الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
مديرية التوثيق و المنشورات

القانون األساسي للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
(نص معزز)

النصوص المستند إليها
 مرسوم تنفيذي رقم  94-96مؤرخ في  14شوال  1416الموافق 3مارس سنة  ،1996يتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة
و الصناعة.

 مرسوم تنفيذي رقم  312-2000مؤرخ في  16رجب عام 1421الموافق  14أكتوبر سنة  ،2000يعدل و يتمم
المرسوم التنفيذي رقم  94-96المؤرخ في  14شوال 1416
الموافق  3مارس سنة  ،1996يتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية
للتجارة و الصناعة.

 مرسوم تنفيذي رقم  319-10مؤرخ في  15محرم عام 1432الموافق  21ديسمبر سنة  ،2010يعدل و يتمم
المرسوم التنفيذي رقم  94-96المؤرخ في  14شوال
 1416الموافق  3مارس سنة  ،1996يتضمن إنشاء
الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
 قرار وزاري مشترك مؤرخ في  11صفر عام 1432الموافق  16يناير سنة  ،2011يحدد الشروط العامة
المحددة ألعباء و تبعات الخدمة العمومية المسندة
للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.

مرسوم تنفيذي رقم  94-96مؤرخ في  14شوال 1416
الموافق  3مارس سنة  ،1996يتضمن إنشاء الغرفة
متمم من
معدل و
الجزائرية للتجارة و الصناعة
ّ
ّ
المرسوم التنفيذي رقم  312-2000مؤرخ في  14أكتوبر
سنة  2000و من المرسوم التنفيذي رقم  319-10مؤرخ
في  21ديسمبر سنة .2010

إن رئيس الحكومة،
 بناء على تقرير وزير التجارة، و بناء على الدستور ،السيما المادتان  4-81و 116الفقرة  )2منه،

(

 و بمقتضى األمر رقم  35-75المؤرخ في  17ربيع الثانيعام  1395الموافق  29أبريل سنة  1975و المتضمن المخطط
الوطني للمحاسبة،
 و بمقتضى األمر رقم  59-75المؤرخ في  20رمضان عام 1395الموافق  26سبتمبر سنة  1975و المتضمن القانون التجاري،
ّم،
دل و المتم
المعّ
 و بمقتضى األمر رقم  101-76المؤرخ في  17ذي الحجة عام 1396الموافق  9ديسمبر سنة  1976و المتضمن قانون
ّم،
دل و المتم
الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،المعّ
 و بمقتضى القانون رقم  17-84المؤرخ في  8شوال عام 1404الموافق  7يوليو سنة  1984و المتعلق بقوانين
ّم،
دل و المتم
المالية ،المعّ
 و بمقتضى القانون رقم  01-88المؤرخ في  22جمادى األولىعام  1408الموافق  12يناير سنة  1988و المتضمن القانون
التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،
 و بمقتضى األمر رقم  20-95المؤرخ في  19صفر عام 1416الموافق  17يوليو سنة  1995و المتعلق بمجلس المحاسبة،
 و بمقتضى المرسوم رقم  46-80المؤرخ في  7ربيع الثانيعام  1400الموافق  23فبراير سنة  1980و المتضمن إنشاء
الغرفة الوطنية للتجارة،

