
العدد العدد 59
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة 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 25  شو شوّال عام ال عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 14  أكتوبر سنة   أكتوبر 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  50-3200  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
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وزارة السوزارة السّـكن والعمرانـكن والعمران
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرقــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرّخ في خ في 19  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1430
اHـوافق اHـوافق 12  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة p 2009 يـحـد p يـحـدّد مـبـلغ وشكلد مـبـلغ وشكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفالة Hمارسة مهنة الوكيل العقاري.الكفالة Hمارسة مهنة الوكيل العقاري.
pاليّـةHإنّ ووزير ا

pووزير السّـكن والعمران
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHـؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 09 - 18 اHؤرّخ
في 23 مـحرّم عام 1430 اHوافق 20 ينـاير سـنة 2009 الذي
pتعـلّق �مارسـة مهنـة الوكـيل الـعقـاريHيحدّد الـتنظـيم ا

pادّة 8 منـهHال سيّما ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مــحــرّم عــام 1430
الـلموافق 20 ينـاير سـنة 2009 واHذكـور أعالهp يهـدف هذا
الــقـرار إلى حتــديـد مــبـلـغ وشـكل الــكـفــالـة Hــمـارســة مـهــنـة

الوكيل العقـاري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : حتــدّد الــكـلــفـــة اHـنــصــوص عــلـيــهــا في اHـادّة
األولى أعالهp كما يأتي :

- مـــــائـــــة وخــــــمـــــســـــون ألف ديـــــنـــــار (150.000,00 دج)
pللـوكالـة العقاريـة

- مـــــائـــــة وخــــــمـــــســـــون ألف ديـــــنـــــار (150.000,00 دج)
pللقـــائم بإدارة األمالك

- مــــائــــة ألف ديــــنــــار (100.000,00 دج) لــــلــــســــمــــســــار
العقـــــاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : طبقا ألحكام اHادّة 8 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مـــحـــرّم عــام  1430 اHــوافق 20
يـــنــايــــر ســنــــة 2009 واHــذكــــــور أعـالهp تــوجــه الـــكــفــالــــة
كـمــــا هـــو مــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادّة 2 من هــذا الـقـــرار
عـلى وجه اخلـصـوص لـضـمان الـتـزامـات الـوكـيل الـعـقـاري

جتــاه زبـائنـه.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب أن تــودع الــكـفــالـة اHــنــصـوص عــلـيــهـا
في اHــادّة 2 أعـاله لــدى بــنك أو مــؤســســة مــالــيــة مــعــتــمــدة

قـانـونــا.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : عـنـد قـبـول اHــلف من طـرف جلـنـة االعـتـمـاد
اHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHـادّة 20 من اHــرســـوم الــتّــنــفــيـذيّ
رقـم 09 - 18 اHــؤرّخ في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20 

p6 - مجموعة للسقي بالتقطير
p7 - لفافات السقي
8 - محـور السقي.

IX - عتـاد متخصص : - عتـاد متخصص :

p1 - آلة زرع البطاطا
p2 - قالعـة البطاطا
p3 - سلـة البطاطا

p4 - تشتيل الشتائل
p5 - معزقات آلية - مكمات

p6 - آلة تفرير قالبة
p7 - آلة خطاطة

p8 - آلة جني الذرة
p9 - مذرات هيدرولية �وزع

p10 - مثقب

11 - جهاز بسط فيلم البالستيك.

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 شـوال عـام  شـوال عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
p2009 يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافيp يــتـــضــمن تـــأســيس اHـــهــرجــان الـــثــقــافي ســنــة ســنــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحمللي للموسيقى واألغنية " العروبي".احمللي للموسيقى واألغنية " العروبي".
 pإن وزيرة الثقافة

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09 - 129 اHـؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 297
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1424 اHـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة
2003 الـذي يــحــدّد شــروط تـنــظــيم اHــهـرجــانــات الــثـقــافــيـة

pتمّمHعدّل واHا pوكيفياته
- و�ـــقـتــضى اHـرســـوم الـتــــنـفـيـــذي رقـــم 05 - 79
اHـؤرخ في 17 مــحــرم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبـرايــر ســنـة

p2005 الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03 - 297  اHــؤرخ في 13 رجب عــام 1424
اHوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدد شروط تنظيم
اHهـرجـانـات الثـقـافـية وكـيـفـياتـهp اHعـدّل واHـتـمّمp يؤسس
مــهـــرجــان ثــقـــافي مــحـــلي ســـنــوي لــلـــمــوســـيــقى واألغـــنــيــة

