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اGــادة اGــادة 123 : : تــعــدل أحــكــام اGــادة 59 من الــقــانــون رقم 12-12 اGــؤرخ في 12 صــفــر عــام 1434 اGــوافق 26
ديسمبر سنة 2012 واGتضمن قانون اGالية لسنة q2013 وحترر كما يأتي :

" اGادة 59 : يفتح في كتابات اخلزينة ............ ( بدون تغيير حتى) واألمناء الوالئيX للخزينة.
يـتـصـرف مــحـافظ الـغــابـات ومـديـر اGــصـالح الـفالحــيـة في هـذا احلـســابq كل فـيـمـا يــخـصهq بـصــفـتـهـمـا

آمرين ثانويX بالصرف.

.................................................... ( الباقي بدون تغيير ) ..................................................
حتدد كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم".

اGـادة اGـادة 124 : : يـفـتح في كـتــابـات اخلـزيـنـةq حـســاب تـخـصـيص خـاص رقـمه 142 - 302 وعــنـوانه "صـنـدوق
النفقة".

ويقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qمخصصات ميزانية الدولة -
qبها XدينGمبالغ النفقة التي يتم حتصيلها من ا -

qلفائدة صندوق النفقة qعمول بهGوفقا للتشريع ا qرسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ -
qالهبات و الوصايا -

- موارد أخرى.
في باب النفقات :في باب النفقات :

- مبالغ النفقة اGدفوعة للمستفيدين منها.
يكون الوزير اGكلف بالتضامن الوطني اآلمر بصرف هذا احلساب.

يتصرف اGدير الوالئي للنشاط االجتماعي بصفته آمـرا ثانويا بصرف هذا احلساب.
يسير هذا احلساب في الكتابات احملاسبيـة ألمX اخلزينة الرئيسية وأمناء خزائن الواليات.  

�كن تسـيير حساب الـتخصيص اخلاص رقم 142 - 302 باGكـشوف. غير أنه يـجب تسويته عن طريق
مخصص من ميزانية الدولة في أجل ال يتعدى نهاية كل سنة مالية.

حتدد  كيفيات تطبيق هذه اGادة عن طريق التنظيم.

اGــادة اGــادة 125 : : تــعـــدل أحـــكـــام اGــادة 24 من األمـــر رقم 05 - 05 اGــؤرخ في 18 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426
اGــوافـق 25 يـولــيــو سـنة 2005 واGـتـضمن قـانـون اGالـية الـتـكمـيـلي لسـنة q2005 اGـعـدلة واGـتـممـةq وحترر

كما يأتي :

" اGــادة 24 : يـــفــــتـح فـي كــــتـــابــــات الـــخـــزيــنـــةq حــســـاب تــخـــصــيص خـــاص رقــمه 117 - 302 وعـــنــوانه
"الصندوق الوطني لدعم القرض اGصغر".

يقيد في هذا احلساب :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

.................................................... ( بدون تغيير) .....................................................




