
العدد العدد 27
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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 26 رجب رجب عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 4 مايو مايو سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16- - 136 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2016 يـحــدد كــيـفــيـاتr يـحــدد كــيـفــيـات

ومـــــصـــــاريف إدراج اإلشـــــهـــــارات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فيومـــــصـــــاريف إدراج اإلشـــــهـــــارات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة في
النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيـر األول

rبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rادتان 11 و15 منهHالسيما ا rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rYاإللكتروني
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاHــركــز الــوطــني

rتممHعدل واHا rللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

rتممHعدل واHا rالوطني للسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-70 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992

rتعلق بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونيةHوا
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تطـبـيـقا ألحـكـام اHـادتY 11 و 15  من
الــقــانــون رقم 04-08 اHــؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1425 اHــــوافق 14 غــــشت ســــنـــة 2004 واHــــتــــعـــلـق بــــشـــروط

�ـارسـة األنــشـطـة الـتـجــاريـةr اHـعـدل واHــتـممr يـهـدف هـذا
اHــــــرســــــوم إلـى حتــــــديــــــد كــــــيــــــفــــــيــــــات ومــــــصــــــاريف إدراج
اإلشـهـارات الــقـانـونــيـة في الــنـشـرة الــرسـمـيــة لإلعالنـات

القانونية. 
اHــادة اHــادة 2 : : تـدرج اإلشـهـارات الــقـانـونـيــة في الـنـشـرة
الـــرســمـــيــة لإلعالنـــات الــقــانـــونــيــة الـــتي تــدعـى في صــلب
النص "النشرة" بصفة منتظمة وكلما كان ذلك ضروريا.
تتضمن النشـرة العمليات اHستخلصة من الوثائق
واHـسـتــنـدات الـرسـمـيــة اHـبـيـنـة فـي الـفـقـرات الـثالث (3)

اآلتية :
أ - الـفـقـرة التي تـتـنـاول القـانـون األساسـي للـتـجار

واحملالّ التجاريةr ويدرج فيها ما يأتي :
: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا  -: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا  -

- كل الــعـقـود الــتـأســيـسـيــة لـلـشــركـات والــتـحـويالت
والــتــعــديـالت والــعــمــلــيــات اHــتــعـــلــقــة بــرأســمــال الــشــركــة
ورهــــون احلــــيــــازة وتـــــأجــــيــــر الـــــتــــســــيــــيـــــر وبــــيــــوع احملــــالّ

rالتجارية
- كل األحـــكـــام الـــقـــضـــائـــيــــة اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــصـــفـــيـــات
الــتـراضي أو اإلفـالسr وكـذا جــمـيع الــتــدابـيــر الـقــضـائــيـة

التي تقرر منع أو إسقاط احلق في �ارسة التجارة.
: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي  -: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي  -

- كل اHعـلومـات اخلاصـة باألهـليـة القـانونـية لـلتـاجر
rوطن و�لكية احمللّ التجاريHوبا

- عـمـليـات الـرهن احلـيازي وتـأجـيـر الـتسـيـيـر وبيع
rاحمللّ التجاري

- جـمــيع الــتــدابــيــر الــقـضــائــيــة الــتي تــقـرر مــنع أو
إســــقـــاط احلـق في �ــــارســـة الــــتــــجـــارةr وكــــذا كل األحــــكـــام

القضائية اHتعلقة بتصفيات التراضي أو اإلفالس.
ب - الـــــفــــقـــــرة الــــتـي تــــتـــــنـــــاول صالحـــــيــــات أجـــــهــــزة
الـتــسـيـيــرr وتـشــمل سـلـطــات أجـهــزة اإلدارة أو الـتـســيـيـر
وحدودها ومدتهاr وكذا جميع االعتراضات اHرتبطة بها.
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ج - الفـقرة الـتي تتـناول اإلعالنـات اHالـيةr وتـشمل
عـلى اخلــصـوص احلــصـائل وحــسـابــات الـنــتـائج وحــسـابـات

الشركةr وكذا عمليات اللجوء لإلدخار العمومي.
وزيــادة عــلى ذلـكr £ـكـن أن تــنـشــر فـي الـنــشــرة  كل
مــعــلــومــة أخـرى جــديــرة بــاالهــتــمــام و£ــكن أن تــكـون ذات

.Yاالقتصادي Yفائدة بالنسبة للمتعامل
اHــادة اHــادة 3 : : يـتـولى اHـركـز الـوطـنـي لـلـسـجل الـتـجـاري

إعداد النشرة ونشرها.
اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 4 :  حتـــــــــــدد مــــــــــــصــــــــــــاريـف إدراج اإلعـالنـــــــــــات
واإلشهارات القانونية ونشرها في النشرة �وجب قرار

من الوزير اHكلف بالتجارة.
5 : : £ــــــكن إدراج اإلشــــــهــــــارات الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة اHـــــادة اHـــــادة 

بالطريقة اإللكترونية.
6 : :  تـلــغـــى أحـكــــام  اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اHـادة اHـادة 
92-70 اHؤرخ في 14 شعـبان عام 1412 اHوافق 18 فبراير

ســـنـــة 1992 واHـــتــــعـــلق بــــالـــنـــشــــرة الـــرســــمـــيـــة لـإلعالنـــات
القانونية.

اHادة اHادة 7 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1437 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم 16-137 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة r2016 يـتـضــمن إنـشـاءr يـتـضــمن إنـشـاء

Yالـقطـاع احملـفوظ لـلقـصر الـعتـيق لـتمـنطـيط وتعـيYالـقطـاع احملـفوظ لـلقـصر الـعتـيق لـتمـنطـيط وتعـي
حدوده.حدوده.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيـر األول

-  بـنـاء عـلى الـتـقـريــر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـثـقـافة
ووزيـر الداخليـة واجلماعات احمللية ووزير اHوارد اHائية

rدينةHوالبيئة ووزير السكن والعمران وا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rادة 42 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-02 اHــــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
rستدامةHتعلق باجملاالت احملمية في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-104 اHؤرخ
في 29 مــــحـــــرم عــــام 1422 اHـــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2001
واHــتـضـمن تـشـكــيل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة والـلــجـنـة الـوالئـيـة
لــلـمــمــتـلــكــات الــثـقــافــيـة وتــنــظــيـمــهــمـا وعــمــلــهـمــاr اHــعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اHؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHـتـضـمن �ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اHـتـعلـقـة بـاHـمـتـلـكات

rالثقافية العقارية احملمية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اHؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

rتممHعدل واHا rالقطاعات احملفوظة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-02 اHـؤرخ
في 30 مــــحـــــرم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

rوحتديد تنظيمها وسيرها

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اHنـعقد في 18 مارس

r2015 سنة
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 42 من الـقانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا


