
العدد العدد 10
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 15  صفر عام  صفر عام 1430 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 11  فبراير فبراير سنة سنة 2009 م 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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ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp وتـكـلف
�ا يأتي :

pتسيير حظيرة السيارات وصيانتها -
pتسيير األمالك العقارية -

- احملــــافــــظــــة عــــلى احملــــال والــــتــــجـــهــــيــــزات والــــعــــتـــاد
pوصيانتها

- مسك اجلرود.
د - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp ود - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp وتكلف �ا يأتي :

pعلوماتية وتنفيذهاHإعداد التطبيقات ا -
- تسـيـير احلـظـيرة اHـعـلومـاتـية وشـبـكاتـهـا وصيـانة

ذلك.
هـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائقهـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائق

واألرشيفp واألرشيفp وتكلف �ا يأتي :
pنازعات ومتابعتهاHمعاجلة قضايا ا -

pجمع األرشيف وتنظيمه وحفظه واستغالله -
- تسيير الوثائق واستغاللها.

اHـادة اHـادة 4 :   :  يـســاعــد مـديــر إدارة الــوسـائـل رئـيــسـا (2)
دراســـات مـن أجل الــــتـــكــــفـل بـــاHــــهــــام اخلـــاصــــة اHــــرتـــبــــطـــة
بــاإلقـــامـــات الــرســـمـــيــة وتـــنـــظــيـم الــنـــدوات واHـــلــتـــقـــيــات

وحفالت االستقبال.
اHـادة اHـادة 5 :   :  يـحــدد تـنـظـيم مـديـريـة إدارة الـوسـائل في

مكاتب وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة 6 :   :  تـلـغــى أحـــكـــام اHــرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
03 - 177 اHـؤرخ في 13 صـفـر عام 1424 اHـوافق 15 أبـريل

ســنــة 2003 الــذي يـحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة وسـائل
مصالح رئيس احلكومة وتنظيمها.

اHادة اHادة 7 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوموم ت تــــنـفــــيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 65  مـؤرؤرّخ في خ في 11  صــــفـر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 7  ف  فــــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ة p p2009 يـيـــــــــــــحـحـــــــــــــدددد

الالــــــكــــــيــــــفـفـــــــيـيـــــــات الـات الـــــــخــــــاصـاصـــــــة اHة اHــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بة بــــــاإلعـالم حاإلعـالم حــــــولول
األساألســــعــــار اHار اHـطــــبــــقـة فة فـي بي بـعض قعض قــــطــــاعاعـات الات الــــنــــشـشــاط أواط أو

بعض السلع واخلدمات اHعينة.بعض السلع واخلدمات اHعينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 09 - 63  اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

pتضمن مهام ديوان الوزير األول وتنظيمهHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم مـا يـأتي :يرسم مـا يـأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 63 اHــــؤرخ في 11 صـــفـــر عـــام 1430
اHـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2009  واHـذكـور أعالهp يــحـدد هـذا
اHـرسـوم صالحيـات مـديريـة إدارة الـوسائل لـلـوزير األول

وتنظيمها.
اHــادةاHــادة  2 : تـــكــلف مـــديـــريــة إدارة الـــوســائـل لــلـــوزيــر

األول �ا يأتي :
pWستخدمHتسيير ا -

pصالحHتوفير احلاجات الالزمة لسير ا -
pإعـداد مــيـزانــيــة ديـوان الــوزيـر األول وتــنــفـيــذهـا -

pرتبطة بذلكHومسك احملاسبة ا
pتولّي أمانة جلنة الصفقات -

- تــســيـيــر األمالك اHــنــقـولــة والــعـقــاريــةp واحملـافــظـة
pعليها وصيانتها

pحفظ األرشيف وتسيير الوثائق -
- الـتـحــضـيــر اHـادي لـلــنـدوات واHـلــتـقــيـات وحـفالت

pاالستقبال التي ينظمها ديوان الوزير األول
- معاجلة قضايا اHنازعات وضمان متابعتها.

اHـادة اHـادة 3 :   :  تـشــتـمل مــديـريــة إدارة الـوســائل لــلـوزيـر
األول على خمس (5) مديريات فرعية :

أ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةpأ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةp وتـكلف
�ا يأتي :

pWستخدمHتسيير ا -
- تـــقــيـــيم الـــوســـائل الـــبــشـــريـــة الــضـــروريـــة لــســـيــر

pصالحHا
- إعـــــداد بــــرامـج تــــكـــــوين اHـــــســــتـــــخـــــدمــــW وجتـــــديــــد

pمعارفهم وتنفيذ ذلك
- تنظيم اHسابقات واالمتحانات اHهنية.

pـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - اpـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - ا
وتكلف �ا يأتي :

pيزانيةHإعداد مشروع ا -
- مــعــاجلـة الــعــمــلــيــات اHــالــيــة واحملــاســبــة اHــرتــبــطـة

pيزانيةHبتنفيذ ا
pمسك سجالت ووثائق احملاسبة -

- أمانة جلنة الصفقات.
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- قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : - قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : كل
قـــطـــاعـــات الـــنــــشـــاط والـــســـلـع واخلـــدمـــات الـــتـي تـــتـــطـــلب

أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة باإلعالم.

