العدد ٤٤

اﻷربعاء  ٧ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٠يوليو 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 ٤٤
اﳉريدة الرسم ّ

22

اﳌادة  : 13يـن ـشـر ه ـذا ال ـقرار ف ـي اﳉـري ـدة الّرسـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  29جمادى الثانية عام  1440اﳌوافق

 6مارس سنة .2019

 ٧ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠يوليو سنة  ٢٠١٩م

 2016الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص
اﳋاص رقم  302–084الذي عنوانه “الصندوق اﳋاص لترقية
الصادرات”.
اﳌادة  : 2تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  2من القرار الوزاري

وزير اﳌالية

وزير الصناعة واﳌناجم

عبد الرحمان راوية

يوسف يوسفي

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  20شّوال عام  1437اﳌوافق  23غشت
سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2يقّيد ﰲ الصندوق اﳋاص لترقية الصادرات :

وزارة التجارة
ق ـرار وزاري مشت ـرك م ـؤّرخ ﰲ  24شع ـبـان عـ ـام 1440
اﳌوافق  30أبريل سنة  ،2019يعّدل ويتّمم القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  20شوال ع ـام 1437
اﳌـوافق  23غ ـش ـت سـن ـة  2016ال ـذي ي ـح ـدد ق ـائ ـمـة

