

بعنــوان مســك الســجات التجاريــة )المحليــة والمركزيــة( واإلعانــات القانونيــة، تحــدد كالتالــي:

األشخاص الطبيعيين

مبلغ الحقوق )دج(طبيعة التسجيل
2.880,00التجار بالتجزئة

4.320,00المساحات الكبرى
4.320,00التجار بالجملة

4.320,00اإلستيراد والتصدير
3.250,00تقديم الخدمات

4.320,00اإلنتاج و التحويل

مالحظــة: ال تصلــح هــذه التعريفــات إال لترميــز واحــد )01( للنشــاط، تطبــق زيــادة قدرهــا 200 دج لــكل ترميــز إضافــي يشــار إليــه 
فــي نفــس الســجل التجــاري.

األشخاص المعنويين

مبلغ الحقوق )دج(طبيعة التسجيل
التسجيل الرئيسي

رأسمال من 30.000 دج إلى 100.000 دج
رأسمال من 100.001 دج إلى 300.000 دج

رأسمال من 300.001 دج فما فوق

9.120,00
9.520,00
9.760,00

التسجيل الثانوي
تغيير دون الزيادة في الرأسمال

زيادة في الرأسمال من 10.000 دج إلى 50.000 دج
زيادة في الرأسمال من 50.001 دج إلى 100.000 دج

زيادة في الرأسمال بـ 100.001 وأكثر

3.360,00
3.520,00
3.920,00
4.160,00
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IV.2 نشاط غير قار )تاجر متجول(
تخضع ممارسة األنشطة التجارية غير القارة )التاجر المتجول( إلى:

D  ــدي، بصفــة اســتثنائية، فــي الفضــاءات المخصصــة للتجــار رخصــة مــن طــرف رئيــس المجلــس الشــعبي البل
الذيــن يمارســون تجــارة غيــر قــارة ) المرســوم التنفيــذي رقــم 13-  140 المــؤرخ فــي 2013/04/10 المحــدد شــروط 

ممارســة األنشــطة التجاريــة غيــر القــارة )المــادة 6(.

IV.3 تصدير منتجات الصيد البحري نحو اإلتحاد األوروبي:

IV.1.3 منح اعتماد صحي لمؤسسة يكون نشاطها مرتبطا بالحيوانات و المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني 
و أغذية الحيوانات.

كل مؤسســة إنتــاج أغذيــة الحيوانــات و تكييفهــا و تخزينهــا يجــب أن تتوفــر علــى إعتمــاد صحــي )المــادة 10 مــن المرســوم التنفيــذي 
رقــم 04-82 المــؤرخ فــي 18 مــارس 2004(.

)الملف الواجب تقديمه لطلب اعتماد صحي انظر الملحق 05(.

IV.2.3 شهادة القنص للتصدير نحو اإلتحاد األوروبي:
قبــل القيــام بأيــة عمليــة تصديــر نحــو االتحــاد األوروبــي، علــى المصــدر مــأل  شــهادة قنــص  و طلــب المصادقــة عليهــا مــن طــرف 
ــد البحــري و المــوارد الصيديــة لمــكان التصديــر. )شــهادة قنــص عاديــة: حصــة وحيــدة تــم قنصهــا مــن قبــل ســفينة  مديــر الصي
ســاحلية ، أو شــهادة قنــص مبســطة: حصــة متعــددة تــم قنصهــا مــن قبــل ســفينة أو عــدة ســفن حرفيــة( )مــن أجــل اإلجــراءات أنظــر 

الملحــق رقــم 05(.
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الجزء الخامس :
جهــاز المرافقة فــي مجال التأميــن و صناديق الضمان

V.1 في مجال التأمينات:
- فيمــا يخــص تربيــة المائيــات: تــم إعــداد أحــكام عامــة و خاصــة متعلقــة بتحديــد  »بوليصــة«  التأميــن بالنســبة لنشــاط تربيــة 

المائيــات و ذلــك لغــرض التكفــل بتغطيــة المخاطــر فــي هــذا النشــاط.

- فيمــا يخــص الصيــد البحــري: تضمــن شــركات التأميــن شــروط التغطيــة المناســبة و بنســب أســعار تفضيليــة لجميــع المخاطــر 
المتصلــة بنشــاط الصيــد البحــري و غيرهــا مــن الملحقــات و كــذا مســتخدمي الماحــة المرتبطــة باألنشــطة.

• تخص تغطية المخاطر ما يلي:
• هيكل سفينة الصيد.

• جهاز محرك.
• التجهيز الخاص و معدات الصيد.

• المركبة الملحقة.
• مستخدمي الماحة.

v.2 في مجال صناديق الضمانات:
بالنسبة لصناديق الضمانات يمكن تمييز:

 : )FGAR( 1.2 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.v
يهدف هذا الصندوق إلى ضمان القروض الازمة لاستثمارات الواجب إنجازها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كيفيات الضمان:
y . يحدد المستوى األدنى للقروض المؤهلة لضمان ب 04 مليون دج
y  .يحدد المستوى األقصى للقروض المؤهلة للضمان بـ 50 مليون دج

ترتبط مدة الضمان بمدة القرض البنكي.

: )CGCI( 2.2 صندوق ضمان قروض االستثمار  للمؤسسات الصغرى و المتوسطة.v
ــل  ــوان تموي ــطة بعن ــرة و المتوس ــات الصغي ــل المؤسس ــن قب ــوك م ــن البن ــراض م ــداد اإلقت ــان س ــى ضم ــدوق إل ــذا الصن ــدف ه يه

ــة. ــزة المؤسس ــد أجه ــيع و تجدي ــق و توس ــى خل ــة إل ــات الرامي ــلع و الخدم ــن الس ــة م ــتثمارات المنتج اإلس

تــم رفــع الحــد األقصــى لمســتوى الضمــان المالــي الــذي يقدمــه الصنــدوق لتغطيــة القــروض التــي إتخذتهــا المؤسســات الصغيــرة و 
المتوســطة بعنــوان تمويــل إســتثماراتها مــن 50 مليــون دج إلــى 250 مليــون دج ) قانــون الماليــة التكميلــي لســنة 2009(.
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:)FCMGR/CJP( 3.2 صندوق الكفالة المشتركة لضمان مخاطر قروض المتعاملين الشباب.v
تــم إنشــاء صنــدوق الكفالــة المشــتركة لضمــان مخاطــر قــروض المتعامليــن الشــباب )FCMGR /CJP( لضمــان القــروض الممنوحــة 

.»ANSEJ« مــن قبــل البنــوك إلــى المؤسســات المصغــرة الممولــة فــي إطــار جهــاز الوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب

يكون االنخراط في الصندوق إلزاميا بالنسبة لكافة البنوك الشريكة في جهاز صيغة التمويل الثاثي.

يتم إنخراط المؤسسة المصغرة في الصندوق بعد قبول الملف.

ــه )08  ــغ القــرض البنكــي و مدت تحــدد نســبة مســاهمة المؤسســة المصغــرة ب 0.35 % ســنويا و يتــم إحتســابها علــى أســاس مبل
ســنوات(.

يتم دفع مساهمات المؤسسة المصغرة في مرة واحدة كليا بعد موافقة البنك.

v.4.2 صندوق الكفالة المشتركة لضمان المخاطر/ قروض المتعاملين البطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 
.)FCMG( 30 و 50 سنة

تــم إنشــاء صنــدوق الكفالــة المشــتركة لضمــان المخاطــر/ قــروض المتعامليــن البطاليــن ) FCMG(  لضمــان القــروض الممنوحــة 
.CNAC مــن قبــل البنــوك إلــى المؤسســات المصغــرة الممولــة فــي إطــار الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة

يكون اإلنخراط إلزاميا بالنسبة لجميع البنوك الشريكة في جهاز صيغة التمويل الثاثي.

يتم إنخراط المتعامل البطال في الصندوق بعد قبول مشروعه.

تحــدد نســبة مســاهمة البطــال صاحــب المشــروع ب 0.35 % ســنويا و يتــم إحتســابها علــى أســاس مبلــغ القــرض البنكــي و مدتــه )08 
سنوات(.

:)FGMMC( 5.2 صندوق الكفالة المشتركة للقروض المصغرة.v
ــة عجــز أصحــاب المشــاريع تســديد قروضهــم فــي إطــار جهــاز  لتمكيــن البنــوك و المؤسســات العموميــة إســترداد ديونهــا فــي حال

.FGMMC ــرة ــروض المصغ ــترك للق ــان المش ــدوق الضم ــة صن ــلطات العمومي ــأت الس ــر ANGEM، أنش ــرض المصغ الق

يكون اإلنخراط إلزاميا بالنسبة لكافة البنوك الشريكة في جهاز صيغة التمويل الثاثي.

يتم إنخراط صاحب المشروع في الصندوق بعد قبول مشروعه.

تحدد نسبة صاحب المشروع ب 0.5 % سنويا، و يتم إحتسابها على أساس مبلغ القرض المصرفي و مدته )08 سنوات(.

يتم دفع مساهمات صاحب المشروع في مرة واحدة كليا بعد موافقة البنك.
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الجزء السادس :
مســار المرافقــة و التســهيالت و تخفيــف اإلجراءات

ــرة،  ــذه األخي ــارات ه ــن إط ــكل م ــات يتش ــة المائي ــري و تربي ــد البح ــة الصي ــتوى غرف ــى مس ــاؤه عل ــم إنش ــذي ت ــد ال ــباك الوحي الش
ــة:  ــام التالي ــى المه ويتول

•  تقديم المشورة و توجيه المستثمرين في المجال التقني و مختلف التسهيات و التدابير التحفيزية؛  
•  ضمان ترقية و تنمية و متابعة االستثمارات؛

•  إستقبال المستثمرين و  إعامهم و مساعدتهم؛ 
•  تسهيل استكمال اإلجراءات اإلدارية للمستثمرين؛ 

•  التأكد من تخفيف و تبسيط اإلجراءات الخاصة بتشكيل الملفات و إنجاز المشاريع بالعاقة مع اإلدارات و الهيئات المعنية.  

ــى  ــة، و يهــدف إل ــات مصلحــة جواري ــة المائي ــد البحــري و تربي ــى مســتوى غرفــة الصي ــل و الواقــع عل ــد الممث ــر الشــباك الوحي يعتب
ــم.  ــم و توجيهه ــات و مرافقته ــة المائي ــري و تربي ــد البح ــعب الصي ــي ش ــتثمرين ف ــع المس ــراءات لجمي ــيط اإلج تبس

ســوف يكــون الشــباك الوحيــد و مــن خــال العــون المرافــق، قــادر علــى تقديــم النصــح و ضمــان المرافقــة القبليــة و البعديــة إلــى 
غايــة وصــول الملــف إلــى نهايتــه.

اطار مختلف اجهزة الدعم 

تدفيع املشروع
البنك:

اإلشعار/القرض
مختلف األجهزة:

جلنةالتأهيل

أمانة األجهزة :

ANSEJ, CNAC, ANGEM,
ANDI, ANDPME, FNDPA

 غرفة الصيد البحري وجلنة املطابق
تربية املائيات

املستثمر اجلديد
 املرافق : م.ص.ب.م.ص

امللف الواجد تقدمية

املرافقة :

- التكوين
-الدعم التقني

بطاقة اإلنخراط

إيداع امللف

- مدير الغرفة
- املرافق

- رئيس الغرفة

تدفيع املشروع

قرض بدون فوائد

التشغيل

إعتماد   امللف
املرافقة

م.ص.ب.م.ص / غرفة
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المالحق
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الملحق 01 :
أجهــزة الدعم و التمويــل البنكي

I. التمويل البنكي:
إدراكا ألهميــة هــذا المــورد فــي خلــق الثــروات و فــرص العمــل، ولتشــجيع نشــاط تربيــة المائيــات  البحريــة والقاريــة، قــد اتخــذت 

الدولــة عــددا مــن الحوافــز التطبيقيــة لفائــدة الشــركات المنتجــة مــن أجــل تشــجيع االســتثمار .

