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مــــــــــرسرســــــــوم توم تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذي ذي رقم رقم 07 -  - 217 م مــــــــؤرخ في ؤرخ في 25 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2007 ــــوافــق وافــق 10 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ةHاHالالــــثــــــانانــــيــــــة عة عــــام ام 1428  ا
يــــــــحــــــدد شدد شــــــــروط وكروط وكــــــــيــــــفــــــــيــــــات تات تــــــــنــــــظــــــــيم  اليم  الــــــــتــــــظــــــــاهاهــــــراترات

التجارية الدورية وسيرها.التجارية الدورية وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة

 rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 76 - 04 اHـؤرّخ في 20 صـفر
عـــــام 1396 اHـــــوافق 20 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1976 واHـــــتــــــعـــــلق
بــالــقــواعــد اHــطــبــقـة فـي مـيــدان األمـن من أخــطـار احلــريق

 rدنيةHوالفزع وإنشاء جلان الوقاية واحلماية ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتمّمHا rبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتمّمHا rبالوالية

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرّخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHــتــعــلق

rستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــــقـــــتـــــضــى األمـــــر  رقم 96  - 01 اHـــــؤرّخ في 19
شعـبان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد

rالقواعد التي حتكم  الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rنافسةHتعلق باHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

rالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
الــذي يــحــدد الـــقــواعــد الــعــامـــة اHــطــبــقــة عـــلى اHــمــارســات

rالتجارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـشـروط �ـارسـة األنـشـطـة الـتـجـاريـةr ال سـيـمـا

rادتان 24 و43 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2007 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 39 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHـتعـلق �ـدونـة الـنـشـاطات االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيد

rتمّمHعدّل واHا rفي السجل التجاري
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة
rـتمّمHا rاخلــاضـعة لـلقـيد فـي السـجل التـجاري وتـأطيـرها

rادتان 4 و5 منهHال سيما ا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريr اHــعـدّل

واHتمّم.

 يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  تـــطـــبـــيـــقــا ألحـــكـــام اHـــادتــW 4 و5 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي  رقم 97 - 40 اHــؤرّخ في 9 رمــضــان
عـام 1417   اHـوافق 18 يـنـايـر سـنـة r1997 اHـتـمّم واHـذكـور
أعـالهr يـهــدف هـذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات

تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد بالتظاهرات التجارية الدورية :
- اHــــــعــــــارض والــــــتــــــظـــــاهــــــرات نــــــصف الــــــشــــــهــــــريـــــة
االقتـصادية والـتظـاهرات الـتخفـيضـية اHـتعلـقة بـتسويق

rنتوجات الغذائية والصناعية اجلديدةHكل ا
- "اHـــعــارض الـــعـــامــة" الـــتي تـــخص بـــيع أو مـــبـــادلــة

األشياء اHستعملة.
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�ــكن أن تـــشــمل الـــتــظــاهـــرات الــتــجـــاريــة اHــذكــورة
أعالهr النشاطات اخلاصة بتقد¤ اخلدمات.

اHاداHادّة ة 3 :  : تنظم التـظاهرات  التـجارية اHذكورة  في
rمن طــرف كل شــخـص طـبــيــعـي أو مــعــنـوي rـادة 2 أعالهHا

بحوزته سجل جتاري خاص بهذا النشاط. 

4 :  : يجـب على اHـشاركـW في هذه الـتظـاهرات اHاداHادّة ة 
الـــتــجــاريــة أن يــكــونــوا جتــارا أو حـــرفــيــW مــســجــلــW في
سجل الــحرف واHــهن أو مـربــيـن ومــنـتـجـW مـزارعيـن
حــائـزين بـــطـــاقــة فـالح بـــصــفـــة فـــرديـة أو مــنـظــمـW في
إطـــار جتــــمع أو تـــعــــاونـــيـــة أو جــــمـــعـــيــــة أو تـــنـــظــــيم اHـــهن

الفالحية اHشتركة اخلاص بالنشاط. 

rـادّة ة 5 :  : ال �ـكن إقامـة هـذه الـتـظاهـرات الـتـجـاريةHـاداHا
إال في فضـاء مـغـطى أو غـيـر مغـطىr مـهـيـأ خصـيـصـا لـهذا
الــــغـــــرض ويـــــتــــوفـــــر عـــــلى كـل شــــروط األمـن والــــنـــــظـــــافــــة

والسالمة. 

يـجب أن يـتـولى تهـيـئـة الـفـضاء اHـذكـور في الـفـقرة
أعالهr اHالك أو منظم التظاهرة التجارية إذا كان مؤجرا

للموقع.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــجب أن يــتـــوفـــر الــفـــضــاء اخملـــصص لـــهــذا
الــــغـــرض عـــلى أمـــاكن لـــتـــوقـف الـــســـيـــارات ومـــداخل وكل
اHواصفات واHسـتلزمات الضرورية للمشاركW والزوار
ويــجب أن يــكـون مــهـيــئـا ومــتـوفــرا عـلـى كل الـتــجـهــيـزات
الـضرورية كـالفصل بW مـساحات الـعرض ودورات اHياه

واHاء والكهرباء.