اHــــادةاHــــادة  3 : : تــتم عـــمــلــيـــة اإلعالم اHــتـــعــلــقـــة بــاإلشــهــار
واإلعالن عن األســعــار والــتــعــريــفــات اHــطــبــقــة عــلى بــعض
قـطـاعــات الـنـشـاط والـسـلع واخلـدمـات اHـعـيـنـة عـبـر دعـائم
اإلعالم اآللي (تيلـيمـاتيك) والوسـائل السـمعيـة البـصرية
والـهـاتـفــيـة والـلـوحـات اإللـكـتــرونـيـة والـدالئل والـنـشـرات

البيانية أو أي وسيلة أخرى مالئمة.

اHــادةاHــادة  4 : : حتدد فئات الـنشاطات والسلع واخلدمات
اHــعـــيــنــة اخلـــاضــعــة لـــهــذا اHــرســـوم وكــذا كــيـــفــيــات اإلعالم
واإلشـهـار عن األسـعـار والـتـعـريـفـات وعـنـاصـرهـا اHـفـصـلة
�وجب قرار من الـوزير اHكلف بالتجارة و/ أو الوزراء

.WعنيHا

اHـــادةاHـــادة  5 : : يــجب عــلى الــعــون االقــتــصــادي في إطــار
عملية إعالم اHسـتهلك حول األسعار والتـعريفات اHطبقة
أن يـطـلع هـذا األخـير قـبل إجنـاز اHـعـامـلـةp عـلى اخلـصوص
على طـبيـعة الـسلع واخلـدمات ومـجمـوع العـناصـر اHكـونة
pلألسـعار والتعـريفات الواجب دفـعها وكيـفية الدفع وكذا
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp كل االقـــتـــطــاعـــات أو الـــتـــخـــفـــيـــضــات أو

االنتقاصات اHمنوحة والرسوم اHطبقة.

اHـــادةاHـــادة  6 : : يـتـعW عـلى الـعـون االقتـصـادي في مـجال
تــقــد§ اخلــدمــات تــســلـــيم كــشف لــلــمــســـتــهــلكp قــبل إجنــاز
اخلدمات يوضح فيه بـشكل مفصلp على اخلصوص طبيعة
اخلدمات والعناصـر اHكونة لألسعار والتعريفات وكيفية

الدفع.

اHــــادةاHــــادة  7 : : حتـــرر اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألســـعــار
والـــتــعـــريــفـــات الــتـي يــنـص عــلـــيــهـــا هـــذا اHــرســـومp طــبـــقــا
لألحـــــكـــام الـــتـــــشــريـــعـــيـــة الـــــســـاريـــة اHـــفــــعـــول بـــالـــلـــــغــة

العربية.
و�ــــــكن اســــتـــعــــمـــال لــــغــــات أجـــنــــبـــيــــة عــــلى ســــبـــيل

اإلضافة.

اHـــــــادةاHـــــــادة  8 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــــجـــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7  فــبــرايــر ســنـة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
pـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

pادة 5 (الفقرة 4) منهHالسيما ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســـنـــة 1990 واHـــتــــعـــلق بــــوسم الـــســـلـع الـــغـــذائــــيـــةp اHـــعـــدل

pتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتي :يـرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 ( الــفـقـرة 4 )
من الـقـانون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
1425 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 2004 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد الـــكــيـــفــيــات اخلـــاصــة اHـــتــعـــلــقــة
بــــاإلعالم حـــول األســـعــــار اHـــطـــبـــقــــة عـــلى بـــعـض قـــطـــاعـــات

النشاط أو بعض السلع واخلدمات اHعينة.

اHـــادةاHـــادة  2 : : يـقـــصـد في مـــفـهـوم أحـكـــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :
طـرق اإلشهار حول األسعـار والتعريـفات اHتعلـقة بالسلع
pواخلـــدمات الـــتي تـعـتـمـد عـلى اسـتعـمـال وسـائل معـيـنة
ال ســـيـــمــا الـــدعــائـم الــتـــقـــنــيـــة والــتـــكـــنــولـــوجــيـــة لإلشـــهــار

pواالتصال