هــذه التدابيــر جــاءت لتســهيل وصــول الشــركات إلــى القــروض البنكيــة علــى النحــو المحــدد مــن خــال التعليمــة الــواردة مــن وزارة 
الماليــة )المرجــع 2011/562 المــؤرخ 10 أكتوبــر 2011( ، وفقــا لتوجيهــات مجلــس الــوزراء المنعقــد فــي 55 فبرايــر 2011 واســتجابة 
لتوصيــات قمــة الثاثيــة التــي عقــدت فــي 28 مايــو 2011 و المتعلقــة بتســهيل و تخفيــف األعبــاء الماليــة لصالــح التمويــل البنكــي، 

تتلخــص فيمــا يلــي:

أ( القرض المتوسط المدى »CMT« مخفضة جزئيا )70 سنوات بما في ذلك فترة تأجيل مدتها ثالث )30( سنوات (:
y : فترة تأجيل مدتها ثاث سنوات للتمويل متوسط المدى ، مخفضة جزئيا
y .يتم تطبيق إعفاء كامل لنسبة الفائدة على مجموع مدة التأجيل، بما في ذلك الفوائد المرسملة
y .تخفيض 2 ٪ خال فترة استهاك الدين على حساب الخزينة العمومية، و3.5 ٪ تدفع من قبل المتعامل

:) سنوات   5 تأجيل  فترة  ذلك  في  بما  سنة   51( جزئيا  مخفضة  المدى  طويلة  قروض  ب( 
 فترة تأجيل مدتها خمس سنوات للتمويل طويل المدى المخفضة جزئيا:

y .يتم تطبيق إعفاء كامل لنسبة الفائدة على مجموع مدة التأجيل، بما في ذلك الفوائد المرسملة
y .تخفيض 2 ٪ خال فترة استهاك الدين على حساب الخزينة العمومية، و3.5 ٪ تدفع من قبل المتعامل

مالحظة:  سيتم الحفاظ على هذه المزايا طالما احترمت المؤسسات  تحقيق جداول السداد الخاصة بها.

هذه األنواع من القروض تتكيف مع نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات.

يجب أن تخضع المشاريع لشروط التمويل عن طريق عناصر التقييم التالية :

y  جدوى المشاريع )دراسة السوق(؛
y المساحة المالية و ائتمان المتعامل؛
y .تغطية األخطار
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)ANSEJ( الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .II
ــن  ــن ،الجامعيي ــر، المهنيي ــال البح ــتثمار، رج ــتغال االس ــاز و اس ــل إنج ــن أج ــاز م ــذا الجه ــم  ه ــا ودع ــن مزاي ــتفيد م ــن أن يس يمك
البطاليــن، و فئــة الشــباب البطــال ، أبنــاء البحــارة والمتعامليــن ... الــخ، الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 19 و 40 ســنة، علــى أن 

اليتجــاوز االســتثمار 10 مالييــن دينــار جزائــري.

تتمثل المساعدات المقدمة للمتعاملين الشباب في:
y مساعدات مالية ( قروض بدون فوائد و اإلعفاء من نسب الفوائد ) ؛
y .)مساعدات جبائية  وشبه جبائية ( مرحلة اإلنجاز مرحلة االستغال

:)ANSEJ( إجراءات إنشاء مؤسسة مصغرة  في  إطار جهاز
إجراء إنشاء و خلق مؤسسات مصغرة في إطار )ANSEJ( يخص نوعين من االستثمار:

أ.  إستثمار اإلنشاء  :
يهدف الى  إنشاء المشاريع المصغرة الجديدة من قبل متعامل واحد  أو أكثر مؤهل في اطار هذا الجهاز .

 1- شروط التأهيل :
y أن يكون بطاال ؛
y أن يتراوح عمره بين 19  و 40 سنة ؛
y أن يكون له مؤهل مهني  متصل بالنشاط المقترح ؛
y .تقديم  مساهمة شخصية في تمويل المشروع

2- التركيبات المالية :
يقدم هذا الجهاز صيغتان للتمويل.

 2-1 التمويل الثالثي:
و هــي  صيغــة تكــون فيهــا المســاهمة الماليــة مــن طــرف الشــاب او الشــباب المتعامليــن مكملــة بقــرض بــدون فائــدة يمنــح مــن 

طــرف  )ANSEJ( وكــذا بقــرض بنكــي .

هذا النوع من التمويل مهيكل  على مستويين :

المستوى 1 : مبلغ االستثمار إلى غاية  000.000. 5  دج :

قرض بنكيقرض بدون فائدة من  )ANSEJ(مساهمة شخصية

%29%70%1

المستوى 2 : مبلغ االستثمار من  000 000 5 دج الى  000 000 10 دج :

قرض بنكي )ANSEJ(  قرض بدون فائدة من مساهمة شخصية

%70
فترة القرض: 8 سنوات منها 3 سنوات فترة تأجيل

%28 %2
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2-2 التمويل المزدوج:  
فــي هــذا النــوع مــن التمويــل  تكــون المســاهمة الماليــة للشــاب او الشــباب المتعامليــن مكملــة عــن طريــق قــرض بــدون فائــدة يمنــح 

.)ANSEJ( من طــرف

وينقسم هذا النوع من التمويل إلى مستويين:

المستوى : 1  : مبلغ االستثمار إلى غاية  000 000 5 دج :

)ANSEJ(  مساهمة شخصيةقرض بدون فائدة من

%29%71

المستوى 2 : مبلغ االستثمار ما بين 000 000 5 دج و 000 000 10 دج:

)ANSEJ( مساهمة شخصيةفائدة قرض بدون فائدة من
%28%72

3- المساعدات المالية والمزايا الجبائية:

3-1 مرحلة اإلنجاز:
y : تخفيض نسبة الفائدة للقرض البنكي

في إطار التمويل الثاثي، تتكفل الخزينة العمومية كليا بنسبة الفائدة للقرض البنكي.

y :المزايا الجبائية
D  القتنــاء الســلع والمعــدات و الخدمــات التــي تدخــل مباشــرة فــي )TVA(  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة المضافــة

انجــاز االســتثمار؛

D  تطبيــق تخفيــض بنســبة 5 ٪ فــي حقــوق الجمركــة علــى الســلع و المعــدات المســتوردة التــي تدخــل مباشــرة فــي
تحقيــق االســتثمار؛

D اإلعفاء من حق التحويل مقابل الدفع عن المقتنيات العقارية إلنشاء النشاط؛

D .اإلعفاء من حقوق تسجيل عقود إنشاء مؤسسات المصغرة

3-2 مرحلة االستغالل: 
تمنــح مزايــا جبائيــة إلــى المشــاريع المصغــرة لفتــرة مــن ثــاث ســنوات بدايــة مــن انطــاق النشــاط أو ســتة  )6( ســنة عندمــا يكــون 

المشــروع  يقــع فــي منطقــة خاصــة.

يتــم تمديــد هــذه الفتــرة بســنتين )02( ســنوات عندمــا يقــوم صاحــب المشــروع الشــاب بتوظيــف ثاثــة)03( موظفيــن علــى األقــل 
لمــدة غيــر محــددة.

تخص هذه المزايا:

y  ــى ــة عل ــي IRG  ، والضريب ــى الدخــل اإلجمال ــة عل ــاح الشــركات IBS ، و الضريب ــى أرب ــة عل ــي  مــن الضريب  اإلعفــاء الكل
ــي TAP ؛ ــاط المهن النش

y . اإلعفاء من  االرسم على العقار بالنسبة للمباني و وماحق  المباني المستعملة في أنشطة المؤسسات المصغرة 
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ب - استثمار التوسيع:
يحــص اســتثمار التوســع المؤسســات المصغــرة التــي أنشــئت فــي إطــار جهــاز الوكالــة الوطنيــة لتشــغيل الشــباب  والتــي ترمــي إلــى 

توســيع الطاقــة االنتاجيــة فــي نفــس النشــاط أوفــي نشــاط ذو صلــة.

1- شروط التوسيع:
على المشاريع المصغرة استيفاء الشروط التالية:

y جمع 03 سنوات من النشاط في المناطق العادية و06 سنوات في المناطق الخاصة ؛
y تسديد نسبة  70 ٪ من القرض البنكي  في حالة التمويل الثاثي؛
y تسديد كلي للقرض البنكي في حالة تغيير البنك أوفي طريقة التمويل الثاثي المختلط ؛
y بانتظام  ؛ PNR  تسديد مستحقات القرض بدون فائدة
y . تقديم الحصائل الضريبية لمعرفة التطور االيجابي للمؤسسة المصغرة

2- التركيبات  المالية: 
هي نفس التركيبات المالية الستثمار اإلنشاء.

3- المساعدات المالية والمزايا الجبائية للتوسيع: 
هي نفس المساعدات المالية والمزايا الجبائية الممنوحة الستثمار االنشاء.

:ANSEJ  الملف المطلوب  إلنشاء المؤسسات المصغرة في اطار انساج
D :الملف اإلداري

y  نسخة من شهادة المياد رقم 13؛
y نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة الجنسية ؛
y نسخة للمؤهل مصادق عليها ) ديبلوم ، شهادة العمل،... (؛
y شهادة اإلقامة؛
y  .10 صورة شمسية

D :الملف المالي
y فاتورة شكلية للمعدات والتجهيزات ) معفية من الرسوم ( ؛
y فاتورة شكلية للتأمينات متعددة  أو شاملة المخاطر للمعدات أو التجهيزات باحتساب كل الرسوم؛
y .فاتورة أو كشف لتهيئة المحات) معفية من الرسوم (  ، اذا اقتضى االمر

D :CASNOS و CNAS الوثائق المطلوبة  تجاه
y 02( شهادة  مياد رقم 13 ؛(
y .شهادة الحالة تجاه المصالح الضريبية

: )CNAC(  الصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة  الوطنية -III
يمكــن أن يســتفيد مــن مزايــا ودعــم  هــذا الجهــاز CNAC مــن أجــل إنجــاز و اســتغال أالســتثمار كل مــن  رجــال البحــر، المهنييــن 
،الجامعييــن البطاليــن، و فئــة الشــباب البطــال ، أبنــاء البحــارة البطاليــن ... الــخ ، الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 30 و 50 ســنة، 

ــري. ــار جزائ ــن دين ــتثمار 10 ماليي ــاوز االس ــى أن يتج عل
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تتمثل المساعدات المقدمة للبطالين المتعاملين في:

y مساعدات مالية ) قروض بدون فوائد و اإلعفاء من نسب الفوائد ( ؛
y .)مساعدات ضريبية وشبه ضريبية ) مرحلة اإلنجاز مرحلة االستغال

ان مستوى االستثمار هو عشرة )10( مليون دينار وحدد تمويل المشاريع االستثمارية على  مستويين:

التركيب المالي :
 يفوق 5000000  دج وأقل من أو يساوييقل أو يساوي 000 000 5  دجاالستثمار

000 000 10 دج

2 ٪     1 ٪     المساهمة الشخصية
28 ٪     29 ٪     قرض بدون أجر
70 ٪ القرض البنكي

 مدة القرض 8 سنوات منها 3 سنوات فترة تأجيل
 ٪ 70

مدة القرض 8 سنوات منها 3 سنوات فترة تأجيل

مالحظــة: يتــم تســديد القــرض بــدون فائــدة بدايــة  مــن الســنة الثامنــة) 8( لمــدة خمــس ســنوات بــدون فوائــد.  وبالتالــي فــإن ســداد 
القــرض البنكــي والقــرض بــدون فائــدة  PNRســوف يتــم علــى مــدى ثاثــة عشــر)13( ســنة.