إيرادات ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم
 302–084الذي عنوانه “الصندوق اﳋاص لترقية
الصادرات”.

`````````````````````````

– ﰲ باب اﻹيرادات :
– )...........................بدون تغيير( .............................
– ﰲ باب النفقات :
تتمثل العمليات التي يمكنها اﻻستفادة من اﳌساعدة
اﳌمنوحة من قبل الصندوق اﳋاص لترقية الصادرات :
) ........................ – 1بدون تغيير( ، ...........................
 – 2ﰲ باب اﳌشاركات ﰲ التظاهرات واﳌعارض

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

والص ـ ـالـ ـونـ ـات اﳌ ـت ـخ ـصـصة ب ـاﳋـ ـارج ،وكـ ـذا مـ ـشـ ـاركـ ـ ـة

ووزير التجارة،

اﳌؤسسات ﰲ اﳌنتديات التقنية الدولية :

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  205–96اﳌؤّرخ

ﰲ  18محّرم عام  1417اﳌوافق  5يونيو سنة  1996الذي
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم 302–084
الذي عنوانه “الصندوق اﳋاص لترقية الصادرات” ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  453–02اﳌؤّرخ

ﰲ  17شّوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـقـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌؤّرخ ﰲ 20

شوال عام  1437اﳌوافق  23غشت سنة  2016الذي يحدد قائمة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم  302–084الذي
عنوانه “الصندوق اﳋاص لترقية الصادرات”،
يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا القرار ويتّمم القرار الوزاري
اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  20شوال عام  1437اﳌوافق  23غشت سنة

 .الفقرات  1و 2و) .............. 3بدون تغيير( ، ............
 % 10.كتعويض للهيئة اﳌكلفة بتنفيذ البرنامج
الرسمي للتظاهرات اﻻقتصادية باﳋارج أو اﳌنظمة عﲆ
اﳌستوى الوطني.
) ......................... – 3بدون تغيير( ، ..........................
) ......................... – 4بدون تغيير( ، ..........................
) ......................... – 5بدون تغيير( ، ..........................
) ....................... – 6بدون تغيير( ، ............................
) ....................... – 7بدون تغيير( ، ............................
 – 8ﰲ باب النقل الدوﱄ لتصدير اﳌنتجات سريعة
التلف أو اﳌصّدرة إﱃ وجهات بعيدة :

.

 % 50من تكاليف النقل الدوﱄ للمنتجات الفﻼحية

سريعة التلف اﳌوجهة للتصدير،

.

 % 50من ت ـك ـال ـيـف الـن ـقل ال ـدول ـي لل ـم ـنـتـجـات غـي ـر

الفﻼحية،

.

 % 5٠من تكاليف النقل البري الداخﲇ للمنتوجات

اﳌصدرة.
) .......................... – 9بدون تغيير( .“ ........................

 ٧ذو القعدة عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠يوليو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٤
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : 3ينش ـر ه ـذا ال ـقـرار ف ـي اﳉـري ـدة الّرسـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  24شعبان عام  1440اﳌوافق  30أبريل

سنة .2019
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ب  /بعنوان الهيئات واﳌؤسسات العمومية :
– السّيد طارق عزﱄ ،ﳑثل محافظة الطاقة الذرية،
عضوا،
– السّيدة غ ـنـيـة ص ـنه ـاج ـي ،ﳑ ـث ـلـة اﳌـرك ـز اﳉ ـزائ ـري

وزير اﳌالية

وزير التجارة

محم ـد لوكال

سعيد جﻼب

ﳌراقبة النوعية والرزم ،عضوا،
– السّيدة نادية غولة ،ﳑثلة اﳌعهد الوطني للتقييس،
عضوا،

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  1440اﳌوافق أّول أبريل
سنة  ،2019يحدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء ﳉنة
تقييم وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  25رجب عام  1440اﳌوافق أّول

أبريل سنة  ،2019ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء ﳉنة تقييم

وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة
 19مكرر  1من اﳌرسوم التنفيذي رقم  39–90اﳌؤرخ ﰲ 3
رجب عام  1410اﳌوافق  30يناير سنة  1990واﳌتعلق برقابة
اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،كما يأتي :
أ  /بعنوان الوزارات :
– السّيد أحمد رشيد ،ﳑثل وزير التجارة ،رئيسا،
– السّيد نبيل عاودية ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
عضوا،
– السّيد حمزة خازماط ،ﳑثل وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ،عضوا،
– السّيد عمر حمزاوي ،ﳑثل وزير اﳌالية ،عضوا،
– السّيد فاﰌ شريفي ،ﳑثل وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي ،عضوا،
– السّي ـ ـدة رزيـ ـقـ ـة قـ ـنـ ـدوزي ،ﳑثـ ـلـ ـة وزيـ ـر الصنـ ـاعـ ـة
واﳌناجم ،عضوا،
– السّي ـدة ج ـم ـي ـل ـة ح ـاج أع ـم ـر ،ﳑثـلـة الـوزيـر اﳌكـّلـف
بالفﻼحة والتنمية الريفية ،عضوا،

– الـسـّيدة ابت ـس ـام نـاي ـت عـب ـد الرح ـم ـان ،ﳑ ـثـلة الـديـوان
الوطني للقياسة القانونية ،عضوا.

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  1440اﳌوافق  14مايو سنة
 ،2019يتضمن سحب اعتماد هيئة خاصة لتنصيب
العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  1440اﳌوافق 14

مايو سنة  ،2019يسحب اعتماد الهيئة اﳋاصة لتنصيب
العمال اﳌسّماة “روكرو صوليسيون” ،الكائنة ﲟركز عﲇ
بوحجة ،رقم أ  ،68بئر التوتة – اﳉزائر ،طبقا ﻷحكام اﳌادة

 16من اﳌرسوم التنفيذي رقم  123–07اﳌؤّرخ ﰲ  6ربيع
الثاني عام  1428اﳌوافق  24أبريل سنة  2007الذي يضبط
شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب
العمال وسحبه منها ويحدد دفتر اﻷعباء النموذجي اﳌتعلق
ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب العمال ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤرخ ﰲ  9رمضان عام  1440اﳌوافق  14مايو سنة
 ،2019يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  1440اﳌوافق 14

– السّيدة سعيدة أمالو ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالصيد

مايو سنة  ،2019تعتمد الهيئة اﳋاصة لتنصيب العمال

– السّي ـ ـد ع ـ ـب ـ ـد ال ـ ـع ـ ـزي ـ ـز غ ـ ـربي ،ﳑثـ ـل وزيـ ـر الصحـ ـة

اﳌسّماة “كـلـيك جـوب”  ،الـ ـكـ ـائ ـن ـة بـ  30ﲡزئ ـة دابـوسي،
الدرارية – وﻻية اﳉزائر ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  14من اﳌرسوم

البحري ،عضوا،
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ،عضوا،
– السّيد عبد العزيز لعرجوم ،ﳑثل وزير اﳌوارد اﳌائية،
عضوا،
– السّيدة أسيا فراني ،ﳑثلة وزيرة البيئة والطاقات
اﳌتجددة ،عضوا.

التنفيذي رقم  123–07اﳌؤّرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام 1428
اﳌوافق  24أبريل سنة  2007الذي يضبط شروط وكيفيات
منح اﻻعتماد للهيئات اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه
منها ويحدد دفتر اﻷعباء النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة
العمومية لتنصيب العمال ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