 و بمقتضى المرسوم رقم  171-87المؤرخ في  6ذي الحجةعام  1407الموافق أول غشت سنة  1987و المتضمن إعادة
تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة،
 و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  450-95المؤرخ في 9شعبان عام  1416الموافق  31ديسمبر سنة  1995و المتضمن
تعيين رئيس الحكومة،
 و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  01-96المؤرخ في 14شعبان عام  1416الموافق  5يناير سنة  1996و المتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
 و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  93-96مؤرخ في  14شوال 1416الموافق  3مارس سنة  ،1996و المتضمن إنشاء غرف
التجارة و الصناعة.
يرسم ما يأتي:
الباب األول
ّسمية – الهدف – المقر
الت
ّ
المادة األولى :تنشأ غرفة جزائرية للتجارة و الصناعة
تخضع ألحكام هذا المرسوم و القوانين و التنظيمات المعمول
بها ،و تدعى في صلب النص "الغرفة".
و تتكون هذه الغرفة من غرف التجارة و الصناعة التي
أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم  93-96المؤرخ في 14
شوال  1416الموافق  3مارس سنة  1996و المذكور أعاله.
و بهذه الصفة ،تنبثق األجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من
األجهزة المنتخبة في غرف التجارة و الصناعة.
المادة  :2الغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري،
تتمتع بالشخصية و االستقالل المالي.
ّف بالتجارة.
و توضع تحت وصاية الوزير المكل
المادة  :3يكون مقر الغرفة بمدينة الجزائر ،و يمكن نقله
إلى أيّ مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي،
ّف بالتجارة.
بناء على تقرير الوزير المكل

المادة  :4الغرفة على الصعيد الوطني ،مؤسسة تمثل
المصالح العامة لقطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات
لدى السلطات العمومية.

الباب الثاني
المهام و الصالحيات
متممة من المرسوم التنفيذي رقم
(معدلة و
5
المادة
ّ
ّ
 :)312-2000تضطلع الغرفة بالمهام اآلتية:
 تزود السلطات العمومية بمبادرة منها أو بناء على طلبهذه السلطات باآلراء و المقترحات و التوصيات في المسائل
و االنشغاالت التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على
الصعيد الوطني ،قطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات،
ّم التشاور بين منخرطيها و تجمع أرائهم في النصوص
 تنظالتي تعرضها عليها اإلدارة قصد دراستها و إبداء رأيها
بشأنها،
 تلخص اآلراء و التوصيات و االقتراحات التي تعتمدها غرفالتجارة و الصناعة و تالئم برامجها و وسائلها،
 تنجز كل أعمال المصلحة المشتركة في غرف التجارةو الصناعة و تحفزها على القيام بالمبادرات،
 تتولى تمثيل أعضاءها لدى السلطات العمومية و تعيينممثلين لدى هيئات التشاور و االستشارة الوطنية،
 تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات االقتصادالوطني و تنميتها و توسعها ،السيما في مجال األسواق
الخارجية،
و تكلف الغرفة بهذه الصفة ،على الخصوص بما يأتي:
* تقوم بدراسة الوضعية االقتصادية للبالد و التفكير فيها
و تطورها و تقدم آرائها إلى السلطات العمومية بخصوص
وسائل تنمية النشاط االقتصادي الوطني و ترقيته،
* تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة ،يقدمها أو يطلبها
األعوان االقتصاديون الستعمالها في إطار نشاطاتهم المهنية
و
و تؤشر أو تصادق عليها طبقا للقوانين
التنظيمات المعمول بها.

يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ،قائمة هذه الوثائق
و الشهادات و االستمارات.
* تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات و التظاهرات
ّما المعارض
االقتصادية ،داخل الجزائر و خارجها ،السي
و الندوات و المناظرات و األيام الدراسية و المهام
التجارية التي يكون غرضها ترقية النشاطات االقتصادية
الوطنية و المبادالت التجارية مع الخارج و تنميتها،
* تنجز كل األعمال و الدراسات التي تساعد على ترقية
المنتوجات و الخدمات الوطنية في األسواق الخارجية،
ّ تدبير يرمي إلى تسهيل
* تقترح أي
المنتوجات و الخدمات الوطنية و ترقيتها،

تصدير

عمليات

* تقيم عالقات التعاون و التبادل و تبرم اتفاقيات مع
الهيئات األجنبية المماثلة،
ّ إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس
* تنضم
الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس األهداف،
ّل الجزائر ،غرفا مختلطة للتجارة
ّل ،باعتبارها تمث
* تشك
مع نظيراتها األجنبية،
* تنشر
بهدفها،

و

توزع

كل

نشرة

من

النشرات

التي

لها

عالقة

* تشارك في التظاهرات و األعمال التي تبادر بها الهيئات
التمثيلية التي تسعى إلى تحقيق نفس األهداف،
* تقوم
و تجديد
يكون
للتجارة
اتخاذها

التعليم

و

التكوين

و

تحسين

المستوى

بنشاطات
المعارف.
التكوين الذي يتوج بشهادة في الغرفة الجزائرية
و الصناعة ،موضوع نصوص تنظيمية يشترك في
الوزير المكلف بالتجارة و الوزراء المعنيون.

* و يمكن الغرفة أن تقوم ،زيادة على ذلك بما يأتي:
 تمثل الجزائر في المعارض و التظاهرات االقتصاديةّم في الخارج،
الرسمية التي تنظ
 تبدي رأيها في االتفاقيات و االتفاقات التجارية التيتربط الجزائر ببلدان أجنبية،

ّح بأنها صاحبة امتياز المرافق العمومية،
 يصرد
في هذه الحالة يعتمد االمتياز على أساس دفتر شروط يعّ
حسب األصول الشكلية القانونية المطلوبة.
 تفتح مكاتب تمثيل في الخارج.تحدد شروط فتح مكاتب التمثيل هذه و كيفيات تنظيمها
عملها عن طريق التنظيم.

و

 تؤسّس مؤسسات تجارية و صناعية و خدماتية أو تديرهاو تحسين المستوى و
ّرها كمدارس التكوين
أو تسي
مؤسسات ترقية الشركات و مساعدتها و مؤسسات دعم
أنشطتها و هياكل تجارية و صناعية أساسية ،السيما
المخازن العامة و المناطق الصناعية عندما تكون هذه
ّي المجال
المؤسسات ذات طابع وطني أو عندما يغط
الجغرافي لتطبيق اختصاصها الدائرة اإلقليمية ألكثر
و الصناعة.
من غرفة واحدة للتجارة
ّتها على أكمل وجه أن تقوم بما
و يمكن الغرفة ألداء مهم
يأتي:
 تقوم بتحقيقات اجتماعية وأشغالها فيما يتعلق بهدفها،
 تنشئ بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطياتاالقتصادية التي تنطبق على مختلف قطاعات النشاط
االقتصادي الوطني و ترتبط بهدفها و استغاللها و نشرها.
اقتصادية

ضرورية

النجاز

المادة  :6يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
زيادة على مهامها المذكورة في المادة  5السابقة ،أن
ّل في تسوية
تحدث مؤسسة للمصالحة و التحكيم قصد التدخ
النزاعات التجارية الوطنية و الدولية بناء على طلب
المتعاملين.

الباب الثالث
ّنظيم و العمل
الت
المادة  :7أجهزة الغرفة هي:
 الجمعية العامة، -المجلس،

ّجان التقنية.
 اللّل
الفصل األو
الجمعية العامة للغرفة
(معدلة من المرسوم التنفيذي رقم 312-2000
المادة 8
ّ
تتكون الجمعية
و من المرسوم التنفيذي رقم :)319-10
العامة للغرفة مما يأتي:
-

رؤساء و نواب رؤساء غرف التجارة و الصناعة،
المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة،
مديري غرف التجارة و الصناعة،
األعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني،
اإلدارات العمومية و الهيئات العمومية التي تخص مهامها
نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة،

 يحدد النظام الداخلي الجزائرية للتجارة و الصناعةقائمة األعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من
بين الممثلين على الصعيد الوطني لإلدارات و الهيئات
العمومية و منظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط
الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و كذا الخبراء
المعترف بهم.
يمكن الجمعية العامة
مفيدة لها في أشغالها.

أن

تستشير

كل

شخص

ترى

مساهمته

(معدلة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 9
ّ
تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في
دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير
المكلف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي ()3/2
أعضائها ،أو ثلثي ( )3/2رؤساء غرف التجارة و الصناعة.
غير أن الوزير يستدعي الجمعية العامة حسب األشكال نفسها
بمناسبة انتخاب رئيسها و نوابه.

يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبين
المادة : 10
فيها تاريخ االجتماع و مكانه و جدول أعماله إلى أعضاء

الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( )15يوما على األقل من
تاريخ االجتماع.
دورات غير العادية
و يمكن أن يقلص هذا األجل بالنسبة للّ
على أن ال يقل عن ثمانية ( )8أيام.
ّهة إلى
ترفق هذه االستدعاءات ،عند الحاجة ،بالوثائق الموج
الجمعية العامة قصد فحصها.
ال يصح اجتماع الجمعية العامة ما لم يتم
المادة :11
تمثيل نصف غرف التجارة و الصناعة على األقل.
ّصاب ،يصح اجتماع الجمعية العامة خالل
و اذا لم يكتمل الن
و تداول عندئذ
أجل ثمانية ( )8أيام ،بعد استدعاء ثان
ّلة.
مهما يكن عدد غرف التجارة و الصناعة الممث
تداول الجمعية العامة باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء
الحاضرين أو الممثلين.
ّحا.
و في حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرج
يترتب على مداوالت الجمعية العامة تحرير
المادة : 12
ّعها رئيس الغرفة باالشتراك
ّدها و يوق
محاضر يرقمها و يقي
مع المدير العام للغرفة الذي يتصرف باعتباره مسؤول
كتابة الجمعية العامة.
ّف بالتجارة خالل
ّغ المحاضر إلى الوزير المكل
تبل
الخمسة عشر ( )15التي تلي مداوالت الجمعية العامة.

األيام

و تكون هذه المداوالت نافذة على الفور باستثناء تلك التي
تقتضي صراحة موافقة قبلية ،السيما ما يتعلق منها
ّقديرية و الحصيلة المحاسبية و المالية
بالميزانية الت
و أمالك الغرفة و مشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات
تسيير المرافق العمومية.
(معدلة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 13
ّ
تتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي:
 -تقرير الغرفة السنوي،

-

لألعمال التي يقوم بها المجلس و
العام
البرنامج
على
والمصادقة

التوجيهات العامة
التقنية
ّجان
الل
للنشاطات،
الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه
رئيسه،
و
الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة
ده جمعياتها العامة و تعرضه على
الصناعة التي تعّ
الوزير المكلف بالتجارة ليصادق عليه،
الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة،
اقتراحات اندماج غرف التجارة و الصناعة أو انقسامها،
أي تدبير آخر يطابق مع هدفها و من شأنه تسهيل انجاز
مهام غرف التجارة و الصناعة أو أعمالها المشتركة
و تحسينها.

ية مهمة
يمكن الجمعية العامة أن تفوض المجلس القيام بأّ
أخرى تدخل في مجال اختصاصها.
يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة.

(معدلة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 14
ّ
تنتخب الجمعية العامة من بين رؤساء غرف التجارة
ّاب
و الصناعة لمدة أربع ( )4سنوات ،رئيسا و ثالثة ( )3نو
رئيس ،يحملون على التوالي صفة الرئيس و النائب األول
للرئيس ،و النائب الثاني للرئيس و النائب الثالث للرئيس
 ،حسب ترتيبهم في االنتخابات.
يثبت الوزير المكّ
لف بالتجارة بقرار ،نتائج االنتخابات.
و في حالة الشّغور النهائي لعهدة الرئيس ،يتولى نائبه
األول منصب الرئيس ،و يتولى النائب الثاني منصب النائب
األول للرئيس و يتولى النائب الثالث منصب النائب الثاني
للرئيس .و يشغل عهدة النائب الثالث للرئيس المترشح الذي
تحصل على أكبر عدد من األصوات حسب الترتيب في االنتخابات
السابقة.
يستمر الرئيس و نواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة
و الصناعة في تولى عهدة الرئاسة في غرفهم األصلية.