قرض بنكي بتكفل كلي بالفوائد من طرف الخزينة العمومية.

المزايا الجبائية:

1  في مرحلة اإلنجاز :
y القتناء السلع والمعدات و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمار؛ )TVA( اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة
y تطبيق تخفيض بنسبة 5 ٪ في حقوق  الجمركة على السلع و المعدات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق االستثمار؛
y اإلعفاء من حق التحويل مقابل الدفع عن المقتنيات العقارية إلنشاء النشاط؛
y .اإلعفاء من حقوق تسجيل عقود إنشاء مؤسسات المصغرة

2. في مرحلة االستغالل:
تمنح مزايا جبائية إلى المشاريع المصغرة )لفترة من ثاث سنوات بداية )03(  من انطاق النشاط أو ستة  )06( سنوات

عندما يكون المشروع  يقع في منطقة خاصة(.

يتــم تمديــد هــذه الفتــرة بســنتين  ) 02 ( ســنوات عندمــا يقــوم صاحــب المشــروع الشــاب بتوظيــف ثاثــة ) 03 (موظفيــن علــى األقــل 
لمــدة غيــر محــددة.

تخص هذه المزايا:
y  ــى ــة عل ــي IRG ، والضريب ــل اإلجمال ــى الدخ ــة عل ــركات IBS، و الضريب ــاح الش ــى أرب ــة عل ــن الضريب ــي  م ــاء الكل اإلعف

النشــاط المهنــي TAP ؛
y . اإلعفاء من الرسم على العقار بالنسبة للمباني و وماحق  المباني المستعملة في أنشطة المؤسسات المصغرة
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: ) CNAC ( شروط التأهيل للبطالين المتعاملين في  اطار
يستفيد الشباب البطال من مساعدة  الصندوق الوطني للتأمين عن  البطالة شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المبينة أدناه:

أن يتراوح عمره بين 30  و 50 سنة ؛. 1
ان يكون من جنسية جزائرية ؛. 2
أن اليكون  قد شغل  وظيفة بأجرة أو مارس نشاطا لحسابه الخاص  حين تقديم الطلب للحصول على المساعدة؛. 3
أن يكــون مســجا  لــدى مصالــح الوكالــة الوطنيــة للتشــغيل بصفــة طالــب عمــل او أن يكــون مســتفيدا مــن مزايــا  . 4

الصنــدوق الوطنــي للتأميــن عــن البطالــة؛
أن يتمتع بالتأهيل المهني و / أو لديه خبرة ذات صلة بالنشاط المطلوب؛. 5
أن يكون قادرا على حشد القدرات المالية الكافية للمساهمة في تمويل مشروعه؛. 6
أن ال يكون قد استفاد من دعم في مجال انشاء النشاط .. 7

 »CNAC«   تكوين ملف القرض في اطار جهاز
يقدم ملف القرض، على ثاث )03( نسخ، منها نسخة أصلية واحدة، من طرف المرافق ))CNAC  الى البنك لتمويل المشروع.

ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية :

طلب تمويل موجه الى البنك ؛. 1
نسخة من شهادة المياد رقم 12؛. 2
شهادة اإلقامة ؛. 3
دبلوم او شهادة  التأهيل المهني أو الخبرة ؛. 4
نسخة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ؛. 5
6 . CNAC شهادة التأهيل والتمويل أو المطابقة والتمويل منجزة من قبل  جهاز
نسخة من مخطط العمل، مرفوقة بفواتير شكلية و / أو كشوف تقديرية ألعمال التهيئة المزمع انجازها؛. 7
نسخة من السجل التجاري و / أو وثيقة تسجيل أخرى (بطاقة الحرفي ، رخصة النقل...( ؛. 8
نسخة من القانون االساسي للمؤسسة في حالة الشخص المعنوي  ؛. 9

نسخة من شهادة الوجود أو بطاقة الضرائب؛. 10
تقرير عن زيارة المحل الذي سيزاول فيه  النشاط معد  من طرف CNAC ، صالح لجميع األطراف ، باستثناء األنشطة.. 11

مدونة مشاريع الصيد البحري المؤهلة في اطار جهاز )ANSEJ(  وجهاز )CNAC( (انظر البطاقات التقنية  في الملحق 02(:
وحدات غرف التبريد من حجم 0 7م3؛. 1
مصنع الثلج بسعة 08 طن / يوم ؛. 2
شاحنة مبردة معزولة؛. 3
ورشة الكهرباء وإصاح المحركات الكهرميكانيكية ؛. 4
ورشة صيانة و معايرة األجهزة أإللكترونية و معدات الماحة والراديو ؛. 5
قارب صيد من نوع مهنة صغيرة بطول 6.8 متر، 7.5 متر و 10 متر ؛. 6
إعادة تأهيل هياكل السفن  والقوارب ؛. 7
اعادة تأهيل محركات سفن الصيد ؛. 8
و رشة خراطة ميكانيكية؛. 9

اقتناء شاحنة ورشة .. 10
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مدونة شعب تربية المائيات المؤهلة في اطار جهاز )ANSEJ(  وجهاز CNAC( )انظر البطاقات التقنية  في الملحق 02(:
انجاز  وحدة لجمع وتعبئة و توزيع منتجات تربية المائيات؛. 1
ممارسة الصيد القاري في السدود والمجمعات المائية ؛. 2
إنشاء مؤسسة لتربية المحار؛. 3
إنشاء وحدة لتسمين الجمبري في المياه العذبة؛. 4
إنشاء مزرعة لتربية االسماك في األقفاص العائمة السدود والمجمعات المائية؛. 5
إنشاء مركز للصيد القاري ؛. 6
إنشاء وحدة لصناعة أغذية االسماك ؛. 7
انشاء وحدة إنتاج الطحالب في المياه العذبة؛. 8
انشاء مزرعة أسماك في الحواض في  الوسط الريفي؛. 9

انجاز مؤسسة مصغرة لتربية أسماك الزينة ؛. 10
اقتناء  شاحنة ورشة .. 11

 :)ANGEM( الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر -IV
يمكــن أن يســتفيد مــن مزايــا ودعــم  هــذا الجهــاز ANGEM مــن أجــل إنجــاز و اســتغال أالســتثمار كل مــن  رجــال البحــر، المهنييــن 
ــل و / أو ذوي    ــنة ، دون دخ ــم 18 س ــاوز أعماره ــن تتج ــخ ، الذي ــارة  ... ال ــاء البح ــال ، أبن ــباب البط ــة الش ــن، و فئ ــن البطالي الجامعيي

مداخيــل صغيــرة غيــر مســتقرة وغيــر منتظمــة.

تهدف القروض المغرة الى تحقيق االندماج االقتصادي واالجتماعي للسكان المستهدفين من خال إنشاء أنشطة إنتاج  وسلع و خدمات .

1- مبلغ االستثمار:
الحد األقصى لاستثمار هو  1.000.000 دج .

أ . قــرض  موجــه للمشــاريع التــي ال تتجــاوز 1.000.000 دج ، فــي اطــار إنشــاء نشــاط مــن خــال اقتنــاء   معــدات صغيــرة ومــواد اوليــة  
لبــدء النشــاط  ودفــع التكاليــف الازمــة إلنطــاق النشــاط ؛

تصل مدة السداد ثماني)08( سنوات مع فترة تأجيل:

y ثاثة )03( سنوات لسداد القرض البنكي االساسي  ؛
y .سنة واحدة بالنسبة لتسديد الفائدة

ب.قــرض بــدون فائــدة القتنــاء المــواد الوليــة، حيــث  ال تتجــاوز نكلفتهــا  100.000 دج ويمكــن أن تصــل التكلفــة الــى 250.000 دج 
علــى مســتوى واليــات الجنــوب.

مدة  سداد هذا القرض   يمكن أن تصل إلى 36 شهرا .

يمكــن لجميــع المتعامليــن  ذوي المشــاريع  فــي مجــال الصيــد البحــري وتربيــة المائياتالتــي يقــل مبلغــه او يســاوي 1.000.000 دج  
االســتفادة  مــن هــذا الجهــاز .

على سبيل المثال : دراجة نارية مع مقصورة معزولة ، اعادة وضع المحركات ، شبكة الصيد ، وإعادة التأهيل ، ونقاط البيع ،الخ ....
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2-المزايا المقدمة من  قبل هذا الجهاز :
i. قرض بدون فائدة:

• 29 ٪ مــن التكلفــة اإلجماليــة للنشــاط  المــراد إنشــاءه القتنــاء المعــدات الصغيــرة و المــواد األوليــة مــن أجــل بــدء النشــاط الــذي 
ال يتجــاوز 1.000.000 دج ؛

• 100 ٪ من التكلفة اإلجمالية في ما يتعلق بشراء المواد االولية والتي ال يمكن أن تتجاوز 100.000 دينار جزائري. 

ب . قرض بنكي :

حــدد  مســتواه بنســبة  70 ٪ مــن التكلفــة اإلجماليــة للنشــاط الــذي ال يتجــاوز000.000 1 دج  وذلــك فــي اطــار  إنشــاء نشــاطات اقتنــاء 
المعــدات  الصغيــرة والمــواد االوليــة النطــاق  النشــاط .

إعفــاء كلــي لفوائــد القــروض البنكيــة 

ســيتم دفــع القــروض بــدون فائــدة و كــذا اإلعفــاء مــن نســب الفوائــد و  كــذا تخفيــض نســبة الفائــدة علــى حســاب الصنــدوق الوطنــي 
لدعــم القــوض المصغــر ) المســير مــن طــرف الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصغر (.

يمنح تأجيل  لمدة 03 سنوات لتسديد القرض البنكي الرئيسي، و سنة واحدة لتسديد الفوائد.

y :يتيح لك الحصول على ما يلي )ANGEM( جهاز القرض المصغر
D قرض بنكي صغير ؛
D . قرض بدون فائدة

y :شروط التأهيل للمتعاملين الشباب
ان  يكون عمره ثمانية عشر )18( سنة أو أكثر ؛. 1
ان يكون بدون أي دخل أو لديه دخل صغير غير مستقر و غير منتظم ؛. 2
ان تكون لديه إقامة ثابتة؛. 3
ان  يكون لديه خبرة فيما يتعلق بالنشاط المقترح ؛. 4
مساهمة شخصية بنسبة  1 ٪ من التكلفة اإلجمالية للمشروع ؛. 5
ال تتجاوز تكلفة االستثمارات اإلجمالية مبلغ 1.000.000  دج .. 6

y ؛ )ANGEM( هيكل التمويل
الغيــر المساهمة الفرديةنطاق التطبيق القــرض 

ــبة  ــع لنس ضخاض
الفائــدة

قرض بنكي

70 ٪ 29 ٪ 01 ٪اقتناء التجهيزات الصغيرة و المواد األولية الازمة لبدء النشاط

وضع القرض البنكي:
يتكون الملف من الوثائق التالية :

دفع المساهمة الشخصية ؛. 1
دفع القرض الغير خاضع لنسبة الفائدة )PNR( من طرف)ANGEM( ؛. 2
قد االنتساب لصندوق الضمان طوال مدة القرض البنكي؛. 3
مقرر يتضمن المزايا و اإلعانات المقدمة من طرف جهاز القرض المصغر ؛. 4
5 ..)ANGEM( األمر باستام الصك المحرر من طرف
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ج- مدة القرض البنكي :
مدة القرض البنكي ثمانية )08( سنوات، منها ثاث )03( سنوات فترة إرجاء.