يـــجـب أن تـــكــــون اHــــداخل وطــــرق الــــســــيـــر مــــهــــيــــئـــة
وواضحة اHعالم.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يجب تـقـسـيم األمـاكن اHـذكـورة في اHادة 6
أعالهr بـحيث تـكـون لـكل مشـارك مـسـاحة خـاصـة به سواء

كان تاجرا أو حرفيا. 

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : يــــجب تــــرتــــيـب اHــــنــــتــــوجــــات اHــــعــــروضــــة
واHــقــتـرحــة لــلـبــيع حــسب نــوعـيــتــهـا ويــجب فــصل الــسـلع
اHـــوجــــهـــة لــــلـــتـــغــــذيـــة عـن مـــنـــتــــوجـــات األدوات احلــــديـــديـــة

واأللبسة أو أي منتوج من نوع آخر. 

اHــاداHــادّة ة 9 :  : يــجـب أن تـــكــــون الـــمـــواد الـــمــــبــاعـــة فـي
إطــــار هـــذه الــتـــظــاهــرات الـــتــجــاريــة ســلــيـــمــةr قــانــونــيــة
وقــــابـــــلــــة لــــلـــــتــــســــويـق وال تــــشــــكـل أي خــــطــــر عــــلـى صــــحــــة
اHــسـتـهـلـكـW وأمــنـهم وفـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول

بهما.

10 :  :  عـالوة عـــلى أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـومr يـــجب اHــاداHــادّة ة 
على اHـنظـم االلتـزام بدفـتر شـروط علـى مسـتوى الـبلـدية
اHــعــنـيــة والــذي يـجب أن يــتــضـمـن الـشــروط الــتي تـخص

أمن ونظافة األماكن واحمليط.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : تـــخــضع إقـــامــة كل تـــظــاهــرة جتـــاريــة إلى
رخـصـة مـسـبـقـة يـسـلـمـهــا رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي
اخملـتص إقـلـيـمـيـاr بـنـاء علـى طـلب يـقـدمه اHـعـنيr كـمـا هو

منصوص عليه في اHادة 12 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــجـب أن يـــتـــضـــمن طـــلب اHـــعـــني تـــاريخ
الـتـظـاهـرة الـتـجـاريـة ومـكـان إجـرائـهـا ومـدتـهـا وأن يـكـون
مـصـحـوبـا بـنـسـخـة مصـادق عـلـيـهـا من مـسـتـخـرج الـسجل

التجاري.

يجب أن يـوضح الطلب طـبيعـة التظـاهرة التـجارية
اHراد إقامتها إلى جانب أوقات الفتح والغلق.  

اHـاداHـادّة ة 13 :  : ال يــســلم رئــيس اجملــلس الــشـعــبي الــبــلـدي
اخملــتص إقــلــيـمــيــا الــرخــصــة لــلــمــعــني إال بــعــد الــتـأكــد من

احترام الشروط احملددة في أحكام هذا اHرسوم.

تـرسل نـسـخـة من الـرخـصـة اHـسـلـمـة في هـذا اإلطار
إلى مديرية التجارة الوالئية اخملتصة إقليميا. 

اHاداHادّة ة 14 :  : يلزم رئيس اجمللس الشعبي البلدي بالرد
خالل خمسة عشر (15) يوما.

ويعتبر عدم الرد قبوال.

وفي حـــالــة الـــرفضr �ـــكن اHــنـــظم تـــقــد¤ طـــعن لــدى
الوالي اخملتص إقليميا . 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 :  : ال �ــــــــكـن أن تــــــــتـــــــــجــــــــاوز مـــــــــدة إقــــــــامــــــــة
الـتظـاهرات الـتجـارية اHـنصـوص علـيهـا في اHادة 2 أعاله

خمسة عشر (15) يوماr غير قابلة للتجديد.

W16 :  : ال �ــكن مــنح الــتــرخــيص إال لـتــظــاهــرتـ اHـاداHـادّة ة 
(2) جتاريتW خالل السنة ولكل بلدية. 

17 :  : تـسـتثـنى من تـطبـيق أحـكام هـذا اHـرسوم اHاداHادّة ة 
اHـؤسسـات العمـوميـة التي يـتمـثل هدفـها االجـتماعي في
إقامة هـذه التظـاهرات التـجاريـة وتتوفـر على فضـاءاتها

اخلاصة واHعدة Hمارسة هذا النشاط. 

18 :  : تـــتـم عــــمـــــلـــيـــات اHــــراقــــبـــة واHــــعــــايـــنــــة اHــاداHــادّة ة 
Hــخـالفات أحـكام هذا اHـرسوم  بنفس الـشروط واألشكال
اHــــقـــــررة في مـــــجــــال حــــمـــــايــــة اHــــســـــتــــهــــلـك وفي مـــــجــــالي

اHمارسات التجارية واألنشطة التجارية. 



