
العدد العدد 01

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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 5 ربيع الثاني ربيع الثاني عام  عام 1438 هـ

اHوافق اHوافق 4 يناير سنة  يناير سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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الصفةالصفةاالسم واللقباالسم واللقب

باغوس عبد القادر

حاجي عبد النور

زيـــــــــان بـــــــــوزيــــــــان
محفوظ

ساHي رياض

زروقي كمال

السلطة اHمثلةالسلطة اHمثلة

رئيس مكتب

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

وزارة اHالية

وزارة التجارة

جمعية شركات
Xالتأم

Xوإعادة التأم

خبير تأمينات

�ــــوجب قــــرار مـــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــــام 1438
الــمــوافـق 19 ديـــســمــبـــر ســنــة r2016 يـــعــيـن الــعـــقــيــد
فـوضــيـل حــقـانـيr وكــيـال عــسـكــريـا لـلــجـمــهـوريـة لدى
احملكـمة الـعسـكـرية بـقسـنـطيـنة / الــنـاحــيـة الـعــسـكــريـة

الـخـامـسـةr ابـتـداء مـن أول يناير سنة 2017.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1438
اHــوافق 19 ديــــســــمـــبـــر ســـنـــة r2016 يــعــX الـــمالزم األول
عـــبــد الـــرحــمـــان قــنـــدوزr نــائـــبــا لــلــوكــيــل الــعـــسـكـري
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريــــــة لـــــدى الـــــمـــــحـــــكـــــمــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة
بــورقــلــة/الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الـرابــعــةr ابــتــداء من أول

يناير سنة 2017.

وزارة اCاليةوزارة اCالية
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 26 مـــايــو مـــايــو
ســنــة ســنــة r2016 يـــحــدد الــقـــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاءr يـــحــدد الــقـــائــمـــة االســمــيـــة ألعــضــاء
الــــمـــــكـــــتـب اHــــتـــخــــصـص بـــالــــتــــعـــريــــفــــة في مــــجـــالالــــمـــــكـــــتـب اHــــتـــخــــصـص بـــالــــتــــعـــريــــفــــة في مــــجـــال

التأمينات.التأمينات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 19 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 26 مـــايـــو ســـنـــة r2016 حتــــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة
ألعــــضــــاء اHــــكـــتـب اHـــتــــخــــصص بــــالــــتـــعــــريــــفــــة في مــــجـــال
التأميناتr تطبيقا ألحكام اHادة 2 من اHرسوم التنفيذي
رقم 09-257 اHــؤرخ في 20 شــعــبــان عــام 1430 اHــوافق 11
غــشت سـنـة 2009 الـذي يـحـدد تــشـكـيل اجلـهــاز اHـتـخـصص
بــالــتــعــريــفــة في مــجــال تـعــريــفــة الــتــأمــيــنــات وتــنـظــيــمه

وسيرهr كما يأتي :

وزارة التجارةوزارة التجارة
أكــتــوبـر قــقــرار مــؤررار مــؤرّخ في خ في 29 مــحــرمــحــرّم عـام م عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 31 أكــتــوبـر 
سـنة سـنة r2016 يحد يحدّد الـتعـريفـات التي يـطبـقهـا اHركزد الـتعـريفـات التي يـطبـقهـا اHركز
الوطني للـسجل التجاري بعنوان مسك السجالتالوطني للـسجل التجاري بعنوان مسك السجالت