"العروبي".
اHاداHادّة ة 2 :  : ينـشر هـــذا القــرار في اجلـريدة الرسمية

للجمهــورية اجلــزائرية الد�قـراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 10 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 29

سبتمبر سنة 2009.
خليدة توميخليدة تومي
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ســــنــــة 1992 واHــــتــــضــــمن الــــوضع الــــقــــانــــوني لــــصــــنــــاديق
الـضـمان االجـتـمـاعي والـتـنظـيم اإلداري واHـالي لـلـضـمان

pاالجتماعي
-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 93 - 119
اHـؤرخ في 23 ذي القـعـدة عام 1413 اHـوافق 15 مايـو سـنة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الـــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لـــلــضــمــان االجــتـــمــاعي اخلــاص بـــغــيــر األجــراء وتـــنــظــيــمه
pوسيره اإلداري

-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 130
اHــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اHــــوافق 24  أبــــريل
ســنــة 2005 الــذي يــحــدّد شــروط �ــارســة أعــوان اHــراقــبـة
لــلـــضـــمــان االجـــتـــمــاعـي وكــيـــفـــيــات اعـــتـــمــادهمp ال ســـيـــمــا

pادتان 10 و12 منهHا
-  و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08 - 124
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدّد صالحـيات وزيـر العـمل والتـشغيل

pوالضمان االجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى :  يــعـــتـــمــد أعـــوان اHــراقـــبــة لـــلــضـــمــان
االجتماعي اHذكورون في القائمة اHلحقة بهذا القرار.

2  : : ال �ــــكن أعــــوان اHـــراقــــبـــة اHـــذكــــورين في اHــادة اHــادة 
Wإال بعـد أداء الـيـم pمبـاشـرة مـهـامهـم pـادة األولى أعالهHا
اHــنـــصـوص عــلـيـهـا في  اHـادة 12 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقـم 05 - 130 اHــــــــــــؤرخ فـي 15 ربـــــــــــــيـع األول عـــــــــــــام 1426

اHوافق 24  أبريل سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1430
اHوافق 17 يونيو سنة 2009.

الطيب الطيب لوحلوح

يـنـايــر سـنــة 2009 واHـذكــــور أعالهp يـجب عــلى اHـتـــرشح
أن يـسـتـكمـل مـلـفــه بـتـقــد© وثـيـقـــة يـعدهـــا قـانـونـا بنك
أو مـــؤســــســـة مــــعـــتــــمـــدة قـــانــــونـــا تــــثـــبت إيــــداع الـــكــــفـــالـــة

اHنصوص عليها في اHادّة 2 أعاله.

اHاداHادّة ة 6 :  : ال �كـن أن تتـغيـر الكـفالـة و/أو ترد إالّ في
إطار القوانW والتنظيمات السارية اHفعول.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : عـــنــد الــتــأكـــد من تــوقف الــنـــشــاط اHــعــاين
قانونـا وبعد مرور سنتW (2) على األقلp �ـكن استرجاع
الــكـفــالــة من طــرف الــوكــيل الـعــقــاري بــاســتـظــهــار شــهـادة

مسلمة من طرف مصالح الوزارة اHكلّفة بالسّكن.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 19 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 12
يوليو سنة 2009.

  وزير اHالية                     وزير اHالية                   وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
  كر© جودي                          كر© جودي                        نور الدين موسىنور الدين موسى

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـراقـرار مـؤرر مـؤرّخ في خ في 24 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 17
يـونـيـو سـنة يـونـيـو سـنة p2009  يـتـضـم  يـتـضـمّن اعـتمـاد أعـوان مـراقـبةن اعـتمـاد أعـوان مـراقـبة

الضمان االجتماعي.الضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
-  �قتـضى اHرسـوم الرّئاسيّ رقم 09 - 129 اHؤرّخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

pتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 92 - 07
اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1412 اHـوافق 4 يـنـاير
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