العدد ٢3

اﻷربعاء  ٤شعبان عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٠أبريل 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.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢3
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة التجارة

 ٤شعبان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠١٩م

النـ ـ ـص “اللجنة” واﳌنـ ـ ـشأة ﲟـ ـ ـوجب اﳌـ ـ ـادة ) 6الفقرة  (3من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  306-06اﳌؤرخ ﰲ  17شعبان عام

قـ ـرار م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  24ربـ ـ ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـ ـام  1440اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

 1427اﳌوافق  10سبتمبر سنة  2006الذي يحدد العناصر

 2ديسمبر سنة  ،2018يتعلق باﳌصادقة عﲆ النظام

اﻷساسي ـ ـ ـة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ـود اﳌبـ ـ ـرمـ ـ ـة بﲔ اﻷعـ ـ ـوان اﻻقـ ـ ـتصاديﲔ

الداخﲇ للجنة البنود التعسفية.

واﳌستهلكﲔ والبنود التي تعتبر تعسفية ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

––––––––––

اﳌادة  : 2اللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير
اﳌكلف بالتجارة.

ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243-17اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1438اﳌوافـ ـ ـق  17غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2017
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  453-02اﳌؤّرخ
ﰲ  17شوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

اللجنة مؤهلة ﰲ مجال البنود التعسفية طبقا ﻷحكام
اﳌ ـ ـ ـادة  7م ـ ـن اﳌ ـ ـرسـ ـوم التـ ـ ـن ـ ـف ـ ـ ـيذي رقـم  306-06اﳌؤّرخ ﰲ

 17شعبان عام  1427اﳌوافق  10سبتمبر سنة  2006واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌادة  : 3يمـ ـ ـكن اللج ـ ـنة أن تخ ـطر من تلقاء نفسها أو
تخـ ـ ـطر م ـ ـن طـ ـ ـرف الوزيـ ـر اﳌكـ ـ ـ ـ ـ ـلف بالتـ ـجـ ـ ـارة ومن طرف
كل إدارة أو كل جمعية مهنية أو جمعية ﳊماية اﳌستهلكﲔ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  306-06اﳌؤّرخ
ﰲ  17شعبان عام  1427اﳌوافق  10سبتمبر سنة  2006الذي
يـ ـحـ ـدد الـ ـعـ ـنـ ـاصر اﻷساسيـ ـة لـ ـلـ ـعـ ـقـ ـود اﳌبـ ـرمـ ـة بﲔ اﻷعـ ـوان
اﻻقتـ ـ ـ ـ ـصاديﲔ واﳌسـ ـتهلكﲔ والبنود التي تعتبر تعسفية،

أو كل مؤسسة أو شخص له مصلحة ﰲ ذلك.
اﳌادة  : 4يتـ ـ ـوّلى رئـيـ ـ ـس اللجـ ـ ـنة تنشـ ـ ـيط وتسـ ـ ـيير
أعمال اللجنة.

ﻻ سيما اﳌادة ) 6الفقرة  (3منه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ويكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8ربيع اﻷول عام 1439
اﳌوافق  27نوفمبر سنة  2017الذي يحدد القائمة اﻻسمية

– يوزع اﳌهام بﲔ أعضاء اللجنة ،ويسهر عﲆ حسن

ﻷعضاء ﳉنة البنود التعسفية،

تطبيقها،
– يضمن السير اﳊسن للمناقشات واﻻنضباط خﻼل
اﻻجتماعات،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة ) 6الفقرة  (3من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  306-06اﳌؤّرخ ﰲ  17شعبان عام
 1427اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  10س ـ ـبت ـ ـمبر س ـ ـنة  2006واﳌ ـ ـذكور أعـ ـ ـﻼه،
يصادق عﲆ النظام الداخﲇ للجنة البنود التعسفية اﳌلحق
بهذا القرار.
اﳌادة  : 2ينـ ـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  24ربيع اﻷول عام  1440اﳌوافق 2
ديسمبر سنة .2018
سعيد جﻼب
اﳌلحق
النظام الداخﲇ للجنة البنود التعسفية
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا النظام الداخﲇ إﱃ ﲢديد
كيفيات عمل ﳉنة البنود التعسفية والتي تدعى ﰲ ص ـ ـ ـ ـلب

– يعّين ،عند كل اجتماع ،مقرر اللجنة من بﲔ أعضاء

اللجنة ،ويعـ ـ ـﲔ كذلك أمﲔ اﳉلسة من بﲔ أعضاء أمانة
اللجنة،

– يمضي عﲆ اﻻستدعاءات وجميع القرارات اﳌتخذة
من طرف اللجنة ويسهر عﲆ حسن تطبيقها،
– يتخذ جميع اﻹجراءات الﻼزمة التي تسمح بضمان
السير اﳊسن للجنة ونجاعة أعمالها.
ﰲ حالة حدوث مانع أو غياب مبرر للرئيس ،يقوم
بتفويض رئاسة أشغال اللجنة للعضو الدائم اﳌمثل للوزير
اﳌـ ـ ـكل ـ ـف بالت ـ ـ ـجارة الذي يتمـ ـ ـتع ،ﰲ هذه اﳊـ ـ ـالة ،بنـ ـ ـفس
صﻼحيات الرئيس.
اﳌادة  : 5يتعّين عﲆ أعضاء اللجنة اﳌشاركة الفعالة

ﰲ جميع أشغال اللجنة والقيام باﳌهام اﳌوكلة إليهم.

ولضم ـ ـان ف ـ ـع ـ ـال ـ ـي ـ ـة أشغـ ـال الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة ،يـ ـمـ ـكـ ـن اﻷعضاء
اﳌس ـ ـ ـ ـتخلفﲔ اﳌش ـ ـاركة ﰲ اجتم ـ ـاعات اللج ـ ـ ـنة مع اﻷعضاء
الدائمﲔ بدون تصويت ﰲ اﳌداولة.

 ٤شعبان عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠١٩م
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وﰲ حـ ـال إخـ ـﻼل عضو بأداء مـ ـهـ ـامـ ـه وأع ـم ـال ـه ،ﲡت ـم ـع
اللجنة ﰲ دورة غير عادية ،وتقرر بشكل جماعي اﻹجراءات
التي يتعّين اتخاذها.
اﳌادة  : 6يعﲔ رئيس اللجنة ،ﲟوجب مقرر ،اﳌقّررين
ويحدد مهامهم.
اﳌادة  : 7ﲡتمع اللجنة ﰲ دورة عادية ،عﲆ اﻷقل ،كل
ثﻼثة ) (3أشهر بناء عﲆ استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن ﲡتمع ،عند اﻻقتضاء ،ﰲ دورة غير عادية
بناء عﲆ استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها،
عﲆ اﻷقل.
تصح اجتماعات اللجنة إذا حضرها نصف اﻷعضاء،
عﲆ اﻷقل.
إذا لم يبلغ النصاب بعد ستﲔ ) (60دقيقة من الوقت
اﶈدد لبداية أشغال اﻻجتماع ،تقوم اللجنة بـإعداد محضر
ع ـدم اك ـت ـم ـال ال ـنصاب وﲡت ـم ـع خ ـﻼل ث ـم ـان ـيـة ) (8أيـ ـام ب ـع ـد
استدعاء ثان وتقوم باﳌداولة ،ﰲ هذه اﳊالة ،مهما يكن عدد
اﻷعضاء اﳊاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات اﳊاضرين ،وﰲ
جحا.
حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مر ّ
اﳌادة  : 8ترسل استدعاءات فردية من طرف الرئيس
إﱃ أعضاء ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ـة مـ ـع ﲢديـ ـد تـ ـاريـ ـخ اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاع ومـ ـكـ ـانـ ـه
وتوقيته وجدول أعماله ،عن طريق كل الوسائل اﳌﻼئمة ﲟا
فيها البريد اﻹلكتروني ،قبل خمسة عشر ) (15يوما ،عﲆ
اﻷقل ،من تاريخ اﻻجتماع .ويمكن تقليص اﻷجل إﱃ ثمانية
) (8أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
ترفق اﻻستدعاءات بالوثائق التي ستقوم اللجنة بدراستها.