إعفاء كلي لنسبة الفائدة للقروض البنكية 

تكوين الملف:
يتــم تقديــم ملــف القــرض، علــى نســختين )02( واحــدة منهــا  أصليــة، مــن طــرف العــون المرافــق لوكالــة  )ANGEM( لــدى البنــك 

لتمويــل المشــروع.

ويتكون هذا الملف من األجزاء التالية :
طلب خطي موقع من قبل المتعامل ؛  .1

نسخة من عقد المياد رقم 12؛  .2
شهادة اإلقامة؛  .3

شهادة ، تأهيل مهني أو خبرة ؛  .4
نسخة مصا دق عليها من بطاقة الهوية الوطنية أومن رخصة السياقة ؛  .5

نسخة من قرار التأهيل و التمويل ؛  .6
نسخة من عقد اإليجار لمدة سنتين على األقل قابلة للتجديد؛  .7

نســخة مــن الدراســة التقنيــة واالقتصاديــة ، المعــدة مــن طــرف المتعامــل رفقــة الوكالــة )ANGEM( والمرفقــة بفواتيــر   .8
شــكلية للتجهيــزات والمــواد ، و / أو الســلع و / أو المــواد األوليــة و / أوالتقديــر الكمــي ألشــغال التهيئــة المــراد إنجازهــا؛

تقدير تأمين المعدات والمواد المراد اقتناؤها لسنة واحدة؛  .9
10. نسخة من السجل التجاري / بطاقة الحرفي / أوأي وثيقة تسجيل أخرى ؛

11. نسخة من بطاقة الضريبة أو شهادة الوجود؛
12. تقريــر عــن زيــارة محــل النشــاط، المعــدة مــن طــرف العــون المرافــق  )ANGEM( و الممضــاة مــن طــرف المتعامــل ، 

باســتثناء األنشــطة غيــر المســتقرة.

)ANDPME( الصندوق الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .V
ــر  ــة لتطوي ــة الوطني ــة لتنفيذالسياس ــو أداة الدول ــطة )ANDPME( ه ــرة والمتوس ــات الصغي ــر المؤسس ــي لتطوي ــدوق الوطن الصن

ــي:  ــة هــي كالتال ــام هــذه الوكال ــإن مه ــرة والمتوســطة . و فــي هــذا الصــدد ف الشــركات الصغي

y تنفيذ استراتيجية القطاع لترقية  و تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛
y تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة و ضمان متابعتها ؛
y ترقية الخبرة والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة ؛
y متابعة  تطور ديموغرافية الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث اإلنشاء ، التوقف و تغيير النشاط ؛
y إجراء دراسات حول الشعب  و تقارير التوقعات االقتصادية الدورية؛
y جمع واستغال ونشر معلومات محددة في مجال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛

و حسب حجم الشركة ، يتم قبول المؤسسات  ذات الحجم الذى يتراوح بين 01 و250 موظف دائم.
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ما هي شروط المؤهلة قبول المؤسسات؟
y مؤسسة  جزائرية ؛
y في نشاط منذ سنتين؛
y . ذات هيكلة مالية متوازنة

ألي نوع من التأهيل ؟
دراسة ما قبل التشخيص أو التشخيص؛. 1
دعم لاستثمار غير المادي؛. 2
دعم االستثمار المادي ؛. 3
التكوين  و المساعدة الخاصة.. 4

نشــير إلــى أن  جميــع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــاع الصيــد البحــري  و تربيــة المائيــات، والتــي توظــف  مــن  1 الــى  
ــرة  ــات الصغي ــل المؤسس ــي لتأهي ــج الوطن ــد البرنام ــع بفوائ ــن ان تتمت ــل )02( يمك ــى األق ــنتين عل ــدة س ــون لم ــخصا يعمل 250 ش

ــطة . والمتوس

تكوين الملف:
y طلب موجه إلى السيد الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛
y بيان هوية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ؛
y نسخة من ا لسجل التجاري جاري الصاحية) نسخة من الحالة الضريبية (؛
y للعامين الماضيين( تقبل الحصيلة الجزافية (؛ ( TCR نسخة من الحصيلة المالية) األصول والخصوم و
y  ؛CNAS، CASNOS ،CACOBATPH  نسخة من البطاقة الضرائبية ، بيان الوضعية اتجاه
y النظام األساسي للشركة؛
y .)RIB رقم تقرير التفاصيل البنكية )بيان الهوية البنكية
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:)ANDPME( مصفوفة المساعدات المالية المقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
1 . مصفوفــة تحــدد كيفيــات التمويــل و إنجــاز نشــاطات التأهيــل لنموذجيــة المؤسســات المتوســطة ‘’ ANDPME ‘’ التــى توظــف مــن  

50الــى 250 شــخصا.

تنقسم نشاطات التأهيل المقبولة التي عددها تسعة )09( إلى ثاث مراحل:

التكلفة العنوان
القصوى 
للنشاط

مساهمة اعانة الدولة
المؤسسة )دج(

نسبة التخفيض 
من قبل الخزينة 

جدول 
التنفيذ دجالنسبة

التشخيص  القبلي ر.أ أقل من 2.000 
مليون دج

30 يوم 000100.0006 80400 500000%
كحد 

أقصى

التشخيص  ر.أ  أقل من 2.000 مليون 
دج

90 يوم 000500.0006 000 802 000% 500 2
كحد 

أقصى
االستثمارات 
غير المادية 

للمؤسسات ذات 
رقم أعمال:

ر.أ  أقل من 100 
مليون دج

24 شهر802.400.000600.0006 % 3.000.000

ر.أ   بين 100 و 
500 مليون دج  

3.000.000%501.500.0001.500.0006

ر.أ   بين 500 و 
1000 مليون دج

4---ال شيء

ر.أ   بين 1000 و 
2000 مليون دج

2---ال شيء

ر.أ أقل من 100 
مليون دج

15 000 000%101 500 00013 500 0003,5

ر.أ  بين 100 و 
500 مليون دج  

3

ر.أ  بين 500 و 
1000 مليون دج

2

ر.أ  بين 1000 و 
2000 مليون دج

1

االستثمار المادي ذو أولوية  ر.أ أقل من 
2000 مليون دج

30 000 000--30 000 0002,5

االستثمار التكنولوجي و نظم 
المعلوماتية ر.أ  اقل من 2000 مليون دج

15 000 000%406 000 0009 000 0004

التكوين 
والمرافقة 

المتخصصة ر.أ 
اقل من 2000 

مليون

---000 000100 80400 %000 500التأطير

0006 000200 80800 %000 000 1التدريب

0006 000 0004 000 201%000 000 5االعتماد
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2.   مصفوفــة تحــدد كيفيــات التمويــل و إنجــاز نشــاطات التأهيــل لنموذجيــة المؤسســات الصغيــرة ‘’ ANDPME ‘’ التــى توظــف مــن  10الى 49 
. شخصا

تنقسم نشاطات التأهيل المقبولة التي عددها تسعة )09( إلى ثاث مراحل:

التكلفة العنوان
القصوى 
للنشاط

مساهمة اعانة الدولة
المؤسسة )دج(

نسبة التخفيض 
من قبل الخزينة 

جدول 
التنفيذ دجالنسبة

التشخيص  القبلي 

ر.أ أقل من 2.000 مليون دج

51 يوم 00050.0006 80200 000% 250
على 

األكثر

التشخيص

ر.أ أقل من 2.000 مليون دج

54 يوم 000250.0006 000 801 000% 250 1
على 

األكثر

االستثمارات 
غير المادية 

للمؤسسات ذات 
رقم أعمال:

ر.أ  أقل من100 
مليون دج

42 شهر801.200.000300.0006 % 1.500.000

ر.أ   بين 100 و 
500 مليون دج

1.500.000%50750.000750.0006

ر.أ بين 500 و 
0001 مليون دج

4---ال شيء

ر.أ بين 1000و 
2000 مليون دج

2---ال شيء

ر.أ أقل من 100 
مليون دج

7 500 000%10750 0006 750 0003,5

ر.أ  بين 100 و 
500 مليون دج  

3

ر.أ  بين 500 و 
1000 مليون دج

2

ر.أ  بين 1000 و 
2000 مليون دج

1

االستثمار المادي ذو أولوية  ر.أ أقل من 
2000 مليون دج

15 000 000--15 000 0002,5

االستثمار التكنولوجي و نظم 
المعلوماتية ر.أ  اقل من 2000 مليون دج

7 500 000%403 000 0004 500 0004

التكوين 
والمرافقة 

المتخصصة ر.أ 
اقل من 2000 

مليون

---000 00050 80200 %000 250التأطير

0006 000100 80400 %000 500التدريب

0006 000 0002 20500%000 500 2االعتماد
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3. مصفوفة تحدد كيفيات التمويل و إنجاز نشاطات التأهيل لنموذجية المؤسسات المصغرة ‘’ ANDPME ‘’ التى توظف من  1الى 9 أشخاص.

تنقسم نشاطات التأهيل المقبولة التي عددها تسعة )09( إلى ثاث مراحل:

التكلفة العنوان
القصوى 
للنشاط

مساهمة اعانة الدولة
المؤسسة )دج(

نسبة التخفيض 
من قبل الخزينة 

جدول 
التنفيذ دجالنسبة

التشخيص  القبلي 

ر.أ أقل من 2.000 مليون

ايام على 0003,5 00020 8020 000% 100
األكثر6

 المؤسســات الصغيــرة أو المصغــرة ال تحتــاج الــى التشــخيص اإلســتراتيجي الكلــي نظــراالتشخيص
 لصغــر حجمهــا.

االستثمارات 
غير المادية 

للمؤسسات ذات 
رقم أعمال:

ر.أ  أقل من 100 
مليون دج

600.000 % 80480.000120.0006 42
ىشهرا

ر.أ   بين 100 و 
500 مليون دج

600.000%50300.000300.0006

ر.أ بين 500 و 
1000 مليون دج

4---ال شيء

ر.أ بين 1000 و 
2000 مليون دج

2---ال شيء

رقم المبيعات أقل 
من 100 مليون دج

300 000%10300 0002 700 0003,5

رقم المبيعات ما بين 
100 و 500 مليون دج

3

أرقام المبيعات بين 
500 و 1000 مليون دج

2

أرقام المبيعات 
بين 1000 و 2000 

مليون دج

1

االستثمار المادي ذو أولوية 

ر.أ أقل من 2000 مليون دج

6 000 000--6 000 0002,5

االستثمار التكنولوجي و نظم المعلوماتية 
ر.أ  اقل من 2000 مليون دج

3 000 000% 401 200 0001 800 0004

التكوين 
والمرافقة 

المتخصصة ر.أ 
اقل من 2000 

مليون

---000 00020 80 80 %000 100التأطير

0006 00040 160 80 %000 200التدريب

0006 000800 20200% 000 000 1االعتماد
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:)ANDI(  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -IV 

ــة  ــة الوطني ــاز الوكال ــا جه ــن مزاي ــتفيد م ــات أن تس ــة المائي ــري  وتربي ــد البح ــال الصي ــي مج ــدة ف ــتثمارات الجدي ــكل االس ــن ل يمك
ــتغال. ــاز و االس ــل اإلنج ــال مراح ــتثمار)ANDI( خ ــر االس لتطوي

يتوفر الجهاز على نظامين:

1. النظام العام:

  فهو ينطبق على االستثمارات المنجزة خارج مناطق المراد تطويرها و يتميز هذا النظام بما يلي:

أ- مزايا في مرحلة اإلنجاز:
y  ــة علــى الســلع الغيــر مســتثناة و المســتوردة والتــي تدخــل مباشــرة فــي إنجــاز المشــروع اإلعفــاء مــن الحقــوق الجمركي

ــتثماري؛ االس
y  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة المضافــة فيمــا يخــص الســلع والخدمــات الغيــر مســتثناة ، المســتوردة أو المقتنــاة محليــا

التــي تدخــل مباشــرة فــي إنجــاز المشــروع االســتثماري ؛
y .اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بتعويض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار المعني
y  اإلعفــاء مــن حقــوق التســجيل و حقــوق اإلشــهار العقــاري و التعويــض العقــاري الخــاص بعقــود االمتيــاز لألراضــي المبنيــة

و الغيــر مبنيــة الموجهــة إلنجــاز المشــاريع االســتثمارية.

