العدد ٠٤

السبت  ١٢جمادى الثانية عام ١٤٤٣
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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 ٠23.٤1.18.76

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

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

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.

 ١٢جمادى الثانية عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٤
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  23جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  28ديسمبر سنة  ،2021يعّدل القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1441اﳌوافق  2يوليو سنة  2020الذي يحّدد شروط

وكي ـ ـفـ ـيـ ـات ﳑ ـ ـارسـ ـة ﲡ ـ ـارة اﳌقـ ـايـ ـضـ ـة اﳊـ ـدوديـ ـة
وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية
ماﱄ وجمهورية النيجر.
–––––––––––
ن وزير التجارة وترقية الصادرات،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  79–84اﳌؤّرخ ﰲ أّول رجب عام

 1404اﳌوافق  3أبريل سنة  1984الذي يحّدد أسماء الوﻻيات
ومقارها ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي الـ ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1442اﳌوافـ ـ ـق  7يـ ـولـ ـيـ ـو سن ـة 2021
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضـ ـان عـ ـام  1415اﳌوافـ ـق  15فبرايـ ـر سن ـة  1995الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رقم  453–02اﳌؤّرخ ﰲ

 17شـ ـوال عـ ـام  1423اﳌوافـ ـق  21ديسمبـ ـر سنـ ـة  2002الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضـ ـ ـى الق ـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ 6
جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2يوليـ ـو سنـ ـة  2020ال ـ ـذي
يحّدد شروط وكيفيات ﳑارسة ﲡارة اﳌقايضة اﳊدودية
وقـ ـائـ ـمـ ـة الـ ـبضائـ ـع مـ ـوضوع الـ ـتـ ـبـ ـادل مـ ـع جـ ـمـ ـه ـوري ـة م ـاﱄ
وجمهورية النيجر،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل القرار اﳌؤّرخ

ﰲ  6جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  2يوليـ ـو سن ـة 2020
ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـّدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات ﳑارسة ﲡارة اﳌق ـ ـايضة
اﳊدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية
ماﱄ وجمهورية النيجر.
اﳌادة  : 2تعّدل أحكام اﳌادتﲔ  2و 11من القرار الوزاري

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 2
يوليو سنة  2020واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

27

“ اﳌادة  : 2تـكـتـس ـ ـي تـجـ ـارة الـمـقـايض ـ ـة الـحـدوديـ ـة طـابع ـا
استثنائيا وتستهدف تسهيل ﲤوين السكان اﳌقيمﲔ ﰲ
وﻻيـ ـ ـات أدرار وإيـ ـلـ ـيزي وتـ ـامنـ ـغست وتنـ ـدوف وتيمـ ـي ـمون
وب ـ ـرج ب ـ ـاجي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـار وب ـ ـني ع ـ ـب ـ ـاس وإن صال ـ ـح وإن ق ـ ـزام
وجانت ،دون سواهم“.
“ اﳌادة  : 11ﻻ يمكـ ـن تسويـ ـق البضائ ـع اﳌست ـوردة ﰲ إطار
ﲡارة اﳌقايضة اﳊدودية خارج اﳊدود اﻹقليمية لوﻻيات
أدرار وإيليزي وتامـ ـ ـنغست وتـ ـندوف وتيـ ـميمون وبرج باجي
مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت“.
اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـ ـ ـر ه ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـ ـريـ ـ ـدة الـ ـّرسمـ ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  23جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق 28

ديسمبر سنة .2021

وزير اﳌالية

وزير التجارة
وترقية الصادرات
كمال رزيڤ

أيمن بن عبد الرحمان

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
ق ـ ـ ـراران م ـ ـؤّرخـ ـ ـان ﰲ  ٢٠صف ـ ـ ـر عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق ٢٧
سبتمب ـ ـ ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  ،2021يتضمنـ ـ ـ ـ ـان ﲡ ـ ـديـ ـ ـ ـ ـد اعتم ـ ـ ـاد

هيئتﲔ خاصتﲔ لتنصيب العمال.
–––––––––––
ﲟوجـ ـب قـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  2٠صف ـ ـر ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـ ـق 27
سبتمبـ ـر سنـ ـة  ،2021يجـ ـدد اعتمـ ـاد الهيئة اﳋاصة لتنصيب
العـ ـ ـم ـ ـ ـ ـال اﳌ ـ ـسـ ـ ـّماة “وان ت ـ ـو وان للتـ ـ ـوظ ـ ـيـ ـف” الكـ ـائنـ ـة باﳌ ـركز
التجاري القدس ،بالطابق السابع ) (7رقم  ،999الشراقة -اﳉزائـ ـر،

طبق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  1٤م ـ ـن اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـ ـم 123-٠7
اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤28اﳌوافق  2٤أبريل سنة
 2٠٠7الذي يضبط شروط وكيفيات منح اﻻعتماد للهيئات
اﳋاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر اﻷعباء
النموذجي اﳌتعلق ﲟمارسة اﳋدمة العمومية لتنصيب العمال.

``````````````````````````````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق 27
سبتمبر سنة  ،2021يجدد اعتماد الهيئة اﳋاصة لتنصيب
العمال اﳌسّماة “بوعبد اللـه بشيخ  -روت رابيد” الكائنة
بحي اﻷمير عمارة رقم  ،2العربي بن مهيدي ،وهران ،طبقا
ﻷحكام اﳌادة  1٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم  123-٠7اﳌؤرخ