اﳌادة  : 12يـ ـ ـتـ ـم نشـ ـ ـر آراء وتوص ـ ـيات اللج ـ ـ ـ ـ ـنة بكل
الوسائل اﳌﻼئمة.
كما يمكن اللجنة ،باﻹضافة إﱃ ذلك ،نشر كل معلومة
مفيدة لها صلة ﲟوضوعها وذلك عبر كل وسيلة مﻼئمة.
اﳌادة  : 13تقوم اللجنة ،كل سنة ،بإعداد برنامج عمل
وت ـق ـري ـر ع ـن أنشطـتـهـا يـتـم تـبـلـيـغـهـمـا إﱃ الـوزيـر اﳌكـلـف
بالتـ ـ ـج ـ ـارة وإﱃ الهيـ ـ ـئات اﳌعـ ـ ـ ـ ـني ـ ـة ،وُينش ـ ـ ـران كليا أو
مستخرجات منهما بكل وسيلة مﻼئمة.
يق ـ ـ ـّسم برن ـ ـ ـ ـامج الع ـ ـ ـمل وحص ـ ـيلة نشـ ـ ـاط اللجـ ـ ـنة عﲆ
فترات يتم ﲢديد مدتها من طرف الرئيس ويعرضها عﲆ
موافقة أعضاء اللجنة.
يتم توزيع اﻷعمال ،ﰲ إطار مهام اللجنة ،عﲆ اﻷعضاء،
حيث يجب عليهم القيام بها وتبليغها إﱃ رئيس اللجنة
وأعضائها وذلك ﻹثرائها وتقييمها واﳌوافقة عليها وعرضها
أثناء اجتماعات اللجنة.
اﳌادة ُ : 14تزّود اللجـ ـ ـ ـ ـنة ،لضـ ـ ـمان حس ـ ـن عمـل اللجنة
وأداء مهامها بصفة مﻼئمة ،بكل الوسائل الضرورية لها.
اﳌادة  : 15يص ـ ـ ـ ـادق عﲆ ه ـ ـ ـذا الن ـ ـظ ـ ـ ـام الداخﲇ ﲟوجب
مـ ـق ـرر م ـن ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف ب ـال ـت ـج ـارة وُي ـنشر ﰲ اﳉري ـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وزارة اﳌوارد اﳌائية
ق ـ ـ ـرار وزاري م ـ ـشـ ـت ـ ـرك مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢3ربي ـ ـع الثاني عام
 ١٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  3١ديسـ ـمـ ـبر سـ ـنة  ،٢٠١٨يتـ ـضـمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌوارد اﳌائية
ﰲ مكاتب.
––––––––––

اﳌادة  : 9تـ ـتّوج مداوﻻت اللجنة بإعداد محاضر مؤّرخة
ومرّقمة ومرّتبة وموّقعة من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.
اﳌادة  : 10يمكن اللجنة تنصيب كل فوج عمل للدراسة
والتحليل ،حيث يتم ﲢديد تشكيلة وطبيعة وآجال إنجاز
أعماله ﲟقرر من رئيس اللجنة.
اﳌادة  : 11تتوّلى أمانة اللجنة مصالح الوزارة اﳌكلفة
بالتجارة.
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ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير اﳌوارد اﳌائية
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ

ﲢـ ـدد الق ـ ـائمة اﻻس ـ ـ ـمية لﻸعض ـ ـاء اﳌـ ـ ـكّونﲔ لﻸمـ ـ ـ ـانة
ووظيفتهم ومهامهم وكيفيات تسيير اﻷمانة ﲟوجب مقرر

ﰲ  2٥ذي الق ـ ـ ـع ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌـ ـواف ـ ـق  ١٧غشـ ـت سـ ـ ـ ـنة 2٠١٧

من رئيس اللجنة.

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