ب - مزايا في مرحلة االستغالل:
 بعــد معاينــة الدخــول فــي النشــاط  مــن طــرف المصالــح الجبائيــة و بنــاء علــى طلــب مــن المســتثمر يســتفيد هــذا األخيــر لفتــرة 

ثــاث )03(  ســنوات مــن   :

y ؛IBS اإلعفاء من
y .TAP اإلعفاء من

و يمكن أن تمدد هذه الفترة إلى خمس سنوات للمشاريع التي توفر أكثر من 101 منصب شغل.

2. النظام االستثنائي:

 يطبق على االستثمارات المنجزة  في واليات الجنوب و الهضاب العليا (المقرر  رقم 95/10 المؤرخ في :1002/21/22 (:
واليات الجنوب : أدرار ، بسكرة، بشار ، الوادي ، غرداية ، األغواط، إليزي، ورقلة، تمنراست، تندوف .

واليات الهضاب العليا :

y . جميع بلديات الواليات التالية : باتنة ، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة ، نعامة، سعيدة، تبسة و  تيارت
y  بعــض بلديــات الواليــات التاليــة : 10 بلديــات مــن البويــرة ، 8 بلديــات مــن بلعبــاس ،20  بلديــة مــن المديــة ، 3 بلديــات مــن

ميلــة، 13 بلديــة مــن أم البواقــي، 14 بلديــة  مــن ســطيف ، 24 بلديــة مــن ســيدي بلعبــاس،9  بلديــات مــن ســوق أهــراس، 
12 بلديــة مــن تلمســان و 9 بلديــات مــن تيسمســيلت .
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أ- مزايا في مرحلة اإلنجاز )03 سنوات( :
y اإلعفاء من دفع حق نقل الملكية بتعويض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار المعني ؛
y  تطبيق رسم ثابت فيما يخص التسجيل بمعدل )‰2(، لعقود تأسيس الشركات و زيادات رأس المال
y تكفل جزئي أو كلي بنفقات أعمال البنية التحتية الازمة إلنشاء االستثمار من قبل الدولة ، بعد تقييم من الوكالة ؛
y  اإلعفــاء مــن الرســم علــى القيمــة المضافــة فيمــا يخــص الســلع والخدمــات الغيــر مســتثناة ، المســتوردة أو المقتنــاة محليــا

التــي تدخــل مباشــرة فــي إنجــاز المشــروع االســتثماري ؛
y  ــة علــى الســلع الغيــر مســتثناة و المســتوردة والتــي تدخــل مباشــرة فــي إنجــاز المشــروع اإلعفــاء مــن الحقــوق الجمركي

ــتثماري. االس
y  اإلعفــاء مــن حقــوق التســجيل و حقــوق اإلشــهار العقــاري و التعويــض العقــاري الخــاص بعقــود االمتيــاز لألراضــي المبنيــة

و الغيــر مبنيــة الموجهــة إلنجــاز المشــاريع االســتثمارية.

ب - مزايا في مرحلة االستغالل )10 سنوات(:
بعد ماحظة عملية البدء من طرف المصالح الضريبية بناء على طلب من المستثمر يستفيد هذا األخير من:

y ؛ TAP والضريبة على النشاط المهني IBS إعفاء لمدة 10 سنوات من النشاط الفعلي من ضريبة الدخل على الشركات
y  اإلعفــاء مــن الرســوم العقاريــة علــى األمــاك التــي تدخــل فــي إطــار االســتثمار و ذلــك ابتــداءا مــن تاريــخ االقتنــاء و  لمــدة

10 ســنوات .
y  الــذي يتــم العمــل )MINAPPËCH( كمــا يتــم االســتثمار علــى مســتوى موانــئ الصيــد وفقــا لإلعــان عــن مناقصــة وطنيــة

.)SOGEPORTS( بــه كل ســنة مــن قبــل مصالــح شــركة تســيير مســاهمات الدولــة / موانــئ

كيفيات المشاركة و معالجة الملفات :
وفقا لقانون الصفقات العمومية.

ج- االستثمارات المعنية هي:
y غرفة تبريد؛
y الة صناعة الجليد ؛
y ورشة إصاح السفن ؛
y محطة التزويد بالمازوت ؛
y وسائل الرفع؛
y مصنع الثلج و مستودعات التبريد ؛
y نادي للصيادين ؛
y واجهة المبيعات ؛
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الملحق 02 :
ــة   تقني ــات  ق بطا

1.  الصيد البحري

قائمة المشاريع:
وحدة غرفة التبريد بسعة  70 م3 . 1

آلة صنع الجليد بسعة 08 طن / يوم ؛. 2

شاحنة التبريد ؛. 3

ورشة كهرباء وصيانة المحركات االكتروميكانيكية ؛. 4

ورشة صيانة و معايرة األجهزة اإللكترونية، و معدات الماحة والراديو؛. 5

انشاء نقاط بيع منتجات الصيد البحري و تربية  المائيات  ؛. 6

قوارب الصيد من نوع المهن الصغيرة ذات األطوال: 6.80م، 7.50م، و 10م ؛ . 7

إعادة تأهيل بنيات و هياكل السفن؛. 8

تجديد محركات سفن الصيد ؛. 9

ورشة خراطة ميكانيكية؛. 10

شاحنة مجهزة بورشة ميكانيكية.. 11

1- وحدة غرفة التبريد بسعة  70 م3

 التعيين 

 P8LL400 غرف التبريد     

          وحدة تكثيف الهواء من طراز P8LL400 بقوة 10 حصنة

          وحدة تكثيف الهواء من طراز P8LG300 بقوة 7.5 حصنة

 التوابع التقنية للتركيب

اليد العاملة و النقل

 محزن الجليد بسعة 2.5 طن / غرفة التبريد ذات سعة 30م3  مجهزة

  آلة صنع الجليد من طراز  AMS 25 بسعة 2.5 طن في اليوم  

  السعر اإلجمالي  ب : دج دون رسوم  : 000.00 650 2
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2. آلة صنع الجليد بسعة 80 طن / يوم 

سعر الوحدة بدون رسوم )دج(تعيين معدات إنتاج و تخزين الجليد

02 عربتين لنقل الجليد

2.000.000 06 حوامل  للجليد

وحدة تحكم ألي لتوزيع الجليد

3. شاحنة التبريد 
4.000.000مبلغ الشاحنة للتبريد ذات السعة 12 م3

4. ورشة كهرباء وإصالح المحركات اإلكتروميكانيكية

سعر الوحدة بدون رسوم )دج(التعيين

9.295.000 معدات الورشة 

5. ورشة صيانة و معايرة األجهزة اإللكترونية، و معدات المالحة والراديو

سعر الوحدة بدون رسوم )دج(التعيين

9.548.000 معدات الورشة 

6. انشاء نقاط بيع منتجات الصيد البحري و تربية  المائيات  

سعر الوحدة بدون رسوم )دج(التعيين

5.850.000 معدات نقاط البيع )60م2(

7. قوارب الصيد من نوع المهن الصغيرة :
قارب صيد مصنوع  من األلياف الزجاجية  و بكامل معداته

سعر الوحدة بدون رسوم )دج(التعيين

000,00 680قارب صيد بطول 4.80 م

000,00 500 5قارب صيد بطول 7.50 م

000,00 000 8قارب صيد بطول 10 م

000,00 000 9قارب صيد بطول 12 م
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قارب صيد من نوع المهن الصغيرة 

الوحدةالتعيين

6,80الطول )م(

2,40العرض )م( 

2,80الحمولة )سعة حمولة السفينة( 

55القوة )الحصان(

000 500 1سعر هيكل السفينة مع كلفة األشغال 

000 220آلة االستطاع 

000 1000سعر المحرك )دج(

000 500رافعة الشباك

000 193معدات األمن

000 513 2سعر الوحدة بكامل التجهيزات )دج(

قارب صيد من نوع المهن الصغيرة 

الوحدةالتعيين

7,50الطول )م(

2,70العرض )م( 

3,5الحمولة )سعة حمولة السفينة(

90القوة )الحصان(

000 980 1سعر هيكل السفينة مع كلفة األشغال 

000 220آلة االستطاع 

000 900 1سعر المحرك )دج(

000 500رافعة الشباك

000 193معدات األمن

000 793 4سعر الوحدة بكامل التجهيزات )دج(
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قارب صيد من نوع المهن الصغيرة 

الوحدةالتعيين

10الطول )م(

3,00العرض )م( 

7الحمولة )سعة حمولة السفينة(

160القوة )الحصان(

000 700 3سعر هيكل السفينة مع كلفة األشغال 

000 100 3آلة االستطاع 

000 220سعر المحرك )دج(

000 500رافعة الشباك

000 193معدات األمن

000 713 7سعر الوحدة بكامل التجهيزات )دج(

8. إعادة تأهيل بنيات و هياكل السفن 

المبلغ )دج(التعيين

ــنوات  ــه 08 س ــر ل ــى 6 م  دون جس ــن 4.80  م إل ــد م ــارب صي ق
ــررة. ــل مب ــتغال المتواص ــن االس م

200 الى 000,00 300  من 00 000

قــارب صيــد مــن نــوع المهــن الصغيــرة مــن 6.80 م إلــى 10 م 
ــه 10 ســنوات مــن االســتغال المتواصــل مبــررة. ل

420 الى 000,00 525  من 000,00

ــردين ،  ــد الس ــر ،صي ــباك صناني ــاحلي : ش ــد الس ــفينة الصي س
جيــاب و غيرهــا مــن 12 م إلــى 18 م لهــا علــى األقــل 10 ســنوات 

مــن االســتغال المتواصــل مبــررة؛   

1800 الى 000,00 250 2  من 000,00

ســفينة الصيــد فــي عــرض البحــر بــكل أنواعهــا أطــول مــن 20 
م، لهــا أكثــر مــن 12 ســنة مــن االســتغال المتواصــل مبــررة؛  

 من 2400000  الى 000,00 000 3

الســفن  أنــواع  كل  بنيــة  و  لهيكلــة  جــذري  تأهيــل  إعــادة 
المصنوعــة مــن الخشــب/ الحديــد / البوليســتر لهــا علــى األقــل 
18ســنة مــن االســتغال المتواصــل مبــررة و بعــد فحــص خبيــر 

هندســة معماريــة  فــي الماحــة.   

 من 7200000,00 الى 000,00 000 9
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تجديد محركات سفن الصيد  .9

المبلغ )دج(التعيين

المحرك :

قارب دون جسر من 4.80 م إلى 5.20 م 

•  4.80  قوة دفع المحرك الخارجي  : 25 حصان؛
• 5.20  قوة دفع المحرك الخارجي : 25 حصان .

380 000,00
380 000,00

قارب بجسر من 6.80 م إلى 10 م 

• 7.50/6.80 م قوة دفع المحرك الداخلي  : 25 حصان  ؛
• 9.00 / 10 م قوة ا دفع المحرك الداخلي  :120 حصان ؛

• 9.00 م قوة دفع المحرك الداخلي : 250 حصان ؛
• 12.00 م قوة دفع المحرك الداخلي: 175 حصان .

