
العدد العدد 21
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

الثالثاء الثالثاء 12 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 23 أبريل أبريل  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt 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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اGـادة اGـادة 7 : :  يـتــعـX عـلى الــتـاجــر الـذي �ـارس نــشـاطـا
غـيــر قـار احـتـرام الـتـنـظـيم اGــطـبق عــلى مــيـدان نــشـاطه

و/ أو على اGنتجات واخلدمات التي يسوقها.
وبـهذه الصفـةt يجب أن تسـتجيب �ارسـة األنشطة
الــتــجـاريــة غــيـر الــقــارة إلى مــتـطــلــبــات األمن والـنــظــافـة
والـسـكـيــنـة والـصـحـة الـعـمـومــيـةt ويـجب أال تـلـحق ضـررا
بـــاحملـــيـط الـــعــــمـــراني اجملــــاور لـــهــــاt وال تـــعــــرقل األنــــشـــطـــة

التجارية القارة احملاذية لها.

8 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام هــذا اGــرســوم يــعــاقب اGـادة اGـادة 
عليها طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـادة اGـادة 9 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 141 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم 458-05
اGــــــــــؤرخ فـي اGــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عــــــــــام  شــــــــــوال عــــــــــام 1426 اGــــــــــوافــق  اGــــــــــوافــق 30
نوفـمبـر سنـــة نوفـمبـر سنـــة 2005 الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة الـذي يحــدد كيفـيـات �ارسـة
نـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــاتنـــشــاطــــات اســتـــيــــراد اGـــواد األولـــيــة واGـــنــتـــوجــات

والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.والبضائع اGوجهة إلعـادة البيع علـى حالتهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

tووزير التجارة
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-12 اGـؤرخ في 21 ذي
احلــــــجّــــــة عــــــام 1428 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2008 ال سـيّــمـا اGـادّة 61

tمنـه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اGـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اGــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واGــتــعــلّق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اGــعـدل

tتممGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-458 اGؤرخ
في 28 شـــوال عــام 1426 اGــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يــحــدد كــيـفــيــات �ــارسـة نــشــاطــات اسـتــيــراد اGـواد
األولية واGـنتـوجات والـبضائع اGـوجهـة إلعادة الـبيع على

tحالتها
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمّم هــــذا اGـــرســـوم أحـــكـــام
اGـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 05-458 اGـؤرخ في 28 شـوال عام
1426 اGـوافق 30 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يـحدد كـيـفـيات

�ــارســة نـشــاطــات اســتـيــراد اGــواد األولــيـة واGــنــتــوجـات
والبضائع اGوجهة إلعادة البيع على حالتها.

اGــاداGــادّة ة 2 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اGــادّة 5 مـن اGــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-458 اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1426
اGــوافق 30 نــوفــمـــبــر ســنــة 2005 واGــذكــور أعالهt وحتــرر

كما يأتي : 

"اGادّة 5 : يتـعX عـلى الشـركات الـتجـارية في إطار
�ارسة نشاطاتها مـا يأتي :

- تــوفـيــر اGـنــشـآت األسـاســيـة لــلـتــخـزين والــتـوزيع
اGناسبة واGهـيأة وفقا لطبـيعة وحجم وضرورات تخزين
وحـمـايـة الـبـضـائع مـوضـوع نـشاطـاتـهـا والـتي تـسـهل عـلى

tؤهلة مراقبتهاGصالح اGا
- اســــتـــعــــمـــال وســــائل نــــقل مـالئـــمــــة خلــــصـــوصــــيـــات

tنشاطاتها
- اتـخاذ الـتـدابـير الالزمـة Gـراقـبة مـطـابـقة اGـنـتوج
اGــــســــتــــورد قـــــبل إدخــــالـه إلى الــــتـــــراب الــــوطــــنـي طــــبــــقــــا

للتشريع والتنظيم اGعمول بهما.
يـجـب عـلـى الــشـركــات الــتــجــاريــة اGـعــنــيــة احلــصـول
عـلى شـهــادة إثـبـات االلـتـزام بـالـشــروط اGـنـصـوص عـلـيـهـا
في الـفقرات أعالهt تسـلمها إيـاها اGصالح اGـؤهلة لوزارة
الـــتــــجـــارة و/أو مـــصــــالح الـــوزارات اGــــعـــنـــيــــة وذلك قـــبل

الشروع في �ارسة النشاط.
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حتـدد كــيـفــيـات تــطــبـيق أحــكـام هــذه اGــادة حـسب كل
نـشــاطt عـنــد احلـاجـةt �ــوجب قـرار مــشـتـرك بــX الـوزيـر

."XعنيGعني أو الوزراء اGكلف بالتجارة والوزير اGا

اGــاداGــادّة ة 3 : : تــلـــزم الــشــركــات الــتــجـــاريــة الــتي هي في
حالة نشاطt بـاالمتثال ألحكام هذا اGرسوم في أجل مدته

سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.

اGاداGادّة ة 4 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1434
اGوافق 10 أبريل سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 13 -  - 142 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 29 جـــمـــادى جـــمـــادى
t2013 ــــــوافق 10 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم يــعـــدل ويتـمـم اGـرســــوم التـنـفـــيـذي رقــم 126-08
اGـــؤرخ فـي اGـــؤرخ فـي 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام  ربـــيع الـــثـــاني عــام 1429 اGــوافق  اGــوافق 19
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة 2008 واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى

اإلدماج اGهني.اإلدماج اGهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

tوالضمان االجتماعي
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورt ال ســيّـــمــا اGـــادّتــان 85 - 3

tو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 06-24 اGــؤرخ في 6 ذي
احلـــــجــــــة عـــــام 1427 اGـــــوافق 26  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2006
واGــتـضـمن قــانـون اGــالـيـة لــسـنـة t2007 ال سـيّــمـا اGـادة 59

tمنه
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 08-02 اGــؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اGوافق 24  يولـيو سنة 2008  واGتـضمن قانون

tادة 60 منهGال سيّما ا t2008 الية  التكميلي لسنةGا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 tالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-126 اGؤرخ
في 13 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اGــــوافق 19 أبـــريل ســـنـــة
tـــهــنيGـــســاعـــدة عـــلى اإلدمـــاج اGـــتـــعــلـق بــجـــهـــاز اG2008 وا

   tتممGعدل واGا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اGــرســـوم بـــعض
أحـــــكـــــام اGـــــرســـــوم الــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 08-126 اGـــــؤرخ في
13ربـــيع الـــثـــاني عــام 1429 اGــوافق 19 أبـــريل ســـنــة 2008

واGــتــعــلق بــجــهــاز اGــســاعــدة عــلى اإلدمــاج اGــهــنيt اGــعــدل
واGتمم.   

2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اGـادة 5 مـن اGــرسـوم اGــاداGــادّة ة 
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGوافق 19 أبـريل سنة 2008 واGـذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :
" اGـــادّة 5 :  يــنـــصب اGــســتــفـــيــدون من عــقــود إدمــاج
حـامـلي الـشـهـادات وعـقـود اإلدمـاج اGهـنـي لـدى اGـؤسـسات

العمومية واخلاصة واGؤسسات واإلدارات العمومية.
ينصب اGستفيدون من عقود تكوين- إدماج إما :

- في الـورشات ذات اGـنـفعـة العـمومـيـة التي تـبادر
بهاt عـلى اخلصوصt قـطاعـات البنـاء واألشغـال العمـومية
والـري والـفالحـة والـغابـات والـبـيـئـة والـسيـاحـة والـثـقـافة

tوكذا اجلماعات احمللية
- عــلـى مــســتــوى اGــؤســســات االقــتــصــاديــة الــتي من
شـأنــهــا إجنـاز مــشـاريـع ذات مـنــفـعــة عــمـومــيــةt وال سـيــمـا
مـنها تلك اGنـشأة في إطار األجهزة الـعمومية لـلنشاطات

tصغرةGا
tعلى مستوى مؤسسات اإلنتاج -

- لدى حرفيX معلمG Xتابعة تكوين.
تــتـــكــفل الــقــطــاعـــات اGــعــنــيــة بــالــنـــفــقــات اGــرتــبــطــة
بـالـتـجهـيـزات واGـعـدات والـنـفـقـات األخـرى اGـتـرتـبة عـلى
إجنــاز الــورشــات أو تـكــويـن اGـســتــفــيــدين اGــذكــورين في

الفقرة 3 أعاله.
يحدد النشـاطات ذات اGنفعة العـمومية التي تدخل
فـي إطـار تــنــفــيـذ عــقــود تــكـويـن - إدمـاجt الــوزيــر اGــكـلف

بالعمل والتشغيل باالتصال مع القطاعات اGعنية".

اGــاداGــادّة ة 3 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اGـادة 6 من اGـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-126 اGـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGوافق 19 أبـريل سنة 2008 واGـذكور أعالهt وحترر

كما يأتي :
" اGـادّة 6 :  حتدد مدة عقد اإلدماج كما يأتي :

- ســـنـــة واحـــدة (1) قــــابـــلـــة لـــلــــتـــجـــديـــد فـي الـــقـــطـــاع
tاالقتصادي

- ثالث (3) ســــنـــوات قــــابــــلـــة لــــلـــتــــجـــديــــد في قــــطـــاع
اGؤسسات واإلدارات العمومية وكذا في اGؤسسات وفي

tالهيئات العمومية ذات التسيير اخلاص


