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، المحدد  للقواعد  المطبقة 2004يونيو  23المؤرخ في  02-04قانون رقم ال -

 01 على الممارسات التجارية.

للقانون  المعدل و المتمم 2010غشت  15المؤرخ في  06-10قانون رقم ال -

الذي يحدد القواعد المطبقة على  2004يونيو  23المؤرخ في  02-04رقم 

 الممارسات التجارية.
10 

المتضمن قانون المالية  2018يوليو  11المؤرخ في  13-18القانون رقم  -

 13 منه. 4، ال سيما المادة  2018التكميلي لسنة 

 :النصــــــوص التطبيقيـــــــــة 
 

 

المحدد  2005ديسمبر  10المؤرخ في  468-05المرسوم التنفيذي رقم  -

اإلجمالية و لشروط تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل التسليم و الفاتورة 
 .كيفيات ذلك

15 

المتعلق  2005ديسمبر  13المؤرخ في  472-05المرسوم التنفيذي رقم   -

 19 .بإجراءات جرد المواد المحجوزة

المحدد  2006يونيو  18المؤرخ في  215-06المرسوم التنفيذي رقم  -

 لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و البيع الترويجي و البيع في حالة
تصفية المخزونات و البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحالت 

 .التجارية بواسطة فتح الطرود

22 

المحدد  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفيذي رقم  -

للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصادية و المستهلكين و 
 .البنود التي تعتبر تعسفية

27 

المعدل للمرسوم  2008فبراير  3المؤرخ في  44-08المرسوم التنفيذي رقم  -

المحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06تنفيذي رقم 

األساسية للعقود المبرمة بين األعوان االقتصادية و المستهلكين و البنود التي 
 .تعتبر تعسفية

31 

  



المحدد للكيفيات   2009فبراير  7في  المؤرخ 65-09المرسوم التنفيذي رقم  -

الخاصة المتعلقة باإلعالم حول األسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو 
 .بعض السلع و الخدمات المعنية

33 

 

المحدد لمفهوم فعل إعداد الفواتير  2013القرار مؤرخ في أول غشت  -

 35 المقررة عليها. المزورة أو فواتير المجاملة و كذا كيفيات تطبيق العقوبات

المحدد  2016فبراير  16المؤرخ في  66-16المرسوم التنفيذي رقم  -

لنموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات األعوان االقتصاديين 
 الملزمين بالتعامل بها.

37 
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ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

17 wL Œ—ÒR????L�« 31≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 WMÝ d??³??L??�¹œ 4 oL«u??L�« 1411 ÂU??Ž v�Ë_« ÈœU??L??ł

¨ UOFL−�UÐ oÒKF²L�«Ë

30 wL ŒÒ—R????L�« 05≠91 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1991 WMÝ d?¹UM¹ 16 oL«u??L�« 1411 ÂU???Ž W??O½U???¦�« ÈœU???L??ł

‰Òb??F??L?�« ¨W??OÐd??F?�« W??GK�« ‰U??L???F??²??Ý« rO??L???Fð sÒL??C???²??L�«Ë

ÂU??Ž ÊU??³??F??ý 10 wL ŒÒ—R??L�« 30≠96 r]— d??0_UÐ rÒL??²??L�«Ë

¨1996 WMÝ d³L�¹œ 21 oL«uL�« 1417

19 wL ŒÒ—R?????L�« 02 ≠ 96 r]— d?????0_« v?C????²?????I?????LÐË ≠

1996 W?M?Ý d?¹U?M?¹ 10 o?L«u???????????L?�« 1416 ÂU???????????Ž ÊU???????????³???????????F???????????ý

¨…b¹«eL�UÐ lO³�« kLU×0 WMN0 rOEMð sLC²L�«Ë

20 wL ŒÒ—R????L�« 11≠02 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2002 W?M?Ý d????????³????????L????????�?¹œ 24 o?L«u???????L?�« 1423 ÂU????????Ž ‰«u????????ý

ÊU‡ðœUL�« U?LOÝô ¨2003 WM�� WO�U?L�« Êu½U] sÒLC?²L�«Ë

¨tM0 56Ë 28

29 wL ŒÒ—R????L�« 12≠03 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 W?MÝ d?Ðu???????²???????B√ 25 o?L«u??????L?�« 1424 ÂU???????Ž ÊU????????³???????F???????ý

wL ŒÒ—R‡L‡�« 03≠03 r]— d0_« vKŽ W?IL«uL�« sÒLC?²L�«Ë

W?MÝ u??????O�u?¹ 19 o?L«u?????L�« 1424 ÂU?????Ž v?�Ë_« ÈœU?????L?????ł 19 

¨W�LUML�UÐ oKF²L�«Ë 2003

29 wL ŒÒ—R????L�« 13≠03 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

2003 W?MÝ d?Ðu???????²???????B√ 25 o?L«u??????L?�« 1424 ÂU???????Ž ÊU????????³???????F???????ý

wL Œ—R?L�« 04≠03 r]— d?0_« vKŽ WI?L«uL�«  sÒL?C²?L�«Ë

2003 WMÝ uO�u¹ 19 oL«uL�«  1424 ÂUŽ v�Ë_« ÈœULł 19

 U????OK?L????Ž vK?Ž W????I????³DL?�« W????0U????F�« b????Ž«u????I�U?Ð oK?F????²????L�«Ë

¨U¼d¹bBðË lzUC³�« œ«dO²Ý«

9 wL ŒÒ—R?????L�« 18≠03 r]— Êu?½U????I?�« vC?????²????I?????LÐË ≠

2003 W?MÝ d???????³???????L???????Lu?½ 4 o?L«u??????L?�« 1424 ÂU???????Ž ÊU??????C???????0—

wL ŒÒ—R?L�«  06≠03 r]— d?0_« vKŽ WI?L«uL�« sÒL?C²?L�«Ë

WM?Ý u????O?�u¹ 19  oL«u?????L�«  1424 ÂU?????Ž v�Ë_« ÈœU?????L?????ł 19

¨ U0öF�UÐ oÒKF²L�«Ë 2003

¨ÊUL�d³�« W]œUB0 bFÐË ≠

∫∫∫∫    ttttBBBB½½½½    wwwwððððüüüü««««    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUUIIII����««««    ————bbbbBBBB¹¹¹¹

‰‰‰‰ËËËË____««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW0000UUUUŽŽŽŽ    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

b?¹b???????×ð v?�≈ Êu?½U???????I?�« «c¼ ·b???????N?¹    ∫∫∫∫    vvvv????����ËËËË____««««    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????LLLL????����««««

W¹—U?−?²�«  U?Ý—U?L?L�« W¼«e½Ë W?O?LU?Hý ¡ÈœU?³?0Ë b?Ž«u?]

¡ôR?¼ sO?ÐË s?O?¹œU???????B???????²????????]ô« Ê«u???????Ž_« s?OÐ Âu????????I?ð w²?�«

Æt0öŽ≈Ë pKN²�L�« W¹ULŠ «cBË ¨sOJKN²�L�«Ë

1425    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????łłłł    5    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????0000    02    ≠≠≠≠    04    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUU????]]]]

bbbb????????????????????????ŽŽŽŽ««««uuuu????????????????????????????IIII����««««    œœœœbbbb????????????????????????××××????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWW????MMMMÝÝÝÝ    uuuu????????????????????????OOOO½½½½uuuu????¹¹¹¹     23    oooo????LLLL««««uuuu????????????????????????LLLL????����««««

ÆÆÆÆWWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    vvvvKKKKŽŽŽŽ    WWWWIIIIÒÒÒÒ³³³³DDDDLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

121Ë 119 œ«u????L?�« U????L?????O????Ýô ¨—u????²?????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

¨tM0 126Ë 122Ë

18 wL ŒÒ—R?????L�« 154≠66 r?]— d?????0_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sÒL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WO½bL�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wL ŒÒ—R?????L�« 155≠66 r?]— d?????0_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sÒL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U]

18 wL ŒÒ—R?????L�« 156≠66 r?]— d?????0_« vC?????²?????I?????L?ÐË ≠

sÒL?C??²?L�«Ë 1966 WMÝ u?O½u¹ 8 oL«u?L�« 1386 ÂU?Ž dH?�

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨ UÐuIF�« Êu½U]

20 w?L ŒÒ—R?????L�«  58≠75 r?]— d?????0_« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³????L?????²????³????Ý 26 oL«u?????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU????C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨w½bL�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

20 w?L ŒÒ—R?????L�«  59≠75 r?]— d?????0_« vC??????²?????I?????L?ÐË ≠

1975 WM?Ý d????³???L????²????³????Ý  26 oL«u????L�« 1395 ÂU????Ž ÊU???C????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« Êu½UI�« sÒLC²L�«Ë

26 wL ŒÒ—R????L�« 07≠79 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1979 W?M?Ý u????????O?�u?¹  21 o?L«u???????L?�« 1399 ÂU?????????Ž ÊU????????³?????????F????????ý

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨„—UL−�« Êu½U] sÒLC²L�«Ë

‰Ë√  wL ŒÒ—R?L�« 02≠89 r]— Êu½U?I�« v?C?²?I?LÐË ≠

oÒKF??²??L�«Ë 1989 WMÝ d?¹«d?³??L 7 oL«u?L�« 1409 ÂU?Ž Vł—

¨pKN²�L�« W¹UL×� W0UF�« bŽ«uI�UÐ

12 wL ŒÒ—R????L�« 09≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²L�«Ë 1990 WMÝ q¹dÐ√ 7 oL«u?L�« 1410 ÂUŽ ÊU?C0—

¨W¹ôu�UÐ

26 wL ŒÒ—R????L�« 11≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1990 W?M??Ý q?¹d?Ð√ 21 o?L«u?????????????L?�« 1410 ÂU????????????Ž ÊU????????????C????????????0—

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨qLF�«  U]öFÐ oÒKF²L�«Ë

27 wL ŒÒ—R????L�« 22≠90 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

oÒKF?²?L�«Ë 1990 WMÝ XA?ž 18 oL«u?L�« 1411 ÂU?Ž Âd??×?0

¨rÒL²L�«Ë ‰ÒbFL�« ¨Í—U−²�« q−��UÐ

ssss‡‡‡‡OOOO‡‡‡‡½½½½««««uuuu‡‡‡‡����
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 4
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

W????{Ëd???F????L�« l?K��« ‰U?Jð Ë√ Ê“uð Ë√ b????Fð Ê√ V?−¹

ÂU????0√ qOJ?�UÐ Ë√ Ê“u�U?Ð Ë√ …b???Šu?�UÐ X½U????B ¡«u???Ý l?O???³?K�

Ë√ …œËb?F??0Ë W?HKG??0 lK��« Ác¼ ÊuJð U??0bMŽË ÆÍd?²??A?L�«

·ö???????G?�« v?KŽ  U????????0ö???????Ž l?{Ë V−?¹ ¨W?K?OJ?0 Ë√ W?½Ë“u???????0

WKÐUI?L�« ¡UOý_« œb?Ž Ë√ WOLJ?�« Ë√ Ê“u�« WLdF?LÐ `L�ð

ÆsKFL�« dF�K�

‰u??Š Âö??ŽùUÐ W???IKF??²??L�« W???�U??��«  U??O??H??OJ?�« œb??×ð

iF?Ð Ë√ ◊U??AM?�«  U??ŽU?D] iFÐ w?L W??I???³DL?�« —U??F???Ý_«

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ WMOFL�«  U0b��«Ë lK��«

 U??H?¹d??F??²�« Ë√ —U???F??Ý_« oL«u?ð Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    6    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

q‡‡?ÐU??I??0 Êu?‡Ðe�« t??F???Lb¹ Íc�« w�U???L??łù« mK³???L�« WMKF???L�«

ÆW0bš vKŽ ‰uB×�«Ë√ W‡‡FKÝ ¡U‡‡M²]«

Ê«u???Ž_« s?OÐ  U???]ö????F�« wL l?zU???³�« Âe?K¹ ∫∫∫∫    7    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

bMŽ  U?H¹dF?²�«Ë —U?FÝ_UÐ ÊuÐe�« Âö?ŽSÐ ¨sO¹œU?B²?]ô«

ÆUN³KÞ

—U??????????F???????????Ý_« ‰Ë«b??????????ł W?D?Ý«u?Ð Âö???????????Žù« «c?¼ Êu?J?¹Ë

WK?O???ÝË W¹QÐ Ë√ —U????F???Ý_« qO�œ Ë√ W???O?½U???O???³�«  «d???A?M�«Ë√

ÆWMNL�« wL W0UŽ WHBÐ W�u³I0 WLzö0 Èdš√

lO???³�« W??O?KL??Ž ÂU???²??²???š« q³???] lzU??³?�« ÂeK¹ ∫∫∫∫    8 …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W??F???O??³?Þ V�??ŠË X?½U??B W???I¹dÞ W¹Q?Ð pKN???²??�???L�« —U??³???šSÐ

W???I?KF???²???L?�« W???]œU???B?�«Ë W???N¹e?M�«  U???0u?KF???L�U?Ð ¨Ãu???²M?L�«

lO?????³?�« ◊Ëd????ýË W?????0b?????��« Ë√ Ãu?????²M?L�« «c?¼  «e????O?????L?????LÐ

W¹b]U?F²�« W?O�ËR�?LK� WF]u?²L�« œËb?×�« «cBË ”—U?LL�«

ÆW0b��« Ë√ lO³�« WOKLF�

U¹—U?³ł≈ lO?³�« ◊Ëd?ý sLC?²ð Ê√ V−¹ ∫∫∫∫    9    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««    

 U?????O?????H?????O?????B sO?¹œU?????B?????²‡?]ô« Ê«u‡?Ž_« s‡?OÐ  U?‡]ö?‡F?�« wL

 U??????C?????O??????H?????�??????²�«Ë Âu??????�??????×�« ¨¡U??????C?????²??????]ô« bM?ŽË ¨lLb?�«

Æ UFłd²�L�«Ë

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    …………ddddððððuuuuHHHH����««««

W?¹œQ?ð Ë√ ¨lK?Ý l?O?Ð q?B Êu?J¹ Ê√ V?−?¹ ∫∫∫∫    10    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

Æ…—uðUHÐ UÐu×B0 sO¹œUB²]ô« Ê«uŽ_« sOÐ  U0bš

U??N??³KD?Ð Íd??²??A??L�« ÂeK¹Ë ¨U??N??L???OK�??²Ð lzU??³?�« ÂeK¹

ÆW0b��« W¹œQð bMŽ Ë√ lO³�« bMŽ rK�ðË ¨tM0

q?�Ë q?×???????0 p?K?N???????²????????�???????L?K?� l?O???????³?�« Êu?J¹ Ê√ V?−?¹

r?K�?ð Ê√ V−?¹Ë ¨WK?0U?????F?????L?�« Ác¼ —d?????³?¹ bM?Ý Ë√ ‚ËbM?�

ÆÊuÐe�« UN³KÞ «–≈ …—uðUH�«

ÃU²?½ù«  UÞUA½ vKŽ Êu½U?I�« «c¼ o³D¹ ∫∫∫∫    2    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

ÍœU?B?²??]« Êu?Ž Í√ U?N?Ý—U??L¹ w²�«  U?0b?�?�«Ë l¹“u?²�«Ë

ÆWO½u½UI�« t²FO³Þ X½UB ULN0

∫ wðQ¹ ULÐ Êu½UI�« «c¼ ÂuNH0 wL bBI¹ ∫∫∫∫    3    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

w‡Ld??Š Ë√ d??łUð Ë√ Z²?M0 qB ∫∫∫∫    ÍÍÍÍœœœœUUUU????????BBBB????????²²²²????]]]]««««    ÊÊÊÊuuuu????‡‡‡‡‡‡‡‡ŽŽŽŽ    ≠≠≠≠    1

”—U???L¹ ¨W??O?½u½U???I�« t??²???H???� X½U???B U¹√  U‡0b???š Âb‡I???0 Ë√

oO?????I?????×ð b?????B????I?Ð Ë√ ÍœU????F?�« wM?N????L?�« —UÞù« w?L tÞU?????A½

¨UNKł√ s0 fÝQð w²�« W¹UG�«

vM²I¹ ÍuMF0 Ë√ wF?O³Þ h�ý qB ∫∫∫∫    ppppKKKKNNNN²²²²����0000    ≠≠≠≠    2

X{d????Ž  U????0b????š s?0 b????O????H???²????�?¹ Ë√ lO????³?K� X0b????] U????F?KÝ

¨wMN0 lÐUÞ qB s0 …œd−0Ë

dOž Ë√ …d?ýU³0 WH?BÐ ·bN¹ ÊöŽ≈ qB ∫∫∫∫    ————UUUU????NNNNýýýý≈≈≈≈    ≠≠≠≠    3

ÊU??B U??L??N??0  U??0b??��« Ë√ lK��« lO?Ð Z¹Ëdð v�≈ …d??ýU??³??0

¨WKLF²�L�« ‰UBðô« qzUÝË Ë√ ÊUJL�«

WFKÝ lOÐ v�≈ ·bNð W?O]UHð« Ë√ ‚UHð« qB ∫∫∫∫    bbbbIIIIŽŽŽŽ    ≠≠≠≠    4

l0 ‚U?H?ðô« ·«dÞ√ b?Š√ s0 U?I??³?�?0 —d?Š ¨W??0b?š W¹œQð Ë√

À«b???Š≈ d???O???š_« «c¼ sJ?L¹ô YO???×?Ð d??šü« ·d?D�« ÊU???Ž–≈

¨tOL wIOIŠ dOOGð

…—uðU??L Ë√ W??O??³KÞ qJý vK?Ž b?I??F�« e??−M¹ Ê√ s?JL¹

Í√ Ë√ bM?Ý Ë√ rO?K�?ð q�Ë Ë√ ‰Ëb?????ł Ë√ ÊU?????L?????{ b?MÝ Ë√

sL?????C?????²ð U?¼bMÝ Ë√ U?????N?KJý ÊU?????B U?????L????N?????0 Èd????š√ W?????I?????OŁË

lO?????³�« ◊Ëd?????A� W????I?ÐUD?L�« lł«d?????L�«Ë√  U?????O????�u????B?????��«

¨UHKÝ …—dIL�« W0UF�«

Ë√ Áœd????H????LÐ ◊d????ý Ë√ bM?Ð qB    ∫∫∫∫    wwwwHHHH????????????????����????????????????FFFFðððð    ◊◊◊◊dddd????????????????ýýýý    ≠≠≠≠    5

s0 Èd?š√ ◊Ëd?ý Ë√ œuMÐ …b?Ž Ë√ b??Š«Ë bMÐ l0 U?Bd?²?A?0

 U???³???ł«ËË ‚u????I???Š sOÐ Ê“«u????²�UÐ d?¼UE�« ‰ö???šù« t?½Q???ý

ÆbIF�« ·«dÞ√

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    WWWWOOOOLLLLUUUUHHHHýýýý

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

llllOOOO³³³³����««««    ◊◊◊◊ËËËËddddýýýýËËËË        UUUUHHHH¹¹¹¹ddddFFFF²²²²����««««ËËËË    ————UUUUFFFFÝÝÝÝ____UUUUÐÐÐÐ    ÂÂÂÂööööŽŽŽŽùùùù««««

s?zUÐe?�« Âö??????Ž≈ U?Ðu??????łË l?zU??????³?�« v�u??????²?¹ ∫∫∫∫    4    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

◊Ëd??????AÐË ¨ U??????0b?????�?�«Ë l?K�?�«  U‡?‡H?¹d?????F?‡?‡ðË —U??????F‡?‡ÝQ?Ð

ÆlO³�«

p?K?N?‡?²?????????�?????????L?�« Âö?????????Ž≈ Êu‡?J?¹ Ê√ V?‡?−?¹ ∫∫∫∫    5    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

l‡{Ë o‡¹dÞ s‡Ž  U?0b?��«Ë l‡K��«  U‡‡H¹d?FðË —U‡F?ÝQÐ

Èd??????š√ W?K?O??????ÝË W?¹QÐ Ë√  U???????IK?F??????0 Ë√ r?‡?‡ÝË Ë√  U???????0ö??????Ž

ÆW³ÝUM0

W?Ozd?0 W?H?BÐ  U?H¹d?F?²?�«Ë —U?F?Ý_« sO?³ð Ê√ V−¹

Æ…¡ËdI0Ë

fz_benazzouz
Zone de texte 
02



41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««5 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

W????O????L?????B ¡«d????AÐ l?O????³�« ◊«d?????²????ý« lM?L¹ ∫∫∫∫    17    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

 U0b?š Ë√ Èdš√ lKÝ ¡«d?AÐ lO³�« ◊«d²?ý« Ë√ W{Ëd?H0

¡«d???AÐ Ë√ Èd???š√ W???0b????�Ð W???0b???š W¹œQ?ð ◊«d???²???ý« p�c???BË

ÆWFKÝ

W?F??O?³??L�« ŸuM�« fH½ s?0 lK��« rJ×�« «c?¼ wMF¹ ô

W???{Ëd???F???0 l?K��« Ác?¼ ÊuJð Ê√ ◊d???A?Ð W???B???Š qJý v?KŽ

ÆWKBHM0 WHBÐ lO³K�

Ê√ ÍœU?‡?B?????????²?????????]« Êu?????????Ž Í√ v?K?Ž l?M?L?¹ ∫    18    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

qB?×¹ Ë√ ¨d?š¬ ÍœU‡B?²]« Êu‡?‡Ž Í√ v‡‡KŽ «–u?H½ ”—U‡L¹

Ë√ l?O?Ð ◊Ëd?????????ý Ë√ l?Lœ ‰U??????????ł¬ Ë√ —U?????????F?????????Ý√ v?K?Ž t?‡?‡?M?‡?‡?0

qÐU???I???0 Á—d???³¹ ô Íe???O???O???Lð ¡«d???ý v?KŽ Ë√ lOÐ  U???O???H???O???B

W¹—U???−??²�«  ö??0U???F??L�« t???O??C??²???Ið U??0 l0 Â¡ö???²¹ wI??O???I??Š

ÆWH¹dA�«Ë WN¹eM�«

s0 v½œ√ d???F??�?Ð W??FKÝ l?OÐ …œU??Ž≈ l?ML¹ ∫∫∫∫    19    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆwIOI×�« UN²HKJð dFÝ

¡«d???A?�« d???F????Ý ¨wI???O????I???×?�« W???HK?J²?�« d???F???�?Ð b???B????I¹

‚u??I??×�« t??O�≈ ·U??C¹ ¨…—u?ðU??H�« vKŽ »u??²JL?�« …b??Šu�UÐ

ÆqIM�« ¡U³Ž√ ¨¡UC²]ô« bMŽË ¨ÂuÝd�«Ë

∫ vKŽ rJ×�« «c¼ o³D¹ ô t½√ dOž

¨l¹d��« œU�H�UÐ …œbNL�«Ë nK²�« WKNÝ lK��« ≠

V³�Ð WOL²Š Ë√ W¹œ«—≈ WHBÐ XFOÐ w²�« lK��« ≠

¨wzUC] rJŠ cOHMð dŁ≈ Ë√ tzUN½≈ Ë√ ◊UAM�« dOOGð

W?0œU??I?²??L�« lK��« p‡?‡�c‡‡BË W??O?L‡‡Ýu??L‡‡�« lK?‡‡��« ≠

¨UOMIð WO�U³�« Ë√

s¹u??L??²�« sJL¹ Ë√ U??NM0 s¹u??L??²�« rð w²�« l?K��« ≠

dF��« ÊuJ¹ ¨W�U×�« Ác¼ wLË ¨q]√ dF�Ð b¹bł s0 UNM0

s¹u????L???²?�« …œU???Ž≈ d???F????Ý ÍËU???�?¹ lO???³?�« …œU???Žù wI????O???I????×�«

¨b¹b−�«

lO??³�« …œU??Ž≈ d??F??Ý U??N??O??L ÊuJ¹ w²?�«  U??łu?²?ML�« ≠

sO¹œU??B?²??]ô« Ê«u?Ž_« ·dÞ s?0 o³DL�« d??F?��« ÍËU??�¹

·d?Þ s?0 l??O????????????³?�« d????????????F?????????????Ý q?I?¹ ô√ ◊d????????????A??Ð s?¹d????????????šü«

Æ…—U���UÐ lO³�« bŠ sO�LUM²L�«

w?L W???????O�Ë_« œ«u???????L?�« lO?Ð …œU???????Ž≈ l?ML?¹ ∫∫∫∫    20    …………œœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

¨q?¹u?????×??????²?�« b??????B??????] U¼ƒU?M²??????]« r?ð «–≈ W??????OK?�_« U??????N??????²�U??????Š

ÁdOOGð Ë√ ◊UAM�« nO]u²?B …—d³L�«  ôU×�« ¡UM¦²ÝUÐ

Æ…d¼UI�« …uI�« W�UŠ Ë√

◊Ëd?????????ý ¨r?O?E?M?²?�« o?¹d?Þ s?Ž œb?????????×?ð ∫∫∫∫    21    …………œœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

`²?L WDÝ«uÐ W¹—U?−?²�«  ö×?L�« Ã—U?š lO?³�«  U?OH?O?BË

l?O?????????³�«Ë ¨q?0U?????????F?????????L?�« Ê“U????????�?????????0 b?M?Ž l?O????????³?�«Ë√ ¨œËd?D?�«

 U½Ëe????�????L?�« W????O???H????B?ð W�U????Š wL l?O????³�«Ë ¨iO????H????�????²?�UÐ

