
العدد العدد 19
السالسّنة السنة السّادسة واألربعونادسة 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 28  ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ
اHوافق اHوافق 25  مارس سنة   مارس سنة 2009 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  320050  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



28 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 9219
25 مارس سنة  مارس سنة 2009 م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رب ربــــــــــــيـع األوع األوّل عل عــــــــــــام ام 1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 28
فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة p2009 يp يــــتــــضــــمّن اإلعن اإلعــــفــــاء من اإلشاء من اإلشـارةارة

على الوسم لرقم احلصة لبعض اHواد الغذائية.على الوسم لرقم احلصة لبعض اHواد الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسوم الـرئاسيّ رقم 08 - 366  اHؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHؤرّخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
pــتـــعــلق بــوسم الـــســلع الــغـــذائــيــة وعــرضــهــاHســنــة 1990 وا

pادة 6 منهHال سيما ا pتمّمHعدّل واHا
- و�ــقــتــضى الـــمــــرســوم الــتــنــفــيــذيّ رقم 02 - 453
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p2002 الذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولىة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 6 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 90 - 367 اHـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـانـي عام
1411 اHــــوافق 10 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة p1990 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم

واHـذكـور أعالهp تعـفى من اإلشـارة عـلى الـوسمp البـيـانات
اHـتـعـلـقـة بــرقم احلـصـة لـلـمـواد الـغـذائـيـة الـسـريـعـة الـتـلف
الـتي تـكـون صالحـيـتـهـا الـدنـيـا تـساوي ثـالثة (3) أشـهر أو
أقل بشـرط أن يكـون تاريخ الـصالحيـة الدنـيا أو الـتاريخ
األقــصى لالســتــهالك اHــبــيّن عــلى الــوسم يــشــيــر بــوضـوح

وبالترتيبp على األقلp إلى اليوم والشهر.

اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرارفـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األوّل عـام 1430 اHــوافق
28 فبراير سنة 2009.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزارة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 15 مــحــرمــحــرّم عــام م عــام 1430 اHــوافق  اHــوافق 12 يــنــايــر يــنــايــر
سنة سنة p2009 يتضمp يتضمّن تعـيW أعضاء اللن تعـيW أعضاء اللّجـنة التقنيةجـنة التقنية

للمياه احلموية.للمياه احلموية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 15 مـحرّم عام 1430 اHـوافق
12 يـنـايـر سـنــة 2009 يـعــيّن في الـلّـجـنـة الـتـقـنـيـة لـلـمـيـاه

قــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 5 ص صــــــفــــــر عر عــــام ام 1430 اH اHــــــوافق أول فوافق أول فــــــبــــــرايرايــــــر
Wيــــتــــضــــمن اعمن اعــــتــــمــــــاد " تاد " تــــعــــاضاضــــديديــــة الة الــــتــــأمأمــــ pي p2009 ســــنــــة ة

اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".اجلزائرية لعمال التربية والثقافة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرخ في 5 صـــفـــر عــام 1430 اHــوافق
أول فبـراير سـنة 2009 تعـتمـدp تطـبـيقـا ألحكـام األمر رقم
95 - 07 اHؤرخ في 23 شعـبان عام 1415 اHوافق 25 يـناير

pـــتـــمـمHـــعـــدل  واHا pـــتـــعـــلـق بـــالـــتـــأمـــيـــنـــاتHســـنــة 1995 وا
واHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 96 - 267 اHــؤرخ في 18 ربــيع
األول عــام 1417 اHــوافق 3 غـــشت ســـنــة 1996 الـــذي يـــحــدّد
Wو/أو إعـــــادة الــــتـــــأمــــ Wشـــــروط مــــنـح شــــركـــــات الــــتـــــأمــــ
االعــتــمـاد وكــيــفـيــات مــنــحهp اHـعــدل واHــتــممp " تـعــاضــديـة
الـتــأمــW اجلــزائـريــة لــعــمـال الــتــربــيـة والــثــقــافـة " لــفــتـرة

انتقالية مدتها سنة واحدة ( 1 ).
و�ـــنح هـــذا االعــتـــمـــاد لــلـــتـــعــاضـــديـــة قــصـــد ¬ـــارســة

عمليات التأمW اآلتية :
3 - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر - أجـــــســــــام الـــــعـــــربــــــات الـــــبـــــريــــــة ( األخـــــرى غـــــيـــــر

اHستعملة عبر السكة احلديدية )اHستعملة عبر السكة احلديدية )
1.3 - عربات ذاتية ذات محرك.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية
1.8 - احلريق.

2.1.8 - األخطار البسيطة.

9 - أضرار أخرى الحقة باألمالك - أضرار أخرى الحقة باألمالك
1.9 - أضرار اHياه.

2.9 - انكسار الزجاج.

3.9 - السرقة.

10 - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة - اHــسـؤولــيــة اHـدنــيــة لـلــعــربـات الــبــريـة احملــركـة

ذاتياذاتيا
1.10 - اHسؤولية اHدنية للعربة.

2.10 - اHسؤولية اHدنية للناقل.

خالل مــــدة صالحـــيــــة االعـــتـــمــــادp يـــتـــولـى اHـــتـــصـــرف
اإلداري اHــؤقت لـــتــعــاضــديـــة الــتــأمــW اجلــزائـــريــة لــعــمــال
الــتـربــيــة والــثـقــافــةp اHــعـW مـن قـبل جلــنــة اإلشــراف عـلى

التأميناتp اHهام اآلتية :
1 / - تــــنــــظــــيم إعــــادة جتــــديــــد وتــــنــــصــــيـب األجــــهـــزة

pسيرة للتعاضديةHا
2 / - اتخاذ اإلجراءات الـتي تعتبـر ضرورية إلعادة

pتأهيل التعاضدية
3 /- تسيير األعمال العادية للتعاضدية.