ّف بالتجارة أن يقرر تعليق
المادة  :15يمكن الوزير المكل
ّها إن خالفت األحكام
الجمعية العامة للغرفة أو حل
القانونية التي تخضع لها الغرفة.

الفصل الثاني
مجلس الغرفة
لة من المرسوم التنفيذي رقم :)319-10
المادة ( 16معدّ
يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة مما
يأتي:
-

الجزائرية

للتجارة

و

الصناعة

و

نواب

رئيس الغرفة
الرئيس،
رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة
ّة بنشاط الغرفة الجزائرية
ممثل عن كل إدارة معني
للتجارة و الصناعة.

ّف بالتجارة بقرار قائمة هذه اإلدارات
يحدد الوزير المكل
المعنية،
(متممة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 17
ّ
يتولى المجلس ،تحت سلطة رئيس الغرفة ،ما يأتي:
-

يمثل الجمعية العامة للغرفة بين الدورات ،و لهذا
الغرض يتخذ المبادرات و التدابير المالئمة الالزمة خالل
هذه المدة،
ّذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة و تعليماتها،
ينف
و
ّجان التقنية للغرفة و ينسقها
يتابع أشغال الل
و
يوافق على اقتراحاتها و أرائها و توصياتها
مقترحاتها،
يقدم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة،
ّمات الدولية
يوافق على مشاريع االنضمام إلى المنظ
و اإلقليمية المماثلة أو الشبيهة.
يصادق على مشروع ميزانية الغرفة و حصيلة السنة
المالية المنصرمة،
يوافق على مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير
المرافق العمومية،
يوافق على مشروع فتح مكاتب تمثيل بالخارج،

 يوافق على مشروع إنشاء غرف مختلطة، -يوافق على مشروع إنشاء مجالس األعمال.

(معدلة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 18
ّ
يجتمع رئيس الغرفة بالمجلس مرة واحدة على األقل كل ثالثة
( )3أشهر و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
و في حالة حدوث مانع ،يمكن أن ينوب عن رئيس غرفة
التجارة و الصناعة في اجتماعات مجلس الغرفة حسب
الترتيب ،النائب األول أو النائب الثاني لرئيس الغرفة.
المادة  :19يحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة
القانون اجتماعات أجهزة الغرفة.
(متممة من المرسوم التنفيذي رقم :)312-2000
المادة 20
ّ
ّتها العامة و مجلسها
ينشّط رئيس الغرفة أشغال جمعي
و ينسقها و يقدم إليهما تقارير عن نشاطه و يمثل أعضاء
الجمعية لدى السلطات العمومية و األطراف األخرى.
و باإلضافة إلى ذلك يوقع كل اتفاقية و كل بروتوكول اتفاق
للتبادل و التعاون مع الهيئات و المؤسسات األجنبية
المماثلة أو الشبيهة التي لها صلة بإقامة عالقات تجارية
و تنميتها مع المتعاملين األجانب.
ينوب عنه النائب األول للرئيس في اطار المهام المذكورة
في الفقرة األولى أعاله و في حالة حدوث مانع.
الفصل الثالث
ّجان التقنية
الل
لة من المرسوم التنفيذي رقم :)319-10
المادة ( 21معدّ
و
ّجان التقنية للغرفة الجزائرية للتجارة
تتكون الل
الصناعة مما يأتي:
 رئيس منتخب من بين رؤساء غرف التجارة و الصناعة’و
 أعضاء يعينهم رئيسا الغرفة الجزائرية للتجارةالصناعة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة التقنية ،من
بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و
الصناعة،

 أعضاء شركاءالمنتخبين،
ّجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة
 مقرر اللالدائمين.
 يستمر رؤساء اللجان التقنية للغرفة في تولي عهدةالرئاسة في غرفة التجارة و الصناعة لكل منهم.
في