Æw−¹Ëd²�« lO³�«Ë

wL …—u?ðU??H�« ‰b?Ð rOK?�??²?�« q�Ë q³???I¹ ∫∫∫∫    11    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

lO?Ð bMŽ W???L?E²M?L�«Ë …—dJ²???L?�« W¹—U???−???²?�«  ö???0U???F???L�«

…—u?ðU???????L —d???????×?ð Ê√ V?−¹Ë ¨Êu?Ðe?�« f?HM?�  U???????łu????????²M?0

rO?K�????²�«  ôu????�Ë U????N????F????ł«d???0 Êu?Jð U?¹d???N????ý W????O�U????L????ł≈

ÆWOMFL�«

Ê«u?????Žú� ô≈ r?OK?�?????²�« q?�Ë ‰U?????L?????F?????²?????ÝUÐ `?L?????�¹ô

s0 —d??I??0 WDÝ«uÐ W??Š«d??� rN� hšd??L�« sO?¹œU?B??²??]ô«

Æ…—U−²�UÐ WHKJL�« …—«œù«

q?×??????????0 X?�??????????O?� w?²?�« l??zU??????????C??????????³?�« Êu?J?ð Ê√ V?−?¹

q¹u???×ð bM?�Ð U??N?KI½ bM?Ž WÐu??×???B??0 ¨W?¹—U??−ð  ö???0U??F???0

ÆUNBd×ð —d³¹

q?�ËË …—u??ðU????????????H??�« —d????????????×?ð Ê√ V??−?¹ ∫∫∫∫ 12    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

oLË q¹u??×??²�« bMÝ «c??BË W?O?�U?L??łù« …—uðU??H�«Ë rOK�??²�«

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ œb×ð w²�«  UOHOJ�«Ë ◊ËdA�«

ÍœU?????B??????²?????]ô« Êu?????F?�« Âb?????I?¹ Ê√ V−?¹ ∫∫∫∫    13    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

sOK¼R?L�« sOHþu?LK� …—uðUH�« U¹d?²A?0 Ë√ UFzU?Ð t²H?BÐ

q?ł√ w?L Ë√ ¨U????????N?� VK?Þ ‰Ë√ b?M?Ž Êu?½U????????I�« «c?¼ V?łu????????L?Ð

 ÆWOMFL�« …—«œù« Áœb×ð

    YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««    WWWW¼¼¼¼««««eeee½½½½

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOŽŽŽŽddddAAAA����««««    ddddOOOOžžžž    WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««

‰U?L??Ž_« W?Ý—U?L??0 h�?ý Í√ vK?Ž lML¹ ∫∫∫∫    14    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

sO½«u??I�« U¼œb??×ð w²�« W??H??B�« »U?�??²?B« ÊËœ W?¹—U?−??²�«

ÆUNÐ ‰uLFL�«

dE?½ vKŽ W???{Ëd????F???0 W???FK?Ý qB d???³???²????Fð    ∫∫∫∫    15    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆlO³K� W{ËdF0 —uNL−�«

—d??³??0 ÊËbÐ W??0b??š W¹œQð Ë√ W??F?KÝ lOÐ iL— l?ML¹

X½U??B Ë√ lO??³K� W??{Ëd??F??0 W?F?K��« Ác¼ X½U??B «–≈ ¨wŽd??ý

Æ…dLu²0 W0b��«

 ö????????????????×?????????????????L??�« s?O??¹e?ð  «Ëœ√ r??J??×?�« «c??¼ w??M?F??¹ ô

÷—U???????F???????L?�« W???????³????????ÝUM?L?Ð W???????{Ëd???????F????????L�«  U????????łu???????²?ML?�«Ë

Æ «d¼UE²�«Ë

l?K??�?� l?O?Ð ÷d?????????????Ž Ë√ l??O?Ð q?B l?M??L?¹ ∫∫∫∫    16    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

UÞËd?A?0 ö?ł¬ Ë√ ö?łU?Ž U?N??{d?Ž Ë√ W?0b?š ¡«œ√ qB p�c?BË

s0 X?½U???B «–≈ ô≈  U???0b???š Ë√ lK?Ý s0 ¨W???O?½U???−???0 …Q???LUJ?LÐ

W?¹œQ?ð Ë√ l?O????????³?�« Ÿu????????{u????????0  U?????????0b????????�?�« Ë√ l?K?��« f?H?½

mK?³???L?�« s0 •10 “ËU???−????²ð ô U????N???²????L???O????] X½U????BË ¨W???0b????��«

ÆWOMFL�«  U0b��« Ë√ lK�K� w�ULłù«

…b???O¼e�« ¡U?‡O‡‡?‡ý_« v‡?KŽ r‡‡?J‡×�« «c?‡‡¼ o?‡‡‡‡?³‡‡D?‡¹ ô

Æ UMOF�« p�cBË WLOI�« WKO¾{  U0b��« Ë√
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 6
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

ÍœU????B????²???]« Êu????F� …e????O????L????L�«  U????0ö????F�« b????OK?Ið ≠ 2

Íc�« —U?N??ýù« Ë√ tðU?0b??š Ë√ tðU?łu??²M0 b?OKI?ð Ë√ fLUM0

„uJý Ÿ—eÐ tO�≈ ÊuF�« «c¼ szUÐ“ V�?B bB] ¨tÐ ÂuI¹

¨pKN²�L�« s¼– wL ÂU¼Ë√Ë

ÊËœ …e?O?L??0 W¹—U?−ð Ë√ W?O?MIð …—U?N?0 ‰ö??G?²?Ý« ≠ 3

¨UN³ŠU� s0 hOšdð

Êu?????Ž l0 s?¹b?????]U?????F????²?????0 s?O?????0b?????�????²?????�?????0 ¡«d?????ž≈ ≠ 4

¨qLF�UÐ oKF²L�« l¹dA²K� ULöš fLUM0 ÍœUB²]«

d??O??ł√ W??H??BÐ W??OMN??L�« —«d??Ý_« s?0 …œU‡‡H??²??Ýô« ≠ 5

V‡‡ŠU??BÐ —«d?{ù« b?B??] U?N?O?L ·d??B?²K� p¹d??ý Ë√ r¹b?]

¨r¹bI�« p¹dA�« Ë√ q‡L‡F�«

ÍœU?‡‡?B???????²????????]« Êu???????Ž r?‡‡?O?EM?ð w?‡?‡L q?K?š À«b???????Š≈ ≠ 6

W‡N¹e½ d‡Ož ‚d‡Þ ‰U?‡LF²ÝUÐ t‡MzU?Ð“ q‡‡¹u×ðË f‡LUM0

”ö?????²??????š«Ë W¹—U?????N??????ýù« tK?zU?????ÝË V¹d??????�ð Ë√ b?‡¹b?????³??????²?????B

W???O½u½U???I�« d??O???ž …d??�???L??�?�«Ë  U??O???³KD�« Ë√  U???O??]U?D³�«

¨lO³K� t²J³AÐ »«dD{« À«bŠ≈Ë

 UÐ«d?D{« À«b?????Š≈Ë ‚u?????�?�« rO?EM?²Ð ‰ö?????šù« ≠ 7

¨WO?ŽdA�«  «—uE×?L�« Ë√ØË sO½«u‡‡‡I�« WH�U?�‡‡LÐ ¨UN?OL

 U?????????0«e????????²?�ô« s?0 »d????????N?????????²?�« ’u????????B?????????�?�« t?‡‡?łË v?K?ŽË

t?????²??????Ý—U?????L?????0 Ë√ ◊U?????A?½ s¹u?J²?� W¹—Ëd??????C�« ◊Ëd?????A?�«Ë

¨t²0U]≈Ë√

q×??L� V¹d??I�« —«u?−�« w?L Í—U?−ð q×??0 W?0U??]≈ ≠ 8

·«d????????Ž_« Ã—U???????š t?ðd???????N????????ý ‰ö???????G????????²???????Ý« ·b????????N?Ð fLU?M?0

ÆUNÐ ‰uLFL�« WO�LUM²�«  UÝ—ULL�«Ë

W??????O??????F?¹d??????A??????²?�« ÂU?JŠ_U?Ð ‰ö??????šù« ÊËœ    ∫∫∫∫    28    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

d?³??²?F¹ ¨Ê«b?O??L�« «c¼ wL W?I??³DL�« Èd??š_« W?O?L?O?EM²�«Ë

¨wK?OK?Cð —U????N????ý≈ q?B ¨U????ŽuML????0Ë w?Žd????ý d????O????ž «—U????N????ý≈

∫ ÊUB «–≈ ULOÝô

 ö‡‡OJ?Að Ë√  U‡‡½U?OÐ Ë√  U‡×¹d??Bð sL?C?²¹ ≠ 1

Ãu?‡?²M?0 n?‡?¹d???????F????????²?Ð q?‡‡?O?K?C???????²?�« v?‡?‡�≈ ÍœR?‡?‡?ð Ê√ sJ?L?¹

¨tð«eOL0 Ë√ tðdLË Ë√ t²OLJÐ Ë√ W‡0bšË√

v??�≈ ÍœR???ð Ê√ s??J??L??¹ d???????????????????????�U??M???Ž s??L??‡???C??‡??‡??²???‡??¹ ≠ 2

Ë√ tðU???0b??š Ë√ tðU???łu??²M?0 l0 Ë√ d??š¬ lzU?Ð l0 ”U??³???²�ô«

¨tÞUA½

sO?Š wL  U?0b?š Ë√ lK�?� sO?F?0 ÷d?FÐ oKF?²¹ ≠ 3

pKð s0 ·U?B ÊËe�?0 vKŽ dLu?²¹ô ÍœUB?²]ô« Êu?F�« Ê√

U?N??L¹b?Ið V−¹ w?²�«  U?0b?��« ÊU??L?{ tMJL?¹ ô Ë√ lK��«

Æ—UNýù« W0U�{ l0 W½—UIL�UÐ …œUŽ

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOŽŽŽŽddddýýýý    ddddOOOOžžžž    ————UUUUFFFFÝÝÝÝ√√√√    WWWWÝÝÝÝ————UUUULLLL0000

lC??�ð ô  U?0b??š W¹œQð Ë√ lK?Ý lOÐ qB ∫∫∫∫    22    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

Â«d???²???Š« sL???{ ô≈ r²ð Ê√ s?JL¹ô ¨—U???F???Ý_« W¹d???Š ÂUE?M�

ÆtÐ ‰uLFL�« l¹dA²K� UI³Þ WMMIL�« —UFÝ_« ÂUE½

∫ v�≈ w0dð w²�«  UÝ—ULL�« lMLð    ∫∫∫∫    23    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

b?B] W?HKJ²�« —U?F?ÝQÐ W?H¹e0  U?×¹d?B²?Ð ÂUO?I�« ≠

W??F???{U??�?�« d??O??ž  U???0b??�?�«Ë lK��« —U???F??Ý√ vK?Ž d??OŁQ???²�«

¨—UFÝ_« W¹dŠ ÂUEM�

¡U?H?š≈ v�≈ w?0dð …—ËUM0 Ë√ W?Ý—U?L?0 qJ?Ð ÂU?O?I�« ≠

Æ—UFÝ_« wL WOŽdý dOž  «œU¹“

    YYYY����UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOO����OOOO����bbbb²²²²����««««    WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««

w?²�« W?¹—U?????−??????²�«  U??????Ý—U?????L??????L�« l?ML?ð ∫∫∫∫    24    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

∫ v�≈ w0dð

¨WLOIK� WOH�0 ‚—«uL Âö²Ý« Ë√ lLœ ≠

¨WH¹e0 dOð«uL Ë√ WOL¼Ë dOð«uL d¹d×ð ≠

U?NzU?H?š≈Ë WO?³?ÝU?×?L�«Ë W¹—U?−?²�« ozUŁu�« ·öð≈ ≠

 ö?0U?F?LK?� W?O?I?O?I?×�« ◊Ëd?A�« ¡U?H?š≈ b??B?] U¼d¹Ëeð Ë√

ÆW¹—U−²�«

∫ …“UOŠ —U−²�« vKŽ lML¹    ∫∫∫∫    25    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

d???O???ž W????H???BÐ W???F?MB???0 Ë√ …œ—u???²????�???0  U???łu???²?M0 ≠

¨WOŽdý

ŸU?Hð—ô« e??O?H?×?ð ·b?NÐ  U?łu??²ML�« s0 ÊËe??�?0 ≠

¨—UFÝú� —d³L�« dOž

rNð—U??−ð Ÿu??{u??0 Ã—U??š  U?łu??²M0 s?0 ÊËe?�??0 ≠

ÆtFOÐ bB] WOŽdA�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWNNNN¹¹¹¹eeeeMMMM����««««    ddddOOOOžžžž    WWWW¹¹¹¹————UUUU−−−−²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««

d‡O??ž W‡¹—U?−?²�«  U?‡Ý—U?L?L�« qB l?‡MLð ∫∫∫∫    26    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W?‡‡?H?????O?EM?�« W?‡‡?¹—U?????−??????²?�« ·«d‡?Žú� W??????H�U??????�??????L�« W?‡N?¹eM?�«

vKŽ ÍœU??B??²?]« Êu??Ž Èb?F??²¹ U??N�ö?š s?0 w²�«Ë W??N¹eM�«Ë

Æs¹dš¬ sO¹œUB²]« Ê«uŽ√ …bŽ Ë√ ÊuŽ `�UB0

W??N¹e½ d?O??ž W¹—U??−ð  U?Ý—U??L?0 d??³?²??Fð    ∫∫∫∫ 27    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

 UÝ—UL?L�« UNM0 ULOÝ ô ¨Êu½UI�« «c¼ ÂUJŠ√ Âu?NH0 wL

∫ wðQ¹ ULÐ ÍœUB²]ô« ÊuF�« UN�öš s0 ÂuI¹ w²�«

d???AMÐ fLU?M0 ÍœU??B???²???]« Êu??Ž W???F??L???Ý t¹u???Að ≠ 1

t?ðU?????łu??????²?ML?Ð Ë√ t?????B??????�??????AÐ f?Lð W??????¾??????O?????Ý  U??????0u?KF??????0

¨tðU0bšË√
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««7 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

’u???BML�«  U?Ðu??I???F�UÐ ”U???�???L�« ÊËœ    ∫∫∫∫    33    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

…dðu????H?�« Âb???Ž d????³????²????Fð ¨wzU????³????−�« l?¹d???A????²�« w?L U????N???O?KŽ

¨Êu?½U?????I?�« «c¼ s?0 13Ë 11Ë 10 œ«u??????L?�« ÂUJ?Š_ W??????H�U??????�??????0

ÊUB Íc�« mK?³L�« s0 % 80 W³?�MÐ W0«dGÐ UN?OKŽ V]UF¹Ë

Æt²LO] XGKÐ ULN0 tðdðuL V−¹

qB ¨W?????I?‡ÐU?D0 d?????O?????ž …—u‡ðU?????L d?‡³?????²?????Fð ∫∫∫∫    34    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL????‡‡‡‡����««««

UNOKŽ V]U?F¹Ë ¨Êu½UI�« «c¼ s0 12 …œUL�« ÂUJŠ_ W?H�U�0

v?�≈ ©Ãœ 10.000® —U?‡?‡?M?¹œ ·ô¬ …d?‡?A?????????Ž s?‡?‡?‡?‡?0 W??????????0«d?????????G?Ð

f?‡L?ð Òô√ ◊d?‡A?Ð ¨©Ãœ 50.000® —U?M‡?‡?¹œ n‡?‡?�√ sO?‡?�??????L???????š

lzU????³‡?‡K� w?ŽU‡?L‡‡?²‡łô« Ê«u?MF�« Ë√ r?‡Ýô« W‡?IÐU?DL�« Âb?‡Ž

Ê«uM?F�«Ë w?zU????³????−�« t?????H¹d????F?ð r]— «c????BË ¨Íd????²????A?????L�« Ë√

Âu?Ýd�« d?O?ž s0 …b?Šu�« d?F?ÝË oO?]b�« rÝô«Ë W?O?LJ�«Ë

d?³²?F¹ YOŠ W?0b?IL�«  U?0b��« Ë√ W?FO?³?L�«  Ułu?²MLK�

U?I³Þ U?NOKŽ V]U?F¹Ë …dðu?L ÂbŽ …—uðU?H�« wL U¼dB– Âb?Ž

ÆÁöŽ√ 33 …œUL�« ÂUJŠ_

d??????O??????ž W¹—U??????−?ð  U??????Ý—U?????L?‡?0 d‡?³??????²?????F?ð    ∫∫∫∫    35    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU‡‡‡‡????LLLL����««««

20Ë 19Ë 18Ë 17Ë 16Ë 15 œ«u?L�« ÂUJŠ_ W?H�U?�?0 ¨WO?Žd?ý

n�√ WzU???0 s0 W???0«d??GÐ U???N??OK?Ž V]U??F?¹Ë ¨Êu½U??I?�« «c¼ s0

—U????M????¹œ s????O????¹ö????????????????????????????????????????0 W????Łö????Ł v????�≈ ©Ãœ 100.000® —U????M????¹œ

Æ©Ãœ3.000.000®

¨W?OŽd?ý d?Ož —U?F?Ý_  UÝ—U?L?0 d?³²?Fð    ∫∫∫∫    36    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

¨Êu½U???I�« «c?¼ s0 23 Ë  22 sO?ðœU??L�« ÂU?JŠ_ W??H?�U??�???0 ÒqB

—U?M?¹œ n�√ s?¹d????????A?????????Ž s0 W????????0«d?????????GÐ U?????????N????????OK?Ž V?]U????????F?¹Ë

 Æ©Ãœ 200.000® —UM¹œ n�√ w²zU0 v�≈ ©Ãœ20.000®

’u???BML�«  U?Ðu??I???F�UÐ ”U???�???L�« ÊËœ    ∫∫∫∫    37    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÂUJŠ_ W?H�U??�?0 qB d?³?²?Fð ¨w?zU?³?−�« l¹d?A?²�« w?L U?N?OKŽ

W‡¹—U??−?ð  U?Ý—U??L??0 ¨Êu½U??I?�« «c¼ s0  25Ë 24 sOðœU??L�«

n�√ W?zU???LŁö?Ł s‡0 W?‡0«d???GÐ U????N‡O?KŽ V‡?]U???F¹Ë ¨W?‡O???�???O?�bð

—U??M??¹œ s??O??¹ö???????????????????0 …d????????????????????A???????????????????Ž v??�≈ ©Ãœ 300.000® —U??M??¹œ

 Æ©Ãœ10.000.000®

W??N¹e½ d?O??ž W¹—U??−ð  U?Ý—U??L?0 d??³?²??Fð ∫∫∫∫    38    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

œ«u‡L�« ÂU?‡J‡Š_ W??H‡�U?�??0 W??O‡H?�??Fð W¹b??]U?Fð  U??Ý—U?L??0Ë

U???????????N?‡?‡?O?K?Ž V??]U???????????F?¹Ë ¨Êu?½U???????????I?�« «c?¼ s?0 29Ë 28Ë 27Ë 26

v�≈ ©Ãœ 50.000® —U?‡M?¹œ n?‡�√ s?‡?O??????�???????L???????š  s0 W?‡?0«d??????G?Ð

 Æ©Ãœ 5.000.000®—UM¹œ sO¹ö0 W�Lš

    wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

ÈÈÈÈddddšššš√√√√        UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIŽŽŽŽ

Ÿu?‡?{u????????0 l?‡?zU?????????C?‡³?�« e?????????−????????Š s?J?L?¹ ∫∫∫∫    39    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

11Ë 10 œ«u‡‡L�« ÂU‡JŠ√ w?L UN?OKŽ ’u?B‡ML�«  U?H�U�?L�«

28Ë  © 7Ë 2 ® 27Ë  26Ë  25Ë  24Ë  23Ë 22Ë 20Ë 14Ë 13Ë

œU?‡?²?????????????F?�« e?‡?−????????????Š s??‡?‡?J?L??¹ U?‡?‡?L????????????B ¨Êu??‡?‡?½U????????????I?�« «c??¼ s?‡?0

…U?Ž«d?0 l0 U??NÐUJð—« wL X‡KL??F?²?Ý« w‡²�«  «e‡O??N?−?²�«Ë

ÆWOM�« s�Š dOG�« ‚uIŠ

    ffff0000UUUU��������««««    qqqqBBBBHHHH����««««

WWWWOOOOHHHH����FFFF²²²²����««««    WWWW¹¹¹¹bbbb]]]]UUUUFFFF²²²²����««««        UUUUÝÝÝÝ————UUUULLLLLLLL����««««

wL W????O???H???�????Fð U?ÞËd???ýË «œuM?Ð d???³???²????Fð ∫∫∫∫    29    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

œu?M³?�« U??????L??????O??????Ý ô l?zU??????³�«Ë p?KN??????²??????�???????L�« s?OÐ œu??????I??????F?�«

∫ dOš_« «c¼ `MLð w²�« ◊ËdA�«Ë

‚u??I???Š U??N?KÐU??Ið ô  «“U???O??²???0« Ë√ØË ‚u??I???Š c??š√ ≠    1

¨pKN²�LK� UNÐ ·d²F0 WKŁUL0  «“UO²0« Ë√ØË

v?K?Ž W??????????O?zU?????????N?½Ë W?¹—u??????????L  U??????????0«e?????????²?�« ÷d??????????L ≠ 2

◊Ëd?AÐ u¼ b?]U?F?²¹ t½√ sO?Š w?L ¨œu?I?F�« wL pKN?²?�?L�«

¨œ«—√ v²0 UNII×¹

W??O??ÝU??Ý_« b??I??F�« d??�UMŽ q¹b?‡‡Fð o‡‡?Š „ö‡²??0« ≠ 3

ÊËœ W??0b??I?L�« W??0b??��« Ë√ rK?�?L�« Ãu??²M?L�«  «e?O??L??0 Ë√

¨pKN²�L�« WIL«u0

s0 ◊Ëd??ý …b??Ž Ë√ ◊d??ý d??O??�?H?ð o×Ð œd??H??²�« ≠ 4

W??????IÐU?D0 w?L X³?�« —«d?????] –U??????�ð« w?L œd?????H??????²�« Ë√ b??????I?????F?�«

¨W¹b]UF²�« ◊ËdAK� W¹—U−²�« WOKLF�«

Ê√ ÊËœ tðU????0«e????²�« c????O???H?M²?Ð pKN????²????�???L?�« Â«e�≈ ≠    5

¨UNÐ t�H½ ÂeK¹

qš√ «–≈ b???I??F?�« a�???L wL pKN???²???�??L�« o?Š iL— ≠    6

¨t²0– wL  U0«e²�« …bŽ Ë√ Â«e²�ôUÐ u¼

‰U??ł¬ Ë√ Ãu??²?M0 rOK?�ð ‰U??ł¬ d??O???O??G??²Ð œd???H??²�« ≠    7

¨W0bš cOHMð

W¹b????]U???F????²�« W????]ö????F�« lD?IÐ pK?N???²????�???L?�« b¹b????Nð ≠    8

W¹—U????−ð ◊Ëd????A� Ÿu????C????��« pK?N???²????�????L�« iL— œd????−????L�

ÆW¾LUJ²0 dOž …b¹bł

p?KN?????²?????�?????L?�« `�U?????B?????0 W?¹U?????L?????Š ·b?????NÐ ∫∫∫∫    30    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

sŽ œu??I??F?K� W??O??ÝU??Ý_« d??�UMF?�« b¹b??×ð sJ?L¹ ¨t??]u??I??ŠË

Ÿ«u?½√ nK?²?????�??????0 wL q?L?????F?�« lM?0 «c?????BË ¨r?OE?M²?�« o¹d?Þ

ÆWOH�Fð d³²Fð w²�« ◊ËdA�« iF³Ð ¨œuIF�«

llllÐÐÐÐ««««dddd����««««    »»»»UUUU³³³³����««««

    UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««ËËËË        UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««

‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    UUUUÐÐÐÐuuuuIIIIFFFF����««««    ooooOOOO³³³³DDDDððððËËËË        UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««    nnnnOOOOMMMMBBBBðððð

—U????????????F?‡?Ý_U?Ð Âö?‡??Žù« Âb?‡?Ž d????????????³?‡?²????????????F?¹ ∫∫∫∫    31    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

«c‡?¼ s0 7Ë 6 Ë 4 œ«u???L�« ÂUJ?Š_ W???H�U???�???0 ¨ U???H¹d???F???²�«Ë

—UM¹œ ·ô¬ W??�??L??š s0 W?0«d??GÐ t??OKŽ V?‡]U??F¹Ë ¨Êu‡½U??I�«

Æ©Ãœ 100.000 ® —UM¹œ n�√ WzU0 v�≈ ©Ãœ  5.000®

¨lO?????³�« ◊Ëd?????AÐ Âö????Žù« Âb?????Ž d????³????²?????F¹ ∫∫∫∫    32    …………œœœœUUUU????????????????LLLL����««««

V]UF¹Ë ¨Êu?½UI�« «c¼ s0 9Ë  8 sOðœU?L�« ÂUJŠ_ WH�U?�0

WzU0 v�≈ ©Ãœ 10.000® —UM¹œ ·ô¬ …dAŽ s0 W?0«dGÐ tOKŽ

Æ©Ãœ 100.000® —UM¹œ n�√
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 8
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

VJ?ðd???0 q³???] s?0 U???N???Lö?ð≈ ¨¡U???C???²???]ô« b?MŽË ¨w½U????�½ù«Ë

U?N?²?³??]«d?0 X×ðË WK¼R?L�« `?�U?B?L�« —u?C?×Ð W?H?�U?�?L�«

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²K� UILË

m?K³??????L?�« Ÿœu¹ ¨…“u??????−??????×??????L?�« lK?�?�« lO?Ð W�U??????Š w?L

v�≈ W¹ôu?�« WM¹e??š sO???0√ Èb� lK��« Ác?¼ lOÐ sŽ Z?ðUM�«

ÆW�«bF�« —«d] —Ëb� W¹Už

W???????????O?�U???????????L?�«  U?Ðu????????????I???????????F?�« v?K?Ž …œU?¹“ ∫∫∫∫    44    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????????LLLL????����««««

Ê√ w{U????I�« sJ?‡L¹ ¨Êu?½U???I�« «c?¼ wL U????N???OK?Ž ’u???BM?L�«

‚d?????š W?�U‡?Š w‡?L …“u‡?−?‡×?????L?�« lK?‡�?�« …—œU?????B?‡L?Ð r‡?J×?¹

19Ë 12Ë 11Ë 10  œ«u‡L�« w‡‡‡L U‡N?OKŽ ’uBML�« b?Ž«uI�«

«c?????????????????¼ s?????????????????0 28 Ë © 7 Ë  2® 27Ë  25Ë 24Ë 23Ë  22Ë 21Ë 

ÆÊu½UI�«

Ÿu??{u??0 X½U??B lK?�Ð oKF??²?ð …—œU??B??L�« X½U??B «–≈Ë

W�Ëb?�« „ö???0√ …—«œ≈ v�≈ œ«u???L?�« Ác¼ rK?�ð ¨wM?O???Ž e???−???Š

wL U??N?OK?Ž ’u?BML?�« ◊Ëd?A�« o?LË U?N??F?O??³Ð Âu??Ið w²�«

ÆULNÐ ‰uLFL�« rOEM²�«Ë l¹dA²�«

vKŽ …—œU?BL�« ÊuJð ¨Í—U?³?²Žô« e?−×�« W�U?Š wLË

ÆUNM0 ¡eł vKŽ Ë√ UNK0UJÐ …“u−×L�« „ö0_« WLO]

lOÐ mK³?0 `³?B¹ ¨…—œU?B?L�UÐ w{U?I�« rJ×¹ U?0bMŽ

ÆWO0uLF�« WM¹e�K� U³�²J0 …“u−×L�« lK��«

lLd?Ð w{U?????I?�« —«d????] —Ëb?????� W?�U?????Š wL ∫∫∫∫    45    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL����««««

U??N?³??ŠU??� v�≈ …“u??−?×??L�« lK�?�« œU?Fð ¨e??−??×�« vKŽ b??O�«

Æe−×�UÐ WD³ðdL�« nO�UJ²�« W�Ëb�« qL×²ðË

rð l?KÝ e?????−?????Š sŽ b?????O?�« lL— —«d?????] —b?????B¹ U?????0b?MŽ

ÂUJŠ_ U??I??³Þ U??N??Löð≈ Ë√ U?½U?−??0 U??N??OK?Ž ‰“UM²�« Ë√ U??N??F??OÐ

i¹uFð s0 U?N³?ŠU� bO?H²�¹ ¨Êu?½UI�« «c¼ s0 43 …ÒœUL�«

o³DL�« lO?³�« dF?Ý ”UÝ√ v?KŽ …“u−?×L�« lK��« W?LO?]

