
العدد العدد 07
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة 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 3  صفر عام  صفر عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 10  فبراير سنة  فبراير سنة 2008 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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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qارسة األنشطة التجارية�واJتعلق بشروط 

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 68 اJؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتمّمJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 92 - 68 اJـؤرخ في 14 شـعــبــان عـام 1412
اJــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1992 واJـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
األســـاسـي اخلـــاص بـــاJـــركــز الـــوطـــنـي لـــلــســـجـل الـــتـــجــاري

وتنظيمهq اJعدل واJتمّم. 

اJــادةاJــادة  2 : : تـعدّل اJادة 4 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
92 - 68 اJــــــؤرخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1412 اJــــــوافق 18

فبـراير سنة q1992 اJعدل واJـتمّم واJذكور أعالهq وحترر
كما يأتي :

"اJــادة 4 : يحدد مقر اJركز �دينة اجلزائر.

ويــكـــون �ــثـالq عــلى مـــســتـــوى كل واليـــة �ــلـــحــقــة أو
مـلــحـقــات مـحـلــيـة يــسـيـرهــا ويـديــرهـا مـأمــور أو مـأمـورو
اJركزq وهذا وفقا لـلكثافة االقتصادية والتجارية للوالية

اJعنية".

اJــــادةاJــــادة  3 : : يـــنــــشـــــر هــــذا اJـــــرســــوم فــي اجلــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيـز بلـخـادمعبد العزيـز بلـخـادم

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 44 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سنة فبـراير سنة q q2008 يـعــديـعــدّل اJرسـومل اJرسـوم

شــعــبـــان الــتـــنــفـــيـــذي رقم الــتـــنــفـــيـــذي رقم 06 -  - 306 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 17 شــعــبـــان 
عـــام عـــام 1427 اJــوافـق  اJــوافـق 10 ســبـــتــمـــبــــر ســنــة  ســبـــتــمـــبــــر ســنــة 2006 الــذي الــذي
Xــبـــرمــة بــJد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود اXــبـــرمــة بــJيــحـــديــحـــدّد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود ا
األعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتياألعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبر تعسفيةتعتبر تعسفية.
qإن رئيس احلكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq الســـيــــمـــا اJـــادتـــان 85 -4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسـات التـجـاريةJـطـبقـة عـلى اJالـذي يحـدد  الـقواعـد ا

qادة 30 منهJالسيما ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 306
اJؤرخ في 17 شعـبان عام 1427 اJوافق 10 سبـتمبر سنة
Xـبرمـة بJ2006 الذي يـحدد الـعنـاصـر األساسـية لـلعـقود ا

األعـوان االقـتصـاديX واJـستـهـلكـX والبـنـود التي تـعتـبر
qادة 8 منهJالسيّما ا qتعسفية

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :
اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427

اJوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واJذكور أعاله.
اJــــــــادةاJــــــــادة  2 : : تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اJــــــادة 8 من اJـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427
qـــذكــــور أعـالهJــــوافــق 10 ســبــــتـــمـــــبـــر ســنــة 2006 واJا

كما يأتي :
"اJـــادة 8 : تــتــكــوّن الــلــجــنــة من خــمــســة (5) أعــضــاء
دائـمــيــن وخــمـسـة (5) أعــــضـاء مـســتــخـــلـفـX  يــتـوزعـون

كما يأتي :
qــــــكــــــلف بــــــالــــــتــــــجـــــارةJــــــثالن (2) عـن الـــــوزيــــــر ا� -

qمارسات التجاريةJمختصان في مجال ا
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qحــــــافظ األخــــــتـــــام qـــــثالن (2) عن وزيــــــر الـــــعــــــدل� -
qمختصان في قانون العقود

qنافسةJثالن (2) عن مجلس ا� -
- مـــــتــــعـــــامـالن اقــــتـــــصـــــاديــــان (2)  |ـــــثالن الـــــغـــــرفــــة
اجلزائريـة للـتجـارة والصنـاعةq مـؤهالن في مجـال قانون

qاألعمال والعقــود
qXـــســتـــهـــلـــكــJــثالن (2) عـن جــمـــعـــيـــات حــمـــايـــة ا� -

مؤهالن في مجال قانون األعمال والعقود.
|كن الـلجـنة االسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها".

اJـــــــادةاJـــــــادة  3 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 45 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2008 يـتعـلق بالـلجـنةq يـتعـلق بالـلجـنة

الوطنية للتضامنالوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التضامن الوطني -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اJوافق أوّل ديـسمبـر  سنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اJــؤرّخ في 17
جــمــادى األولى عـام 1411 اJـوافق 4 ديــســمــبــر  ســنـة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

 qوترقيتهم XعوّقJبحماية األشخاص ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007   وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 215
اJــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدّد أجـــــهــــزة اإلدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــواليــــة

qوهياكلها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 471
اJـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1417 اJـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة
1996 الـــذي يــــحـــدّد الـــقــــواعـــد اخلـــاصــــة بـــتـــنــــظـــيم مــــصـــالح

qالنشاط االجتماعي في الوالية وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 203
اJــــؤرّخ في 20 مـــحـــرّم عـــام 1418 اJــــوافق 27 مـــايــــو ســـنـــة
1997 واJـتـضـمن تــعـــديل أحـكــام اJـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم

94 - 198 اJـؤرّخ في 4 صــفـر عـام 1415 اJـوافق 13 يــولـيـو

qتضمن إحداث جلنة وطنية للتضامنJسنة 1994 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 383
اJــؤرّخ في 25 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اJــوافق 5 ديــســـمــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــتــــضـــــامن

qالوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحــكــــام اJــطــــبـــقـــة عــلى الــلـــجــنــة الـــوطــنــيــة لــلــتــضــامن
احملـدثــة بـاJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 203 اJـؤرّخ في 20
مـــحـــرّم عــام 1418 اJــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 1997 واJـــذكــور

أعاله.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية للتضامن اللجنة الوطنية للتضامن 

2 :  : تــوضع الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــلــتــضـامـن لـدى اJـاداJـادّة ة 
الوزير اJكلّف بالتضامن الوطني.

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـتـبـر اللّـجـنـة الـوطـنيـة لـلـتـضـامن جـهازا
دائــمـا لــلـتــنـســيق واالسـتــشـارة واالســتـكــشـاف والــتـشـاور
لــتــطــويـر الــتــعــبــيـر عن الــعــمل الــتــضــامـنـي وإجنـازهq في

شتى أشكاله.