الغرفة

ال

يفوق

عددهم

عدد

األعضاء

لة من المرسوم التنفيذي رقم :)319-10
المادة ( 22معدّ
ّجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير و الدراسة ،تتولى
الل
تلخيص آراء غرف التجارة و الصناعة و اقتراحاتها
و مقترحاتها و وجهة نظرها و صياغة ذلك .كما يمكن أن
ّلع على كل المسائل المرتبطة بمجاالت اختصاصها التي
تط
تعرض عليها.
المادة  : 23يمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا
ّجان التقنية و
تقنية فرعية ،بناء على اقتراح رؤساء الل
بعد استشارة المجلس و ذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع
معينة.
دد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ،النظام
المادة  : 24يحّ
و
الداخلي الذي يضبط قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة
عملها و تصادق عليه الجمعية العامة للغرفة.
الباب الرابع
إدارة الغرفة
ّن بمرسوم تنفيذي بناء
المادة  : 25يدير مدير عام ،يعي
على اقتراح الوزير المكلف بالتجارة ،المصالح اإلدارية
للغرفة و يسيرها.
و تنهي مهامه حسب األشكال نفسها.
يساعد المدير العام في أداء مهامه ،كاتب
المادة : 26
عام ،يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار ،بناء على
اقتراح المدير العام.
و تنهي مهامه حسب األشكال نفسها.

المادة  :27يتمتع المدير العام ،في حدود القوانين
و التنظيمات المعمول بها ،بكامل الصالحيات في إدارة
الغرفة و تسييرها و عملها.
و بهذه الصفة:
-

-

-

يكون اآلمر بصرف ميزانية الغرفة،
يمثل الغرفة أمام القضاء و في أعمال الحياة المدنية،
يعد مشروع ميزانية الغرفة و مؤسساتها الملحقة أو
المتنازل عنها في إطار االمتياز و حصيلة نهاية سنواتها
المالية و حساباتها و يلتزم بنفقات الغرفة في حدود
االعتمادات المخصصة لها في الميزانية،
د حسابات آخر السنة المالية،
يعّ
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة و من
و المصالح
بينهم مستخدمي المؤسسات
الملحقة أو المتنازل عنها في إطار االمتياز ،التابعة
و يعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها
للغرفة
ّعيين،
أي طريقة أخرى للت
يعد النظام الداخلي الخاص بمستخدمي الغرفة و يسهر على
احترامه،
يبرم كل الصفقات أو العقود أو االتفاقيات التي تدخل في
إطار تسيير الغرفة و أموالها،
يوقع في إطار صالحياته كل اتفاقية و كل بروتوكول اتفاق
و تبادل و تعاون مع الهيئات و المؤسسات األجنبية
المماثلة و الشبيهة،
يتولى مسؤولية حماية أمالك الغرفة و المحافظة عليها،
يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
ّم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها
و ينظ
ّجان
ّري الل
يعين من بين المستخدمين الدائمين ،مقر
التقنية للغرفة،
ينفذ بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى ،الدراسات أو األشغال
و ترتبط بمجال
التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة
اختصاصه،
يشارك في تطبيق مداوالت مختلف أجهزة الغرفة ،عندما
تتطلب هذه األخيرة تدخل المصالح اإلدارية للغرفة،
ينفذ تحت مسؤوليته الصالحيات اإلدارية للغرفة،
يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أقرب مساعديه في حدود
الصالحيات الموكلة إليه.

ّف بالتجارة بقرار ،بناء
المادة  :28يحدد الوزير المكل
على اقتراح المدير العام ،الهيكل التنظيمي للغرفة.

المادة  :29يخضع مستخدمو الغرفة لقانون أساسي خاص يحدد
طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس
أحكام مالية
متممة من المرسوم التنفيذي رقم
(معدلة و
المادة 30
ّ
ّ
للتجارة
الجزائرية
الغرفة
على
:)312-2000يتعين
و الصناعة أن تستعين بمحافظ للحسابات يختار من بين
المهنيين المسجلين في جدول النقابة الوطنية للمهنة.
المادة  :31يخضع مشروع الميزانية المدعم و حسابات
المكلف
الوزير
لموافقة
للغرفة
التقديرية
االستغالل
و الوزير المكلف بالمالية قبل انطالق
بالتجارة
السنة المالية المعنية و ذلك بعد مداولة الجمعية العامة
للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة  :32تحدد تبعات و مسؤوليات الخدمة العمومية التي
تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار
طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
المالية
التغطية
بالميزانية
المكلف
الوزير
يحدد
المرتبطة بهذه التبعات و مسؤوليات الخدمة العمومية.
المادة  :33يتم تخصيص أولي من األموال لصالح الغرفة عن
طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة و الوزير
المكلف بالمالية.
المادة  :34تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي:
في باب اإليرادات:
ّلها غرف
* حصص االشتراكات التي يدفعها المنخرطون و تحص
التجارة و الصناعة و يضبط الوزير المكلف بالتجارة
ّات ذلك،
بقرار ،كيفي
* الموارد المحددة في قوانين المالية،
* القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
* الهبات و الوصايا،

* عائدات أمالك الغرفة،
* العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو
المصالح الملحقة المتنازل عنها لصالح الغرفة في إطار
االمتياز،
* عائدات الدراسات و الخدمات و النشرات التي تنجزها
الغرفة،
* حقوق تأشير الوثائق و الشهادات و التصديق عليها،
* جميع الموارد األخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات:
* الرد المحتمل لحصة الموارد المحددة في قوانين المالية
إلى غرف التجارة و الصناعة،
* نفقات سير مصالح الغرفة و صيانة ممتلكاتها،
* نفقات االشتراكات و حقوق االنخراط المستحقة على انضمام
الغرفة إلى الهيئات الوطنية و األجنبية المماثلة
و الشبيهة،
* مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة و مصاريف إقامتهم طبقا
للمادة  35أدناه،
* جميع
للغرفة.

المصاريف

األخرى

الالزمة

النجاز

المهام

الموكلة

الباب السادس
أحكام انتقالية و مختلفة
المادة  :35مهام أعضاء الغرفة مهام مجانية.
غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدالت المحددة في
ّل أعضاء مجلس الغرفة
التنظيم المعمول به بمصاريف تنق
و إقامتهم بالخارج ألداء مهمات ذات مصلحة عامة.
ّب الهيئات المنتخبة في الغرفة خالل أجل
المادة  :36تنص
شهرين ( )2على األكثر ابتداء من تاريخ اإلعالن عن نتائج
االنتخابات النهائية في جميع غرف التجارة و الصناعة.

المادة  :37يتم حل أجهزة الغرفة المنتخبة بقرار يصدره
الوزير المكلف بالتجارة.
ّم انتخابات جديدة خالل أجل أقصاه
و في هذه الحالة ،تنظ
شهرين ( )2ابتداء من تاريخ الحل.
ّات
المادة  :38يتم حل الغرفة بمرسوم تنفيذي ينص على كيفي
تصفية كل أمالكها و أيلولتها.
المادة  :39يلغى المرسومان رقم  46-80و رقم 171-87
المؤرخان في  23فبراير سنة  1980و في أول غشت سنة 1987
و المذكوران أعاله.
المادة  :40تحل الغرفة بقوة القانون محل الغرفة الوطنية
للتجارة عند تاريخ صدور هذا المرسوم.
ّل من الغرفة الوطنية للتجارة إلى
و لهذا الغرض يحو
الغرفة طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها ما يأتي:
 ملكية كل األمالك المنقولة و  /أو العقارية و كل الحقوقو الديون و السندات التي تحوزها الغرفة الوطنية
للتجارة،
 جميع المستخدمين العاملين في الغرفة الوطنية للتجارة.المادة  :41ينشر هذا المرسوم في الجريدة
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الرسمية

حرر بالجزائر في  14شوال عام  1416الموافق 3
مارس .1996

أحمد أويحيى