30 جمادى  الثانية عام  جمادى  الثانية عام 1428 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1446
15 يوليو  سنة يوليو  سنة 2007 م م

اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : تـــوضـح كــــيـــفــــيــــات تـــطــــبــــيق أحــــكــــام هـــذا
اHـــرســومr عــنــد االقــتــضــاءr بـــقــرار مــشــتــرك بــW الــوزيــر

اHكلف باجلماعات احمللية والوزير اHكلف بالتجارة. 

20 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 25 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1428
اHوافق 10 يوليو سنة 2007.

عبد العزيـز بلـخـادمعبد العزيـز بلـخـادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــــمــــــادىادى مــــــــرسرســــــــوم توم تــــــنــــــــفــــــيــــــــذي ذي رقم رقم 07 -  - 218  م  مــــــــؤرخ في ؤرخ في 25 ج 
r2007 ــــوافــق وافــق 10 ي يــــولولــــــيــــو سو ســــــنــــة ةHاHالالــــثــــــانانــــيــــــة عة عــــام ام 1428  ا
يـحـحــدد شـدد شــروط وكروط وكـيــــفـيـيــات الات الـتـكـفل �فل �ـصـاريف الاريف الـنـقلقل
الالــــــصــــحي وتحي وتــــســــعــــيــــرات ترات تــــعــــويويــــــضــــهــــا من قا من قــــبل هبل هــــيــــئــــاتات

الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس احلكومة
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

rوالضمان االجتماعي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اHـــادتـــان 85 -4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83 -11 اHــــؤرخ في21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بـــالـــتـــأمــيـــنـــات االجـــتـــمــاعـــيـــةr اHـــعــدل واHـــتـــمم r الســـيـــمــا

rادتان 8 و 9 منهHا
- و �ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 -13 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
r ــتـــممHـــعـــدل واHا rـــهـــنـــيـــةHبـــحـــوادث الــعـــمـل واألمــراض ا

rادة 85 منهHالسيما ا
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جــــمـــــادى األولى عــــام  1422 اHـــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2001
واHـــتــضـــمن تـــوجـــيه الـــنــقـل الــبـــري وتـــنـــظــيـــمهr الســـيـــمــا

rادة 34 منهHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اHـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -173
اHــؤرخ في18 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونــيــو

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2007  وا

- و �ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 -448
اHـؤرخ في 13 شـوال عـام 1423 اHـوافق 17 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واHـتـعـلـق بـالـتـعــريـفـات الــقـصـوى لـنــقل الـركـاب في

r"سيارات األجرة "طاكسي

- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03 - 137
اHــؤرخ في 21 مـــحـــرم عــام 1424 اHــوافق 24 مـــارس ســـنــة
2003 الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــعــــمل والــــضــــمـــان

rاالجتماعي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شــروط وكـــيـــفــيـــات الـــتــكـــفل �ـــصــاريـف الــنـــقل الـــصــحي
وتـــســــعــــيـــرات تــــعــــويـــضــــهــــا من قــــبل هــــيــــئـــات الــــضــــمـــان
االجــتـمــاعيr تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادتـW 8  و9 من الــقــانـون
رقم 83 -11 اHــؤرخ في  21 رمـــضـــان عــام 1403 اHــوافق 2

يوليو سنة 1983 واHذكور أعاله.

تطبق أحكام هـذا اHرسوم على اHؤمن لهم اجتماعيا
وذوي حقوقهمr وعند االقتضاءr مرافقيهم.

اHادةاHادة 2 :   :  ال �ـكن تعـويض مصـاريف النـقل الصحي
للمرضى اHؤمن لـهم اجتماعيا إال إذا كان هذا النقل محل

وصفة طبية.

يــــجب أن حتــــدد الـــوصــــفــــة الـــطــــبــــيـــة نـــــــوع الـــنــــقــل
الــصــحــي الــواجـــب اســتــعــمــاله حـــسـب احلــالــة الــصــحــيــة

للمريض و/أو العالجات اHطلوبة.

غــيــر أن الــوصــفــة الــطــبــيـة اHــســبــقــة غــيــر مــطــلــوبـة
عـــنـــدمــا يـــنـــقل اHـــريض في إطـــار اســـتــعـــجـــال طــبـي تــمت

معاينته.

اHادةاHادة  3 : : ال �ـكن تعـويض مصـاريف النـقل الصحي
إال إذا اســتــوفى مـــتــعــامل الــنــقل الـــصــحي الــذي جلـــأ إلــيه
اHريض الشروط اإلدارية والتـقنية والطبية اHعمول بها

في هذا اجملال.

اHــادةاHــادة  4 : : حتـــدد الــتـــســـعـــيـــرة األســـاســـيـــة لــتـــعـــويض
األداءات اHـقدمـة من قـبل متـعـاملي الـنقـل الصـحي حسب

فئة السيارة اHستعملة واHسافة اHقطوعة .

اHــادةاHــادة 5 : : حتــــدد الـــتـــســـعــــيـــرة األســـاســـيــــة لـــتـــعـــويض
مصاريف النقل الصحي للكيلو متر اHقطوع كما يأتي :




