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ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
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ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.
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2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج
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األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة
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الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا
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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 للمشترك خارج الوطن
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يــعــبــر عن الـــنــتــيــجــة من األحـــسن كــعــدد مــحــصـــور
نـاسبة لـ 10 أو في عدد 1 و 9,9 مضروب في الـقوة ا ب

. ثل طبيعي متكون من رقم  
يـعبر عن الـنتـيجة بـالعدد N لبكـتيريـا القولون في
ــيــلــيـلــتــر (مــنــتــوجــات ســائـلــة) أو بــالــغــرام (مــنــتــوجـات ا

أخرى).
مثال :مثال : أعطى احلساب النتائج اآلتية :

ـأخـــوذ بـعـــ االعـتــبــــار - في الـتـخفـيـــف األول ا
( 10-3) : 66 مستعمرة

ــأخـــوذ بــعــ االعــتــبــار - فـي الـــتـــخــفــيف الـــثــاني ا
(10-4) : 4     مستعمرات.

ـــــنــــتـــــقــــاة إلـى جتــــارب ـــــســـــتــــعـــــمــــرات ا أخــــضـــــعت ا
التعريف أو اإلثبات :

- من ب 66 مــسـتــعــمـرة 8 مــسـتــعــمــرات أخــضـعت
إلـى الــتـــجــارب حـــيث اســتـــجــابت 6 مـــنــهـــا إلى مـــعــايـــيــر

 50 =  = a  اإلثبات حيث
- من ب 4 مــــســـتــــعـــمــــرات كـــلــــهـــا اســــتـــجــــابت إلى

.4 =  = a معايير اإلثبات حيث

= 16545
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  1,1×10-31×1,1×10-3V× 1,1 ×  × d
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بـــتـــقــريـب الــنـــتــيـــجـــة كــمـــا هـــو مــحـــدد أعاله يـــصـــبح عــدد
ــيـلـيــلـتـر  أو بــكـتــيـريـا الــقـولـون 17000 أو 1,7 × 410 في ا

نتوج. في الغرام من ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد مـد يـحــدد مـدّة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجلة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجل

مارسة بعض األنشطة. منوح  مارسة بعض األنشطة.التجاري ا منوح  التجاري ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـــــؤرخ في 27 ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 04-08 ا  -
ــوافق 14 غــشت ســنــة 2004 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 ا
ــعـدل ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــة ا ـتــعــلق بــشـروط  وا

ادة 2 منه  تمم ال سيما ا وا
ـــــــــؤرخ في 16 ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 ا - و
ـــــــــوافق 26 غـــــــــشـت ســـــــــنــــــــة 2010 رمـــــــــضـــــــــان عـــــــــام 1431 ا
ـالــــيــة التـــكمـيـــلي لـــسنـــة 2010 تـضـمن قـانـون ا وا

ـادة 58 منه ال سيما ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 05-458 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 30 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005 في 28 شـــوال عــام 1426 ا
ـواد ــارسـة نــشــاطــات اسـتــيــراد ا الـذي يــحــدّد كــيـفــيــات 
ـوجهـة إلعادة الـبيع على ـنتـوجات والـبضائع ا األولية وا

تمم عدّل وا حالتها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي في 14 رجب عــام 1436 ا
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

التجاري
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 ا
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير

وحتـيـ مدوّنـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل
في السجل التجاري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـادة 2 من الــقـانـون ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425 رقم 04-08 ا
ـــذكــور ـــتـــمم وا ـــعــدل وا ــوافق 14 غـــشت ســـنــة 2004 ا ا
أعاله يـــــهـــــدف هـــــذا الــــــقـــــرار إلى حتـــــديــــــد مـــــدّة صالحـــــيـــــة
ـمارسة مـنوح لـلخاضـع  مـستخـرج السـجل التـجاري ا

بعض األنشطة.
ـادة 2 : : حتــدّد مــدّة صالحـيــة مــسـتــخـرجــات الــسـجل ـادة ا ا
ـمارسـة أنشـطة اسـتيراد ـمنـوحة للـخاضـع  التـجاري ا
وجهة إلعادة البيع نتوجات والبضائع ا واد األولية وا ا

على حالتها بسنت (2) قابلة للتجديد.
وبـــانـــقــضـــاء مـــدّة الـــصالحـــيــة هـــذه يـــصـــبح الـــســجل
الـــتـــجـــاري بــدون أثـــر ويـــجب عـــلى الـــشـــركـــة الــتـــجـــاريــة
ــارســتـهــا لــنــشـاط ــعـنــيــة أن تــطـلـب شـطــبه فـي حـالــة  ا

االستيراد للبيع على احلالة فقط.
ـارسة عدة أنـشطة يجب عـليها غـير أنه في حالة 
الـقــيـام بـتـعــديل سـجـلـهــا الـتـجـاري وذلك بــحـذف الـنـشـاط

عني. ا
ـؤهـلـة وعـنـد الـقــيـام بـذلك تــقـوم مـصــالح الـرقـابــة ا

بطلب الشطب من السجل التجاري.
ـادة 3 : : في حـالـة إبـداء الـشركـة الـتـجـارية رغـبـتـها ـادة ا ا
ـذكورة في جتديـد سـجـلهـا الـتـجـاري للـمـارسـة األنشـطـة ا
ـادة 2 أعاله تــمـنح لـهـا مــدّة خـمـسـة عــشـر يـومـا (15) في ا