1 000 000,00
2 100 000,00
3 500 000,00
2 900 000,00

تجديد محرك سفينة صيد السردين :

القــوة  ذات  الحديــد   و  البوليســتر  الخشــب،  مــن  )البنيــة  
 : لقصــوى( ا

• 10 م بقوة 140 حصان ؛
• 12 م / 14 م بقوة 280 حصان؛

• 16م إلى 19 م بقوة 450 حصان. 

3400 000,00
3900 000,00

7 500 000,00

تجديد محرك سفينة جيبية على الساحل 

 )البنية  من الخشب، البوليستر و الحديد  ذات القوة القصوى(:

• سفينة جيبية 14.00 م بقوة 380 حصان ؛
• سفينة جيبية من 16.00 م  إلى 19.00 م بقوة 450 حصان

7 200 000,00
 8 700 000,00

10. ورشة خراطة مكانيكية 

المبلغ )دج(الكميةالتعيين

000.00 850 011خراطة موازية : 2000 مم 

000.00 650 011آلة خرط 2.5 

000.00 01650منشار ميكانيكي 400   

000.00 01450ضاغط عمودي 32 مم 

000.00 01320المجزئ

000.00 01230صينية دائرية 

000.00 150 5المجموع دون رسوم

500.00 875الرسم على القيمة المضافة   17%

500.00 025 6المجموع  مع كل الرسوم
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2/ تربية المائيات 
قائمة المشاريع:

إنجاز وحدة لجمع وتكييف و توزيع منتجات تربية المائيات ؛. 1
انجاز مزرعة الستغال األسماك في إطارالصيد القاري ؛. 2
إنشاء نقطة بيع األسماك؛. 3
إنجاز وحدة لصنع األغذية ؛. 4
إنشاء مكتب دراسات في مجال تربية  المائيات ؛. 5
إنشاء مؤسسة مصغرة لتربية األسماك في األحواض الطبيعية بالمناطق الريفية ( تربية البلطي ) ؛  . 6
بطاقة تقنية إلنشاء مؤسسة مصغرة لتربية  أسماك الزينة ؛. 7
شاحنة ورشة. 8

1. انجاز وحدة لجمع وتكييف و توزيع منتجات تربية المائيات 

وصف المشروع :
y   كلفة العملية:  9.000.000 دج
y مناصب الشغل: 03 مناصب مباشرة
y 2المساحة الازمة: 100 م

جدوى المشروع:   
 تتميــز منتجــات المــوارد الصيديــة بســرعة التلــف و لهــذا يجــب أن يخضــع تســويقها بالضــرورة  إلــى شــروط  صحيــة جيــدة حســب  

التنظيــم الســاري المفعــول.

إن إنشــاء وحــدات التكييــف وفــق المعاييــر المطلوبــة فــي المناطــق الداخليــة للوطــن يســمح بالمحافظــة علــى المنتــج لتوفيــر نوعيــة 
جيــدة للمســتهلك. 

 يشــمل تســويق منتجــات تربيــة المائيــات مــزارع االســماك وأنشــطة الصيــد القــاري مــن جهــة  كمــا يشــمل أســماك الوســط الطبيعــي 
مــن جهــة أخــرى.

وســيتم تجهيــز تلــك الوحــدات المتخصصــة فــي تســويق المائيــات بالمعــدات الازمــة للحفــاظ علــى نوعيــة األســماك و حمايــة صحــة 
لمستهلكين. ا

آثار المشروع :
y  تزويد المستهلك بمنتج صيد يتوافق مع المعايير الصحية النظامية؛
y   .ضمان تموين المدن الداخلية بمنتجات الصيد وتربية  المائيات

محتوى المشروع :
اإلنجازات المادية :

y ، بناء هندسي مدني
y .حجرة مولد الكهرباء

التجهيزات:

y ، غرفة التبريد
y ، شاحنة التبريد
y ، مولد الكهرباء
y .معدات أخرى
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التكلفة التقديرية للمشروع :

التكلفة التقديرية ب  دج  الكميةالتعيين

الهندسة المدنية :

البناية

حجرة مولد الكهرباء

100 م2
04 م2

1400.000 

التجهيزات:

-  غرفة تبريد سلبية  

-  شاحنة التبريد

-  مولد الكهرباء 

 -  أخرى

01 (30م2)
01

 KVA15

2.500.000 
1.900.000 
2.500.000 

700.000 

 9.000.000المجموع

تقدر تكلفة وحدة التكييف والتغليف ب 9.000.000   دج

2. انجاز مزرعة الستغالل األسماك في إطار الصيد القاري :
موقع المشروع:

 يتــم تجســيد المشــروع بالقــرب مــن الســدود و الحواجــز المائيــة التــي تــم اســتزراعها فــي إطــار الحمــالت التــي قامــت بهــا وزارة 
ــرة, ــة فــي الســنوات االخي ــد البحــري و المــوارد الصيدي الصي

وصف المشروع:
كلفة المشروع: 1.000.000  دج  �
اإلنتاج المتوقع للقارب الواحد : 50  طن سنويا �
المناصب الشاغرة:    06  مناصب مباشرة �

جدوى المشروع: 
تمثــل المســطحات المائيــة للســدود والحواجــز المائيــة التــي كانــت محــل تعييــن فــي المخطــط التوجيهــي  لتنميــة نشــاطات الصيــد 
ــب  ــدرات   يج ــر 2007 ، ق ــي 16 أكتوب ــة ف ــس  الحكوم ــرف مجل ــن ط ــه م ــادق علي ــاق 2025 و المص ــات  أف ــة المائي ــري و تربي البح

تثمينهــا فــي  مجــال الصيــد القــاري.

تغطــي مســاحة هــذه القــدرات  المائيــة الموزعــة علــى مســتوى التــراب الوطنــي  6100 هكتــار مواتيــة لتطويــر االســتزراع الســمكي 
المكثــف ، حيــث تعمــل وزارة الصيــد البحــري و المــوارد الصيديــة  علــى تطويــر اســتزراع األســماك فــي إطــار التســيير المائــي المكمــل 

و المتكامــل ,

منــذ ســنة 1985 ، وســعيا لتثميــن المســاحات المائيــة عــن طريــق االســتزراع الســمكي  بمضاعفــة وتنويــع الكائنــات الحيــة فــي  المياه 
العذبــة ، أجــرت الجزائــر عــدة حمــالت اســتزراع  و إعــادة اســتزراع  المســطحات المائيــة  بأنــواع االســماك عــن طريــق التكاثــر المراقــب.

جــذب هــذا االســتزراع الســمكي ذو القيمــة التجاريــة الجيــدة المســتثمرين الخــواص  وشــجعهم علــى ممارســة  نشــاط الصيــد القــاري  
فــي الســدود.
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و فــي إطــار برنامــج تطويــر القطــاع  تــم إنشــاء عــدة مشــاريع نموذجيــة فــي مجــال تربيــة المائيات،  مــن بينهــا  مفرختيــن متحركتين  
لضمــان تزويــد مــزارع الميــاه العذبــة بالبالعيــط و إطالقهــا في المســطحات المائيــة االصطناعية.

إن دعــم  وكالــة »وودت ش«  ANSEJ  يخلــق امتيــازات جديــدة فــي المســطحات المائيــة و يعــزز القــدرات اإلنتاجيــة و يســاهم بكثــرة 
فــي تغديــة ســكان االريــاف مــع العلــم أن الصيــد القــاري يســاعد علــى إســتقرار الســكان ، و تنويــع مصــادر الدخــل، وكــذا التزويــد 

بالبروتيــن الحيوانــي للســكان المحلييــن .

محتوى المشروع:
التجهيزات:

y  اقتناء قارب صيد أقل من 6 م
y  اقتناء محرك خارج  بقوة 9.9 حصان
y اقتناء شبابيك صيد
y معدات األمن

التكلفة التقديرية للمشروع :

التكلفة التقديرية دجالكميةالتعيين

التجهيزات:

- قارب صيد
BH محرك خارجي -

- شبابيك 
- معدات األمن

01

01

03

1.000.000

1.000.000المجموع

1 مليــون  دج   وقــدرت الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع ب: 

3. انشاء نقطة بيع األسماك :

وصف المشروع :
y  .  كلفة المشروع: 7.000.000  دج
y مناصب الشغل :03 مناصب مباشرة

جدوى المشروع :
تتميــز منتجــات المــوارد الصيديــة بســرعة التلــف و لهــذا يجــب أن يخضــع تســويقها بالضــرورة  إلــى شــروط  صحيــة جيــدة حســب  

التنظيــم الســاري المفعــول.

إن إنشــاء نقــاط البيــع وفــق المعاييــر المطلوبــة فــي المناطــق الداخليــة للوطــن يســمح بالمحافظــة علــى المنتــج لتوفيــر نوعيــة 
ــدة للمســتهلك.  جي

ــوارد  ــتغالل الم ــمل اس ــا يش ــة  كم ــن جه ــاري م ــد الق ــطة الصي ــماك وأنش ــزارع االس ــات م ــة المائي ــات تربي ــويق منتج ــمل تس يش
ــرى ــة أخ ــن جه ــة  م ــة البحري البيولوجي

وســيتم تجهيــز نقــاط البيــع المتخصصــة فــي تســويق المائيــات بالمعــدات الالزمــة للحفــاظ علــى نوعيــة األســماك و حمايــة صحــة 
المســتهلكين.
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أثار المشروع :
y .تزويد المستهلك بمنتج سمكي يتوافق مع المعايير الصحية التنظيمية
y .ضمان وفرة المنتجات الصيدية وتربية  المائيات  في المدن الداخلية

محتوى المشروع
اإلنجازات المادية:

y . محل يتوافق مع المعايير الصحية

التجهيزات:
y ، معدات التبريد الالزمة للحفاظ على نوعية المنتج
y مواد أخرى

الكلفة التقديرية للمشروع :

الكلفة التقديرية دجالعددالتعيين

المعدات:
- محل لإليجار

- غرفة تبريد سلبية
- واجهة عرض للتبريد

- مولد الكهرباء

01
22 م3

02
KVA15

7.000.000

7.000.000المجموع

الكلفة التقدرية للمشروع : 7.000.000 دج 

:)P/M( :4. إنجاز وحدة لصنع األغذية
المبلغ )دج(الكميةالتعيين

خــالط طاحونــة )MH( لعلــف الحيوانــات 
ــع    ــن م ــدرة 1 ط بق

 )MH1T( 2 براغي  

01850.000

0180.000دبرغي بدون حد )L6( قطره 150 مم
930000.00المجموع دون رسوم

158100.00الرسم على القيمة المضافة   17%
158100.00المجموع  مع كل الرسوم
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5. إنشاء مكتب دراسات في مجال تربية  المائيات :
المبلغ )دج(الكميةالتعيين

01360.000,00المحل 60 م2
0250.000,00مكتب 1.60/1.60 م 

0224.000,00كرسي رفيع 
0420.000,00كرسي عادي 

02120.000,00حاسوب )كامل( 
0140.000,00الة طباعة متعددة الخدمات 

0190.000,00الة طباعة )لسحب المخططات(
015.000,00كلفة الورق 

0130.000,00منضدة عمل نموذج كبير
0230.000,00منضدة منخفضة العلو 

0110.000,00خزانة من معدن 
015000,00سداد

0130.000,00مكيف هواء 
0170.000,00الهاتف / الفاكس / األنترنت 

015000,00طابعة ليزر 
889.000 دجالمجموع

6 إنشاء مؤسسة مصغرة لتربية األسماك في األحواض الطبيعية بالمناطق الريفية )تربية البلطي(:

عنوان المشروع:   االحواض الطبيعية لتربية االسماك  في المناطق الريفية.
انجاز  وتجهيز 06 أحواض طبيعية  موجهة لتربية األسماك المدمجة مع الفالحة في المناطق الريفية .

