العدد اﻷول

السبت  ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢جانفي سنة  ٢٠٢١م

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

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  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

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.

 ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ
 ٢جانفي سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني
تعريف الفوﻻت اﳌعيبة للقهوة اﶈمصة ومقياس

 –٢مقياس حساب العيوب :
يعد مقياس حساب عيوب القهوة اﶈمصة كما يأتي :

حساب هذه العيوب
–١تعريف العيوب :
اﳋصائص اﳌورف ـول ـوجـيـة والـذوقـيـة الـعضويـة لـلـفـوﻻت
اﳌعيبة هي كما يأتي :
– فولة سوداء  :فولة أصلها أسود ذات مظهر فحمي،
كامد ﰲ غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب.
– فولة مفحمة  :فولة ﲤيل اﱃ السواد ذات نسيج يشبه
فحم اﳋشب ،ﲢطم بسهولة ﲢت ضغط اﻷصابع وتتحول
إﱃ جزيئات دقيقة.
– فولة كرزية  :ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها
اﳋارجية مع بذرتها أو بذورها.
– فولة بنواتها  :فولة مغلفة كليا أو جزئيا ﰲ نواتها
)غﻼف الثمرة الداخﲇ(.
– فولة شبه سوداء  :فولة يكون أقل من نصفها ذا مظهر
فحمي.
– فولة مرخمة أو ملطخة  :فولة يكون لونها السطحي غير
متناسق وتكون عﲆ العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سيء.
– فولة غير مرغوب فيها  :فولة ذات مظهر فاسد تقسم
عـ ـم ـوم ـا بسه ـول ـة دون أن ﲢط ـم وﻻ ي ـن ـط ـب ـق ع ـل ـي ـه ـا أي م ـن
التعاريف اﶈددة ﰲ هذا اﳌلحق ،وإذا ما ُأدخلت ﰲ اﳉزء
اﳌصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة.
– فولة شاحبة  :فولة لونها أصفر اﱃ أسمر فاﰌ يمكن
أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات
صﻼبة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص.
– فولة مبقعة أو مسقوقة  :فولة تعرضت لهجوم حشرات
ﲢتوي عﲆ اﻷقل :
• إم ـا ثـ ـ ـق ـبﲔ صغ ـيـريـ ـ ـن ) (2أو ﳑـ ـرات أح ـدث ـ ـت ـه ـ ـا خـ ـنـ ـفـسـاء
اﳊبـة ) (seredonahpetsأو أية طفيليات أخرى،

مقياس حساب

العيوب

العيوب

 1فولة سوداء

عيب واحد

 1فولة مفحمة

عيب واحد

 1فولة كرزية

عيب واحد

 1فولة بنواتها

عيب واحد

 2فولتان شبه سوداوين

عيب واحد

 2فولتان مرخمتان أو ملطختان

عيب واحد

 2فولتان غير مرغوب فيهما

عيب واحد

 2فولتان شاحبتان

عيب واحد

 1٠فوﻻت مبقعة أو مسقوقة

عيب واحد

 1٠قوقعات

عيب واحد

 1٠دقاقات <  ٤ﱈ

عيب واحد

٠,2غ دقاقات صغيرة >  ٤ﱈ

عيب واحد

 1قشرة ثخينة أو قوقعة

عيب واحد

 3قشور صغيرة أو نوى

عيب واحد

 1قطعة خشبية ثخينة

عيبان

 1قطعة خشبية متوسطة

عيب واحد

 3قطع خشبية صغيرة

عيب واحد

• إما ثقب كبير أحدثته حشرة ).(Araecerus
– قـوقـعـة  :فولة مشوهة ﲢتوي ﲡويفا أو ج ـزءا خـارجيا
لفولة مجوفة.
– دقاقة  :جزء من فولة يكون حجمها أقل من نصف فولة،
ونميز بﲔ تلك التي ﻻ ﲤر عبر اﳌصفاة )قطر الثقوب  ٤ﱈ(
وتلك التي ﲤر عبر هذه اﳌصفاة.
– قشرة ثخينة أو قوقعة  :هي اﳉزء اﳋارجي للثمرة.

قرار مؤّرخ ﰲ  22ربيع اﻷول عام  1442اﳌوافق  8نوفمبر

سنة  ،2020يعّدل ويتّمم القرار اﳌؤّرخ ﰲ  29محّرم
عام  1438اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2016الذي يحّدد

التـ ـ ـعـ ـريـ ـفـ ـات التـ ـي يط ـ ـب ـ ـقـ ـ ـ ـهـ ـا اﳌـ ـرك ـ ـ ـز الوط ـ ـن ـ ـ ـ ـي
للسجل التجاري بعنوان مسك السجﻼت التجارية
واﻹعﻼنات القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

– قشرة صغيرة أو نوى  :هي جزء غﻼف الفولة.
– قطعة خشبية ثخينة  :غصﲔ طوله حواﱄ  3سم.
– قطعة خشبية متوسطة  :غصﲔ طوله حواﱄ  1سم.
– قطعة خشبية صغيرة  :غصﲔ طوله حواﱄ  ٠,٥سم.

ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ
 ٢جانفي سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  453–02اﳌؤّرخ ﰲ
 17شوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  29محّرم عام  1438اﳌوافق
 31أكتـ ـوبر سـ ـ ـنة  2016الذي يح ـ ـّدد التع ـ ـريفات التي يط ـبقها
اﳌركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجﻼت
التجارية واﻹعﻼنات القانونية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يع ـ ـّدل هذا القرار ويتّمم بعض أحكام القرار
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 – 2بالنسبة لﻸشخاص اﳌعنوية التجار :
– القيد الرئيسي أو الثانوي  5700 :دج،
– التسجيل التعديﲇ  1320 :دج،
– الشطب  576 :دج،
– إيداع القوانﲔ اﻷساسية أو العقود  960 :دج،
– اﳊل  768 :دج.
ﻻ تشمل التعريفات اﳌذكورة ﰲ النقطتﲔ  1و 2مصاريف
النشر ﰲ النشرة الرسمية لﻺعﻼنات القانونية ،وﻻ تكون
ﻻ بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدّونة اﻷنشطة
صاﳊة إ ّ

اﳌؤّرخ ﰲ  29محّرم عام  1438اﳌوافق  31أكتوبر سنة 2016

اﻻقتصادية .ويضاف إﱃ هذه التعريفات مائتان وأربعون

الذي يحّدد التعريفات التي يطبقها اﳌركز الوطني للسجل

دينارا ) 240دج( عن كل رمز تصنيفي إضاﰲ يسجل ﰲ نفس

التـ ـج ـ ـاري بـ ـع ـ ـنـ ـوان مـ ـس ـ ـك السـ ـجـ ـﻼت التـ ـجـارية واﻹعﻼنات

السجل التجاري.

القانونية.
اﳌاّدة  : 2تـ ـعـ ـ ـّدل أحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  3م ـ ـن الق ـ ـرار اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 29محّرم عام  1438اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2016واﳌذكور
أعﻼه ،كما يأتي :
“ اﳌاّدة  : 3ﲢـ ـ ـدد التع ـ ـ ـريفات اﳌ ـ ـذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
فيما يخص مسك السجﻼت التجارية ،كما يأتي :
 – 1بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ التجار :
– القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ( بالنسبة للتاجر غير القار  500 :دج،
) .........................الباقي بدون تغيير(.“ ..........................
اﳌاّدة  : 3تتّمم أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  29محّرم عام 1438
اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة  3مكّرر
ﲢرر كما يأتي :
“ اﳌاّدة  3مكّرر  :ﲢدد التعريفات عندما يتم الدفع بطريقة
إلكترونية ،كما يأتي :
 – 1بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ التجار :
– القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ( بالنسبة للتاجر غير القار  500 :دج،
ب( بالنسبة للتاجر بالتجزئة )باستثناء ﲡارة اﳌساحات
الكبرى (  1320 :دج،
ج( بالنسبة ﳌقدمي اﳋدمات القارين  1760 :دج،
د( بالنسبة للتجار أصحاب اﳌساحات الكبرى أو التجار
باﳉملة أو اﳌنتجﲔ أو اﶈولﲔ  2560 :دج،
– تسجيل تعديﲇ للسجل التجاري  940 :دج،
– شطب القيد ﰲ السجل التجاري  288 :دج.

 – 3بالنسبة لﻸشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ :
– تسليم أية شهادة أو التصديق عﲆ نسخ من مستخرجات
السجل التجاري أو البحث عن اﻷسبقية  700 :دج،
– تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل ﰲ
السجل التجاري  400 :دج عن كل ورقة “.
اﳌاّدة  : 4تع ـ ـ ـ ـّدل أحـ ـك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  5مـ ـ ـن القـ ـرار اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 29مح ـّرم عام  1438اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2016واﳌذكور
أعﻼه ،كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 5ﲢـ ـ ـدد الت ـ ـعـ ـري ـ ـفات اﳌت ـ ـع ـ ـلقة بنـ ـشـر اﻹعﻼنات
القانونية ﰲ النشرة الرسمية لﻺعﻼنات القانونية  ،كما يأتي :
أ( التسجيل اﳌتعلق بالقيد ﰲ السجل التجاري والتعديل
والشطب  576 :دج و بالنسبة للتاجر غير القار  250 :دج،
) ..........................الباقي بدون تغيير(.“ .........................
اﳌاّدة  : 5تتـ ـ ـّمم أحك ـ ـام الق ـ ـرار اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  29م ـ ـح ـ ـّرم عـام
 1438اﳌـوافـ ـق  31أكتـ ـوبـ ـر سـ ـ ـنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،ﲟادة
 6مكّرر ﲢّرر كما يأتي :
“ اﳌاّدة  6مكّرر  :ﲢّدد تعريفات اﳋدمات اﳌرتبطة بالنشرة
الرسـ ـ ـمّية لﻺعـ ـ ـ ـ ـﻼنات القانـ ـ ـونية ،عن ـ ـ ـدما يّتم الدفع بطريقة
إلكترونية كما يأتي :
– البحث عن اﻷسبقية  700 :دج،
– نسخ من الوثائق  400 :دج للنسخة “.
اﳌاّدة  : 6ينـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـ ـّرر باﳉـ ـ ـ ـزائر ﰲ  22رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق
 8نوفمبر سنة .2020
كمال رزيق