Æe−×�« ¡UMŁ√ UN³ŠU� ·dÞ s0

s0 VKD?¹ Ê√ wL o×�« …“u??−?×??L�« lK��« VŠU??B�

ÆtI×� Íc�« —dC�« i¹uFð W�Ëb�«

¡UMÐ ¨U???O??L???OK]≈ h?²??�???L�« w�«u�« s?JL¹ ∫∫∫∫    46    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Ê√ ¨…—U??−???²�UÐ nK?JL�« wzôu?�« d¹b??L?�« s0 Õ«d??²???]« vKŽ

 ö????×????L?K� W?¹—«œ≈ oK?ž  «¡«d????ł≈ ¨—«d????] WD?Ý«uÐ c????�?????²¹

W�U????Š wL U????0u¹ ©30® sO?ŁöŁ “ËU????−???²ðô …b????L� W?¹—U???−????²�«

œ«u??L�« ÂUJŠ√ w?L U‡‡‡N??OKŽ ’u??BM?L�« b??Ž«u?I?‡‡�« W??H�U??�‡0

28Ë  27Ë 26Ë  25Ë  24Ë  23Ë  22Ë  20Ë 14Ë  13Ë 11Ë 10

ÆÊu½UI�« «c¼ s0 53Ë

ÆW�«bF�« ÂU0√ sFDK� öÐU] oKG�« —«d] ÊuJ¹

Êu????????????F?�« s?J?L??¹ ¨o?K?G?�« —«d????????????] ¡U????????????G?�≈ W?�U????????????Š w?LË

Íc�« —d??C�« i¹u?F??²Ð W?³?�UDL�« —d??C?²?L?�« ÍœU?B??²?]ô«

ÆWB²�L�« WOzUCI�« WN−�« ÂU0√ tI×�

d?C?×?0 Ÿu{u?0 …“u?−?×?L�« œ«u?L�« ÊuJð Ê√ V−¹

ÆrOEM²�« o¹dÞ sŽ œb×ð w²�«  «¡«dłù« oLË œdł

U???????O?MO???????Ž e???????−???????×�« Êu?‡?‡?J‡?‡?¹ Ê√ sJ?L?‡‡?¹    ∫∫∫∫    40    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÆU¹—U³²Ž«Ë√

∫ wðQ¹ UL‡Ð Êu½UI�« «c¼ ÂUJŠ√ ÂuNH0 wL bBI¹

¨lK�K� ÍœU0 e−Š qB ¨wMOF�« e−×�« ≠

sJL¹ô lK�Ð oK?F²¹ e?−?Š qB ¨Í—U³?²?Žô« e−?×�« ≠

ÆU0 V³�� UN0bI¹ Ê√ WH�U�L�« VJðd0

n?K?J¹  ¨w?M?O???????F?�« e????????−???????×?�« W?�U???????Š w?L ∫∫∫∫    41    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

U??0b?MŽ …“u??−???×??L�« œ«u???L�« W???Ý«d??×Ð W???H�U??�???L�« VJ?ðd??0

…“u−?×L�« œ«uL�« lL?Að YOŠ ¨s¹e?�²K�  ö×?0 pK²L¹

«c??N� U?I??³Þ sO?K¼R?L?�« Ê«u?Ž_« ·dÞ s?0 d?L??Š_« lL??A�UÐ

ÆWH�U�L�« VJðd0 WÝ«dŠ X×ð l{uðË Êu½UI�«

¨s¹e�²K�  ö×0 WH�U?�L�« VJðd0 pK²L¹ô U0bMŽ

W?Ý«dŠ ¨Êu?½UI�« «c?N� U?I?³Þ ÊuK¼R?L�« ÊuHþu?L�« ‰u?�¹

s¹e?????�?????²?Ð Âu????I?ð w²?�« W�Ëb?�« „ö????0√ …—«œ≈ v?�≈ e?????−?????×�«

Æ÷dG�« «cN� Á—U²�ð ÊUJ0 Í√ wL …“u−×L�« œ«uL�«

”—U??Š W???O�ËR??�??0 X?×ð …“u??−??×???L�« œ«u??L?�« ÊuJð

nO�U?J²�« ÊuJðË W�«b??F�« —«d??] —Ëb??� W¹U?ž v?�≈ e?−??×�«

ÆWH�U�L�« VJðd0 oðUŽ vKŽ e−×�UÐ WD³ðdL�«

œb????×ð  ¨Í—U????³????²????Žô« e????−????×�« W?�U????Š wL ∫∫∫∫    42    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

o³DL�« lO?³�« dFÝ ”U?Ý√ vKŽ …“u−×?L�« œ«uL�« WL?O]

d?????F??????Ý v�≈ Ÿu??????łd�U?Ð Ë√ W?????H?�U?????�??????L�« V?Jðd??????0 ·dÞ s?0

Æ‚u��«

e?−?×�« Ÿu{u?0 lK��« lO?Ð sŽ ZðUM�« mK³?L�« lLb¹

ÆWO0uLF�« WM¹e��« v�≈ Í—U³²Žô«

¨wM?O?????F�« e?????−?????×�« W?�U????Š w?L ¡«d?????łù« fH?½ o³?D¹Ë

œ«u????????L�« r?¹b????????Ið W????????H?�U???????�????????L?�« VJ?ðd????????0 sJ?L?¹ ô U???????0b?M?Ž

Æt²Ý«dŠ X×ð WŽu{uL�« …“u−×L�«

«c¼ ÂU?JŠ_ U?????I?????³Þ …“u?????−?????×?????L�« œ«u?????L?�« lO?Ð rð «–≈

WM¹e?š sO?0√ v�≈ lO?³�« sŽ ZðUM�« mK³?L�« lLb¹ ¨Êu½U?I�«

ÆW�«bF�« —«d] —Ëb� W¹Už v�≈ W¹ôu�«

W??F¹d??Ý œ«u?0 v?KŽ e??−?×?�« ÊuJ¹ U??0bMŽ ∫∫∫∫    43    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

¨W??�U???š ·ËdE� Ë√ ‚u??�?�« W�U??Š p�– w?C??²??Ið Ë√ n?K²�«

Õ«d?????²?????]« v?KŽ ¡U?MÐ ¨U??????O?????L?????OK?]≈ h?²?????�?????L�« w?�«u�« s?JL?¹

—ËdL�« ÊËœ ¨—d?I¹ Ê√ …—U−²�UÐ nKJ?L�« wzôu�« d¹bL�«

·dÞ s0 Í—uH�« lO³�« ¨W?I³�L�« WOzU?CI�«  «¡«dłùUÐ

U?NK¹u?×ð Ë√ …“u?−?×?L�« œ«u?LK� …b?¹«e?L�UÐ lO?³�« kLU?×?0

wŽUL²łô« lÐUD�«  «–  U�ÝR?L�«Ë  U¾ON�« v�≈ U½U−0
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««9 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

¨rN?0UN?0 ÂUL?ðù ¨ÁöŽ√ s¹—u?BcL�« s?OHþu?L�« sJL¹

sL??{ U?O??L??OK]≈ h²??�?L�« W?¹—u?N??L?−?�« qO?BË q?šbð VKÞ

 «¡«d?łù« Êu½U?] wL U??N?OKŽ ’u?BML�« b??Ž«u?I�« Â«d?²?Š«

ÆWOz«e−�«

…ÒœU?L�« wL s¹—u?BcL�« sO?Hþu?L�« sJL¹ ∫∫∫∫    50    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

W?¹—«œù«  «bM?²?????�??????L�« q?B h×??????H?????²?Ð ÂU?????O??????I�« ¨Áö??????Ž√ 49

qzU??ÝË W¹√ «c??BË ¨W?O??³?ÝU??×??L�«Ë√ W?O?�U?L�«Ë√ W?¹—U?−??²�«Ë√

p�– s?0 «u???F?ML¹ Ê√ ÊËœ ¨W????OðU????0uKF????0 Ë√ W???O????�???O?ÞUMG????0

ÆwMNL�« d��« W−×Ð

 b??łË U???L??¦???O??Š U???N??0ö???²??Ý« «u?Þd??²???A¹ Ê√ rNM?JL¹Ë

ÆU¼e−×Ð ÂUOI�«Ë

v�≈ …“u?????−????×????L�« q?zU????Ýu�«Ë  «bM?²????�????L�« ·U?????Cð

ÆoOI×²�« W¹UN½ wL lłdð Ë√ e−×�« dC×0

d{U?×0 Ë√ØË œd?−�« d{U?×0 ¨W�U?×�« V�Š ¨—d?×ð

s?0 W??????�??????�?½ rK?�ðË …“u???????−??????×??????L?�«  «bM?²??????�??????L?�« …œU??????Ž≈

ÆWH�U�L�« VJðd0 v�≈ d{U×L�«

w?‡L s?‡¹—u??????Bc??????L?�« sO??????H?þu??????L�« s?JL?¹ ∫∫∫∫    51    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????LLLL????����««««

ÂUJŠú?� U?I??³Þ l?zU?C??³�« e??−??×Ð ÂU??O‡I?�« ¨Áö‡Ž√ 49 …ÒœU‡L�«

ÆÊu½UI�« «c¼ wL UNOKŽ ’uBML�«

49 …ÒœU???L�« w?L s¹—u???Bc???L?�« sO???Hþu???L?K�    ∫∫∫∫    52    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W?¹—U???????−???????²?�«  ö???????×????????L‡?‡?‡?�« v�≈ ‰u????????šb‡?‡?�« W¹d????????Š ¨Áö???????Ž√

¨s?¹e?????�?????²�«Ë√ s?×?????A�« s?BU?????0√Ë  U?????I?????×K?L�«Ë V?ðUJ?L�«Ë

WOMJ?��«  ö×L�« ¡UM¦?²ÝUÐ ¨ÊUJ0 Í√ v�≈ W?0UŽ W?HBÐË

 «¡«d????????łù« Êu?½U????????] ÂU?JŠ_ U????????I????????³?Þ U????????N?�u????????šœ r?²¹ w?²?�«

ÆWOz«e−�«

¨lzU????C????³�« qI?½ ‰ö???š r?N�U????L???Ž√ p?�c???B Êu????Ý—U????L¹Ë

œdÞ Í√ `²???L ¨rN‡0U?‡‡N??LÐ ÂU???O‡‡I?�« bM‡‡?Ž p�c??B r‡‡?NMJ‡?‡L¹Ë

Æq]UM�« Ë√ tO�≈ qÝdL�« Ë√ qÝdL�« —uC×Ð  ŸU²0 Ë√

W???{—U???F???L???B n�uðË W???H�U???�???0 d???³???²???Fð ∫∫∫∫    53    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÂU?N?0 W¹œQ?ð lM0 t½Q?ý s0 qF??L qBË WK]d?Ž qB ¨W?³??]«d?LK�

49 …œU?L�« wL s¹—uBc?L�« sOH?þuL�« ·dÞ s0 oO?I×?²�«

v�≈ d???N??ý√ ©6® W??²???Ý s0 f³??×?�UÐ U??N??O?KŽ V]U??F?¹Ë ¨Áö??Ž√

—U??‡?M??‡??¹œ n??‡?�√ W??‡??zU?‡??0 s??‡?0 W??‡??‡??0«d?‡??‡??G?‡??ÐË ¨©2® s??O?????????????????²?M??Ý

Ë√ ¨©Ãœ 1.000.000® —U?M??‡?¹œ Êu????????????O??‡?K?0 v?‡??‡?‡?�≈ © Ãœ100.000®

ÆsO²ÐuIF�« sOðU¼ ÈbŠSÐ

sO??Hþu??L?�« W??³??]«d??L� W??{—U??F??0 d??³??²??Fð ∫∫∫∫    54    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

∫ ”UÝ_« «c¼ vKŽ UNOKŽ V]UF¹Ë ¨ UIOI×²�UÐ sOHKJL�«

ÕU????L????�?�« U????N½Q????ý s?0 w²�« o?zUŁu?�« r¹b????I?ð iL— ≠

¨rN0UN0 W¹œQ²Ð

’u??BML�« Í—«œù« oK?G�« ¡«d?ł≈ c??�??²¹ ∫∫∫∫    47    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

W�U????Š wL ◊Ëd???A?�« fH½ o?LË Áö???Ž√ 46 …ÒœU???L?�« wL t???O?KŽ

ÆÊu½UI�« «c¼ ÂUJŠ_ WH�U�0 qJ� œuF�«

qB ¨Êu½U??I�« «c¼ Âu??N??H?0 wL ¨œu??Ž W�U??Š wL d??³?²??F¹

WÐu?I??Ž —Ëb?� rž— Èd?š√ W?H�U??�?LÐ Âu?I¹ ÍœU?B??²?]« Êu?Ž

ÆWMÝ s0 q]√ cM0 tIŠ wL

w{U??I?�« sJL¹Ë ¨œu??F�« W?�U??Š wL WÐu??I??F?�« nŽU??Cð

W?Ý—U??L?0 s0 t?OK?Ž ÂuJ×?L�« ÍœU??B?²?]ô« Êu?F?�« lML¹ Ê√

ÆÍ—U−²�« tK−Ý VDý Ë√ W²]R0 WHBÐ tÞUA½

Ác??¼ v??�≈ ·U?????????????????????C??ð Ê√ s??J??L??¹ ¨p??�– s??Ž ö??‡??C?????????????????????L

©1® WMÝ v�≈ d?Ný√ ©3® WŁöŁ s0 f³?Š WÐu?IŽ ¨ U?ÐuI?F�«

Æ…bŠ«Ë

«c??BË ¨U??O??L??OK]≈ h²??�??L�« w�«u�« s?JL¹ ∫∫∫∫    48    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

Ë√ W??????H�U??????�??????L�« V?Jðd??????0 W??????I?????H?½ vK?Ž «d??????0Q¹ Ê√ w?{U?????I?�«

W�ö?š Ë√ WK0U?B UL?Nð«—«d] d?AMÐ ¨UOzU?N½ tOKŽ ÂuJ×?L�«

wL …“—UÐ ·dŠQ?Ð UNI?B� Ë√ WOMÞu�« W?LU×B�« w?L UNM0

ÆUN½«œb×¹ w²�« sBU0_«

ffff0000UUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

UUUUNNNN²²²²FFFFÐÐÐÐUUUU²²²²0000ËËËË        UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««    WWWWMMMM¹¹¹¹UUUUFFFF0000

    ‰‰‰‰ËËËË____««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««    WWWWMMMM¹¹¹¹UUUUFFFF0000

¨Êu?‡‡?½U???????I?�« «c?‡¼ o?‡?O???????³?Dð —U?‡?Þ≈ w?‡‡?L ∫∫∫∫    49    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????‡‡‡‡????‡‡‡‡LLLL????‡‡‡‡????����««««

 U‡?H�U?????�?????0 W‡‡?M¹U?????F?????0Ë  U‡I?????O?????I????×?????²�U?Ð ÂU‡?O????I?K� q?‡‡?¼R¹

∫ r¼dB– wðü« ÊuHþuL�« ¨t‡0UJŠ√

’u???BML�« W???OzU???C??I�« W?Þd??A�« Ê«u???Ž√Ë ◊U??³???{ ≠

¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U] wL rNOKŽ

W??�U?��« „ö??Ý_« v�≈ Êu?L??²ML�« Êu??0b?�??²?�??L�« ≠

¨…—U−²�UÐ WHKJL�« …—«œû� ÊuFÐU²�« W³]«dL�UÐ

…—«œù« `�U????B????L?� Êu???F?ÐU????²�« Êu????OM?F????L�« Ê«u????Ž_« ≠

¨WOzU³−�«

wL Êu???³ðd???L�« …—U???−??²�U?Ð W??H?KJL�« …—«œù« Ê«u???Ž√ ≠

Æ÷dG�« «cN� ÊuMOFL�« q]_« vKŽ 14 nMB�«

…—«œû?� Êu??????????F?ÐU??????????²?�« Êu?????????H?þu??????????L?�« ÍœR?¹ Ê√ V?−?¹

Ê√Ë sOL?O�« WO�U?L�UÐ WHKJL�« …—«œù«Ë …—U?−²�UÐ W?HKJL�«

W???????O??????F?¹d??????A???????²?�«  «¡«d??????łû?� U??????I???????³?Þ qL???????F?�UÐ «u???????{u??????H?¹

ÆUNÐ ‰uLFL�« WOLOEM²�«Ë

‰ö?????š ¨Áö?????Ž√ s?¹—u?????Bc?????L?�« sO??????Hþu?????L?�« vK?Ž V−?¹

«uMO³¹ Ê√ ¨Êu½UI�« «c¼ ÂUJŠ_ UIO?³DðË ¨rN0UNLÐ ÂUOI�«

ÆqLF�UÐ rNC¹uHð «u0bI¹ Ê√Ë rN²HOþË
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����«««« 10
‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9

ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

U?N?Ð oLdðË p�– d?{U??×?L?�« sO?³ð ¨e??−?×�« W�U??Š wL

Æ…“u−×L�«  Ułu²ML�« œdł ozUŁË

o?¹d?Þ sŽ U????????N?ðU?½U????????OÐË d????????{U????????×????????L?�« q?Jý œb????????×?¹

ÆrOEM²�«

©8® W??O½U??LŁ ·dþ wL d??{U??×??L�« —d??×ð ∫∫∫∫    57    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

ÆoOI×²�« W¹UN½ a¹—Uð s0 ¡«b²Ð« ÂU¹√

«–≈ ÊöD³�« W?KzUÞ X×ð …—d?×??L�« d?{U?×??L�« ÊuJð

ÆWH�U�L�« «uM¹UŽ s¹c�« sOHþuL�« ·dÞ s0 l]uð r�

WH�U?�L�« VJðd?0 ÊQÐ d{U?×L�« wL sO?³¹ Ê√ V−¹

t??????žö?Ð≈ r?ðË U¼d?¹d??????×?ð ÊU?J0Ë a?¹—U??????²?Ð t???????0ö??????Ž≈ r?ð b??????]

Æd¹d×²�« ¡UMŁ√ —uC×�« …—ËdCÐ

VJ?ðd????0 —u????C????×?Ð d????C????×????L�« d?¹d????×ð r?²¹ U????0b?MŽ

ÆdOš_« «c¼ tF]u¹ WH�U�L�«

wL Ë√ w?MF??L?�« »U??O???ž wL d??C???×??L?�« d¹d??×?ð bMŽË

W???0«d??ž t???²??{—U???F??0 Ë√ l?O??]u???²�« t???C??L—Ë Á—u???C??Š W�U???Š

ÆdC×L�« wL p�– bOI¹ ¨WŠd²IL�« W×�UBL�«

214 s?‡0 œ«u?‡?L�« ÂU?‡?‡J?Š√ …U?‡Ž«d???????0 l?‡‡?0 ∫∫∫∫    58    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

ÂUJ?‡Š√ «c????BË W‡?Oz«e????−�«  «¡«d‡?łù« Êu‡?½U???] s?‡0 219 v�≈

d?????{U??????×?????L?K� Êu?Jð ¨Êu?½U?????I?�« «c¼ s?0 57Ë 56 s?‡O?ðœU?????L?�«

U???N??O???L sFD¹ v?²??Š W???O½u½U???] W???O??−???Š oO???I??×???²�« d¹—U???IðË

Æd¹Ëe²�UÐ

o‡O??I?×??²�« d‡¹—U??IðË d‡‡{U??×?L�« q−??�ð ∫∫∫∫    59    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

…ÒœU‡L�« w‡L s‡¹—uBc?L�« s‡OHþuL?�« ·d‡‡Þ s0 …—d‡×L�«

d?ýR0Ë r]d?0 ÷dG�« «c?N� hB?�0 q−?Ý wL ¨Áö‡Ž√ 49

ÆWO½u½UI�« ‰UJý_« V�Š tOKŽ

wwww½½½½UUUU¦¦¦¦����««««    qqqqBBBBHHHH����««««

    UUUUHHHH����UUUU����LLLL����««««    WWWWFFFFÐÐÐÐUUUU²²²²0000

Êu½U????I�« «c¼ ÂU?JŠ√  U???H?�U???�???0 lC????�ð ∫∫∫∫    60    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

ÆWOzUCI�«  UN−�« ’UB²šô

…—U??−??²�UÐ nK?JL�« wzôu�« d¹b??L?�« sJL¹ ¨t½√ d??O??ž

¨W×�UBLÐ sOH�U�?L�« sO¹œUB²]ô« Ê«uŽ_« s0 q³I¹ Ê√

q‡‡I?‡‡ð W??0«d?ž œËb??Š wL WM¹U??F‡‡?L�« W?H?�U?�‡?‡L�« X‡‡½U??B «–≈

v?�≈ «œUM?²???????Ý« ©Ãœ 1.000.000® —U?M?¹œ Êu???????O?K?0 ÍËU???????�?ð Ë√

ÆsOK¼RL�« sOHþuL�« ·dÞ s0 bFL�« dC×L�«

w‡?L WK−???�???L�« W???H?�U???�???L�« X½U???B «–≈ U???0 W�U???Š w?‡LË

qIðË  ©Ãœ 1.000.000® —U‡M?¹œ Êu?O?K0 ‚u‡Hð W??0«d??ž œËb??Š

d?¹“u?�« sJ?L?¹ ¨©Ãœ 3.000.000® —U?M?¹œ s?O?¹ö?????????0 W?Łö?Ł s?Ž

sO?¹œU???B???²???]ô« Ê«u???Ž_« s0 q?³???I¹ Ê√ …—U???−???²�U?Ð nKJ?L�«

s0 b?F?L�« d?C?×L�« v?�≈ «œUM²?Ý« ¨W×�U?B?LÐ sO?H�U?�?L�«

·d?Þ s?0 q?Ýd???????????L?�«Ë s?O?K?¼R??????????L?�« s?O???????????H?þu??????????L?�« ·d?Þ

Æ…—U−²�UÐ nKJL�« wzôu�«d¹bL�«

Êu????????Ž qB ·d?Þ s?0 W????????H???????O?þu?�« ¡«œ√ W????????{—U???????F????????0 ≠

s?0 rN???????F?M0 v?�≈ w?0d¹ q?L???????Ž Í√ o¹d?Þ s?Ž ÍœU???????B??????²???????]«

`L???�?¹ Íc�« sJ?��« q×???0 d???O????ž ÊUJ0 Í_ d???×?�« ‰u???šb�«

¨WOz«e−�«  «¡«dłù« Êu½U] ÂUJŠ_ UI³Þ t�ušbÐ

¨rNð«¡UŽb²Ýô «bLŽ WÐU−²Ýô« iL— ≠

Ê«u?Ž√ Y‡?Š Ë√ t‡ÞU?AM� ÍœU‡?B?²?]« Êu?Ž n‡?O?]uð ≠

b‡?B????] r?‡N?‡ÞU?????A½ n‡?O????]u?ð v‡?KŽ s?‡¹d????š¬ s?‡O?¹œU????B?????²????]«

¨W³]«dL�« s0 »d‡N²�«

ÍQÐ W?K]d???F?�« Ë√ WKÞU????L???LK?� …—ËUML?�« ‰U???L???F????²???Ý« ≠

¨ UIOI×²�« “U−½ù ÊUB qJý

¨rN¼U−ð« VÝ Ë√ r²ý qB Ë√ r¼b¹bNðË rN²½U¼≈ ≠

W¹b?�−�« rN?²0ö?�Ð fL¹ Íc�« ÍbF?²�«Ë√ nMF�« ≠

ÆrNHzUþË V³�Ð Ë√ rN0UN0 W¹œQð ¡UMŁ√

 U?F?ÐU?²?L?�« r²ð ¨sOðd??O?š_« sO??²�U?×�« s?OðU¼ wLË

·dÞ s?0 wM?F????L�« ÍœU????B????²????]ô« Êu????F�« b????{ W????O?zU????C????I�«

W?¹—u?????N??????L?????−?�« qO??????BË ÂU?????0√ …—U??????−??????²�U?Ð nK?JL?�« d¹“u?�«

w²?�«  U??F?ÐU???²??L?�« sŽ dE?M�« iGÐ ¨U???O???L???OK?]≈ h²???�???L�«

ÆUOB�ý ¡«b²Žô« WO×{ nþuL�« U¼dýUÐ

r²????²???�ð ¨Êu?½U???I�« «c?¼ ÂUJŠ_ U????I???O???³?Dð ∫∫∫∫    55    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????LLLL����««««

sŽ U?NKJ?ý œb?×¹ oO?I?×ð d¹—U??I?²Ð …e?−ML�«  U?I??O?I?×?²�«

ÆrOEM²�« o¹dÞ

wL U??N??OK?Ž ’u?B?ML�« b??Ž«u??IK�  U??H?�U?�??L?�« X³??¦ð

w?zôu�« d?¹b??????L?�« v?�≈ mÒK?³?ð d??????{U???????×??????0 w?L Êu½U???????I�« «c?¼

W¹—u??N???L??−�« qO??BË v�≈ U???NKÝd¹ Íc�« …—U???−??²�UÐ nK?JL�«

…ÒœUL�« w?L …œ—«u�« ÂUJŠ_« …UŽ«d?0 l0 ¨UOL?OK]≈ h²?�L�«

ÆÊu½UI�« «c¼ s0 60

U?¼—d????????×?¹ w?²?�« d????????{U?????????×????????L?�« s?O????????³?ð ∫∫∫∫    56    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????LLLL????����««««

V‡Dý ÊËœ ¨Áö‡Ž√ 49 …ÒœU‡L�« wL ÊË—u?Bc?L�« Êu?Hþu?L�«

s?BU??????????0√Ë a?¹—«u?ð ¨g?0«u??????????N??�« w?L b?‡?O??????????] Ë√ W?‡?LU??????????{≈ Ë√

ÆWK−�L�«  UM¹UFL�«Ë …e−ML�«  UIOI×²�«

«u????0U???] s?¹c�« sO????Hþu????L�« W????H???�Ë W?¹u¼ sL????C????²ðË

Æ UIOI×²�UÐ

’U??????�?????ý_« Ë√ W??????H�U??????�?????L?�« VJ?ðd?????0 W?¹u¼ s?O?????³?ðË

ÆrNM¹ËUMŽË rNÞUA½Ë  UIOI×²�UÐ sOOMFL�«

Êu?½U??????I?�« «c?¼ ÂUJ?Š√ V�???????Š W???????H�U???????�??????L?�« n?MB?ðË

W????O????L????OE?M²�« ’u????B?M�« v�≈ ¨¡U????C????²????]ô« b?MŽ ¨bM?²????�ðË

ÆUNÐ ‰uLFL�«

·d?Þ s0 W???????Šd???????²??????I???????L�«  U?Ðu???????I??????F?�« s?O??????³?ð U??????L???????B

Ê√ sJ?L¹ U?????0b?MŽ d?????C?????×?????L�« «Ë—d?????Š s¹c?�« sO?????H?þu?????L�«

ÆW×�UBL�« W0«dGÐ WH�U�L�« V]UFð
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41    œœœœbbbbFFFF����««««    ØØØØ    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹ddddzzzz««««eeee−−−−����««««    WWWWÒÒÒÒ¹¹¹¹————uuuuNNNNLLLL−−−−KKKK����    WWWWÒÒÒÒOOOOLLLLÝÝÝÝÒÒÒÒdddd����««««    …………bbbb¹¹¹¹dddd−−−−����««««11 ‡‡‡‡¼¼¼¼    1425    ÂÂÂÂUUUUŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUULLLLłłłł    9
ÂÂÂÂ    2004    WWWWMMMMÝÝÝÝ    uuuuOOOO½½½½uuuu¹¹¹¹    27

U??I???³Þ X¾??A?½√ w²�« W??OM?N??L�«  U??O???F??L??−?�«Ë ¨pKN??²???�??L�«

Í– Íu?MF???????0 Ë√ wF??????O???????³Þ h?�??????ý q?B p?�c??????BË ¨Êu½U???????IK?�

Êu??Ž qB b???{ W�«b??F�« ÂU???0√ Èu??Žœ lLdÐ ÂU???O??I�« ¨W??×?KB??0

 ÆÊu½UI�« «c¼ ÂUJŠ√ WH�U�LÐ ÂU] ÍœUB²]«

ÈËU??Žb�« w?L w½b??0 ·dD?B fO??ÝQ??²�« r?NMJL?¹ U??L??B

ÆrNI×� Íc�« —dC�« i¹uFð vKŽ ‰uB×K�

””””œœœœUUUU��������««««    »»»»UUUU³³³³����««««

WWWW‡‡‡‡OOOO‡‡‡‡0000UUUU‡‡‡‡²²²²šššš    ÂÂÂÂUUUUJJJJŠŠŠŠ√√√√

ÂUJ?Š_ W???H�U???�???L�« ÂU?JŠ_« lO???L???ł vG?Kð ∫∫∫∫    66    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????LLLL����««««

lÐ«d�« »«uÐ_« wL …œ—«u?�« ÂUJŠ_« U?L?O?Ýô ¨Êu½U?I�« «c¼

23 wL ŒÒ—R?L�« 06-95 r]— d?0_« s0 ”œU��«Ë f0U?��«Ë

oKF?²L�«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹ 25 oL«uL�« 1415 ÂUŽ ÊU?³Fý

ÆW�LUML�UÐ

a¹—Uð q³?] oOI×?²�« UN?OL Í—U−�« U¹U?CI�« Ê√ d?Ož

»«uÐ_« ÂUJŠ_ W??F?{U?š v?I?³ð Êu½U??I�« «c?NÐ qL??F�« W¹«bÐ

25 w?L Œ—R??????L?�« 06-95 r?]— d??????0_« s?0 d???????Bc�« W???????H?�U??????�?�«

ÆÁöŽ√ —uBcL�«Ë 1995 WMÝ d¹UM¹

’u??B?M�UÐ W???O�U??I???²½« W???H??BÐ U?¹—U??ł qL???F�« vI???³¹Ë

qL?F�« ÊU?¹d?Ý W¹U?ž v�≈ t?I??O?³D²� …c?�??²?L�« W?O?L??OEM²�«

«b???ŽU???0 U????N???O???GK?ð w²�« …b?¹b???−�« W???O???L????OEM?²�« ’u???BM?�UÐ

ÈœU?Lł ‰Ë√ wL ŒÒ—R?L�« 335-95 r]— Íc?O?HM²�« Âu?Ýd?L�«

1995 W?M?Ý dÐu????????²????????B√ 25 o?L«u???????L?�« 1416 ÂU????????Ž W????????O½U????????¦?�«

r²????O????Ý Íc?�« ¨W???×?�U????B????L�« W????0«d????ž oO????³D?²Ð oK?F????²????L�«Ë

ÆÁƒUG�≈

…b?¹d??????????−?�« w?L Êu?½U?????????I?�« «c?¼ d??????????A?M?¹    ∫∫∫∫    67    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????????????????LLLL????����««««

ÆWÒO³FÒA�« WÒOÞ«dIL¹Òb�« WÒ¹dz«e−�« WÒ¹—uNL−K� WÒOLÝÒd�«

1425 ÂU???????Ž v?�Ë_« ÈœU???????L???????ł 5 w?L dz«e???????−?�UÐ —d???????Š

Æ2004 WMÝ uO½u¹ 23 oL«uL�«

WWWWIIIIOOOOKKKKHHHHððððuuuuÐÐÐÐ    eeee¹¹¹¹eeeeFFFF����««««    bbbb³³³³ŽŽŽŽ

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡★ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

1425    ÂÂÂÂUUUU????ŽŽŽŽ    vvvv����ËËËË____««««    ÈÈÈÈœœœœUUUU????????LLLL????łłłł    5    wwwwLLLL    ŒŒŒŒÒÒÒÒ————RRRR????0000    03    ≠≠≠≠    04    rrrr]]]]————    ÊÊÊÊuuuu½½½½UUUU????]]]]

WWWW????¹¹¹¹UUUU????????????????????LLLL????????????????????××××ÐÐÐÐ    oooo????KKKKFFFF????????????????????²²²²????¹¹¹¹    ¨̈̈̈2004    WWWWMMMM????ÝÝÝÝ    uuuu????????????????OOOO????½½½½uuuu¹¹¹¹     23    oooo????LLLL««««uuuu????????????????????LLLL����««««

ÆÆÆÆWWWW0000««««bbbb²²²²����LLLL����««««    WWWWOOOOLLLLMMMM²²²²����««««    ————UUUUÞÞÞÞ≈≈≈≈    wwwwLLLL    WWWWOOOOKKKK³³³³−−−−����««««    ooooÞÞÞÞUUUUMMMMLLLL����««««

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

 ¨W¹—uNL−�« fOz— Ê≈

119Ë 17 œ«u?????L�« U?????L?????O?????Ý ô ¨—u?????²?????Ýb�« v?KŽ ¡U?MÐ ≠

 ¨tM0 126Ë 122Ë

23 wL ŒÒ—R????L�« 12≠84 r]— Êu?½U???I�« v?C???²???I????LÐË ≠

1984 W?M?Ý u?????????O?½u?¹ 23 o?L«u?????????L?�« 1404 ÂU??????????Ž ÊU?????????C??????????0—

¨rL²L�«Ë ‰bFL�« ¨ UÐUGK� ÂUF�« ÂUEM�« sÒLC²L�«Ë

œËb?‡Š w?L WK?‡−?????�?????L?�« W?????H‡?�U?????�?????L�« Êu?‡J?ð U?????0b‡?M‡?Ž

ÊS????L ¨©Ãœ 3.000.000® —UM?¹œ sO?¹ö???0 W?ŁöŁ ‚u????Hð W?‡0«d?‡ž

qÝd¹  sO?K¼R?L�« sO??Hþu?L�« ·d?Þ s0 b?F??L�« d?C?×??L�«

v�≈ …—U−²�UÐ nKJL�« wzôu�« d¹bL�« ·dÞ s0 …dýU³0

 U??FÐU?²??L�« b?B??] U??O?L??OK]≈ h²??�?L�« W?¹—u?N??L?−�« qO??BË

ÆWOzUCI�«

o×�« sO?H�U�?L�« sO¹œUB?²]ô« Ê«u?Žú� ∫∫∫∫    61    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

wzôu?�« d¹b???L�« ÂU???0√ W???×?�U???B???L�« W???0«d???ž W????{—U???F???0 wL

Æ…—U−²�UÐ nKJL�« d¹“u�« Ë√ …—U−²�UÐ nKJL�«

ÂU¹√ ©8® W????O?½U????L????¦Ð W????0«d????G?�« W????{—U????F????0 qł√ œb?????×Ô¹

ÆWH�U�L�« VŠUB� dC×L�« rOK�ð a¹—Uð s0 ¡«b²Ð«

d?¹b???????L�« «c???????BË …—U???????−???????²?�U?Ð nK?J?L?�« d¹“u?�« s?JL?¹

W×�UBL�« W0«d?ž mK³0 q¹bFð …—U−²�UÐ nKJL�« wzôu�«

s?¹c�« s?‡O?K¼R?????L?�« s‡?O?????H?þu?????L�« ·d?‡Þ s?0 W‡?Šd?????²?????I?????L?�«

W?‡O?�U???????L?�«  U?‡Ðu???????I???????F?�« œËb?‡Š w?‡?L ¨d?‡C???????×???????L?�« «Ë—d???????Š

ÆÊu½UI�« «c¼ ÂUJŠ√ wL U‡NOKŽ ’u‡BML�«

vK?Ž sO????F?ÐU????²????L?�« ’U????�????ý_« W????I?????L«u????0 W�U?????Š wLË

s0 % 20 iO???H???�ð s0 ÊËb???O???H???²???�¹ rN½S???L ¨W???×�U???B???L�«

ÆW³�²×L�« W0«dG�« mK³0

ÆWOzUCI�«  UFÐU²L�« W×�UBL�« wNMð

W???????�??????L???????š qł√ w?L W???????0«d??????G?�« l?Lœ Âb??????Ž W?�U??????Š w?LË

v?KŽ W?????I?????L«u??????L�« a?¹—Uð s?0 ¡«b?????²Ð« U?????0u?¹ ©45®s?O?????FÐ—√Ë

W?¹—u??????N?????L??????−?�« q?O??????BË vK?Ž nK?L�« ‰U??????×?¹ ¨W??????×?�U?????B??????L?�«

ÆWOzUCI�«  UFÐU²L�« bB] UOLOK]≈ h²�L�«

…ÒœU‡L‡�« Âu‡N‡H?0 V‡�Š œu‡F�« W‡�U?Š w‡‡L ∫∫∫∫    62    …………ÒÒÒÒœœœœUUUULLLL����««««

V‡‡?Jðd??0 b‡?O‡H??²?‡�¹ ô ¨Êu‡½U???I�« «c‡¼ s?‡‡0 ©2 …d??I??H�«® 47

s0 …d?ýU³?0 dC?×L�« qÝd¹Ë ¨W?×�UB?L�« s0 W‡H�U�?L�«

q?O???????BË v�≈ …—U???????−???????²?�U?Ð nK?J?L?�« wzôu?�« d?¹b???????L�« ·d?Þ

 U????F?ÐU????²????L�« b?????B????] U????O????L????O?K]≈ h?²????�????L?�« W¹—u????N????L?????−�«

ÆWOzUCI�«

…—U??−?²�UÐ n?KJL�« d¹“u�« q¦??L??0 sJL¹ ∫∫∫∫    63    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

W??????????H?K?J?L?�« …—«œù« s?J?ð r?� u?�Ë v?²?????????Š U?½u?½U??????????] q?¼R??????????L?�«

 U????N???−?�« ÂU???0√ Âb????I¹ Ê√ ¨Èu????Žb�« w?L U‡‡?LdÞ  …—U‡?−???²?�UÐ

—UÞ≈ wL W¹u??H??ý Ë√ W?O?ÐU?²??B  U??³KÞ W??OMF??L�« W?O?zU?C??I�«

ÂUJŠ√ oO³?Dð WH�U�?0 sŽ W¾?ýUM�« WOzUC?I�«  UFÐU?²L�«

ÆÊu½UI�« «c¼

wL U?N??OKŽ ’u?BM?L�«  U?0«d?G�« l?L?−ð ∫∫∫∫    64    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????LLLL����««««

ÆW³JðdL�«  UH�U�L�« WFO³Þ X½UB ULN0 Êu½UI�« «c¼

s?0 2 …œU????????L�« ÂU?J?ŠQ?Ð ”U????????�???????L?�« ÊËœ ∫∫∫∫    65    …………ÒÒÒÒœœœœUUUU????????????????????????????LLLL????����««««

W¹U????L???Š  U????O???F????L???ł sJ?L¹ ¨W????Oz«e???−?�«  «¡«d???łù« Êu?½U???]
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11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

"اHــــادة 73 مــــكــــرر: تــــوضح أحــــكــــام هــــذا األمــــرs عــــنـــد
االقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــانــــــون قــــــانــــــون رقم رقم 10 -  - 06  م  مــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 5  رم  رمــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــام ام 1431
اHاHـوافـق وافـق 15 غ غـشت سشت سـنة نة s2010 يـعدل ويـتـمم الـقـانونs يـعدل ويـتـمم الـقـانون
04 -  - 02 اHـــــــؤرخ فـي   اHـــــــؤرخ فـي  5 جــــــمــــــــادى األولــى عــــــام جــــــمــــــــادى األولــى عــــــام رقم رقم 
1425 اHـــوافق  اHـــوافق 23 يـــونــيـــو  ســـنـة  يـــونــيـــو  ســـنـة 2004   الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد

القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.القواعد الـمطبقة  على الـممارسات التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بناء عـلى الدستورs السـيما اHواد 119 و120 و122
s و 125 و126 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

s الـمعدل والـمتمم sوالـمتعلق بالـمنافسة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sطبقة على الـممارسات التجاريةHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

 s تعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

s ـ وبعد رأي مجلس الدولة

s انHـ وبعد مصادقة البر

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتــمـيم بـعـض أحـكـام الــقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

الذي يحدد القواعد اHطبقة على اHمارسات التجارية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  تـعـدل أحـكـام اHادة 5 من األمـر رقم 03 -03
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs  وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 5 : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 4 أعالهs �ــكن أن
حتـــدد هــــوامش وأســـعــــار الـــســـلع واخلــــدمـــات أو األصـــنـــاف
اHتجانسة من الـسلع واخلدمات أو تسقـيفها أو التصديق

عليها  عن طريق التنظيم.

تـتخـذ تدابـيـر حتديـد هوامش الـربح وأسـعار الـسلع
واخلــدمـات أو تـسـقــيـفـهــا أو الـتـصـديـق عـلـيـهــا عـلى أسـاس
اقتـراحـات الـقطـاعـات اHـعنـيـة وذلك لألسـبـاب الرئـيـسـية

اآلتية :

- تـــثــــبـــيت اســــتـــقـــرار مــــســـتـــويــــات أســـعـــار الــــســـلع
واخلـــدمـــات الــضـــروريـــةs أو ذات االســتـــهالك الـــواسعs في

sحالة اضطراب محسوس للسوق

- مـكافـحـة اHـضاربـة بـجـميع أشـكـالـها واحلـفـاظ على
القدرة الشرائية للمستهلك.

كــمـا �ــكن اتــخـاذ تــدابــيـر مــؤقــتـة لــتـحــديــد هـوامش
الــربح وأســـعــار الـــســلع واخلـــدمــات أو تـــســقـــيــفــهـــاs حــسب
sـبررHفـرط وغـير اHفي حـالة ارتـفـاعهـا ا sاألشـكـال نفـسهـا
ال ســيــمــا بــســبب اضــطــراب خــطــيــر لــلــســوق أو كــارثـة أو
صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معW أو
فـي مــنـــطــقــة جـــغــرافـــيــة مــعـــيــنـــة أو في حــاالت االحـــتــكــار

الطبيعية".

5 :  :  تــــــعــــــدل اHــــــادة 24 من األمــــــر رقم 03 - 03 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHـؤرخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـونـيو

سنة 2003 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

"اHادة 24 : يتكـون مجلس اHنافسة ......................
(بدون تغيير) .........................................................

1 - .................... (بدون تغيير) ...............

2 - .................... (بدون تغيير) ...............

3 - .................... (بدون تغيير) ...............

�ــكن أعــضــاء مـــجــلس اHــنــافــســـة �ــارســة وظــائــفــهم
بصفة دائمة".

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  :  يــــتــــمـم األمــــر رقم 03 - 03 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واHذكور أعالهs �ادة 73 مكرر حترّر كما يأتي :
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8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1246
18 غشت  سنة غشت  سنة 2010 م م

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــتـمـم أحـكــام الـقــانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ
في 5 جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة

2004 واHذكور أعالهs �ادة 22 مكرر حترّر كما يأتي:

"اHــادة 22 مـــكــرر : يــجـب أن تــودع تــركـــيــبـــة أســعــار
الـسـلع واخلـدمـاتs ال سيـمـا تـلك التـي كانت مـحل تـدابـير
حتـــديـــد أو تـــســـقـــيف هـــوامـش الــربـح أو األســـعـــارs طـــبـــقــا
للتـشريع والتنـظيم اHعمـول بهماs لـدى السلطـات اHعنية

قبل البيع أو تأدية اخلدمة.

يـطـبق أيضـا االلـتـزام بإيـداع تـركـيـبة أسـعـار الـسلع
واخلدمـات ضمن نـفس الشـروطs عنـدما تـكون هذه الـسلع
واخلدمات محل تدابير تصديق على الهوامش واألسعار.

حتـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات إيـــداع تـــركــيـــبـــة األســـعــار
وفــئـات األعــوان االقــتــصــاديـW اHــعــنــيــW بهs وكــذا ¢ـوذج
بطاقة تركيـبة األسعار والسلـطات اHؤهلة التي يجب أن

تودع لديهاs عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 23 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــــادة 23 : تــــمــــنـع اHــــمـــارســــات واHــــنــــاورات الــــتي
ترميs ال سيما إلى :

- القـيام بـتصـريحات مـزيفـة بأسـعار الـتكـلفـة قصد
الــتـأثــيــر عــلى هــوامش الــربح وأسـعــار الــســلع واخلــدمـات

sسقفةHاحملددة أو ا

sإخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار -

- عــدم جتــســيــد أثـــر االنــخــفــاض اHــســجـل لــتــكــالــيف
اإلنتـاج واالستيـراد والتـوزيع على أسـعار البـيع واإلبقاء

sعنيةHعلى ارتفاع أسعار السلع واخلدمات ا

- عــــدم إيـــــداع تــــركــــيــــبــــة األســــعـــــار اHــــقــــررة طــــبــــقــــا
sعمول بهماHللتشريع والتنظيم ا

sضاربة في السوقHتشجيع غموض األسعار وا -

- إجنـاز مـعـامالت جتـاريـة خــارج الـدوائـر الـشـرعـيـة
للتوزيع".

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 36 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

2 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اHــادة 2 مـن الـــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي:

"اHــــادة 2 : بـــــغض الـــــنــــظـــــر عن كـل األحــــكـــــام األخــــرى
sيـطـبق هـذا الـقـانـون عـلى نـشـاطـات اإلنـتاج sالــمـخــالــفــة
�ــا فــيــهـا الــنــشــاطــات الـفـالحـيــة وتــربــيــة اHـواشـيs وعـلى
نشـاطـات الـتـوزيع ومنـهـا تـلك الـتي يـقوم بـهـا مـسـتوردو
الــسـلع إلعـادة بـيـعــهـا عـلى حـالـهــاs والـوكالءs ووسـطـاء بـيع
اHــواشيs وبــائـعــو الـلــحـوم بــاجلــمـلــةs وكـذا عــلى نـشــاطـات
اخلــدمـات والـصــنـاعـة الــتـقـلــيـديـة والـصــيـد الـبــحـري الـتي
�ــــارســـهــــا أي عـــون اقــــتــــصـــاديs مــــهـــمــــا كـــانـت طـــبــــيــــعـــته

القانونية".   

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـــعــدل أحـــكـــام اHـادة 10 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHــادة 10 : يـــجب أن يـــكــون كل بـــيع ســلـعs أو تــأديــة
خـدمات بـW األعوان االقـتصـاديW اHـمارسـW للـنشـاطات
اHـذكورة في اHادة 2 أعالهs مصـحوبـا بـفاتـورة أو بـوثيـقة

تقوم مقامها.

يـلــزم الـبـائع أو مــقـدم اخلـدمـة بــتـسـلــيم الـفـاتـورة أو
الـوثــيـقــة الـتي تــقــوم مـقــامـهــا ويـلــزم اHـشــتـري بــطـلب أي
منـهـماs حـسب احلـالـةs وتسـلـمـان عنـد الـبـيع أو عنـد تـأدية

اخلدمة.

يـــــجـب أن يـــــكــــــون بـــــيع الــــــســـــلـع أو تـــــأديــــــة اخلـــــدمـــــة
لـــلـــمـــســـتــــهـــلك مـــحـل وصل صـــنـــدوق أو ســــنـــد يـــبـــرر هـــذه
اHـعاملـة. غيـر أن الفاتـورة أو الوثـيقـة التي تقـوم مقـامها

يجب أن تسلم إذا طلبها الزبون.

يــحــدد ¢ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورة
sبالتـعامـل بها WـلزمـHا Wوكـذا فئـات األعوان االقـتصـادي

عن طريق التنظيم".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تـــعــدل أحـــكـــام اHــادة 22 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHادة 22 : يجب على كل عـون اقتصاديs في مفهوم
هـذا الـقانـونs تـطبـيق هـوامش الربح واألسـعـار احملددة أو
اHــسـقــفــة أو اHــصــدّق عـلــيــهــا طـبــقــا لــلـتــشــريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما".  
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13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 46 8 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
18 غشت  سنة  غشت  سنة 2010 م م

�ـوجب قـرارs إجـراءات غـلق إداريـة لــلـمـحالت الـتـجـاريـة
Hدة أقـصاهـا ستون (60) يومـاs في حالـة مخـالفـة القـواعد
اHــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام اHــواد  4 و5 و6 و 7 و 8  و9
و10 و11 و12 و13 و14 و20 و22 و22 مــــــكـــــرر و23 و24 و25

و26 و27 و28 و53 من هذا القانون.

يكون قرار الغلق قابال للطعن أمام القضاء.

وفـي حــــــالــــــة إلـــــــغــــــاء قــــــرار الـــــــغــــــلـقs �ــــــكـن الــــــعــــــون
االقتـصادي الــمتـضـرر الـمـطالـبة بـتعـويض الضـرر الذي

حلقه أمام اجلهة القضائية اخملتصة".