موقع المشروع :
المشروع على مقربة  من مصادر المياه العذبة .

وصف المشروع:
y كلفة المشروع: 8.000.000  دج
y اإلنتاج المتوقع : 02 طن سنويا
y مناصب الشغل:  08 مناصب مباشرة
y 06 : عدد االحواض الطبيعية
y  ابعاد االحواض الطبيعية:  400 م2/للبركة

جدوى المشروع :
 يتيــح وجــود الكميــات الكبيــرة مــن الميــاه العذبــة الموجهــة لــري األراضــي الزراعيــة  تنميــة تربيــة االســماك فــي المنــا طــق الريفيــة 

علــى أســاس االســتزراع الواســع  .

وهذا من شأنه تزويد السكان المحليين بالبروتين الحيواني مع دمج تربية األسماك في الزراعة المحلية .

إن الهــدف الرئيســي فــي تنميــة تربيــة  األســماك فــي المناطــق الريفيــة هــو المســاهمة فــي التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة و  كــذا 
تحســين و تنويــع تغديــة الســكان المحلييــن .
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ــجع  ــذي  يش ــيء ال ــردود، الش ــي الم ــرة ف ــادة معتب ــى زي ــؤدي إل ــة ي ــاحات الزراعي ــي ري المس ــماك ف ــة االس ــاه تربي ــتعمال مي إن اس
ــة. ــذه التقني ــام به ــن  لالهتم المزارعي

أثار المشروع:
y ، تنويع النشاطات ومصادر الدخل وكذا البروتين الحيواني للسكان المحليين
y تحسين المردود الفالحي باستعمال ري االراضي الزراعية بمياه األسماك المخصبة
y ,إستقرار سكان االرياف من خالل خلق فرص عمل جديدة

محتوى المشروع:
اإلنجازات المادية:

y .إنجاز و تهيئة ستة )06( أحواض بمساحة  400 م2 لكل منها
y ,إنجاز نظام تزويد المياه و كذا التفريغ

التجهيزات:

y اقتناء جهاز تهوية
y ،اقتناء الشباك
y ( األعالف و البالعيط ) شراء المدخالت

كلفة المشروع التقديرية
اكلفة التقديرية )دج(التعيين

الهندسة المدنية

- أحواض اإلنتاج
- امداد وصرف المياه

- معدات االحواض 

6.000.000

- كلفة االستزراع 
- شراء العلف

- اخرى
2.000.000

8.000.000المجموع الكلي

تقدر التكلفة اإلجمالية للمشروع : 8.000.000 دج .

7- إنشاء مؤسسة مصغرة لتربية أسماك الزينة:
ــباب  ــام الش ــرة محــل اهتم ــنوات األخي ــد اصبحــت خــالل الس ــم  ، فق ــاطات فــي العال ــدم النش ــن أق ــة م ــة أســماك الزين ــر تربي  تعتب

ــض. ــا مح ــاط اقتصادي ــرس كنش ــهادات  لتك ــي الش ــري  حامل الجزائ

عرض المشروع :
يشمل هذا المشروع كيفية تربية مختلف  أنواع أسماك الزينة .
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المشروع: محتوى 

اإلنجاز المادي:
y :انشاء أحواض منها

D تخزين الفحول ؛
D التتفقيس و التفريخ؛
D التفريخ ؛
D .التفقيس والتسمين

y انشاء  مولد كهربائي لالحواض ؛
y . المحل

والمواد: المعدات 

امصباح ضوئيمضخة الهواء
الناشرجهاز تنظيم الحرارة 

شبكة صغيرة خرطوم الهواء
جزمة عالية غسالة الزجاج

أحواضمضخة تفريخ 
االتغدية:

- طبيعية 
- إصطناعية

قارةرة األوكسجين 

- مواد العالج 
- جهاز التحليل 

ملقاف
شباك صيد البالعيط 

مصفاة 

- تحت الرمل 
- مصفاة ميكانيكية 

كلفة المشروع التقديرية

تقدير الكلفة )دج(التعيين

5000000الهندسة المدنية 

2000000المعدات والتجهيزات

2000000أخرى

وتقدر التكلفة اإلجمالية ب  9 مليون دينار
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الملحق 03 : 
اجــراءات الحصول على ســفينة صيد في الجزائر      

طلب ترخيص باالقتناء من طرف المتعامل ؛	 

بطاقة تقنية تشمل الخصائص التقنية و نوع سفينة الصيد ؛	 

مخططات بناء السفينة المقدمة من طرف ورشة بناء السفن  إلى المتعامل  وتحمل تأشيرة  موافقة اإلدارة البحرية ؛	 

وثيقة إثبات الجنسية الجزائرية للمتعامل  ؛	 

شهادة إثبات رسوالسفينة  الصادرة عن المصالح المعنية المسيرة للبنية التحتية للموانئ ؛	 

تصريح باالقتناء يشمل هوية و نوعية البائع و المشتري ) سفينة موجودة مرقمة في الجزائر(؛	 

شــهادة رفــع اليــد إلشــتراكات الضمــان االجتماعــي وحــق المالحــة الصــادرة عــن المصالــح المعنيــة )ســفينة موجــودة مســجلة 	 
فــي الجزائــر (؛

شهادة عدم الرهن العقاري ) سفينة موجودة  مرقمة في الجزائر ( ؛	 

شــهادة رســو الســفينة بالرصيــف الصــادرة عــن المصالــح المعنيــة للبنيــة التحتيــة للموانــئ  فــي حالــة تغييــر المينــاء الرئيســي 	 
)ســفينة موجــودة مرقمــة فــي الجزائــر ( .

يدفع  الملف على مستوى  مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية للوالية.

تسجيل سفن الصيد المهنية:
y طلب تسجيل و تسمية؛
y ترخيص اقتناء سفينة صيد؛
y نسخة من شهادة ميالد المقتني ؛
y عقد الملكية؛
y شهادة الحمولة ؛
y مخططات السفينة؛
y نسخة من عقد الجزأرة؛
y فواتير الشراء؛
y البطاقات التقنية للسفينة؛
y عقد بناء السفينة؛
y .  التصريح بمنح شهادة الرسو
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الملحق 04 :
القانوني  اإلطار 

القانون رقم 01-11 المؤرخ في 03 يوليو  2001 يتعلق بالصيد البحري و تربية  المائيات؛	 

المرســوم التنفيــذي رقــم 06-250  المــؤرخ فــي 09 يوليــو 2004 المعــدل للمرســوم التنفيــذي رقــم 04-187  المــؤرخ فــي 07 	 
يوليــو 2004 و الــذي يحــدد قائمــة آالت الصيــد البحــري المحظــور اســتيرادها وصنعهــا و حيازتهــا و بيعهــا  ) الجريــدة الرســمية 

رقــم   46-2006 (؛

المنشــور الــوزاري رقــم 06/0464 المــؤرخ فــي 28 ســبتمبر 2006 يحــدد الشــروط و الكيفيــات المتعلقــة باقتنــاء ، بيــع أو نقــل 	 
الملكيــة و كــذا ترقيــم ســفن الصيــد المهنيــة  وتحويلهــا و تغييرهــا كليــا أو جزئيــا؛

قرار17 مايو 1980 المتعلق بكيفيات إصدار عقد الجزأرة لسفن الصيد ؛	 

قرار 20 أكتوبر 1988 يحدد كيفيات الحصول علي سجل جزائري لترقيم و تسجيل المعلومات المطلوبة؛	 

قرار 12 يونيو 2005 المتعلق برخصة و ترخيص الصيد ) الجريدة الرسمية رقم 2005-04(. 	 
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الملحق 05 :
الملفــات المطلوبة  

1.الصيد القاري:
تخضــع ممارســة الصيــد القــاري للحصــول علــى رخصــة صيــد قــاري صالحــة لمــدة ســنة و صــادرة مــن طــرف مديريــة تنميــة تربيــة 

المائيــات علــى مســتوى وزارة الصيــد البحــري و المــوارد الصيديــة.

الوثائق المطلوبة:
طلب خطي؛. 1
صورة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛. 2
سجل السوابق العدلية؛. 3
نسخة من شهادة الميالد ؛. 4
عقد تأمين القارب؛. 5
عقد ملكية السفينة  ذات طول 06 م على األكثر؛. 6
شهادة بناء السفينة؛. 7
محضرمعاينة القارب محرر من قبل مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية  للوالية ومديرية النقل؛. 8
منح ترخيص الصيد القاري بعد دفع اإلتاوة.  . 9

     
      يقدم الملف إلى مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية  للوالية

السند  القانوني :
y المؤرخ في199/10/30 المتعلق بالصيد القاري في مياه السدود ؛MDB/94/1211 منشور وزاري رقم
y  منشــور وزاري رقــم 06-254 المــؤرخ فــي 2006/04/23 يحــدد شــروط الترقيــم المؤقــت وتجهيــز القــارب الموجه لممارســة

ــد القاري . الصي
مالحظــة: تــم تحضيــر مشــروع مرســوم تنفيــذي يحــدد شــروط وكيفيــات ممارســة الصيــد القــاري التجــاري و الترفيهــي علــى مســتوى 

األمانــة العامــة للحكومــة للمصادقــة عليه .

2.مؤسسة تربية  المائيات  :
محتوى ملف طلب اإلمتياز إلنشاء مؤسسة لتربية المائيات:

الشخص المادي:
طلــب الحصــول علــى امتيــاز يمــأ حســب النمــوذج  بمــا فــي ذلــك تحليــل الميــاه ) الفيزيائيــة والكيميائيــة واألمــالح  المعدنيــة . 1

و البكتريلوجيــة  ، المعــادن الثقيلــة ، معطيــات التلــوث ( ؛
صورة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ . 2
شهادة محينة لسجل الضرائب ؛. 3
دفتر الشروط ممضى من طرف صاحب اإلمتياز ؛. 4
دراسة الجدوى؛. 5
مخطط الكتلة  ؛. 6
الترخيص بإنشاء مؤسسة مصنفة.. 7
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الشخص المعنوي :
طلــب الحصــول علــى امتيــاز يمــأ علــى المطبوعــة التنظيميــة بمــا فــي ذلــك تحليــل الميــاه ) الفيزيائيــة والكيميائيــة واألمــالح  . 1

المعدنيــة و البكتريلوجيــة ، المعــادن الثقيلــة ، عوامــل التلــوث ( ؛
نسخة من النظام األساسي؛. 2
نسخة من النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية يتضمن  تأسيس المؤسسة؛. 3
دفتر الشروط ممضى من طرف مسير المؤسسة.. 4
دراسة الجدوى. 5
مخطط الكتلة  ؛. 6
الترخيص بإنشاء مؤسسة مصنفة الصادر عن مديرية البيئة للوالية المعنية .. 7

           يدفع  الملف على مستوى مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية  للوالية

3.استيراد المدخالت  ) األعالف و البالعيط و الدعاميص والفحول... (:

الوثائق الواجب تقديمها لدى مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفالحة و التنمية الريفية للحصول على  رخصة 
استيراد و / أو تصدير البالعيط  : 

طلب نموذجي لرخصة صحية قصد استيراد و / أو تصدير البالعيط مملوء و موقع من طرف المتعامل ؛ . 1
شهادة صحية بيطرية متعلقة باألنواع الواجب استيرادها و / أو تصديرها موقعة من طرف المصالح البيطرية للبلد األصل؛ . 2
نسخة من اإلعتماد  الصحي الصادر عن المصالح  البيطرية للوالية؛ . 3
طابع بريدي   ) 100 دج (؛. 4
صورة طبق األصل للسجل التجاري مصادق عليها.. 5

رخصة  على  للحصول  الريفية  التنمية  و  الفالحة  بوزارة  البيطرية  المصالح  مديرية  لدى  المطلوب   الملف  تقديم 
استيراد و / أو تصدير العلف لتربية االسماك:

