
العدد العدد 59
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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

األربعاء األربعاء 25  شو شوّال عام ال عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 14  أكتوبر سنة   أكتوبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ
في 23 مـــحــــرم عـــام 1430 اHــــوافـق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2009
الــذي يــحــدد الــتــنــظــيم اHـــتــعــلق �ــمــارســة مــهــنــة الــوكــيل

pادة 20 منهHال سيما ا pالعقاري
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تــعـدل أحــكــام اHـادة 20  (اHـطـة 6) من
اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09 - 18 اHؤرخ في 23 مـحرم عام
pـــذكــــور أعـالهHـــــوافـق 20  يــــنـــــايـــر ســــنـــة 2009 واH1430 ا

كـمـا يأتي :

"اHادة 20 : ......................................................
pــهــنــة الــوكــيل الــعــقــاريH ــثل (1) عن كل نــشــاط� -

يختارهم الوزير اHكلف بالسكن لسمعتهم وكفاءتهم.
....... (الباقي بدون تغيير).......".

اHادة اHادة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 323  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHوافق  اHوافق 11  أكتـوبر سـنة   أكتـوبر سـنة p2009 يـعــدل ويـتـممp يـعــدل ويـتـمم

اHـرســوم الــتـنــفــيــذي رقـم اHـرســوم الــتـنــفــيــذي رقـم 97 -  - 100 اHــؤرخ فـي  اHــؤرخ فـي 21
ذي الــــقـــعـــــدة عــــام ذي الــــقـــعـــــدة عــــام 1417 اHـــوافـق  اHـــوافـق 29 مـــــارس ســـنــة مـــــارس ســـنــة
1997 الذي يـحـدد تـنـظيـم غرف الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية الذي يـحـدد تـنـظيـم غرف الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية

واحلرف وعملها.واحلرف وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الــوزير األول
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر اHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

pتوسطة والصناعة التقليديةHوا
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اHــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد
الـقواعد التي حتكم الـصناعة الـتقليديـة واحلرفp ال سيما

pادة 44 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27  أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 06 -198
اHــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

pصنفة حلماية البيئةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420
اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنـــة 1999 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة من

األخطار اHتصلة �ادة األميانت.

اHــــــادةاHــــــادة 2 : : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن  اHـــــــرســـــــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHــادة 3 : �ـــنـع تـــصـــنـــيع واســـتــــيـــراد وتـــســـويق كل
أنواع ألياف األميانت واHواد التي حتتوي عليها".

اHـادةاHـادة 3 :  : تـلـغى أحـكـام اHـادتـW 10 و 11 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 99 - 95 اHــــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1420

اHوافق 19 أبريل سنة 1999 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 :  :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 شـــوّال عـــام 1430  اHــــوافق 8
أكتوبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 322  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 19 شـو شـوّال عـامال عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 8  أكـتـوبـر سـنـة   أكـتـوبـر سـنـة p2009 يـعـدل اHـرسـومp يـعـدل اHـرسـوم

الـــتــنــفــيــذي رقم الـــتــنــفــيــذي رقم 09 -  - 18  اHــؤرخ في   اHــؤرخ في 23 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20 يـــــنـــــايـــــرســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــرســـــنـــــة 2009 الـــــذي يـــــحـــــدد الـــــذي يـــــحـــــدد

التنظيم اHتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.التنظيم اHتعلق �مارسة مهنة الوكيل العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا