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  تــعــدل أحــكــام اHادة 47 من الـقـانون رقم
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

sــــــادة 47 : تـــــــتـــــــخــــــــذ إجـــــــراءات الـــــــغـــــــلق اإلداريـــــــةHا"
اHنصـوص عليها في اHادة 46 أعالهs وفق الشـروط نفسها

في حالة العودs لكل مخالفة ألحكام هذا القانون.

يعـد حالة عـودs في مفهـوم هذا القـانونs قيـام العون
االقـــتـــصــادي �ـــخـــالـــفـــة أخـــرى لـــهـــا عالقـــة بـــنـــشـــاطه خالل
السـنتW (2) الـتي تلي إنقضـاء العقوبة الـسابقة اHـتعلقة

بنفس النشاط.

في حالة العـودs تضاعف العقوبة و�كن القاضي أن
�ـــنـع الــعـــون االقـــتـــصـــادي احملـــكـــوم عـــلـــيه مـن �ـــارســة أي
نـشـاط مـذكـور في اHادة 2 أعالهs بصـفـة مـؤقـتـة وهـذا Hدة

ال تزيد عن عشر (10) سنوات.  

وتــضـاف لــهــذه الــعــقـوبــاتs زيــادة عــلى ذلكs عــقــوبـة
احلبس من ثالثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات ".

اHـاداHـادّة ة 12 :  :  يـتـمم الـقـانـون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة 2004  

واHذكور أعالهs �ادة 66 مكرر حترّر كما يأتي :

"اHـادة 66  مـكـرر: تـوضح أحــكـام هــذا الـقــانـونs عــنـد
االقتضاءs عن طريق التنظيم".

اHاداHادّة ة 13 : :  ينشر هذا القانون في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 5 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 15
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

sادة 36 : تعـتبــر �ارسـات أسـعـار غـيـر شـرعيـةHا"
كـل مـــخـــالـــفــــة ألحـــكــــام اHـــواد 22 و22 مـــكـــرر و23 مـن هـــذا
الـقانـونs ويـعـاقب عـليـهـا بـغرامـة من عـشـرين ألف ديـنار
( 20.000 دج) إلى عشرة ماليW دينار ( 10.000.000 دج) ".

8 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 39 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHادة 39 : �ـكن حجـز الـبضـائع عنـد مـخالـفة أحـكام
اHــواد  4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و 14و 20 و22
و22 مــــكــــرر و23 و24 و25 و 26 و 27 ( 2 و 7) و28 مـن هـــذا
الـقـانـونs أيـا كـان مـكان وجـودهـاs  كـمـا �ـكن حـجـز الـعـتاد
والـتــجـهـيـزات الـتي اسـتـعـمــلت في ارتـكـابـهـاs مع مـراعـاة

حقوق الغير ذوي حسن النية.

يجب أن تكون اHواد احملجوزة موضوع محضر جرد
وفق اإلجراءات التي حتدد عن طريق التنظيم".

9 :  :  تـــعـــدل أحـــكــام اHـادة 44 من الــقــانـون رقم اHـاداHـادّة ة 
04 - 02 اHـؤرخ في 5 جــمـادى األولى عـام 1425 اHـوافق 23

يونيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر كما يأتي :

"اHـادة 44 : زيـادة عـلى الـعـقـوبـات اHـالـيـة اHـنـصـوص
علـيـها في هـذا الـقانـونs �ـكن القـاضي أن يـحكم �ـصادرة

السلع احملجوزة.

وإذا كــانت اHــصــادرة تــتــعــلـق بــســلع كــانت مــوضــوع
حـــجــز عـــيــنيs تـــســـلم هــذه اHـــواد إلى إدارة أمالك الـــدولــة
الـتي تــقـوم بـبــيـعــهـا وفق الـشــروط اHـنــصـوص عـلــيـهـا في

التشريع والتنظيم اHعمول  بهما.

وفي حـالــة احلـجـز االعــتـبــاريs تـكـون اHــصـادرة عـلى
قيمة اHواد الـمحجوزة بكاملها أو على جزء منها.

وعنـدما يحـكم القاضـي باHصـادرةs يصبح مـبلغ بيع
السلع احملجوزة مكتسبا للخزينة العمومية".

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تــعــدل أحــكــام اHـادة 46 من الــقــانـون رقم
04 - 02 اHــــؤرخ في 5 جــــمــــادى في 5 جــــمــــادى األولى عــــام

1425 اHوافق 23 يونـيو سنة 2004 واHذكور أعالهs وحترّر

كما يأتي :

"اHـادة 46 : �ـكن الـوالي اخملتـص إقلـيـمـيـاs بـنـاء على
اقـــتـــراح اHـــديـــر الــــوالئي اHـــكـــلـف بـــالـــتـــجـــارةs أن يـــتـــخـــذ
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2٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2
7م٨١02 ةنس ويلوي٥١

تاونس )٥( ةدمل لوعفملا ةيراس ةيقافتالا هذه لظت

ةـنس ةدمل اـيـئاـقــلــت ددجتو ،ذاــفــنــلا زــّيــح لوــخدــلا خــيراــت نــم

ةباتك ،رخآلا فرطلا راطخإب نيفرطلا دحأ مقي مل ام ،ةدحاو

ةيقافتالا هذه ءاهنإ يف هتبغرب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو

.اهئاهتنا خيرات نم رهشأ )6( لبق

تاطاشنلا ىلع رثؤي نل ةيقافتالا هذهب لمعلا ءاهنإ ّنإ

.ةمئاقلا وأ ةعّقوملا عيراشملاو

ةنس ربوتكأ2 ءاعبرألا موي تيوكلا ةنيدم يف ترّرح

تاذ امهنم لكل ةيبرعلا ةغللاب نيتيلصأ نيتخسن نم3١٠2

.ةينوناقلا ةيجحلا

هذــــه قــــيــــبــــطـــــت نأشب أشنـــــي فالـــــخ يأ ةـــــيوست–١
،ةيقافتالا

،ةيقافتالا هذه راطإ يف ةيذيفنت جمارب ماربإ–2

.ةيقافتالا هذه ىلع تاليدعت لاخدإ ةشقانم–3

قئاثولا لدابت متي هّنإف ،عامتجالا داقعنا مدع ةلاح يفو
.عامتجالا نم الدب

02 ةداملا

ذيفنت وأ/و ريسفتب قلعتي اميف أشني دق فالخ يأ
تارواشملا لالـــــخ نـــــم هـــــتــــــيوست مــــــتــــــي ،ةــــــيــــــقاــــــفــــــتالا هذــــــه
.تاضوافملاو

١2 ةداملا

نيفرطلا الك ةقفاومب ةباتك ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي
تاءارجإلل اقفو ذافنلا زّيح تاليدعتلا لخدتو ،تقو يأ يف

.هاندأ22 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف ةدراولا

22 ةداملا

راـعشإلا خـيراـت نـم ذاـفـنـلا زــّيــح ةــيــقاــفــتالا هذــه لــخدــت
ةباتك ،رخآلا فرطلا نيفرطلا دحأ هيف رطخي يذلا ريخألا

ةينطولا تاءارجإلل اهئافيتساب ،ةيسامولبدلا تاونقلا ربعو
.اهذافنل ةمزاللا

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

يدوج ميرك

ةيلاملا ريزو

تيوكلا ةلود ةموكح نع

حابصلا زيزعلا دبع ملاس

سلجم سيئر بئان
ةيلاملا ريزوو ءارزولا

نيناوق
: هصن يتآلا نوناقلا ردصي

 ةــيديهمت ماـكحأ
خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ممتيو لدعي : ىلوألا ةّداملا

٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف
ماـــــكــــــحألا بجومب ،8١٠2 ةـــنسل ةـــيــــلاملا نوــــناــــق نــــمضتملاو
.8١٠2 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق لكشت يتلا ةيلاوملا

لوألا ءزجلا
هلئاسوو يلاملا نزاوتلا قرط

ثلاثلا لصفلا
دراوملاب قلعتت ىرخأ ماكحأ

عبارلا مسقلا
ةفلتخم ماكحأ

قبطي يئاقو تقؤم يفاضإ مسر سسؤي:2 ةّداملا
يف كالهتسالل ةحورطملا عئاضبلا داريتسا تايلمع ىلع
.%٠٠2و %٠3 نيب حوارتت ةبسنب مسرلا اذه ددحيو رئازجلا

ةــــيــــفصتــــلاو ءاــــعوــــلا دــــعاوــــق قــــيــــبــــطــــت لاــــجــــم ددــــمــــي
ةيكرمجلا قوقحلا لاجم يف ةقبطملا تاعازنلاو ليصحتلاو
.يئاقولا تقؤملا يفاضإلا مسرلا لمشيل

قـــفاوملا٩٣٤١ ماع لاّوش٧2 يفخرؤم٣١-٨١ مقر نوناق
يليمكتلا ةيلاـملا نوناـق نمضتي ،٨١02 ةنس وــيلوـي١١
.٨١02 ةنسل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

3٤١و٠٤١و63١  داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب–
،هنم٤٤١و

ماع لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو٤89١ ةنس ويلوي٧ قفاوملا٤٠٤١
،ممتملاو لدعملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

،ةلودلا سلجم يأر دعبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–
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ـه٩٣٤١ ماع ةدعقلا وذ2٤2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس ويلوي٥١ 8

ديدستب عئابلا لفكتي نأ ىلع ،”نودمتعملا نوعزوملا وأ
يهو ،ةلاحلا هذه يف ةئزجتلا رجات ىلع ةقحتسملا بئارضلا
 .ينهملا طاشنلا ىلع مسرلاو ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا

كلهتسملل تامدخلا ةيدأت وأ علسلا عيب نوكي نأ بجي
ّنأ ريغ .ةلماعملا هذه رربي دنس وأ قودنصلل لصو لحم
اذإ مّلست نأ بجي  اهّلحم ّلحت يتلا ةقيثولا وأ ةروتافلا هذه
 .نوبزلا اهبلط

اذكو ،ةروتافلا ّلحم ّلحت يتلا ةقيثولا جذومن ددحي
نع ،اهلامعتساب نيمزلملا نييداصتقالا نيلماعتملا تائف
 .”ميظنتلا قيرط

ميلستلا دنسو ةروتافلا دادعإ متي نأ بجي :2١ ةداملا”
،قودنصلا لصو اذكو ،ليوحتلا دنسو ةيصيخلتلا ةروتافلاو
 .”ميظنتلا قيرط نع ةددحملا تايفيكلاو طورشلل اقبط

9٠-6١ مقر نوناقلا نم8١ ةداملا ماكحأ لدعت:٥ ةّداملا
6١٠2 ةنس تشغ3 قفاوملا٧3٤١ ماع لاوش92 يف خرؤملا

 : يتأي امك ررحتو ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو

ةيئانثتسالا ايازملا نمضتت نأ نكمي .١ :8١ ةداملا”
  :يتأي ام ،هالعأ٧١ ةداملا يف ةروكذملا

....................... )رييغت نودب( ........................... )بو )أ

 .ةاغلم .2

 .”..... )رييغت نودب يقابلا( ...... ايازم نوكت نأ نكمي .3

٥٥١-66 مقر رمألا نم٧9٥ ةداملا ممتتو لدعت:٦ ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا683١ ماع رفص8١ يف خرؤملا

  : يتأي امك ررحتو ،ةيئازجلا تاءارجإلا نوناـــــــــق نــــمــــضتـملاو

تاهجلل ةعباتلا ةصتخملا حلاصملا ىلوتت :٧9٥ ةداملا”
 .ةيئاضقلا فيراصملاو تامارغلا غلبم ليصحت ةيئاضقلا

هاضتقمب غوسي ادنس ةبوقعلاب مكحلا جرختسم ربتعي
لاـم نـم ةــيــنوــناــقــلا قرــطــلا لــكــب ءادألا صالــخــتسا ةــعــباــتــم
 .هيلع موكحملا

ماــكــحألاو رــماوألا ةرورــيص درــجمب اــبـــجاو ءادألا نوـــكـــي
ةوــق ىلع ةزــئاحلاو ةــنادإلاــب ةــيضاــقـــلا ةـــيـــئازجلا تارارـــقـــلاو
 .هب يضقملا ءيشلا

قيرط نع ،ةداملا هذه قيبطت تايفيكو طورش ددحت
 .”ميظنتلا

ةيلاملا نوناق نم2٧ ةداملا ماكحأ ممتت:٧ ةّداملا
  : يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل

................ نيعزوملا طاشن ىلع مسر أشني :2٧ ةداملا”
....................................................................... )رييغت نودب(

يفاضإلا مسرلا صخي اميف ءافعإ يأ قيبطت نكمي ال
.يئاقولا تقؤملا

تقؤملا يفاضإلا قحلل ةعضاخلا عئاضبلا ةمئاق ددحت
قـــيرـــط نــــع ،ةــــيرود ةــــفصب ةــــقــــفاوملا تالدــــعملاو يئاــــقوــــلا
.ميظنتلا

ةسارد دنع مسرلا اذه قيبطت نع ةيونس ةليصح مدقت
.ةيلاملا نوناق عورشم

مقر نوناقلا نم٤6 ةداملا ماكحأ ممتتو لدعت :٣ ةّداملا
ربمسيد32 قفاوملا٠2٤١ ماع ناضمر٥١ يف خرؤملا١١-99

ةلدعملا ،٠٠٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو999١ ةنس
خرؤملا١١-٧١ مقر نوناقلا نم٧٠١ ةداملا بجومب ةممتملاو

٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا93٤١ ماع يناثلا عيبر8 يف
:يتأي امك ررحتو ،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق نمضتملاو

تاجوتنملا تاعيبم ىلع مسر سسؤي :٤6 ةداملا”
عاطقلل يتاذلا كالهتسالا ىلع اذكو ،نييعانصلل ةيوقاطلا
.يوقاطلا

 : يتأي امك مسرلا اذه غلابم ددحت

 ................................)رييغت نودب(...............................

 ................................)رييغت نودب(...............................

صاخلا صيصختلا باسحل مسرلا اذه جتان صصخي
يف مكحتلل ينطولا قودنصلا ”هناونع يذلا2٠3-١3١ مقر
مكحتلا” :2 رطسلا ،”ةكرتشملاو ةددجتملا تاقاطلاو ةقاطلا

 .”ةقاطلا يف

نم2١و٠١ نيتداملا ماكحأ ممتتو لدعت:٤ ةّداملا
يذلا٤٠٠2 ةنس وينوي32 يف خرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا

لدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا ددحي
 :يتأي امك ناررحتو ،ممتملاو

ةيدأت وأ ،علس عيب لك نوكي نأ بجي :٠١ ةداملا”
نوسراـــــــمـــــــي نـــــــيذـــــــلا نييداصتـــــــقالا ناوـــــــعألا نيب تاــــــــمدــــــــخ
ةروتاف رادصإ لحم ،هالعأ2 ةداملا يف ةروكذملا تاطاشنلا
 .اهلحم لحت ةقيثو وأ

وأ ةروــتاــفــلا مــيــلستــب تاــمدخلا مدــقــم وأ عــئاــبــلا مزــلــي
،هـنـم اـهـبـلـطـب يرـتشملا مزـلـيو ،اــهــلــحــم لحت يتــلا ةــقــيــثوــلا

ةيدأت وأ عيبلا مامتإ درجمب قئاثولا هذه مّلست .ةلاحلا بسحب
 . ةمدخلا

،ةئزجتلا راجت صخي اميف ،هالعأ درو امم ءانثتسا
نيعنصملا لبق نم ةيغبتلا تاجتنملا عيب متي نأ حمسي
راجت ىلإ ،ةــيــلاملا ةرازو لــبـــق نـــم نـــيدـــمـــتـــعملا نيعزوملاوأ
لالــــــخ نــــــم ”يدــــــقــــــنــــــلا يرــــــتشملا” نوــــــعدــــــيو ،ةــــــئزــــــجــــــتــــــلا
ةروتاف” ىّمسم تحت ررحت يرتشملل عيب ةروتافرادصإ
نوعنصملا” عئابلا هب ظفتحي قودنص لصو رادصإو ”يدقن
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¬t�I�è	wFO�D�Ç	h�A�Ç	r�Ç		
¬êÑU���Ç	t�ÇuM�	èÃ	êuMF*Ç	h�A�Ç	WOL��	

¬×UAM�Ç	WFO��è		w�u�UI�Ç	qJA�Ç	
æÇu?M?F?�Ç	Çc?�è	f�U?H?�Çè	n�U?N?�Ç	U?L?�Ñè	æÇu?M?F?�Ç	¬ÁUC���Ç	bM�	¬w�èd�J��Ç

¬êÑU���Ç	q���Ç	r�Ñ	
®wzUB��Ç	n�dF��Ç	r�Ñ	
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¬Ïd'Ç	ÁÇd�Å	æUJ�	b�b%è		a�ÑU�		
ÊÇe?O?N?�?�?�Çè	ÏU??�?F?�Çè	ÏÇu?*Ç	ÙÇb?�Å	æU??J?�	b?�b?%		¬UN��Çd�	ÊUOHO�è	ÉÒu�;Ç
Çu??�U??�	s�c??ñ�Ç	5??H??�u??*Ç	ÁU???C??�Åè	W??O??�u??�è	W??�u??�	¬Ïd'Çè	e�(Ç	WOKLF�

®n�U<Ç	ÁUC�Åè	VI�è	r�Ç	

fz_benazzouz
Zone de texte 
20



81	ÏbF�Ç	¯	Wñ�dzÇe'Ç	Wñ�ÑuNL�K�	WñOL�ñd�Ç	Éb�d'Çà�	1426	åU�		ÉbFI�Ç	èÐ	12å 2005	WM�		d�L��Ï	14 14
oààààààà�K*Ç

ÊÇeON���Çè	ÏU�F�Ç	¬ÏÇu*Ç	©Ïd'Ç	äèb�¨	Ïd�	dC��WH�U<Ç	WM�UF�		dC�0	o�d*Ç	ÉÒu�;Ç	
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®º	WH�U<Ç	WM�UF�	dC��	a�ÑU�è	r�Ñ	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®º	ÊU�ÒUM*Ç	q��	w�	Ïd'Ç	dC��	qO���	r�Ñ	®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®	º	WH�U<Ç	VJ�d�	æÇuM�è	êÑU���Ç	q���Ç	r�Ñ	¬×UA�	¬W�u�	

º	ÏÇu*Ç	Ïd�		à	�ñèÃ
WFO�D�ÇWOLJ�ÇæUJ�è	a�ÑU�Ïd'Ç	ÁÇd�ÅW�Çd(Ç	ÊUOHO�è	ÙÇb��Ç	æUJ�©W�èb�Ç	ã��Ã	`�UB�	èÃ	WH�U<Ç	VJ�d�	¨

WLOI�Ç©*¨	W�èb�u�ÇWO�UL��Ç	WLOI�Ç©åu�d�Ç	q�	l�¨

º	ÏU�F�Ç	Ïd�		à	UO�U�

WOLJ�ÇæUJ�è	a�ÑU�Ïd'Ç	ÁÇd�ÅW�Çd(Ç	ÊUOHO�è	ÙÇb��Ç	æUJ�©W�èb�Ç	ã��Ã	`�UB�	èÃ	WH�U<Ç	VJ�d�	¨
WLOI�Ç©*¨	W�èb�u�ÇWO�UL��Ç	WLOI�Ç©åu�d�Ç	q�	l�¨

º	ÊÇeON���Ç	Ïd�		à	U��U�
WFO�D�ÇWOLJ�ÇæUJ�è	a�ÑU�Ïd'Ç	ÁÇd�ÅW�Çd(Ç	ÊUOHO�è	ÙÇb��Ç	æUJ�©W�èb�Ç	ã��Ã	`�UB�	èÃ	WH�U<Ç	VJ�d�	¨

WLOI�Ç©*¨	W�èb�u�ÇWO�UL��Ç	WLOI�Ç©åu�d�Ç	q�	l�¨

dF?�	èÃ	âu?�?�Ç	d?F?�	v?�Å	W?��?M?�U?�	èÃ	©d?O?�Çu?H?�Ç	v�Å	Áu?�?K?�U?�¨	o?�?D?*Ç	lO?�?�Ç	d?F?�	ÓU?�Ã	vK?�	W?L?O?I?�Ç	Ïb?%		©À¨®WH�U<Ç	VJ�d�	×UA�	fHM�	5�ÑUL*Ç	5�ÏUB���Ç	æÇu�_Ç	ád�	s�	o�D*Ç	lO��Ç
ÁUC�Åè	WH�	¬VI�	¬r�ÇÏd'Ç	WOKLF�	Çu�U�	s�c�Ç	5H�u*ÇÁUC�Åè	VI�	¬r�ÇWH�U<Ç	VJ�d�

WFO�D�Ç

fz_benazzouz
Zone de texte 
21



5اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 41
25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

21 يونيو  سنة يونيو  سنة 2006  م م

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني للسيد فيليب سوقان.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 19 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 215  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــــــــحــحــــــــــــــدّد شد شــــــــــــــروط وكروط وكــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــات �ات �ــــــــــــــارسارســــــــــــة الة الــــــــــــبــــــــــــــيعيع
بـالالــــتـخـفــــيض واليض والـبــــيع اليع الـتـرويرويــــجي والجي والـبــــيع في حيع في حـالالـة
تــــصــــفــــيـة اخملة اخملــــزونزونــــات والات والــــبــــيـع عيـع عــــنــــد مد مــــخــــازن اIازن اIـعــــاملامل
والوالــــبـيــيـــع خع خـارج احملارج احملـالت الالت الـتــــجــــارياريـة بة بــــواسواســــطــطــــــة فة فـتـحتـح

الطرود.الطرود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004
rــمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقواعـد ا

rادّة 21 منهIال سيّما ا

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 219  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االســـتـــحـــقـــاق الـــوطـــني : "بـــعـــد الـــوفـــاة" لـــلـــفـــقـــيـــد أنــدري

ماندوز.
اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427

اIوافق 19 يونيو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرسرســــــــوم وم رئرئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 220  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني.االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
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يـنـجـز الــبـيع  بـالــتـخـفــيض خالل الـفـتــرات  اIـمـتـدة
Xشـهـري  يـنـايـر و فـبـرايـر من الـفـتـرة الـشـتـويـة وب Xبـ

شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : اســتـنــادا إلى فـتــرات الــبـيع  بــالــتـخــفـيض
احملـــددة في اIـــادّة 3 أعاله r حتـــدد تــــواريخ فـــتــــرات الـــبـــيع
بـالــتـخـفــيض في بـدايــة كل سـنــة  بـقـرار من الــوالي بـنـاء
rديـر الوالئي للتـجارة اخملتص إقلـيمياIعـلى اقتراح من ا
بعد استشارة اجلمعيات اIهنية اIعنية وجمعيات حماية

.XستهلكIا
يــعـلن الــقـرار اIــتـخــذ في هـذا اإلطــار عن  طـريق كل

الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة ة 5 :   :   يـجب عــلى كل عــون اقــتـصــادي مــعـني أن
يــعــلـن عن طــريق اإلشـــهــارr عــلى واجـــهــة مــحــلـه الــتــجــاري
وبـكل الــوســائل اIالئــمــة األخـرىr  تــواريخ بــدايـة ونــهــايـة
الــبــيع بـالــتــخــفـيـض والـســلع اIــعــنـيــة واألســعــار اIـطــبــقـة
ســابــقــا وتــخــفــيـــضــات األســعــار اIــمــنــوحــة الــتي �ــكن أن

تكون ثابتة أو تدريجية.
�ارس البيع بـالتخفيض األعـوان االقتصاديون في

احملالت التي �ارسون  فيها نشاطهم.
تــعـرض الــســلع مـوضــوع الــبـيع بــالــتـخــفـيـض بـصــفـة

منفصلة عن السلع األخرى وعلى مرأى الزبائن.

اIاداIادّة 6 : :    يـجب على الـعون االقـتصـادي الذي  يرغب
 في �ـارسـة البـيع بـالـتـخـفيـض أن يقـوم بـإيـداع تـصريح
لــدى اIــديــر الـــوالئي لــلــتــجـــارة اخملــتص إقــلــيـــمــيــا مــرفــقــا

بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr  نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- قـــائــــمــــة الـــســــلع مــــوضــــوع الــــبـــيـع  بـــالــــتــــخـــفــــيض

rوكمياتها
- قـــائــمــة تــبــX الــتــخــفـــيــضــات في األســعــار اIــقــرر

تطبيقها وكذا األسعار اIمارسة  سابقا.

كل إيـــداع Iـــلف مـــطـــابق  يـــؤدي  فـــورا إلى  تـــســلـــيم
رخـصـة إلـى الـعـون االقــتـصـادي تــسـمح  له  بــالـشـروع في

البيع بالتخفيض  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل الثاني الثاني 
البيع البيع الترويجيالترويجي

اIـاداIـادّة 7 :   :  تــشـكــل بـيــعـا تـرويـجــيـا كــل  تـقــنـيـة  بـيع
سـلع مـهــمـا يـكن شـكــلـهـاr والـتي يـرمـي الـعـون االقـتـصـادي

عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب  وفائهم.

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004

r تعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-409 اIؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1424 اIــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2003
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

rوصالحياتها وعملها
يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولـى ة األولـى :  تـــــطــــبـــــيــــقـــــا ألحــــكـــــام  اIــــادّة 21  من
الــــقــــانــــون رقم  04-02 اIــــؤرّخ في 5 جــــمــــادى األولى عــــام
rــــذكــــور أعالهIــــوافق  23  يــــونــــيــــو ســــنـــة 2004  واI1425 ا

يهـدف هذا اIـرسوم إلى حتـديد شـروط وكيـفيـات �ارسة
الـبـيع بــالـتـخـفــيض والـبـيع الــتـرويـجي والـبــيع في حـالـة
تــصـفـيــة اخملـزونـات والــبـيع عــنـد مـخــازن اIـعـامـل والـبـيع

خارج احملالت التجارية بواسطة فتح الطرود.

الفصل األولالفصل األول
البيع البيع بالتخفيضبالتخفيض

اIـاداIـادّة ة 2  :   :  يـشكل بيعـا بالتخـفيض البيع بـالتجزئة
اIـــســبـــوق أو اIـــرفق بـــاإلشــهـــار والـــذي يـــهــدف عـن طــريق
rـودعـة فـي اخملزنIتـخـفـيــض في الـسـعـر إلى بـيع الـسـلع ا

بصفة سريعة.
وال يــجـوز أن يــشــمل الــبــيع بــالـتــخــفــيض إال الــسـلع
الـتي يــشـتــريـهــا الـعــون االقـتـصــادي مـنــذ ثالثـة (3) أشـهـر
عــــــلى األقـل ابــــــتــــــداء مـن تـــــاريـخ بــــــدايــــــة  فــــــتــــــرة الــــــبــــــيع

بالتخفيض. 
(2) X3  :  يــرخص الــبــيع  بــالــتـخــفــيض مــرتـ اIــاداIــادّة ة 
فـي الـــســــنــــة اIــــدنـــيــــة. ويــــجب أن تــــتم كـل عـــمــــلــــيـــة  بــــيع
بـــالــــتــــخــــفـــيـضr الـــتـي تـــكــــون مــــدتـــهــــا ســــتـــة (6) أســــابــــيع

متواصلةr خالل الفصلX  الشتوي والصيفي.
غــيـــر أنه �ـــكن الــعـــون االقــتـــصــادي تـــوقــيف الـــبــيع
بالتخفـيض  قبل انتهاء اIدة احملـددة في الفقرة  اIذكورة

أعاله.
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يـتم هذا البـيع على إثر الـتوقف اIؤقت أو الـنهائي
عـن الـــنـــشـــاط أو تـــغـــيـــيــره أو تـــعـــديـل جـــوهـــري  لـــشــروط

استغالله.

اIـاداIـادّة 11 : :  يـجـب عـلى كل عــون اقـتــصـادي مــعـني أن
يــعــلـن عــلى واجــهـــة مــحــله الـــتــجــاري عن طـــريق اإللــصــاق
وبأية وسائل أخرى مالئـمةr بداية ونهـاية البيع في حالة
تــصـفــيــة اخملـزونــات والـســلع اIــعـنــيــة والـتــخــفـيــضـات في

األسعار اIمنوحة.
�ــــارس األعــــوان االقــــتــــصــــاديــــون الــــبــــيـع في حــــالــــة
تـــصــــفـــيـــة اخملــــزونـــات في احملـالت الـــتـي �ـــارســـون فــــيـــهـــا

نشاطهم.
اIـــــاداIـــــادّة 12 :  :  يـــــخــــــضع الــــــبـــــيع فـي حـــــالــــــة تـــــصــــــفـــــيـــــة
اخملـزونـات إلى تـصـريـح مـسـبق يـودع لـدى اIـديـر الـوالئي
لـــلـــتـــجـــارة اخملــــتص إقـــلـــيـــمـــيـــا. يــــجب أن تـــذكـــــر في هـــذا
الـــتــــصـــريح بــــدايـــــة ونــــهـــايـــة الــــبـــيـع في حـــالــــة تـــصــــفـــيـــة

اخملزونات ويكون مرفقا بالوثائق اآلتية :

- في حــالـة الــتـوقف الــنـهـائـي عن الـنــشـاطr نــسـخـة
من مــســتــخــرج  الــشــطـب من الــســجل الــتــجــاريr أو عــنــد
االقــــتـــضـــاءr نـــســـخــــة من مـــســـتــــخـــرج الـــشـــطـب من ســـجل

rالصناعة التقليدية واحلرف

- في حـــالـــة الـــتـــعـــلـــيـق اIـــؤقت لـــلـــنـــشـــاطr تـــصـــريح
شـــرفي لـــلـــعــون االقـــتـــصــادي يـــثـــبت غـــلق احملل الـــتـــجــاري

rويحدد مدته

- في حـالـة تــغـيـيـر الــنـشـاطr نــسـخـة من مــسـتـخـرج
الــــســــجـل  الــــتــــجــــاري  أوr عــــنــــد االقـــــتــــضــــاءr نــــســــخــــة من
مـســتـخــرج سـجل  الــصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف  تــثـبت

rتغيير النشاط

- جرد السـلع التي سـتكـون محل الـتصـفيـة وأسعار
بيعها.

كل إيـــداع  Iــلــف مـــطــابـق يــؤدي فـــورا إلى  تــســـلــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي تـســمح  له بــالــشـروع في

البيع  في حالة تصفية اخملزونات خالل اIدة احملددة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
البيع البيع  عند مخازن  اIعامل  عند مخازن  اIعامل 

اIـاداIـادّة 13  :   : يـعـتـبـر بـيـعـا عـنـد مـخـازن اIـعـامل الـبـيع
XـــســـتـــهـــلـــكــIـــنـــتـــجـــون  مـــبـــاشـــرة إلى اIالـــذي يـــقـــوم به ا
واألعــــوان االقــــتــــصــــاديــــrX ويـــعــــنـي خــــصـــوصــــا اجلــــزء من

إنتاجهم  الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
اIاداIادّة 14 :  : مخـازن اIـعامل مـنـشآت أسـاسـية يـهـيئـها
اIـنـتـجـون خـصـيـصـا عـلـى مـسـتـوى مـقـر اإلنـتـاج Iـمـارسـة

البيع  للجمهورr  وتكون منفصلة عن وحدات اإلنتاج.

�ارس الـبيع الـتـرويجي األعـوان االقـتصـاديون في
احملالت التي  �ارسون  فيها نشاطهم.

يـتعـيّن عـلى  الـعـون االقـتـصـادي  إعالم الزبـائنr عن
طريق اإلشـهار عـلى واجهـة مـحله الـتجـاري أو عن  طريق
كل الـــــوســــائل األخــــرى اIـالئــــمــــة r بــــتــــقــــنـــــيــــات الــــتــــرويج

اIستعملة ومدة الترويج  واIزايا اIقدمة.

اIـاداIـادّة 8 : :  يجب عـلى الـعـون االقتـصـادي الـذي يرغب
في �ــــارســــة الــــبــــيـع الــــتــــرويــــجي أن يــــودع لــــدى اIــــديــــر
الـوالئي لـلـتـجارة اخملـتص إقـلـيـمـــيـا تصـــريـحـا يـذكـر فيه

ما يأتي :
rبداية ونهاية البيع الترويجي -

- الـــتــقــنـــيــات واألســعــار الـــتــرويــجــيـــة الــتي  ســوف
rتطبق

- هـوية احملـضـر القـضـائي اIعـX وعنـوانهr في حـالة
تنظيم  عمليات  سحب بالقرعة.

 يجب أن يرفق التصريح بالوثائق اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
rنسخة من سجل الصناعة التقليدية واحلرف rاالقتضاء

- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.

كل إيــــداع Iــــلـف مــــطــــابق يــــؤدي فــــورا إلى تــــســــلــــيم
رخــصــة إلـى الــعــون االقــتــصــادي تــســمح له بــالــشــروع في

البيع الترويجي  خالل اIدة احملددة.

اIــــاداIــــادّة ة 9 :  :   يــــجـب أن ال تــــرتـــــبط عـــــمــــلـــــيــــات الـــــبــــيع
الـتـرويـجي اIتـمـثـلـة في مـنح  الـزبـائن جـوائز عـن طريق
تـــنــظــيم  ســحب بــالـــقــرعــةr بــشــراء ســلــعــة و/أو خــدمــة أو

بطلب مقابل مالي.
يـبــلغ الــعـون االقــتـصــادي اIـعــني اIــديـريــة الـوالئــيـة
لـلـتـجـارة اخملـتـصـة إقـلـيــمـيـا واحملـضـر الـقـضـائيr بـشـروط
تـنـظـيم عـمـلـيـات الـسـحب بالـقـرعـة اIـنـصـوص  عـلـيـها في

الفقرة األولى أعاله وإعالن نتائج  ذلك.
يـــتـــعـــيّن عـــلى الـــعـــون االقـــتـــصـــادي  زيـــادة عـــلى ذلك
إعـالم اIـسـتـهــلـكـX عن طـريـق اإللـصـاق عـلى واجــهـة مـحـله
الــتــجــاري وبـكـل الـوســائـل األخـرى اIـالئـمــةr بــاIــعــلــومـات

اIذكورة في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث الفصل الثالث 

البيع  في حالة تصفية اخملزوناتالبيع  في حالة تصفية اخملزونات

اIـاداIـادّة 10 :   :  يـشـكل بـيـعـا في حـالة تـصـفـيـة اخملـزونات
يــقــوم به الـعــون االقــتـصــاديr  الــبـيـع اIـســبــوق أو اIـرفق
بـإشهـارr الـذي  يهـدف عن طـريق تخـفيـض في السـعر إلى

بيع  بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع اIوجودة.
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rطلب الرخصة -
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقـــتــــضــــاءr نـــســــخــــة من مــــســـتــــخــــرج  ســـجـل الــــصـــنــــاعـــة

rالتقليدية واحلرف
- نــســخــة من الـــبــطــاقــة الــرمــاديـــة لــلــســيــارة اIــعــدة

rللبيع
- قـائـمـة وكـمــيـات الـسـلع الـتي  تــكـون مـحل  الـبـيع

خارج احملالت التجارية  بواسطة  فتح الطرود.
 يــودع طــلب الــرخــصــة قـبـل شـهــرين  (2)  مـن بــدايـة
فـــتــرة  الـــبــيع خـــارج احملالت الـــتــجـــاريــة  بـــواســطـــة  فــتح

الطرود.
 يــفـصــل الـــوالـي فـي طـــلب الـــرخــصـة خــالل مـــدة
ال تـتــجـاوز ثالثـX (30) يـومــا r ابـتــداء من تــاريخ إيـداعه.

يعد عدم الرد في األجل احملدد قبوال ضمنيا.
في حـالة رفض  طـلب الرخصـة الذي  يـجب أن يبلغ
 للمعني كتـابيا r �كن  العون االقتصادي  أن يرفع طعنا

 حسب الشروط احملددة في التشريع اIعمول به.

rعــلى كل عــون اقــتــصــادي مـعــني  Xــادّة ة 20 :  : يــتــعــIــاداIا
اإلعالم عن طريق كل الـوسـائل  اIالئـمة عن بـدايـة ونهـاية
الــبــيع خــارج احملالت الــتـــجــاريــة بــواســطــة  فــتح الــطــرود

والسلع اIعنية واألسعار اIمارسة.

اIـاداIـادّة ة 21 :  : يـنـبــغي أن  تـكـون الــسـلع الــتي  تـبـاع في
إطــار �ـــارســة الـــنــشــاطـــات اIــنـــظــمـــة طــبـــقــا ألحـــكــام هــذا
اIـرســــوم سـلـــيـمـة ومطـــابـقـة لـلـمـــعايـــيـر ومـعـدة لـلـبيع
XـسـتــهـلـكـIوال تـتـضــمن  أي  خـطـر عــلى الـبـيــئـة وصـحــة ا

وسالمتهم.
الفصل السادسالفصل السادس

اخملالفات اخملالفات والعقوباتوالعقوبات

اIــــاداIــــادّة 22  :  : تــــتـم عــــمـــــلـــــيــــات مـــــراقــــبـــــة ومـــــعــــايـــــنــــــة
اخملــــالـــفـــــات ألحـــكــــــام هـــذا اIـــرســـــوم  حــــســب الـــشـــــروط
واألشــكــال احملــــددة فـي الــقــانــون رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 23   :  : يــؤدي الــبــيع بــالـتــخــفــيض الــذي �ـارس
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
يــخص ســلـعــا غـيــر مـعــلــنـة و/أو خــارج اIـدة اIــعـيــنـةr إلى

وقفه فورا r حتى يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

غـــيــــر أنه ال �ـــنح مــــرتـــكب اخملـــالـــفــــة االســـتـــفـــادة من
الـتــســويــة إال إذا كــانت اIــدة الــتي مــارس  فــيــهـا  دون أن
يـودع الـتـصـريح اIـذكـور في الـفـقـرة الـسـابـقـةr ال تـتـجاوز
ثالثة (3) أيامr ابتداء من بداية  فترة البيع بالتخفيض.

اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن تــــكـــون لــــدى اIـــنــــتـــجــــX الـــذين
�ارسون البـيع عند مخازن  اIعامل كل الوثائق الالزمة

التي  تثبت مصدر السلع اIعنية.
rـالئــمـةIويــجب عــلــيــهم أن  يــعــلــنــوا بــكل الــوســائل ا
بـدايـة ونـهايـة الـبـيع عـند مـخـازن اIـعـاملr السـلع اIـعـنـية

والتخفيضات في األسعار اIمنوحة.

اIـاداIـادّة ة 16 :  : يـتــعـيّن عـلـى  اIـنـتج الــراغب في �ـارسـة
الـبـيع عـنـد  مـخـازن اIـعـامل أن يـودع لـدى اIـدير الـوالئي
لــلـتــجــارة اخملـتـص إقـلــيـمــيــاr تـصــريــحـا مــرفــقـا بــالــوثـائق

اآلتية :
- نـســخـة من مــسـتـخــرج الـسـجـل الـتـجــاري أوr عـنـد
االقتضاءr نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية

rواحلرف
- قائمة وكمـيات السلع موضوع الـبيع عند مخازن

rعاملIا
- جدول يبX األسعار التي ستطبق.

كل إيــــداع  Iـــلـف مـــطــــابق يــــؤدي فـــورا إلـى تـــســــلـــيم
رخـصــة إلى الــعــون االقـتــصــادي  تـســمح له بــالــشـروع في

البيع عند مخازن اIعامل  خالل اIدة احملددة.

الفصل الفصل اخلامساخلامس
البيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرودالبيع  خارج احملالت التجارية بواسطة  فتح الطرود

اIـاداIـادّة 17  :    :  يــعـــتــبــر بــيــعــا خــارج احملالت الــتــجــاريــة
بــواســطــة فــتـح  الــطــرودr بــيع عــون اقـــتــصــادي ســلــعــا عن
طـــريـق عــــرضـــهــــا في احملـالت واألمـــاكـن واIـــســــاحـــات و/أو

بواسطة السيارات اIعدة خصيصا لهذا الغرض.

تــتــمــثل هــذه اIــبــيــعــات في عــرض جــمــيع الــســلع أو
بعض العينات منها.

اIــــاداIــــادّة 18  :   : ال �ــــكـن أن تــــتــــعـــدى مــــدة الــــبــــيـع خـــارج
r(2) احملـالت الــتـــجـــاريــة بـــواســطـــة فـــتح الــطـــرود شـــهــرين

قابلة للتجديد في السنة اIدنية الواحدة.
حتــــدد فـي  بــــدايـــــة  كل ســــنـــــة األمــــاكن واIـــــســــاحــــات
اخملـصصـة  لهـذا الغـرض وكذا فـترات الـبيع بـواسطـة فتح
الـطــرودr بـقـرار مـن الـوالي اخملــتص إقـلــيـمــيـا وبـنــاء عـلى
اقـــتــراح من اIـــديـــر الــوالئـي لــلـــتـــجــارة وبـــعـــد اســتـــشــارة
.XستهلكIعنية وجمعيات  حماية  اIهنية اIاجلمعيات ا

ينشر هذا القرار  بكل  الوسائل اIالئمة.

اIـاداIـادّة 19  :   : يــخــضع الــبــيـع خــارج احملالت الــتــجــاريـة
بـواسـطــة  فـتح الـطــرود إلى تـرخـيص مـن الـوالي اخملـتص
إقـــــلـــــيــــــمـــــيــــــاr وذلك عــــــلى أســـــاس مــــــلف يــــــقـــــدمـه الـــــعـــــون

االقتصاديr ويتضمن :
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مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 216  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــحــحــــــــــــدّد شد شــــــــــروط تروط تــــــــصــــــــــنــــــــــيف اليف الــــــــــبــــــــــذور والذور والــــــــــشــــــــتــــــــــائلائل

وكيفيات تصديقها.وكيفيات تصديقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

r الريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا اIــادّتــان 85  - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اIـؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة  عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـالـبـذور والـشـتـائل وحـمـايــة احلـيـازة الـنـبـاتـيـةr ال سـيّـمـا

rادّة 16 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1410 اIـوافـق أول يـنـايـر سـنة
1990 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــفـالحـــــةr اIـــــعــــدل

 rتمـمIوا
يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى  ة األولى   :  :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 16 من
الـــقـــانــون رقم 05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عــام 1425
اIـوافق 6  فـبـرايــر سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا
اIــرسـوم شـروط تـصـنــيف الـبــذور والـشـتــائل وكـيـفـيـات

تصديقها.

2 :  :  تـــقـــسـم الـــبـــذور والـــشـــتـــائل إلى ثالث (3) اIــاداIــادّة ة 
فئات : 

rالبذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية -
rصدقةIالبذور والشتائل ا -
- البذور والشتائل اIوحدة.

اIـــــاداIـــــادّة 3 : :  تـــــمـــــارس مـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــصـــــديق حتت
مراقـبـة الـسـلـطة الـوطـنـيـــة الـتقـنـيـــة الـنـباتـيـــة عـمـلـيــة
تـصديق البـــذور والشتـائل  في مفهـوم أحكام اIادّة 3 من
الــقــانـون رقم  05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عـام 1425

اIوافق 6  فبراير سنة 2005 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 24   :  : يـؤدي الـبـيع الـتـرويـجي اIـنـجـز دون أن
يــكــون مــوضــوع تــصــريـح مــســبق و/أو إعالن و/أو يــخص
سلعـا غيـر معـلنة و/أو ¤  مـخالـفة ألحـكام اIادّة 9 من هذا
اIـرســومr إلى وقــفه فــورا  حـتـى يـســوي مــرتـكب اخملــالــفـة

وضعيته.

اIاداIادّة 25   :  : يؤدي الـبيع فـي حالـة تصـفيـة اخملزونات
اIـــمــارس دون أن يـــكــون مـــوضـــوع تــصـــريح مـــســبق و/أو
إعالن و/أو يخص سـلعـا غيـر معـلنـة إلى وقفه فـورا حتى

يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

26  :  : يـؤدي الـبيع عـنـد مخـازن اIـعامل اIـنـجز اIاداIادّة ة 
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
منجز خارج اIـنشآت اIهيأة لذلـك و/أو يخص سلعا غير
مـــعـــلــنـــة إلـى وقـــفه فـــورا حـــتى يـــســـوّي مـــرتـــكب اخملـــالـــفــة

وضعيته.

اIــاداIــادّة 27  :  : يـــؤدي الـــبــــيع خـــارج احملـالت الـــتـــجـــاريـــة
بـواسطة فـتح الطرود اIـمارس دون تصـريح مسبق و/أو
إعــالن و/أو منجـز خارج احملالت واألمكـان واIساحات أو
الـــســـيـــارات  اIـــعـــدة لــذلـك و/أو خـــارج اIـــدة احملــددة و/أو

يخص  سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة اIعنية.

اIــــاداIــــادّة 28  :  : كل إشـــــهــــار  يــــقــــوم به عــــون اقــــتــــصــــادي
�ـارس البـيع بالـتخـفيـض والبـيع التـرويجي والـبيع في
حــالــة تــصــفــيـــة اخملــزونــات والــبــيع عـــنــد مــخــازن اIــعــامل
والــبــيع خــارج احملالت الــتــجــاريــة بــواســطــة فــتح الــطـرود
يـكــون مـضـمـونه تـضـلــيـلـيـاr  يـشـكـل �ـارسـة جتـاريـة غـيـر
نـزيهـة ويعـاقب عـليـها طـبقـا ألحكـام اIادّة 38  من الـقانون
رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1425 اIوافق

 23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 29  :  : زيادة عـلى الـعقـوبات اإلداريـة اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا اIـــرســـومr �ـــكـن اتـــخـــاذ إجـــراءات حـــجـــز
ومـصـادرة السـلع مـوضـوع اخملالـفـات اIنـصـوص علـيـها في
اIواد من 23 إلى 28 أعاله وكذا العـتاد والتجـهيزات التي

استعملت الرتكابهاr وذلك طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 30  : : في حـــالـــــة الـــعــــــود r تـــطــبـــق الــعـــقـــوبــة
اIنـصــوص عـلـيهـــا في الـفقــــرة األولى من اIـــادة 47 من
الـــقـــانــــــون  رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام

1425 اIوافق  23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

31  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 18 يونيو سنة 2006.
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اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 16
18 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م  م

يجب أن تخـصّص لهاq لـتغطيـة األعباء احلقـيقية الـنّاجمة
عـن تـبـعــات اخلـدمـة الــعـمــومـيـّـة اIــفـروضـة عــلـيــهـا �ـوجب

دفتر األعباء هذاq و ذلك قبل  30 أبريل من كل سنة.
يــحـــدّد الــوزيــر اIـــكــلّف بـــاIــالــيـــة و الــوزيـــر اIــكــلّف
بـالتّـهـيـئـة العـمـرانـيّـة مخـصّـصـات االعـتمـادات عـنـد إعداد

ميزانية الدّولة.
�ـكن مـراجــعـة هـذه االعـتـمـادات خالل الـسّـنـة اIـالـيـة
في حـالـة مـا إذا عـدَّلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتّـبـعات

التي تتحملها اIؤسّسة.

qــالــيــة الــواجــبـة األداءIــسـاهــمــات اI6 :  : تـدفـع ا اIـاداIـادّة ة 
لــهــذه األخــيــرةq مــقــابل تــكــفل اIــؤسّــســة بــتــبــعــات اخلــدمـة
الــعــمــومـيـّــةq وفــقــا لإلجــراءات اIـقــرّرة �ــوجب الــتّــشـريع

والتّنظيم اIعمول بهما.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.  

اIاداIادّة ة 8 :  : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اIساهمات
إلى وزير اIاليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.

9 :  : تـــعـــد اIـــؤسّـــســـة  عـن كل ســـنـــةq مـــيـــزانـــيـــة اIــاداIــادّة ة 
السّنة اIالية اIوالية التي تشتمل على ما يأتي:

- احلصيـلة وحسـابات النّـتائج احملـاسبيـة التّقـديرية
qؤسسة جتاه الدّولةIمع التزامات  ا

- بــــــــرنــــــــامـج مـــــــادي و مــــــــالـي لـإلجنــــــــاز فـي مــــــــجـــــــال
الـــدّراســات و إجنــاز اIـــنــشــآت األســاســـيــة والــتّـــجــهــيــزات

ومشاريع تهيئة اIدينة اجلديدة.

10 :  : تــــســـجل اIـــســــاهـــمـــات الـــسّــــنـــويـــة احملـــدّدة اIــاداIــادّة ة 
بـعـنـوان دفـتر األعـبـاء هـذا تـبـعات اخلـدمـة الـعـمـومـيـّة في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصّـــيـــة طــبـــقـــا لإلجـــراءات اIـــقــرّرة

�وجب التّشريع و التّنظيم اIعمول بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم تنفيذيتنفيذيّ رقم  رقم 06 -306  مؤر  مؤرّخ في خ في 17 شع شعـبان عامبان عام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 10  س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة q  q2006  يــــــحــــــدّد

الالـعــــنـاصاصــــر األسر األسـاساســــيـة لة لــــلـعــــقـود اIود اIــــبـرمرمــــة بة بـX األعX األعـوانوان
االقاالقـتــــصـادياديـX واXI واIـســــتـهـلـكــــX والX والـبـنـود الود الـتـي تي تـعـتـبـر

تعسفية.تعسفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورqال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

الفصل الرابع  الفصل الرابع  
اIراقبةاIراقبة

اIـاداIـادّة ة  24 : :  تــخـضع اIــؤسّـسـة لــلـمــراقـبـة اIــنـصـوص
عليها في التّشريع والتّنظيم اIعمول بهما. 

اIاداIادّة 25 : : يتولى مراقـبة حسابات اIؤسّسة محافظ
حسابات أو أكثر.

اIـاداIـادّة 26 :  :  يـرسل اIـديـر الـعـام لــلـمـؤسـسـة احلـصـائل
وحــــســــابــــات الـــنّــــتــــائـج و قــــرارات تــــخــــصــــيص الــــنّــــتــــائج
والتّـقـرير الـسّـنـوي عن النّـشـاطq مـرفقـة بـتـقريـر مـحافظ
احلـســابـات  إلى الـسّــلـطــات اIـعـنــيـة بـعــد مـصــادقـة اجملـلس

عليها .

اIـــــاداIـــــادّة ة  27 :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIلحــــقاIلحــــق
 دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميـ دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميـّة

اIــاداIــادّة األولى:ة األولى: يــهــدف دفــتـــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديــد
تـبعـات اخلـدمـة العـمـومـيـّة اIـوكـلـة لهـيـئـة اIديـنـة اجلـديدة
لـسيـدي عـبد الـله الـتي تدعى في صـلب الـنّص "اIؤسّـسة"

و كذا شروط و كيفيات تنفيذها.
اIاداIادّة ة 2 :  : تـتضـمن تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـّـة اIوكـلة
لـلـمـؤسّـسـة مــجـمـوع اIـهـام اIـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط
الدولة أو اجلماعـات اإلقليميةq في مـيدان إجناز اIنشآت
األســاســـيـــة  والــتـــجـــهــيـــزات و مـــشــاريـع تــهـــيـــئــة اIـــديـــنــة

اجلديدة.
اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : حتــــدّد األعـــبــــاء اIــــتـــصــــلــــة �ـــهــــمــــة الـــقــــيـــام
بـاIـشـروع اIـفـوض طـبـقـا لالتـفـاقـيـة اIـنـصـوص عـلـيهـا في
أحكام اIادّة 6 من اIرسـوم التّنفيذي  رقم 06-305 اIورّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدّد مهـام هـيـئـة اIديـنـة اجلـديـدة لسـيـدي عـبـد الله

وتنظيمها و كيفيات سيرها.
أحــكــام مــاليــةأحــكــام مــاليــة

اIـاداIـادّة ة 4 :  :  تـتــلـقـى اIـؤسّـســة مـســاهـمــة مـالــيـة عن كل
سـنة مالـية مـقابل تبـعات اخلـدمة العـموميـّـة التي أوكـلها

إياها دفتر األعباء هذا.

5 :  : تــرسـل اIـؤســســة  عن كـل ســنــة مـالــيــة إلى اIـاداIـادّة ة 
الوزير اIكلّف بالتّهـيئة العمرانيّة تقـييما للمبالغ التي
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الـعنـاصر اIـرتـبطـة باحلـقوق اجلـوهريـة للـمسـتهـلك والتي
تــتـعــلق بــاإلعالم اIــسـبق لــلــمـســتــهـلـك و نـزاهــة وشــفـافــيـة
الــــعـــمـــلــــيـــات الـــتـــجــــاريـــة و أمن ومــــطـــابـــقــــة الـــســـلع و/أو

اخلدمات وكذا الضمان واخلدمة ما بعد البيع.

اIــاداIــادّة ة 3  : تـتـعـلق الـعـنــاصـر األسـاسـيـة اIـذكـورة في
اIادة 2 أعالهq أساسا �ا يأتي :

qخصوصيات السلع و/أو اخلدمات وطبيعتها -
qاألسعار والتعريفات -

qكيفيات الدفع  -
qشروط التسليم  وآجاله  -

qعقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم -
qكيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو اخلدمات -

qشروط تعديل البنود التعاقدية  -
qشروط تسوية النزاعات  -

-  إجراءات فسخ العقد.

اIــــاداIــــادّة ة 4 : :  يــــتــــعــــX عــــلى الــــعــــون االقــــتــــصــــادي إعالم
اIــســتــهـــلــكــX بــكل الــوســـائل اIالئــمــة بـــالــشــروط الــعــامــة
واخلـاصـة لبـيـع الـسـلع و/أو تـأديـة اخلـدمـات ومنـحـهـم مدة

كافية لفحص العقد وإبرامه.

الفصلالفصل الثاني الثاني
البنود البنود التي تعتبر تعسفيةالتي تعتبر تعسفية

اIـاداIـادّة ة 5 :   :  تـعـتــبـر تـعــسـفــيـةq الـبــنـود الـتـي يـقـوم من
خاللها العون االقتصادي �ا يأتي :

- تقـلـيص العـناصـر األسـاسيـة للـعـقود اIـذكورة  في
q2 و3 أعاله XادتIا

- االحــتــفــاظ بــحـق تــعــديل الــعــقـــد أو فــســخه بــصــفــة
qبدون تعويض للمستهلك qمنفردة

- عـدم الـسـمـاح لـلـمسـتـهـلك في حـالـة الـقـوة الـقـاهرة
qإال �قابل دفع تعويض qبفسخ العقد

qالــتـــخـــلي عــن مـــــســــؤولــــيـــتـه بــصـــــفـــة مــنـــفــردة -
بـدون تـعويض اIـسـتهـلك في حـالة عـدم الـتنـفـيذ الـكلي أو

qاجلزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته
- الـنص في حـالــة اخلالف مع اIـســتـهـلك عــلى تـخـلي

qهذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده
- فــرض بـنــود لم يــكن اIــسـتــهــلك عـلـى عـلم بــهــا قـبل

qإبرام العقد
- االحــتـفـاظ بـاIــبـالغ اIـدفــوعـة من طـرف اIــسـتـهـلك
في حـالة ما إذا امتـنع هذا األخير عن تـنفيذ الـعقد أو قام
بـفـسـخه دون إعـطـائـه احلق في الـتـعـويض في حـالـة مـا إذا
تـخـلى الـعـون االقتـصـادي هـو بـنـفسـه عن تنـفـيـذ الـعـقد أو

 qقام بفسخه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975
واIـتـضـمن القـانـون اIـدنيq اIعـدّل واIـتـمّمq السيـمـا اIادة

q70 منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59 اIــــــؤرّخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتمّمIعدّل واIا q تضمن القانون التجاريIوا
-  و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 89 - 02 اIـؤرّخ في أول
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

q ستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اIــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقــواعـد ا

qادة 30 منهIال سيما ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــؤرّخ  في 26 ربــيع الـــثــاني عــام 1427 اIــوافق 24 مــايــو

q رئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 و ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربــيع الـــثــاني  عــام 1427 اIــوافق 25 مــايــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  02 - 453
اIـؤرّخ في  17 شـوّال عام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اIادة 30 من القانون
رقـم 04 - 02 اIــــــــــؤرّخ فـي 5 جـــــــــــمــــــــــادى األولـى عــــــــــام 1425
اIوافق 23 يونـيو  سـنة 2004 واIذكـور أعالهq يهـدف  هذا
اIـرسـوم إلى حتـديـد الـعـنـاصـر األسـاسـيـة لـلـعـقـود اIـبـرمـة
بــX األعـوان االقــتــصـاديــX واIــسـتــهـلــكــX والـبــنــود الـتي

تعتبر تعسفية.
يـــقــصـــد بــالـــعــقــدq فـي مــفـــهــوم هــذا اIـــرســوم وطـــبــقــا
لـلمادة q3 احلالة 4 من الـقانون رقم 04 - 02 اIؤرّخ في 23
يـونـيـو سـنـة 2004  واIـذكـور أعالهq كل اتــفـاق أو اتـفـاقـيـة
تــهــدف إلى بــيع سـلــعــة أو تـأديــة خــدمـةq حــرر مـســبــقـا من
أحـد أطــــراف االتـفـــاق مع إذعـــان الـطـرف اآلخـــر بـحــيث

ال �كن هذا األخير إحداث تغيير حقيقي فيه.

الفصل الفصل األولاألول
العناصر األساسية للعقود العناصر األساسية للعقود 

اIــاداIــادّة ة 2  :   :  تــعـتــبـر عـنــاصـر أسـاســيـة يــجب إدراجـهـا
qـسـتــهـلكIالــعـون االقــتـصــادي وا Xــبـرمــة بـIفي الـعــقـود ا

fz_benazzouz
Zone de texte 
28



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 56 18
18 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م  م

- �ـثـلX (2) عن جـمـعـيـات حـمـايـة اIـسـتـهـلـكـX ذات
طابع وطنيq مؤهلX في مجال قانون األعمال والعقود.
�كن الـلّجـنة االسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها. 

9 : : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اIـاداIـادّة ة 
بـــقــــرار من الــــوزيــــر اIـــكــــلف بــــالــــتـــجــــارةq بــــاقـــتــــراح من

الوزراء واIؤسسات اIعنية.
 يــعـX أعـضـاء الـلــجـنـة Iـدة ثالث (3) سـنـوات قــابـلـة

للتجديد.
تنهى عهدتهم حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 10 : : في حـالـة االنـقـطـاع الـنـهـائي لـعـهـدة عـضـو
من اللجنةq يتم استبداله باألشكال نفسها.

يتابع العضـو اجلديدq إلى  غاية انتهاء العهدةq مهام
العضو الذي يخلفه.

اIـاداIـادّة ة 11 : : �ـكن الـلـجنـة أن تـخـطـر من تـلقـاء نـفـسـها
أو تخـطر من طـرف الوزيـر اIكـلف بالـتجـارة ومن طرف
كل إدارة وكـل جـــمــــعـــيــــة مــــهـــنــــيــــة وكل جــــمـــعــــيــــة حـــمــــايـــة

اIستهلكX أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.

اIـاداIـادّة ة 12 : : تــنـشــر الــلـجــنـة آراءهــا وتـوصــيــاتـهــا بـكل
الوسائل اIالئمة.

وزيـــادة عــــلى ذلـكq �ــــكـــنــــهــــا أن تـــعــــد أو تــــنـــشــــر كل
اIــعــلــومـــات اIــفــيــدة اIــتــعـــلــقــة �ــوضــوعــهـــا عن طــريق كل

وسيلة مالئمة.
تـــقــــوم كل ســـنــــة بـــإعـــداد تــــقـــريـــر نــــشـــاط يـــبــــلغ إلي
الـوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارة ويــنـشـر كـلـيـا أو مـسـتـخـرجـات

منه بكل  وسيلة مالئمة.

اIـاداIـادّة ة 13 : : جتــتـمـع الـلــجـنــة مــرة عـلى األقـل كل ثالثـة
(3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.

�كنها أن جتـتمعq في دورة استثنائيةq �بادرة من
رئيسها أو بطلب من نصف  أعضائها على األقل.

يــكـون االنـعـقــاد صـحـيــحـا بـحــضـور نـصف أعــضـائـهـا
على األقل .

ومع ذلكq �ـكن الــلـجـنـة أن جتــتـمع بـعــد ثـمـانـيـة (8)
أيــام  بــصـفــة صــحـيــحــة  بـعــد اســتـدعــاء  ثــان حـتى وإن لم
يــــكـــتــــمل الــــنـــصــــابq وتــــداول مـــهــــمـــا كــــان عـــدد  األعــــضـــاء

احلاضرين.
تـؤخـذ قـرارات اللـجـنـة بأغـلـبيـة أصـوات احلـاضرين.
وفي حالة تعادل األصواتq يكون صوت الرئيس مرجحا.

-  حتــديـد مــبـلغ الــتـعــويض الـواجب دفــعه من طـرف
اIـسـتــهـلك الـذي ال يـقــوم بـتـنـفـيــذ واجـبـاتهq دون أن يـحـدد
مـقـابــل ذلــك تـعـــويـضا يـدفـــعه الـعـــون االقـتـصـادي الذي

qال يقوم بتنفيذ واجباته
- فــــــرض واجـــــبـــــات إضـــــافـــــيـــــة غـــــيــــــر مـــــبـــــررة عـــــلى

qستهلكIا
- االحــتـفــاظ بــحق إجــبــار اIـســتــهــلك عــلى  تــعـويض
اIصـاريف واألتعاب اIسـتحقـة بغرض الـتنفـيذ اإلجباري

qللعقد دون أن �نحه نفس احلق
- يـعـفـي نـفـسه من الـواجـبــات اIـتـرتـبـة عن �ـارسـة

qنشاطاته
- يحمـل اIسـتهلـك عبء الواجـبات التـي تعتـبر من

مسؤوليته.
الفصل الفصل الثالث الثالث 

جلنة البنود التعسفيةجلنة البنود التعسفية
اIـاداIـادّة ة 6 : تـنـشـأ لـدى الـوزير اIـكـلـف بـالـتـجـارة جلـنة
البنـود التـعسـفيـة ذات طابع اسـتشاري وتـدعى في صلب

النص "اللّجنة" .
 يرأس اللجنة �ثل الوزير اIكلف بالتجارة.

تــعــد الـلــجــنـة نــظــامــهـا الــداخــلي الــذي يـصــادق عــلـيه
بقرار من الوزير اIكلف بالتجارة.

 تــســيــر أمـانــة الــلــجــنــة من طــرف اIــصــالح اIــعــنــيـة
للوزارة اIكلفة بالتجارة.

اIاداIادّة ة 7 :  : تكلف اللجنة q ال سيما باIهام اآلتية :
-  تـبـحث في كل الـعقـود اIـطبـقـة من طـرف األعوان
االقـــتــصــاديــX عــلـى اIــســتــهـــلــكــX  والــبـــنــود ذات الــطــابع
الـتعـسـفي كـما تـصـيغ تـوصيـات تـبلغ إلـى الوزيـر اIـكلف

qعنيةIؤسسات اIبالتجارة وا
-  �ــكن أن تـقــوم بــكل دراسـة  و/أو خــبــرة مـتــعـلــقـة

qXستهلكIبكيفية تطبيق العقود جتاه ا
-  �ــكــنــهـا مــبــاشــرة كل عــمل آخــر يــدخل فـي مــجـال

اختصاصها. 

اIــــاداIــــادّة ة 8 : :  تــــتــــكــــــون الــــلّــــــجــــنـــــة من األعــــضــــاء اآلتي
ذكرهم  :

-  �ـثل (1) عن الــوزيـر اIـكـلف بـالـتـجـارةq مـخـتص
qرئيسا q مارسات التجاريةIفي مجال ا

- �ــثل (1) عن وزيـــر الـــعــدل q مـــخـــتص فـي قـــانــون
qالعقود

qنافسةIعضو (1) من مجلس ا -
- مـتــعـامــلـX اقـتــصـاديـX (2)  عــضـويـن في الـغــرفـة
اجلـــزائــريـــة لــلـــتــجـــارة والــصـــنــاعـــة ومــؤهـــلــX في قـــانــون

qاألعمال والعقود
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11 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2006  م م

اIـاداIـادّة ة 17 : : تــتم اIــراقـبــة واIــعــايـنــة وكــذا الـعــقــوبـات
اIـتــرتـبـة عــلى مـخــالـفـات أحــكـام اIـادة 5 من هــذا اIـرسـوم
طـبــقــا ألحـكــام الــقــانـون رقم 04 - 02 اIـؤرّخ في 5 جــمــادى
األولى عــام 1425 اIــوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004 واIــذكــور

أعاله.

18 :  : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

  حرّر بـاجلـزائر في 17 شعـبـان عام 1427 اIـوافق 10
سبتمبر سنة 2006.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

اIــاداIــادّة ة 14 : :  تــرسل اســـتـــدعــاءات فـــرديــة إلى أعـــضــاء
الـــلــجــنــة مع حتــديــد تــاريخ االجـــتــمــاع و تــوقــيــته ومــكــانه
وجــدول أعــمـاله  قــبل خــمــسـة عــشـر (15) يــومـا عــلى األقل
من تاريخ االجـتمـاع و�كن تـقلـيص األجل إلى ثمـانية (8)

أيام فيما يخص الدورات االستثنائية.

اIـاداIـادّة ة 15 : : تــتـوج مــداوالت الـلــجــنـة بــإعــداد مـحــاضـر
مـــرقـــمـــة ومــــرتـــبـــة ومـــوقـــعــــة من طـــرف رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة

وأعضائها.

16 : : ال �ـكن ألي عضـو من اللـجـنة أن  يـشارك اIاداIادّة ة 
في مــداولـة عن مــسـألـة تــكـون له مــصـلـحــة فـيـهــا أو يـكـون
بــيـنه وبـX أطـرافـهــا صـلـة قـرابـة إلـى الـدرجـة الـرابـعـة أو

يكون قد مثل أو �ثل أحد األطراف اIعنية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
* زيـنبq اIولودة في  2 سبـتمبر سنة  1991  �ـيلة

(والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 2599.
* ســــلــــمىq اIــــولــــودة في  11 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1996

بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 871.
* فـــــايـــــزة q اIــــولـــــودة في  27 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1999

بسيدي عقبة (والية بسكرة) شهادة اIيالد رقم 186.
* أحـالمq اIـــــــولـــــــودة في  14 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2004

بسيدي عقبة (والية بسكرة)  شهادة اIيالد رقم 776 
ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : حـامـد عـبـداجملـيـدq حـامـد
عـائــشهq حــامـد زيــنبq حـامــد ســلـمىq حــامـد فــايـزةq حــامـد

أحالم.
- حــلـوفــة جــلــولq اIــولــود في  16 يــنــايــر ســنـة 1929
بـزدين (واليـة عـX الــدفـلى) شـهـادة اIـيالد رقم  130 وعـقـد
الــزواج رقم  530 احملـــرر بـــتــاريخ  13 يــولـــيـــو ســـنــة 1972
بـــالـــبـــلــيـــدة (واليـــة الـــبــلـــيـــدة) ويـــدعى من اآلن فـــصـــاعــدا :

هواري جلول.
-  بــــوخــــنــــونــــة احلــــبــــيب q اIــــولــــود في 8 نــــوفــــمــــبـــر
سـنـة 1961 بــوادي األبـطـال (واليــة مـعـســكـر) شــهـادة اIـيالد
رقم  130 وعـقـد الزواج رقم  13 احملـرر بـتاريخ  30 أبـريل
ســــنــــة  1991 بــــوادي األبــــطــــال (واليــــة مــــعــــســــكــــر) و أوالده

القصر:
* مــحـمـد األمــq X اIـولـود في  14 يــنـايــر ســنـة 1993

بتيغنيف (والية معسكر) شهادة اIيالد رقم 121.
* يوسفq اIولود في  29 أكتوبر سنة  1994 �هدية

(والية تيارت) شهادة اIيالد رقم 1250.

مـرسرســــومومــــان رئان رئـاساســــيّــــان مان مــــؤرؤرّخـان في ان في 9 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1427
اIوافق اIوافق 2   سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة q  q2006  يـتضتضـمّنـان تان تـغيغيـيرير

اللقب.اللقب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورq السيمـا اIادتان 77 - 6 و 125

q(الفقرة األولى)  منه
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلـجة عـام 1389 اIوافق  19 فبـراير سـنة  1970 واIـتعلق

qادتان  55 و 56 منهIالسيما ا qدنيةIباحلالة ا
- و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم  71 - 157 اIــؤرخ في10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام 1391 اIــــوافق  3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واIتعلق  بتـغيير اللقب q اIتمم q السيما اIواد  3 و 4 و5

qمنه
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبq وفـــــقــــا
لـلــمـرسـوم رقم 71- 157 اIـؤرخ في  10 ربـيع الـثـانـي عام
 1391 اIـوافق 3 يونـيو سـنة  q1971 اIتـمم واIـذكور أعاله

q لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- بوحلوفـة عبد اجمليد q اIولود سنة  1962 بالقرارم
قـوقــة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة اIـيالد رقم  30  وعــقـد الـزواج
رقم 4 احملـــرر بـــتـــاريخ  8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  1987  بـــســـيـــدي

مروان (والية ميلة) وأوالده القصر:
* عائـشهq اIولودة في  22 مايـو سنة  1988  بـسيدي

مروان (والية ميلة) شهادة اIيالد رقم 108.
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qارسة األنشطة التجارية�واJتعلق بشروط 

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 92 - 68 اJؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اJــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واJــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاJــركــز الــوطــني

qتمّمJعدل واJا qللسجل التجاري وتنظيمه

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 92 - 68 اJـؤرخ في 14 شـعــبــان عـام 1412
اJــــوافق 18 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1992 واJـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
األســـاسـي اخلـــاص بـــاJـــركــز الـــوطـــنـي لـــلــســـجـل الـــتـــجــاري

وتنظيمهq اJعدل واJتمّم. 

اJــادةاJــادة  2 : : تـعدّل اJادة 4 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
92 - 68 اJــــــؤرخ في 14 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1412 اJــــــوافق 18

فبـراير سنة q1992 اJعدل واJـتمّم واJذكور أعالهq وحترر
كما يأتي :

"اJــادة 4 : يحدد مقر اJركز �دينة اجلزائر.

ويــكـــون �ــثـالq عــلى مـــســتـــوى كل واليـــة �ــلـــحــقــة أو
مـلــحـقــات مـحـلــيـة يــسـيـرهــا ويـديــرهـا مـأمــور أو مـأمـورو
اJركزq وهذا وفقا لـلكثافة االقتصادية والتجارية للوالية

اJعنية".

اJــــادةاJــــادة  3 : : يـــنــــشـــــر هــــذا اJـــــرســــوم فــي اجلــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهــــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ|ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيـز بلـخـادمعبد العزيـز بلـخـادم

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 44 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سنة فبـراير سنة q q2008 يـعــديـعــدّل اJرسـومل اJرسـوم

شــعــبـــان الــتـــنــفـــيـــذي رقم الــتـــنــفـــيـــذي رقم 06 -  - 306 اJـــؤرخ فـي  اJـــؤرخ فـي 17 شــعــبـــان 
عـــام عـــام 1427 اJــوافـق  اJــوافـق 10 ســبـــتــمـــبــــر ســنــة  ســبـــتــمـــبــــر ســنــة 2006 الــذي الــذي
Xــبـــرمــة بــJد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود اXــبـــرمــة بــJيــحـــديــحـــدّد الــعـــنــاصــر األســـاســيــة لـــلــعـــقــود ا
األعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتياألعـوان  االقـتـصـاديـX واJـســتـهـلـكـX والـبـنـود الـتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعتبر تعسفيةتعتبر تعسفية.
qإن رئيس احلكومـة

qبناء على تقرير وزير التجارة -
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq الســـيــــمـــا اJـــادتـــان 85 -4

qو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qمـارسـات التـجـاريةJـطـبقـة عـلى اJالـذي يحـدد  الـقواعـد ا

qادة 30 منهJالسيما ا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 07 -172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 306
اJؤرخ في 17 شعـبان عام 1427 اJوافق 10 سبـتمبر سنة
Xـبرمـة بJ2006 الذي يـحدد الـعنـاصـر األساسـية لـلعـقود ا

األعـوان االقـتصـاديX واJـستـهـلكـX والبـنـود التي تـعتـبر
qادة 8 منهJالسيّما ا qتعسفية

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :
اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  يــعـدّل هــذا اJــرســوم أحــكــام اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427

اJوافق 10 سبتمبر سنة 2006 واJذكور أعاله.
اJــــــــادةاJــــــــادة  2 : : تـــــــعــــــدّل أحـــــــكــــــام اJــــــادة 8 من اJـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06 - 306 اJـؤرخ في 17 شـعـبـان عـام 1427
qـــذكــــور أعـالهJــــوافــق 10 ســبــــتـــمـــــبـــر ســنــة 2006 واJا

كما يأتي :
"اJـــادة 8 : تــتــكــوّن الــلــجــنــة من خــمــســة (5) أعــضــاء
دائـمــيــن وخــمـسـة (5) أعــــضـاء مـســتــخـــلـفـX  يــتـوزعـون

كما يأتي :
qــــــكــــــلف بــــــالــــــتــــــجـــــارةJــــــثالن (2) عـن الـــــوزيــــــر ا� -

qمارسات التجاريةJمختصان في مجال ا
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qحــــــافظ األخــــــتـــــام qـــــثالن (2) عن وزيــــــر الـــــعــــــدل� -
qمختصان في قانون العقود

qنافسةJثالن (2) عن مجلس ا� -
- مـــــتــــعـــــامـالن اقــــتـــــصـــــاديــــان (2)  |ـــــثالن الـــــغـــــرفــــة
اجلزائريـة للـتجـارة والصنـاعةq مـؤهالن في مجـال قانون

qاألعمال والعقــود
qXـــســتـــهـــلـــكــJــثالن (2) عـن جــمـــعـــيـــات حــمـــايـــة ا� -

مؤهالن في مجال قانون األعمال والعقود.
|كن الـلجـنة االسـتعانـة بأي شـخص آخر بـوسعه أن

يفيدها في أعمالها".

اJـــــــادةاJـــــــادة  3 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1429  اJــوافق 3 
فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوممــرســوم  تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم 08 -  - 45 مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1429  اJوافق   اJوافق 3 فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2008 يـتعـلق بالـلجـنةq يـتعـلق بالـلجـنة

الوطنية للتضامنالوطنية للتضامن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئـيـس احلكومة
qبناء على تقرير وزير التضامن الوطني -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اJــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اJــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واJــتــعـلق

qتمّمJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اJوافق أوّل ديـسمبـر  سنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 31 اJــؤرّخ في 17
جــمــادى األولى عـام 1411 اJـوافق 4 ديــســمــبــر  ســنـة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

 qوترقيتهم XعوّقJبحماية األشخاص ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007   وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 215
اJــؤرّخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الــــذي يـــــحــــدّد أجـــــهــــزة اإلدارة الـــــعــــامـــــة في الـــــواليــــة

qوهياكلها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 471
اJـؤرّخ في 7 شـعـبـان عـام 1417 اJـوافق 18 ديـسـمـبـر سـنة
1996 الـــذي يــــحـــدّد الـــقــــواعـــد اخلـــاصــــة بـــتـــنــــظـــيم مــــصـــالح

qالنشاط االجتماعي في الوالية وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 203
اJــــؤرّخ في 20 مـــحـــرّم عـــام 1418 اJــــوافق 27 مـــايــــو ســـنـــة
1997 واJـتـضـمن تــعـــديل أحـكــام اJـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم

94 - 198 اJـؤرّخ في 4 صــفـر عـام 1415 اJـوافق 13 يــولـيـو

qتضمن إحداث جلنة وطنية للتضامنJسنة 1994 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 383
اJــؤرّخ في 25 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اJــوافق 5 ديــســـمــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــتــــضـــــامن

qالوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اJـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
األحــكــــام اJــطــــبـــقـــة عــلى الــلـــجــنــة الـــوطــنــيــة لــلــتــضــامن
احملـدثــة بـاJـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97 - 203 اJـؤرّخ في 20
مـــحـــرّم عــام 1418 اJــوافق 27 مـــايـــو ســـنــة 1997 واJـــذكــور

أعاله.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة الوطنية للتضامن اللجنة الوطنية للتضامن 

2 :  : تــوضع الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــلــتــضـامـن لـدى اJـاداJـادّة ة 
الوزير اJكلّف بالتضامن الوطني.

