العدد ٥٧

اﻷربعاء  ١٨محّرم عام  ١٤٤١هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٨سبتمبر سنة  ٢٠١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ١٨محّرم عام  ١٤٤١هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠١٩م
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مرسـ ـ ـوم تنف ـ ـ ـيذي رقم  ٢٥٠–19مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٦محـ ـّرم عام

اﳌادة  : 3ي ـنشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉري ـدة الّرسمّيـة

ميـزانيـة الـدولـة للتـجـه ـيز لس ـنة  ٢٠١٩حـسب كـل قـطـاع.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٦محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافـق  ١٦سبتمبر

 ١٤٤١اﳌوافـق  ١٦سبتمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل توزيع نفقات
––––––––––

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
سنة .2٠١٩

نور الدين بدوي

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–٩٩و) ١٤٣الفقرة

اﳌلحق
اﳉدول “أ” مساهمات نهائية

 (2منه،

)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧–١٩اﳌؤرخ ﰲ ٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

 -احتياطي لنفقات غير

2.500.000

6.500.000

متوّقعة
اﳌجموع............

2.500.000

6.500.000

اﳉدول “ب” مساهمات نهائية

تعيﲔ الوزير اﻷول،

)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤرخ ﰲ 2٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

اﳌبالغ اﳌخصصة
القطاع

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧–٩8اﳌؤّرخ ﰲ ١٩
ربيع اﻷول عام  ١٤١٩اﳌوافق  ١٣يوليو سنة  ١٩٩8واﳌتعلق

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

 -الصناعة

1.500.000

2.500.000

بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 -الفﻼحة والري

1.000.000

4.000.000

2.500.000

6.500.000

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠١٩اعتماد دفع
قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار ) 2.500.000.000دج(
ورخصة بـ ـرن ـامج ق ـدره ـا ست ـة مﻼيير وخـمسمـائـة مليون
دينار ) 6.500.000.000دج( مقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١8

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١٩طبقا للجدول “أ”

اﳌجموع..............

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٥١–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٦محّرم عام
 ١٤٤١اﳌوافـق  ١٦سبتمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١١٢-١٨اﳌؤّرخ ﰲ  ١٨رجب

عام  ١٤3٩اﳌوافق  ٥أبريل سنة  ٢٠١٨الذي يحدد
نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة
إجراء إلكتروني.
––––––––––

اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠١٩اعتماد دفع قدره

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ملياران وخمسمائة مليون دينار ) 2.500.000.000دج( ورخصة

– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،

برنـ ـ ـامـ ـ ـ ـج قـ ـدرها س ـ ـتة مﻼي ـ ـير وخم ـ ـس ـ ـمائة مليـ ـ ـون دي ـ ـنـ ـ ـار
) 6.500.000.000دج( يقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي

)اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ ١٩
رب ـي ـع ال ـث ـاني ع ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  2٧ديسم ـب ـر سن ـة 2٠١8
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١٩طبقا للجدول “ب”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وبنـ ـ ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـ ـتـ ـ ـور ،ﻻ س ـ ـّيما اﳌ ـ ـادت ـ ـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣

)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 ١٨محّرم عام  ١٤٤١هـ
 ١٨سبتمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٧
اﳉريدة الرسم ّ

10

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٩٧–١٩اﳌؤّرخ ﰲ ٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

اﳌادة  : ٢يمّدد أجل مط ـ ـ ـابقة مستـ ـ ـخرجات الس ـ ـجـ ـ ـﻼت
التجـ ـ ـارية اﳌنصـ ـ ـوص عليه ﰲ أحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٧من اﳌرسوم

تعيﲔ الوزير اﻷول،

التنفيذي رقم  ١١2–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

سنة .2٠١٩

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١١2– ١8اﳌؤّرخ ﰲ

 ١8رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٥أبريل سنة  2٠١8الذي يحدد
نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء
إلكتروني،

 ٥أبريل سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،إﱃ غاية  ٣١ديسمبر

عند انقضاء اﻷجل اﳌذكور أعﻼه ،يعاقب التجار الذين لم
يقوموا بإجراء مط ـ ـ ـابقة مستخ ـ ـرجـ ـات سجـ ـﻼتـ ـهم التـ ـجارية
طبقا ﻷحكام القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية

عام  ١٤2٥اﳌوافق  ١٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بشروط

ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌادة  : 3ينـ ـ ـ ـ ـشر ه ـذا اﳌ ـ ـ ـرسـ ـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّيـة

يرسم ما يأتي :

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا اﳌرسوم ويتّمم أحكام اﳌرسوم

التنفيذي رقم  ١١2–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٦محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافـق  ١٦سبتمبر

سنة .2٠١٩

نور الدين بدوي

 ٥أبريل سنة  2٠١8واﳌذكور أعﻼه.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة اﳌالية
قـ ـ ـرار مؤّرخ ﰲ  ١١ذي الق ـ ـ ـعدة عام  ١٤٤٠اﳌـ ـ ـوافق  ١٤يوليـ ـ ـو سنة  ،٢٠١٩يحـ ـ ـّدد القائم ـ ـة اﻻسمـ ـية ﻷعضاء اﳌكتب
اﳌتخصص بالتعريفة ﰲ مجال التأمينات.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ١١ذي القعدة عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١٤يوليو سنة  ،2٠١٩ﲢّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اﳌكتب
اﳌتخصص ﰲ التعريفة ﰲ مجال التأمينات ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٧–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ 2٠
شعبان عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ١١غشت سنة  2٠٠٩الذي يحّدد تشكيل اﳉهاز اﳌتخصص ﰲ مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه
وسيره ،كما يأتي :

الصفة

اﻻسم واللقب

السلطة اﳌمثلة

السّيدة غريب إلهام

رئيسة مكتب

وزارة اﳌالية

السّيد حاجي عبد النور

عضوا

وزارة التجارة

السّيد زيان بوزيان محفوظ

عضوا

جمعية شركات التأمﲔ وإعادة التأمﲔ

السّيد ساﳌي رياض

عضوا

جمعية شركات التأمﲔ وإعادة التأمﲔ

السّيد زروقي كمال

عضوا

خبير تأمينات

