
العدد العدد 67
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 16 محر محرّم عام م عام 1433 هـهـ
اJوافق اJوافق 11  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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2. دائرة احملاسبة وتضم ثالث (3) مصالح :
qمصلحة احملاسبة العامة -

qتابعة البنكيةJمصلحة اخلزينة وا -
- مصلحة األجور.

: (2) X3. الدائرة التجارية وتضم مصلحت
qمصلحة التحاليل واالستشراف -

- مصلحة التذاكر والفوترة.

8 :  :  يــســيّــر اJــلـحــقــة اJــنــشــأة طـبــقــا لــلــشـروط اJـادة اJـادة 
اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة 2 من اJـرسـوم التـنـفـيذي رقم
98 - 241  اJــــؤرخ في 8 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1419 اJــــوافق

qـــذكـــور أعالهJـــتــــمّم واJـــعـــدّل واJا q1998 أوّل غـــشت ســـنـــة
مدير ملحقة وتضم ثالث (3) مصالح :

q1 - مصلحة العمل الثقافي
q2 - مصلحة اإلعالم واالتصال
3 - مصلحة اإلدارة والوسائل.

اJاداJادّة ة 9 :  : ينشر هــذا الــقرار فـي اجلريدة الرّسميــّة
للجمهــوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي احلــجــة عــام 1432 اJـوافق
16 نوفمبر سنة 2011.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 18 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1433 اJـوافق  اJـوافق 13 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
ســنــة ســنــة q2011 يـــعــدq يـــعــدّل الــقــرار اJــؤرل الــقــرار اJــؤرّخ في خ في 11 رجب عــام رجب عــام
1432 اJـوافق  اJـوافق 13 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة 2011 الـذي يـحـد الـذي يـحـدّد مـدد مـدّة

صالحـــيـــة مـــســـتـــخـــرج الـــســـجل الـــتصالحـــيـــة مـــســـتـــخـــرج الـــســـجل الـــتّـــجـــاري اJـــمـــنــوحـــجـــاري اJـــمـــنــوح
للخاضعJ Xمارسة بعض األنشطـة.للخاضعJ Xمارسة بعض األنشطـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير التّجـارة

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 02 - 453
اJـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ــقــتــضى الــقــرار اJـؤرّخ في 11 رجب عـام 1432
اJــوافق 13 يـــونــيــو ســنــة 2011 الــذي يــحــدد مــدة صالحــيــة
مـستخـرج السـجل التـجاري اJمـنوح لـلخاضـعJ Xـمارسة

qادّة 6 منهJال سيما ا qبعض األنشطة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : تعدّل أحكام الفقرة األولى من اJادّة 6
مـن الــــــقــــــرار اJــــــؤرّخ في 11 رجب عــــــام 1432 اJــــــوافق 13

يونيو سنة 2011 واJذكور أعالهq كما يأتي :
" اJـادّة 6 : يـجب عـلى التـجـار اJـسجـلـX في الـسجل
qـادّة 4 أعالهJـذكــورة في اJـمــارســة األنـشــطــة اJ الــتـجــاري
االمـتثــال ألحـكـام هـذا الـقـرار قبل تاريخ 30 يونـيو سـنة

." 2012

....... ( الباقي بدون تغيير ) .......

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 18 مــحــرّم عــام 1433 اJــوافق 13
ديسمبر سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـــرار مـــؤرخ فـي قـــرار مـــؤرخ فـي 29 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 3 فـــبـــرايـــر فـــبـــرايـــر
ســـنـــة ســـنـــة q2011 يـــحــــدد �ـــوذجي االعــــتـــمــــاد والـــبــــطـــاقـــةq يـــحــــدد �ـــوذجي االعــــتـــمــــاد والـــبــــطـــاقـــة

اJهنية للوكيل العقاري.اJهنية للوكيل العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن و العمران 
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرخ
في  14جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اJـوافق  28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 09 - 18 اJؤرخ
في 23 مـحـرم عام 1430 اJـوافق 20 يـنـايـر سـنة 2009 الـذي
qتـعـلق �مـارسة مـهـنة الـوكـيل العـقاريJيـحدد الـتنـظـيم ا

qادة 19 منهJالسيما ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 09 - 18 اJــؤرخ في 23 مــحــرّم عــام 1430
اJـوافق 20 يــنـايــر ســنـة  2009 واJــذكـور أعـالهq يـحــدد هـذا
الـــقــرار �ـــوذجي االعـــتــمـــاد والــبـــطـــاقــة اJـــهــنـــيــة لـــلـــوكــيل

العقاريq كما هما ملحقان بهذا القرار.

اJـادة اJـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.  

حــرر بــاجلــزائــر فــي 29 صــفــر عــام 1432 اJـــوافق
3 فبراير سنة 2011.

نور الدين موسىنور الدين موسى