يوما قبل انقضاء مدة صالحيته للقيام بتجديده.
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4 : : التـــخــــضع ألحـــكــــام هـــذا الــــقـــرار عـــمــــلـــيـــات ــادة  ــادة ا ا
االسـتــيـراد الـتي يـنـجـزهـا كل مــتـعـامل اقـتـصـادي حلـسـابه
اخلـاص فـي إطـار نـشـاطـاتـه في مـجـال اإلنـتــاج والـتـحـويل

و/أو اإلجناز في حدود حاجاته اخلاصة.
ـادة 5 : : تـدون مــدّة صالحـيــة الـســجل الـتــجـاري في ـادة ا ا
مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل

التجاري.
ـســجـلـة ـادة 6 :  : يـجـب عـلى الــشـركــات الـتــجـاريــة ا ـادة ا ا
ـــذكــورة في ــمـــارســة األنـــشــطــة ا فـي الــســـجل الــتـــجــاري 
ـادة  2  أعـاله مـطـابــقـة ســجالتــهـا مع أحــكـام هــذا الـقـرار ا
فـي أجل ســــتـــة (6) أشــــهـــر ابــــتـــداء مـن تـــاريخ نــــشـــره في

اجلريدة الرّسمية.
ـدّة تـصــبح مـسـتـخـرجـات الـسـجل وبـانـقـضـاء هـذه ا

ة األثر. طابقة عد التجاري غير ا
ـــؤهــلــة وزيــادة عـــلى ذلك تـــقــوم مـــصــالـح الــرقـــابــة ا
ــعــنـيــة من الــسـجل بــطـلب شــطب الــشـركــات الــتـجــاريـة ا

التجاري.
ـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـــوافق حـرر بــاجلـــزائـر فـي 13 صــفـــر عــــام  1439 ا

2 نوفمبر سنة 2017.  
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

ــــــوافق 11 ــــــوافق  ا قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 20  ذي احلــــــج  ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1438 ا
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2017 يــتـــضــم يــتـــضــمّـن تــعـــيــ أعـــضــاءـن تــعـــيــ أعـــضــاء
مـــجــلس إدارة الـــصــنــــدوق الــــوطــني لـــلــتـــأمــيـــنــاتمـــجــلس إدارة الـــصــنــــدوق الــــوطــني لـــلــتـــأمــيـــنــات

االجتماعية للعمال األجـراء.االجتماعية للعمال األجـراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 20 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1438
ـوافق 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2017 يـعــيّن األعــضـــاء اآلتــيـة ا
ـــــرســــــوم ــــادة 14 من ا أســــمـــــاؤهم تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام ا
ــؤرّخ في 28 جــمـــادى الــثــانـــيــة الـــتّــنــفـــيــذيّ رقـم 92-07 ا
تـضـمّن الوضع ـوافـق 4 ينـاير سـنـة 1992 وا عـام 1412 ا
الـــقــانــونـي لــصـــنــاديق الـــضــمـــان االجــتـــمــاعي والـــتــنـــظــيم
ــالـي لــلــضــمــان االجــتــمـــاعي في مــجــلس إدارة اإلداري وا
الــصـــنــدوق الــوطــني لــلـــتــأمــيــنــات االجــتــمـــاعــيــة لــلــعــمــال

دة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : األجراء 

ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــ لـــلـــصـــنــدوق ـــثـــلي الـــعـــمــال الـــتـــابـــعــ لـــلـــصـــنــدوق- بـــعــنـــوان  - بـــعــنـــوان 
ــســتــوى ــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى ا ــعــيــنـــ من ا ــســتــوىا ــنــظــمــات األكـــثــر تــمــثــيـال عــلى ا ــعــيــنـــ من ا ا

الوطني :الوطني :
السّيدة والسّـادة :
- عاشور تلي
- علي جياللي

ي - مصطفى غا
- محمد زبيري
- بشير رمضاني
- الطيب الشي
- سعاد بارودي
- مقداد مسعودي
- جمعة نويوة
- عمار تاكجوت

- عبد العزيز حمالوي
- حس معيزة
- حمو طواهرية

- عبد القادر خالدي
- هشام خيشان
- مسعود عمارنة
- سليم لبطشة
- رشيد عمارة

. ثل عن االحتاد العامّ للعمال اجلزائري

ـسـتـخـدم الـتـابـع لـلـصـندوق ـثلي ا ـسـتـخـدم الـتـابـع لـلـصـندوق- بعـنـوان  ـثلي ا - بعـنـوان 
ـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى ــنـــظـــمــات ا ـــعــيـــنــ مـن ا ـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىا ــنـــظـــمــات ا ـــعــيـــنــ مـن ا ا

ستوى الوطني : ستوى الوطني :ا ا

السادة :

ـثل عن الـكـونفـدرالـيـة الـعـامة - محـفـوظ مـقـاتـلي 
للمؤسسات اجلزائرية

ــثـل عن الــكــونــفـــدرالــيــة الــعــامــة - مــحــمـــد لــكــحل 
للمؤسسات اجلزائرية

ــثل عن الـكــونــفـدرالــيـة الــوطـنــيـة - مـحــمـد جــادي 
ألرباب العمل اجلزائري

ـثل عـن الـكـونـفـدرالـيـة الـوطـنـيـة - رشـيـد لـرجـان 
ألرباب العمل اجلزائري


