العدد ٠٧

الثﻼثاء  ٢٢جمادى الثانية عام ١٤٤٣

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٥جانفي سنة  ٢٠٢٢م

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 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

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
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.

 ٢٢جمادى الثانية عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥جانفي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٧
اﳉريدة الرسم ّ

5

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ٥٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٠جـ ـم ـادى الثانية

مرسوم تنفيذي رقم  ٥١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى الثانية

اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١١٢-١٨اﳌـؤّرخ ﰲ  ١٨رجب

ﲤديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس

ع ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـواف ـ ـق  ٢٣جـ ـانـ ـفي سـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢٢يـ ـعـ ـ ـدل
عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٥أبريل سنة  ٢٠١٨ال ـ ـذي يح ـ ـدد

عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٢٤جانفـ ـ ـي سـ ـ ـنة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن
كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحته.

نم ـ ـ ـ ـوذج مستخـ ـ ـرج السـ ـ ـجـ ـ ـل الت ـج ـ ـ ـ ـاري الص ـ ـ ـ ـادر

–––––––––––

بواسطة إجراء إلكتروني.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٥-112و1٤1

– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات،
– وبن ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـت ـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـم ـ ـادت ـ ـ ـان  ٥-112و1٤1

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥6-66الـمؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88الـمؤرخ ﰲ  7جمادى
الثانية ع ـ ـ ـام  1٤٠8اﳌواف ـ ـ ـق  26يناي ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  1988والـمتعل ـ ـ ـق

– وﲟقتضى اﳌرس ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  281-21اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  112-18اﳌؤرخ ﰲ
 18رجب عام  1٤39اﳌوافق  ٥أبريل سنة  2٠18الذي يحدد
نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء
إلكتروني ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

بالوقاي ـ ـ ـة الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠6-98الـمؤرخ ﰲ  3ربيع اﻷول
ع ـام  1٤19الـموافق  27يونيو سنة  1998الذي يحدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  13-٠1الـمـ ـؤرخ ﰲ  17جمـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤22الـمواف ـ ـ ـق  7غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة  2٠٠1والـمتضمـ ـ ـ ـن
توجيه النقل البري وتنظيمه ،الـمعدل والـمتمم،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يمدد أجل مطابقة مستخرجات السجﻼت
التج ـ ـارية اﳌنـ ـصـ ـوص علـ ـيه ﰲ أحكـ ـام اﳌ ـ ـادة  7من اﳌـ ـرسـ ـوم

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8-٠٤الـمؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عـ ـ ـام  1٤2٥الـمواف ـ ـ ـق  1٤غشـ ـ ـت سن ـ ـة  2٠٠٤والـمتعلـ ـ ـق
بشـ ـ ـروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعدل والـمتمم،

التـ ـنفـ ـيذي رق ـ ـم  112-18اﳌـؤرخ ﰲ  18رجب عام  1٤39اﳌوافق
 ٥أبريل سنة  ،2٠18اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،إﱃ غاية
 3٠يونيو سنة .2٠22
ﻻ يم ـ ـ ـكن اﻹدارات العـ ـمـ ـ ـ ـوم ـ ـي ـ ـة واﳌـ ـؤسـ ـسات العـ ـمـ ـومـ ـ ـية

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6الـمؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27الـموافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

اﻻقتصادية أن تقبل ﰲ معامﻼتها التجارية ،بعد انقضاء هذا

– وﲟقتضى القانون رقم  1٠-11الـمؤرخ ﰲ  2٠رجب عام

اﻷجل ،إﻻّ مستخرجات السجﻼت التجارية الصادرة بواسطة

 1٤32الـم ـوافـق  22ي ـون ـيـو سنـة  2٠11واﳌتـعـلـق بالبلدية،

إجراء إلكتروني.

الـمعدل والـمتمم،

اﳌاّدة  : ٢يـ ـنـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

عام  1٤33الـموافق  21فبراير سنة  2٠12والـمتعلق بالوﻻية،

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق 23

– وﲟقتضى القانون رقم  11-18الـمؤرخ ﰲ  18شوال عام

جانفي سنة .2٠22

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12الـمؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

 1٤39الـموافق  2يوليو سنة  2٠18والـمتعلق بالصحة ،اﳌعدل
أيمن بن عبد الرحمان

واﳌتمم،