التجارية واإلعالنات القانونية.التجارية واإلعالنات القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

rالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-140 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد شــروط �ــارســة األنــشــطــة الــتــجــاريــة

rغير القـارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-111 اHؤرّخ
في 14 رجب عـــام 1436 اHـوافــق 3 مايـو سـنـة 2015 الـذي
يــحــدّد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

rالتجـاري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-136 اHؤرّخ
في 17 رجـب عـــــام 1437 اHــــوافــق 25 أبــــريـل ســــنـــــة 2016
الــــذي يــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات ومــــصــــاريف إدراج اإلشــــهــــارات

rالقانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية
- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 23 صــفـر عـــام 1425
اHــوافــق 14 أبــريل ســنـــة 2004 الـــذي يــحــدّد الــتـــعــريــفــات
الـتي يـطـبـقـهـا اHـركـز الـوطـني لـلـسـجل الـتـجـاري بـعـنوان

rمسك السجالت التجارية واإلعالنات القانونية

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 25 (الــفـقـرة 2)
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 15-111 اHـؤرّخ في 14 رجب
عــــــام 1436 اHــــــوافق 3 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة r2015 واHــــــادة 4 من
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 16-136 اHـؤرّخ في 17 رجب عـام
rــــذكـــــورين أعالهHــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــــة 2016 واH1437 ا

يهـدف هــذا الـقـرار إلى حتـديـد الـتـعريـفـات الـتي يطـبـقـها
اHركز الوطني لـلسجل التجاري بعنوان مسك السجالت

التجارية واإلعالنات القانونية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تتـضـمن الـتـعـريـفـات التي يـطـبـقـهـا اHـركز
الـــوطــنـي لــلـــســجل الـــتــجـــاريr بــعـــنــوان مـــسك الـــســجالت
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الــتـجـاريــةr كل اHـصــاريف الـتي يـنــفـقــهـا اHـركــز الـوطـني
لـلـسـجل الــتـجـاري �ـا فـيـهــا اHـصـاريف اHـتـعــلـقـة بـتـزويـد
اخلــــاضــــعــــX لـــــهــــذه الــــتـــــعــــريــــفــــات بـــــاالســــتــــمــــارات و/ أو

اHطبوعات.
3 :  : حتـــدّد الــــتـــعـــريـــفــــات اHـــذكـــورة في اHـــادة 2 اHــاداHــادّة ة 
أعالهr فيما يخص مسك السجالت التجاريةr كما يأتي :

1 - بالنسبة لألشخاص الطبيعيX التجار : - بالنسبة لألشخاص الطبيعيX التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي :

rأ) بالنسبة للتاجر غير القار : 1120 دج
ب) بـالنسبة لـلتاجر بالـتجزئة (باسـتثناء جتارة

rساحات الكبرى) : 1920 دجHا
rقدمي اخلدمات القارين : 2560 دجH ج) بالنسبة
د) بـالـنـسـبـة لـلـتـجـار أصـحـاب اHـسـاحـات الـكـبرى

أو التجار باجلملة أواHنتجX أو احملولX : 3360 دج.
rتسجيل تعديلي للسجـل التجاري : 1440 دج -

- شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج.
2 - بالنسبة لألشخاص اHعنويX التجار : - بالنسبة لألشخاص اHعنويX التجار :

rالقيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج -
rالتسجيل التعديلي : 1.920 دج -

rالشطب : 576 دج -
rاألساسية أو العقود : 960 دج Xإيداع القوان -

- احلـل : 768 دج.
ال تـشـمل الـتــعـريـفـات اHـذكـورة فـي الـنـقـطـتـX 1 و2
مـــصــــاريف الـــنــــشـــر في الــــنـــشـــرة الــــرســـمـــيــــة لإلعالنـــات
الـقانـونيـةr وال تـكون صـاحلـة إالّ بالـنسـبـة لرمـز تـصنـيفي
واحــد من مــدونـة الــنــشــاطــات االقـتــصــاديــة. ويــضـاف إلى
هـذه الــتـعــريــفـات مــائـتــان وأربــعـون ديــنـارا (240 دج) عن
كـل رمـــز تــــصـــنـــيـــفـي إضـــافي يـــســــجل في نـــفـس الـــســـجل

التجاري.
: XعنويHوا Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي - : XعنويHوا X3 - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- تـســلــــيم أيــــة شــهــــادة أو الــتـصـــديــق عــلى نــســخ
من مــــســـتـــخـــرجــــات الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري أو الــــبـــحث عـن

rاألسبقية : 800 دج
- تـسلـيم نسخ أو وثـائق يتـضمـنهـا ملف الـتسـجـيل

في السجـل التجاري : 400 دج عن كـل ورقة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـقــبض اHـركـز الــوطـني لــلـسـجل الــتـجـاري
عـنـد الـقـيـد الـرئيـسي لـلـشـركـاتr تـعريـفـات مـتـغـيـرة على

رأسمال الشركةr حتدد كما يأتي :
- 160 دجr بـــالــــنــســـبــة لــرأســـمــال يـــتــراوح بــيـن

r30.000 دج و100.000 دج محسوبة

- 560 دجr بــالـــنـــســـبـــة لـــرأســـمـــال يـــتــراوح بـــيـن
r100.001 دج و300.000 دج محسوبة

- 800 دجr بالنسبة لرأسمال يفوق 300.000 دج.
كمـا يـقـبض اHـركـز الـوطنـي للـسـجل الـتـجـاريr عـند
كـل تـــســـجـــيل تــــعـــديـــلي نـــاجت عـن زيـــادة في رأســـمـــال أيـــة

شركةr تعريفة متغيرة حتدد كما يأتي :
Xعـن زيــــــادة في رأســــــمــــــال يــــــتــــــراوح بـــــ r192 دج -

r10.000 دج و50.000 دج

Xعـن زيــــــادة في رأســــــمــــــال يــــــتــــــراوح بـــــ r672 دج -
r50.001 دج و100.000 دج

- 960 دجr عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج.

اHاداHادّة ة 5 :  : حتدد التـعريـفات اHـتعـلقـة بنـشر اإلعالنات
rالـقــانـونـيـة في الــنـشـرة الـرســمـيـة لإلعالنـات الــقـانـونـيـة

كما يأتي :
أ) الـتـســجـيل اHـتـعـلـق بـالـقـيـد في الــسـجل الـتـجـاري

rوالتعديل والشطب : 576 دج
ب) اإلعـالن الـــــــقــــــانـــــــوني اHـــــــتـــــــعــــــلـق بـــــــالــــــشـــــــركــــــات
وباHعـامالت اخلاصة باحملالت الـتجارية : 3750 دج عن كـل

rصفحة باللغة الوطنية
ج) اإلعـالن الـــــــقـــــــانـــــــونـي اHــــــتـــــــعـــــــلـق بـــــــالـــــــشـــــــركــــــات
وبــــاHــــعــــامالت اخلــــاصــــة بـــاحملـالت الــــتـــجــــاريــــةr الــــتي تــــتم
بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة : 3000 دج عن كــل صــفــحــة بــالــلــغــة

الوطنية.
تـضـاعف الـتـعريـفـات اHـذكورة أعـالهr عنـدمـا يـترجم

النشر في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.
اHاداHادّة ة 6 : : حتدّد التـعريـفات اHـتعـلقـة ببـعض اخلدمات
rالــمـرتـبطـة بـالـنـشـرة الـرســمية لإلعـالنـات الـقانونية

كما يأتي :
rالبحث عن األسبقية : 800 دج *

* نسخ من الوثائق : 400  دج للنسخة.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اHــؤرّخ في 23 صــفــر
عـــــام 1425 اHــــــوافق 14 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004 الـــــذي يــــــحـــــدّد
الــتـــعـــريـــفـــات الـــتي يـــطـــبـــقـــهـــا اHـــركــز الـــوطـــنـي لــلـــســـجل
الـتجـاريr بعـنـوان مسك الـسجـالت التـجاريـة واإلعالنات

القانونية.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بــاجلــزائــر في 29 مــحـــرّم عـام 1438 اHــوافق 31

أكتوبر سنة 2016.
بختي بلعايببختي بلعايب