طلب نموذجي من مصالح الصحة لرخصة استيراد و / أو تصدير العلف يمأ ويوقع عليه المتعامل ؛. 1
شهادة مكونات العلف يقدمها المورد؛. 2
شهادة صحية بيطرية للعلف المستورد و / أو المصدر موقعة من المصالح البيطرية للبلد األصل؛. 3
صورة من اإلعتماد الصحي صادر عن المصالح  البيطرية للوالية؛. 4
طابع بريدي   ) 100 دج (؛. 5
صورة مصادق عليها للسجل التجاري .. 6

السند  القانوني: 
ــد  ــات بــوزارة الصي المــادة 63 مــن قانــون الماليــة لســنة2011  ، يرفــق الطلــب برخصــة صــادرة عــن مديريــة تنميــة تربيــة المائي
البحــري و المــوارد الصيديــة  لإلســتفادة مــن اإلعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة وتطبيــق النســبة المخفضــة  للرســم علــى القيمــة 

ــات  . ــة  المائي ــواردات الموجهــة لنشــاط تربي ــى ال ــة   عل المضاف

4.التسويق:

الملف المطلوب للحصول على السجل التجاري :
y :تسجيل الشخص المادي

يجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:

طلب نموذجي يقدمه المركز الوطني للسجل التجاري ؛. 1
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عقد ملكية المحل التجاري أوعقد إيجار موثق؛. 2
نسخة من عقد شهادة الميالد ؛. 3
نسخة من سجل السوابق العدلية ) رقم 3 (. 4
حوالة دفع حقوق الدمغة) 4000 دج حسب  التنظيم الساري المفعول ( ؛. 5
وصل استالم دفع حقوق التسجيل في السجل التجاري حسب التنظيم الساري المفعول؛. 6
بطاقة التاجر لأجانب، عند اإلقتضاء ؛ . 7
االعتماد أو الترخيص الصادر عن اإلدارة المعنية لممارسة األنشطة  أو المهن المنظمة .. 8

y :تسجيل الشخص المعنوي
       يجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:

طلب نموذجي يقدمه المركز الوطني للسجل التجاري ؛ . 1
عقد ملكية المحل التجاري أوعقد إيجار موثق) باسم الشركة (؛. 2
نسختان )02( من النظام األساسي المنشئ للشركة ؛. 3
نســخة مــن النظــام األساســي للشــركة مدونــة فــي  ) BOAL ( النشــرة الرســمية لإلعالنــات القانونيــة و كــذا فــي صحيفــة . 4

وطنيــة ) إعــالن ( ؛
نسخة من شهادة الميالد و سجل السوابق العدلية للمسيرين  واإلداريين وأعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس الرقابة ؛. 5
حوالة دفع حقوق الدمغة) 4000 دج حسب  التنظيم الساري المفعول ( ؛. 6
وصل استالم دفع حقوق التسجيل في السجل التجاري حسب التنظيم الساري المفعول؛. 7
االعتماد أو الترخيص الصادر عن اإلدارة المعنية لممارسة األنشطة  أو المهن القانونية .. 8

y :تعديل الشخص المادي
يجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:

نسخة أصلية من السجل التجاري؛ . 1
تقديم طلب حسب  نموذج المركز الوطني للسجل التجاري ؛. 2
عقد ملكية المحل التجاري أوعقد إيجار موثق) في حالة التحويل (؛. 3
حوالة دفع حقوق الدمغة) 4000 دج حسب التنظيم الساري المفعول ( ؛. 4
وصل استالم دفع حقوق تعديل السجل التجاري وفق ما ينص عليه القانون ) 2160 دج  (؛ . 5
االعتماد أو الترخيص الصادر عن اإلدارة المعنية لممارسة األنشطة أو المهن القانونية.. 6

y :تعديل الشخص المعنوي
يجب أن يحتوي الملف على  الوثائق التالية:

نسخة أصلية من السجل التجاري ؛. 1
تقديم طلب حسب  نموذج المركز الوطني للسجل التجاري ؛. 2
نسخة من شهادة الميالد و سجل السوابق للمسيرين الجدد) في حال التغيير( ؛. 3
نسختان ) 02 ( من تعديل عقود الشركة؛. 4
ــي . 5 ــذا ف ــة و ك ــات القانوني ــمية لإلعالن ــرة الرس ــي  ) BOAL ( النش ــة ف ــركة مدون ــي للش ــام األساس ــل  النظ ــخة منتعدي نس

ــالن ( ؛ ــة ) إع ــة وطني صحيف
 نسخة من عقد اإليجار أو عقد الملكية  باسم الشركة ) في حالة تحويل  المقر ( ؛. 6
حوالة دفع حقوق الدمغة) 4000 دج حسب التنظيم الساري المفعول ( ؛. 7
وصل استالم دفع حقوق تعديل السجل التجاري وفق ما ينص عليه القانون؛. 8
االعتماد أو الترخيص الصادر عن اإلدارة المعنية لممارسة األنشطة أو المهن القانونية.. 9
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5.تصدير المنتجات الصيدية إلى االتحاد األوروبي :
ــة  ــات ، المنتجــات الحيواني ــط بالحيوان ــى اإلعتمــاد الصحــي للمؤسســة ذات النشــاط المرتب ــا للحصــول عل ــق الواجــب تقديمه الوثائ

ــات . ومــن اصــل حيوانــي و العلــف للحيوان

يجــب علــى أي مؤسســة إنتــاج أ و تكييــف أ و تخزيــن العلــف أن تحصــل علــى اإلعتمــاد الصحــي) المــادة 10  مــن المرســوم التنفيــذي 
رقــم 04-82 و المــؤرخ فــي 18 مــارس 2004 (؛

يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على اإلعتماد الصحي على الوثائق التالية:

طلب عن طريق البريد المسجل، مع  إشعار باالستالم ، إلى المفتش البيطري بالوالية مكان إقامة المشروع ؛. 1
عنوان المؤسسة موضوع  الطلب ؛. 2
النظام األساسي للمؤسسة ؛. 3
مخطط لكامل المؤسسة بسلم 100/1 مع تحديد كل أماكن المحل؛. 4
األنشطة المبرمجة  للمؤسسة ؛. 5
قائمة المعدات والتجهيزات؛. 6
اسم وعنوان ومستندات إثبات  المؤهالت والخبرة للموظفين المسؤولين عن اإلنتاج و مراقبة الجودة؛. 7
عدد موظفي المؤسسة و مؤهالتهم .. 8

ــم   ــا التنظي ــص عليه ــي ين ــروط  الت ــد  والش ــة للقواع ــة مطابق ــون المؤسس ــا تك ــي عندم ــاد الصح ــة اإلعتم ــش الوالي ــلم مفت يس
المعمــول بــه )المرســوم التنفيــذي رقــم 82/04 المــؤرخ فــي 18 مــارس 2004 (.

يقوم المفتش البيطري بالبت في الموضوع  في مدة ال تتجاوز شهرين )02(  ابتداء من تاريخ إيداع طلب الحصول على اإلعتماد .

عندما يثير الملف تحفظات  تحول دون منح اإلعتماد ، يتم تبليغها  فورا للمعني .

ــة  ــح البيطري ــش المصال ــدى مفت ــه ل ــم طلب ــادة تقدي ــه إع ــورة،  يمكن ــات المذك ــع التحفظ ــع جمي ــد رف ــه  ق ــي أن ــرى المعن ــا ي عندم
ــه ، فــي مــدة أقصاهــا شــهرا واحــدا. ــت في ــة  للب بالوالي

شهادة القنص:
قبــل القيــام  بــأي عمليــة  تصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي ، يجــب علــى المصــدر مــلء  شــهادة القنــص ثــم يطلــب مــن مديريــة الصيــد 
البحــري و المــوارد الصيديــة  للواليــة المعنيــة بالتصديــر التصديــق علــى شــهادة القنــص  )عــادي : حصــة واحــدة  اصطادتهــا  ســفينة 

ســاحلية ، أو مبســطة: حصــص متعــددة إصطادهــا قــارب أو عــدة قــوارب مــن نــوع الصيــد الحرفــي (

االلتمــاس مــن مديريــة الصيــد البحــري و تربيــة المائيــات يجــب أن يكــون عــن طريــق طلــب خطــي مرفوقــا  بنســخة مــن شــهادة 
القنــص حيــث يكــون المصــدر قــد مــأ مســبقا األجــزاء التــي تعنيــه.

بعد ذلك ، يجب على مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية  للوالية مكان التصدير :

y إرجاع  شهادة القنص األصلية إلى المصدر مع اإلفادة باإلستالم ؛
y  إرســال  ، فــي غضــون 24 ســاعة ، نســخة مــن شــهادة القنــص  إلــى وزارة الصيــد البحــري و المــوارد الصيديــة ، عــن طريــق

الفاكــس والبريــد اإللكتروني ؛
y اإلحتفاظ بنسخة من  شهادة القنص في  أرشيف  مديرية الوالية ؛

ــه،  يحمــل كل شــهادات  ــر مســك ســجل مرقــم و مؤشــر علي ــة بالتصدي ــة المعني ــد البحــري و المــوارد الصيدي ــة الصي ــى مديري عل
ــة  ــص الممنوح القن
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الملحق 06 :
ــن لتكوي ا ــات  ــن مؤسس وي عنا

المعهد الوطني العالي للصيد البحري و تربية المائيات 
العنوان : 03 شارع جيش التحرير )أنكودو سابقا ( والية الجزائر

  info@inspa.dz.org:الهاتف:  45 08 71 021    الفاكس: 73 00 71 021  البريد اإللكتروني

المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات ) وهرا ن( 
العنوان : رصيف رقم 11 سماكة وهران ) والية وهران ( 

الهاتف : 03 81 39 041   الفاكس : 03 81 39 041
itpa.oran@mpeche.gov.dz:البريد اإللكتروني

المعهد التكنولوجي للصيد البحري و تربية المائيات )القل( 
العنوان : ولد مازوز ، القل  والية سكيكدة .

الهاتف : 72 68 71 038    الفاكس : 55 72 71 038
itpa.collo@mpêche.gov.dz: البريد اإللكتروني

مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات )بني صاف ( 
العنوان : صندوق بريد 26، شاطئ اآلبار بني صاف والية عين تموشنت 46300 

الهاتف : 68 58 64 043   الفاكس : 67 58 64 043  
 eftpa.benisaf@mpeche.gov.dz:البريد اإللكتروني

مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات )شرشال(
العنوان : صندوق بريد 55 ، شرشال )والية تيبازة( 42100

الهاتف : 93 98 43 024    الفاكس: 93 98 43 024
eftpa.cherchell@mpeche.gov.dz: البريد اإللكتروني

مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات ) القالة (.
العنوان : صندوق بريد 30، طريق مصنع 100 36 ، القالة ، والية الطارف

الهاتف : 93 18 66 038  الفاكس : 93 18 66 038
eftpa.elkala@mpeche.gov.dz: البريد اإللكتروني

مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات ) عنابة ( 
العنوان : 28  شارع بيشة يوسف – عنابة –  والية عنابة 23000

الهاتف : 52 31 83 038  الفاكس : 52 31 83 038
eftpa.annaba@mpeche.gov.dz : البريد اإللكتروني

مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات  )الغزوات (.
العنوان : سيدي عامر غزوات والية عين تموشنت .

الهاتف : 24 40 32 043  الفاكس : 19 40 32 043
eftpa-8ghazaouet@email.fr : البريد اإللكتروني









وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية
العنوان : طريق أربع مدافع الجزائر

الهاتف : )74( 75 31 43 021
 www.mpeche.gov.dz
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