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـتـبـر اللّـجـنـة الـوطـنيـة لـلـتـضـامن جـهازا
دائــمـا لــلـتــنـســيق واالسـتــشـارة واالســتـكــشـاف والــتـشـاور
لــتــطــويـر الــتــعــبــيـر عن الــعــمل الــتــضــامـنـي وإجنـازهq في

شتى أشكاله.
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اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 8
15 صفر  عام  صفر  عام 1430 هـ هـ

11 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009  م م

ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp ج - الـــمـديـريــة الـفـرعـيـة لـلـوسـائل الـعـامـةp وتـكـلف
�ا يأتي :

pتسيير حظيرة السيارات وصيانتها -
pتسيير األمالك العقارية -

- احملــــافــــظــــة عــــلى احملــــال والــــتــــجـــهــــيــــزات والــــعــــتـــاد
pوصيانتها

- مسك اجلرود.
د - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp ود - اHديرية الفرعية لإلعالم اآلليp وتكلف �ا يأتي :

pعلوماتية وتنفيذهاHإعداد التطبيقات ا -
- تسـيـير احلـظـيرة اHـعـلومـاتـية وشـبـكاتـهـا وصيـانة

ذلك.
هـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائقهـ - اHـديرية الفـرعية للـشؤون القانونـية والوثائق

واألرشيفp واألرشيفp وتكلف �ا يأتي :
pنازعات ومتابعتهاHمعاجلة قضايا ا -

pجمع األرشيف وتنظيمه وحفظه واستغالله -
- تسيير الوثائق واستغاللها.

اHـادة اHـادة 4 :   :  يـســاعــد مـديــر إدارة الــوسـائـل رئـيــسـا (2)
دراســـات مـن أجل الــــتـــكــــفـل بـــاHــــهــــام اخلـــاصــــة اHــــرتـــبــــطـــة
بــاإلقـــامـــات الــرســـمـــيــة وتـــنـــظــيـم الــنـــدوات واHـــلــتـــقـــيــات

وحفالت االستقبال.
اHـادة اHـادة 5 :   :  يـحــدد تـنـظـيم مـديـريـة إدارة الـوسـائل في

مكاتب وفقا للتنظيم اHعمول به.
اHـادة اHـادة 6 :   :  تـلـغــى أحـــكـــام اHــرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم
03 - 177 اHـؤرخ في 13 صـفـر عام 1424 اHـوافق 15 أبـريل

ســنــة 2003 الــذي يـحــدد صالحــيــات مــديــريــة إدارة وسـائل
مصالح رئيس احلكومة وتنظيمها.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوموم ت تــــنـفــــيـذيذيّ رقم  رقم 09 -  - 65  مـؤرؤرّخ في خ في 11  صــــفـر عر عـامام
1430 اH اHــــــــــــوافق وافق 7  ف  فــــــــــــــبــــــــــــرايرايــــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ة p p2009 يـيـــــــــــــحـحـــــــــــــدددد

الالــــــكــــــيــــــفـفـــــــيـيـــــــات الـات الـــــــخــــــاصـاصـــــــة اHة اHــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بة بــــــاإلعـالم حاإلعـالم حــــــولول
األساألســــعــــار اHار اHـطــــبــــقـة فة فـي بي بـعض قعض قــــطــــاعاعـات الات الــــنــــشـشــاط أواط أو

بعض السلع واخلدمات اHعينة.بعض السلع واخلدمات اHعينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األوّل
pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 09 - 63  اHؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009

pتضمن مهام ديوان الوزير األول وتنظيمهHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم مـا يـأتي :يرسم مـا يـأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 63 اHــــؤرخ في 11 صـــفـــر عـــام 1430
اHـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2009  واHـذكـور أعالهp يــحـدد هـذا
اHـرسـوم صالحيـات مـديريـة إدارة الـوسائل لـلـوزير األول

وتنظيمها.
اHــادةاHــادة  2 : تـــكــلف مـــديـــريــة إدارة الـــوســائـل لــلـــوزيــر

األول �ا يأتي :
pWستخدمHتسيير ا -

pصالحHتوفير احلاجات الالزمة لسير ا -
pإعـداد مــيـزانــيــة ديـوان الــوزيـر األول وتــنــفـيــذهـا -

pرتبطة بذلكHومسك احملاسبة ا
pتولّي أمانة جلنة الصفقات -

- تــســيـيــر األمالك اHــنــقـولــة والــعـقــاريــةp واحملـافــظـة
pعليها وصيانتها

pحفظ األرشيف وتسيير الوثائق -
- الـتـحــضـيــر اHـادي لـلــنـدوات واHـلــتـقــيـات وحـفالت

pاالستقبال التي ينظمها ديوان الوزير األول
- معاجلة قضايا اHنازعات وضمان متابعتها.

اHـادة اHـادة 3 :   :  تـشــتـمل مــديـريــة إدارة الـوســائل لــلـوزيـر
األول على خمس (5) مديريات فرعية :

أ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةpأ - الـمـديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـوارد الـبـشـريةp وتـكلف
�ا يأتي :

pWستخدمHتسيير ا -
- تـــقــيـــيم الـــوســـائل الـــبــشـــريـــة الــضـــروريـــة لــســـيــر

pصالحHا
- إعـــــداد بــــرامـج تــــكـــــوين اHـــــســــتـــــخـــــدمــــW وجتـــــديــــد

pمعارفهم وتنفيذ ذلك
- تنظيم اHسابقات واالمتحانات اHهنية.

pـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - اpـــديــريـــة الـــفـــرعـــيــة لـــلـــمـــيـــزانــيـــة واحملـــاســـبــةHب - ا
وتكلف �ا يأتي :

pيزانيةHإعداد مشروع ا -
- مــعــاجلـة الــعــمــلــيــات اHــالــيــة واحملــاســبــة اHــرتــبــطـة

pيزانيةHبتنفيذ ا
pمسك سجالت ووثائق احملاسبة -

- أمانة جلنة الصفقات.
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9اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10
15 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ

11 فبراير  سنة فبراير  سنة 2009  م م

- قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : - قـطاعـات الـنشـاط والسـلع واخلـدمات اHـعيـنة : كل
قـــطـــاعـــات الـــنــــشـــاط والـــســـلـع واخلـــدمـــات الـــتـي تـــتـــطـــلب

أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة باإلعالم.

اHــــادةاHــــادة  3 : : تــتم عـــمــلــيـــة اإلعالم اHــتـــعــلــقـــة بــاإلشــهــار
واإلعالن عن األســعــار والــتــعــريــفــات اHــطــبــقــة عــلى بــعض
قـطـاعــات الـنـشـاط والـسـلع واخلـدمـات اHـعـيـنـة عـبـر دعـائم
اإلعالم اآللي (تيلـيمـاتيك) والوسـائل السـمعيـة البـصرية
والـهـاتـفــيـة والـلـوحـات اإللـكـتــرونـيـة والـدالئل والـنـشـرات

البيانية أو أي وسيلة أخرى مالئمة.

اHــادةاHــادة  4 : : حتدد فئات الـنشاطات والسلع واخلدمات
اHــعـــيــنــة اخلـــاضــعــة لـــهــذا اHــرســـوم وكــذا كــيـــفــيــات اإلعالم
واإلشـهـار عن األسـعـار والـتـعـريـفـات وعـنـاصـرهـا اHـفـصـلة
�وجب قرار من الـوزير اHكلف بالتجارة و/ أو الوزراء

.WعنيHا

اHـــادةاHـــادة  5 : : يــجب عــلى الــعــون االقــتــصــادي في إطــار
عملية إعالم اHسـتهلك حول األسعار والتـعريفات اHطبقة
أن يـطـلع هـذا األخـير قـبل إجنـاز اHـعـامـلـةp عـلى اخلـصوص
على طـبيـعة الـسلع واخلـدمات ومـجمـوع العـناصـر اHكـونة
pلألسـعار والتعـريفات الواجب دفـعها وكيـفية الدفع وكذا
عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp كل االقـــتـــطــاعـــات أو الـــتـــخـــفـــيـــضــات أو

االنتقاصات اHمنوحة والرسوم اHطبقة.

اHـــادةاHـــادة  6 : : يـتـعW عـلى الـعـون االقتـصـادي في مـجال
تــقــد§ اخلــدمــات تــســلـــيم كــشف لــلــمــســـتــهــلكp قــبل إجنــاز
اخلدمات يوضح فيه بـشكل مفصلp على اخلصوص طبيعة
اخلدمات والعناصـر اHكونة لألسعار والتعريفات وكيفية

الدفع.

اHــــادةاHــــادة  7 : : حتـــرر اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألســـعــار
والـــتــعـــريــفـــات الــتـي يــنـص عــلـــيــهـــا هـــذا اHــرســـومp طــبـــقــا
لألحـــــكـــام الـــتـــــشــريـــعـــيـــة الـــــســـاريـــة اHـــفــــعـــول بـــالـــلـــــغــة

العربية.
و�ــــــكن اســــتـــعــــمـــال لــــغــــات أجـــنــــبـــيــــة عــــلى ســــبـــيل

اإلضافة.

اHـــــــادةاHـــــــادة  8 : : يــــــنــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــــجـــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 11 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 7
فبراير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7  فــبــرايــر ســنـة 1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
pـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

pادة 5 (الفقرة 4) منهHالسيما ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســـنـــة 1990 واHـــتــــعـــلق بــــوسم الـــســـلـع الـــغـــذائــــيـــةp اHـــعـــدل

pتممHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتي :يـرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 ( الــفـقـرة 4 )
من الـقـانون رقم 04 - 02 اHـؤرخ في 5 جـمادى األولى عام
1425 اHـوافق 23 يونـيو سـنة 2004 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد الـــكــيـــفــيــات اخلـــاصــة اHـــتــعـــلــقــة
بــــاإلعالم حـــول األســـعــــار اHـــطـــبـــقــــة عـــلى بـــعـض قـــطـــاعـــات

النشاط أو بعض السلع واخلدمات اHعينة.

اHـــادةاHـــادة  2 : : يـقـــصـد في مـــفـهـوم أحـكـــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :- الكيفيـات اخلاصة اHتعلقة باإلعالم حول األسعار :
طـرق اإلشهار حول األسعـار والتعريـفات اHتعلـقة بالسلع
pواخلـــدمات الـــتي تـعـتـمـد عـلى اسـتعـمـال وسـائل معـيـنة
ال ســـيـــمــا الـــدعــائـم الــتـــقـــنــيـــة والــتـــكـــنــولـــوجــيـــة لإلشـــهــار

pواالتصال
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21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 23 رمـضان عام  رمـضان عام 1434 اIـوافــق أو اIـوافــق أوّل غشتل غشت
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــحــدq يـــحــدّد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــرد مـــفـــهـــوم فــعـل إعــداد الـــفـــواتـــيــر
اIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيقاIزورة أو فـواتـيـر اجملـامـلـة وكـذا كـيـفـيـات تـطبـيق

العقوبات اIقررة عليها .العقوبات اIقررة عليها .
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليّةIإنّ وزير ا

- �قـتـضى األمر رقم 75-59 اIـؤرّخ في 20 رمـضان
عــام  1395 اIــوافق 26  ســبـــتــمــبــر ســنــة 1975 واIــتــضــمّن

qتمّمIعدّل واIا qالقانون التجاري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-36 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990
واIــتـضـمّن قــانـون اIــالـيّـة لــسـنـة q1991 ال سـيْــمـا اIـادّة 38

qمنـه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02-11 اIـــؤرّخ فــي 20
شـــــــوّال عــــــام 1423 اIــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واIـتـضمّـن قــانـون اIـاليّـة لـسـنة q2003 ال سيّـمــا اIادّة 65

qمنـه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اIــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدّد القـواعـد ا

qتمّمIعدّل واIا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-08 اIـــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1425 اIــوافق 14غـــشت ســـنــة 2004
واIـتــعــلّق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اIــعـدّل

qتمّمIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرّخ في 16
رمـضان عام 1431 اIوافق 26 غـشت سنة 2010 واIـتضمّن
قـانـون اIـالـيـة الـتـكـمـيـلي لـسـنة q2010 ال سـيّـمـا اIـادّتان 9

qو51 منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-468 اIؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدّد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

qووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 65 مـن قــانـون
اIالـيّة لسنة 2003 واIادّة 219 مكـرّر من قانون الضرائب
اIـباشرة والرسـوم اIماثلـةq يهدف هذا الـقرار إلى حتديد
فعل إعـداد الـفـواتـيـر اIزورة وفـواتـيـر اجملـاملـة وكـيـفـيات

تطبيق العقوبات اIقررة عليها.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : الــفـــاتــورة اIـــزورة هي الـــفــاتـــورة الــتي ¥
إعـدادها دون الـشـروع في أي عمـلـية تـسـليم أو أداء خـدمة

بغرض القيام �ا يأتي :
- تـخفـيض قواعـد فرض الـضريـبة بـالنـسبة خملـتلف

qالضرائب والرسوم
qإخفاء عمليات -

qنقل وتبييض رؤوس األموال -
- اختالس أموال من األصـول وتمويل عمـليات غير

qقانونية أو قانونية
- االسـتفـادة من بعض االمـتـيازات كـاحلق في احلسم
في مــجــال الــرسم عــلى الــقــيــمــة اIــضــافــة واحلـصــول عــلى
قروض لـدى اIـؤسسـات اIصـرفـية بـغيـة تـمويل اIـشاريع

االستثمارية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـقـصــد بـفـاتـورة اجملـامـلـــة الـقـيــام بـتالعب
XـمــــونIأو إخـفـــاء عـلى الـفـاتـــورة لـهــويــــة وعـنـــــوان ا
أو الـزبائنq أو الـقبـول الطـوعي بـاستـعمـال هويـة مزورة
أو اسـم مـــســـتـــعـــار وذلـك بـــهـــدف خـــفض مـــبــــلغ الـــضـــرائب
الــواجب دفــعــهــا وكــذا اخــتـالس أمــوال مــؤســســة أو أمـوال

شخص ما واستعمالها ألغراض مختلفة.
تـمـثل فــاتـورة اجملـامــلـة عـمـلــيـة شـراء أو بـيع أو أداء

خدمة حقيقية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـتــــرتب عـلى إعــــداد الـفــــواتـــيــر اIــزورة
أو فـواتـيـر اجملــامـلـة تـطـبـيق غــرامـة جـبـائـيـة تـسـاوي %50
مـن قـيــمـتــهــاq وذلك طـبــقـــا ألحـكــــام اIـادّة 65 من الــقــانـون
رقم 02-11 اIـــــؤرّخ في 20  شــــــوّال عـــــام 1423 اIـــــوافق 24

ديسمبر سنة 2002 واIذكور أعاله.
تـطـبق الـغرامـة اجلـبـائـية اIـذكـورة سـالـفاq بـالـنـسـبة
حلـاالت الــغش ذات الــصـلــة بـإعــداد الــفـواتــيـر اIــزورة ضـد
األشخـاص الذين شـرعوا في إعـداد الـفواتـير وضـد أولئك

الذين استلموها على حد سواء.

5 :  : طــبــقــا ألحــكــام اIـادّة 219 مـكــرّر من قــانـون اIـاداIـادّة ة 
الضـرائب اIباشـرة والرسـوم اIماثـلةq يتـرتب على إعداد
الـفــواتــيــر اIـزورة أو فــواتــيـر اجملــامــلــة اسـتــرجــاع مــبـالغ
الــــرسم الــــتي كــــان من اIــــفـــروض تــــســـديــــدهــــا واIـــوافــــقـــة
للتخفيض اIطبق في مجال الرسم على النشاط اIهني.
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21 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1030
21 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 23 رمضان عام 1434 اIوافق أوّل
غشت سنة 2013.

كر� جوديكر� جودي

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام
1435 اIوافق  اIوافق 23  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يـتضمq يـتضمّن وضعن وضع

بـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــةبـــعض األسالك اخلـــاصــة الـــتــابـــعـــة لــوزارة الـــفالحــة
والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدىوالـتـنـمـيـة الـريـفـيـة في حـالـة الـقـيـام بـاخلـدمـة لـدى

وزارة العدل.وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإنّ وزير العدل
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-286 اIؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالفالحةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1429
اIوافق 17 سبـتمبر سنة 2008 واIذكور أعالهq يوضع في
حالـة الـقـيـام باخلـدمـة لـدى وزارة الـعـدل (اIديـريـة الـعـامة
إلدارة الـــــســــجــــون وإعـــــادة اإلدمــــاج) وفي حـــــدود الــــتــــعــــداد
اIـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارq اIوظـفـون اIنـتـمون

لألسالك اآلتـية :

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تـــضـــمن مـــصـــالح وزارة الـــعــدل (اIـــديـــريــة
الـعامة إلدارة الـسجون وإعادة اإلدمـاج) توظيف وتـسيير
اIـسـار اIـهني لـلـموظـفـX الـتابـعـX لألسالك اIـذكورة في
اIــادّة األولى أعـالهq طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة
احملــددة بــاIــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 08-286 اIــؤرّخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1429 اIــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008

واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةq طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اIــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 08-286 اIـؤرّخ في 17 رمــضــان
عام 1429 اIوافق 17 سبتمبر سنة 2008 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 23 مارس سنة 2014.

التعدادالتعداد

28

34

األسالكاألسالك

اIهندسون في الزراعة

التقنيون في الفالحة

عن وزير العدلعن وزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
األمX العاماألمX العام

مسعود بوفرشةمسعود بوفرشة

عن وزير الفالحةعن وزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
فضيل فروخي فضيل فروخي 

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 2 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

إيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاصإيـرادات ونفقــــات حســــاب التخـصيــص اخلــــــاص
رقــــم رقــــم 139-302 الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني الـذي عــنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني

للتنمية الفالحية ".للتنمية الفالحية ".
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا 
qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اIـؤرخ في 8 شـوال
Xـتـعلق بـقـوانIـوافق 7 يـولـيـو سـنة  1984 واIعـام  1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
واIــتــعــلق مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 

qتممIعدل واIا qباحملاسبة العمومية
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تـــنــــفـــيـــذي رقــم 16-66 مـــؤرخ  مـــؤرخ فـي فـي 7 جـــمـــادى جـــمـــادى
s2016 ــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــةHــــوافق  اHاألولـى عـــام األولـى عـــام 1437 ا
يــحــدد }ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورةيــحــدد }ــوذج الــوثــيــقــة الــتي تــقــوم مــقــام الــفــاتــورة
YـــــلـــــزمـــــHا Yوكــــــذا فـــــئـــــات األعـــــوان االقـــــتـــــصـــــاديـــــYـــــلـــــزمـــــHا Yوكــــــذا فـــــئـــــات األعـــــوان االقـــــتـــــصـــــاديـــــ

بالتعامل بها.بالتعامل بها.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- وبــــمـــــقـــتــــضـى األمـــر رقـم 75-59 الــــمـــؤرخ فـي
20 رمـــضــان عــام 1395 الــمــوافـق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة

1975 والـــمــــتــــضـــمــن الـــقــــانــــون الـــتــــجــــاريs الـــمــــعـــدل

sوالـمـتـمـم

- وبـــمـــقـــتـــضـى األمـــر رقـم 76-104 الـــمـــؤرخ فـي
17 ذي الـــحــــجـــة عـــام 1396 الــــمـــوافـق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة

sـــتـــضـــمن قـــانــون الـــضـــرائب غـــيـــر الـــمــــبــــاشــرةH1976 وا

sتممHعدل واHا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sنافسةHبا

- وبـمـقــتـضـى الـقـانـون رقـم 04-02 الـمـؤرخ فـي
5 جــمـادى األولـى عـام 1425 الــمـوافـق 23 يـونــيـو ســنـة
2004 الـــذي يـــحـــدد الــــقـــواعـــد اHـــطــــبـــقـــة عـــلـى اHـــمـــارســـات

الــــتــــجــــاريـــةs اHــــعـــدل واHـــتـــممs ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 2 و10
s(الفقرة 4) منه

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

sتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

  sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسـي رقم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
sســنـة 2015 والـمــتــضــمـن تـعـيــيـن أعــضــاء الـحــكــومـة

sالـمـعـدل

- وبــــمــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 468-05
اHــؤرّخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط حتـــريــر الــفــاتــورة وســنــد
الـــــتـــــحــــويل ووصـل الــــتــــســــلــــيم والــــفــــاتـــورة اإلجــــمــــالــــيـــة

sوكيفيات ذلك

  sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الــمـادالــمـادّة األولـى : ة األولـى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام الــمـادة 10 من
الــــقــــانــــون رقـم 04-02 الــــمــــؤرخ فـي 5 جــــمــــادى األولـى
عــام 1425 الـــمـــوافـق 23 يـــونــيـــو ســـنــة s2004 الـــمـــعــدل
والـــمـــتـــمـم والـــمــــذكــور أعـالهs يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى
حتــديـد }ــوذج الــوثـيــقــة الـتي تــقــوم مـقــام الــفـاتــورة وكـذا
فـــئـــات األعـــوان االقــــتـــصـــاديـــY اHــــلـــزمـــY بـــالــــلـــجـــوء إلى

استخدامها.

الــمــادالــمــادّة ة 2 : : يــقــصـــد فـي مــفـــهــوم  هــذا الـــمــرســوم
بـــالـــوثـــيـــقـــة الــــتـي تـــقـــوم مـــقـــام الــفــاتــورة وتــدعى في
صـلب  هـذا اHـرسـوم "سـنــد اHـعـامـلـة الـتــجـاريـة"s الـوثـيـقـة
احملــررة من طــرف الـعــون االقـتــصـادي عــنـد الــبــيع لـفــائـدة
اHـــشـــتــريs حـــتى ولـــو لم يـــكن هـــذا األخـــيـــر هــو اHـــشـــتــري
الـــــنــــهــــائي وهــــو مـــــكــــلف بــــبـــــيع اHــــنــــتـج لــــفــــائــــدة الــــعــــون

االقتصادي.

وفي هــذه احلــالـةs يــجب أن يــتــضــمن ســنـد اHــعــامــلـة
الـتـجـاريـة األسـعــار اHـتـفق عـلـيـهــا بـY الـعـون االقـتـصـادي
واHــشـــتـــري ســواء كـــانت نـــهــائـــيـــة أو مــؤقـــتــة �ـــا في ذلك

األسعار الدنيا والقصوى.

اHــاداHــادّة  3 : : فـــئــات األعـــوان االقــتـــصــاديـــY اHــنـــصــوص
YتـدخلHا YتـعاملـHتشـمل ا sـادة األولى أعالهHعليـها في ا
في قطاع الفالحـة والصيد واHوارد الـبحرية وكذا احلرف

واHهن.
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ويـــــلــــزم األعــــوان االقــــتــــصـــــاديــــون الــــمــــذكـــــورون
أعــالهs بـــتــــســـلــــيـم ســــنـــد الــــمــــعـــامــــلـــة الــــتـــجــــاريـــة أو

الفاتورة.

الــمــادالــمــادّة  4 : : يــهـــدف ســنــد الــمــعــامـــلــة الــتــجــاريــة
إلى ما يأتي :

sعامالت بكل صدق ونزاهةHضمان شفافية ا -

- مـــعـــرفـــة الـــكـــمـــيـــات اHـــبـــاعـــة واألســـعـــار اHـــطـــبـــقــة
sعنيةHواد اHللمنتجات وا

- الــــتـــحـــكم فـي قـــنـــوات الـــتـــســـويـق الـــتـــجـــاريـــة من
اإلنتاج إلى التوزيع للمستهلك.

الــمــادالــمــادّة ة 5 : : يـــجـب أن يــحــتـــوي ســنـــد الــمــعـــامــلــة
التــجــاريــة عـلـى تــوقــيـع وخــتـم الـبــائـع وكــذا تــوقـيـع

اHشتري.

البـيـانـات اإللـزاميـة الـتي يـجب أن يـتـضمـنـهـا سـند
اHعاملة التجارية هي على اخلصوص :

sYالتعي -

sسعر الوحدة /دج -

sالكمية -

sادة /دجHنتوج أو اHمبلغ ا -

sبلغ اإلجمالي /دجHا -

- الــــمـــــبــــالغ احملــــصـــلــــة �ــــوجب ضــــمـــان الــــتــــغـــلــــيف
اHـستـرجع وكـذلك اHصـاريف الـتي قدمت لـفـائدة الـطرف

الثالثs إن وجد.

ويـجب أن تــكـون واضــحـة وال حتــتـوي ال عــلى شـطب
وال حشو.

يــعـــتــبـــر ســنــد الـــمــعــامـلــة الـتــجـاريــة قـانــونـيـا إذا
حــرر اســتــنــادا إلى دفــتــر أرومــاتs سـواء عــلـى الـورق أو
فـي شــكـل إلــكـــتـــروني غـــيـــر مــادي بـــالـــلــجـــوء إلى وســـيـــلــة
اإلعـالم اآللي. و�ـــكن إرســــاله بـــواســـطـــة وســـيـــلـــة اتـــصـــال

معلوماتية.

يـــضـم دفــتـــر األرومـــات تـــرقــيـم ســلـــســـلـــة مــتـــواصـــلــة
sوتـرتــيـبـا زمــنـيـا مـن ســنـدات الـمــعـامالت التـجارية
وال �ــكن أن يــشــرع في اســتــعـــمــاله إال بــعــد أن يــســتــكــمل

الدفتر السابق. 

يــجـب أن يــشــطـب ســنــد الـمــعــامــلــة الــتــجــاريـة
الـــــمــــلـــــغـى قـــــانــــونـــــا بـــــطــــول خــط الــــزاويـــــة ويـــــحــــمـل
عـــبــارة "مــلـغـى" بــحــروف كــبـيــرة ومــكـتــوبــة بــشـكـل

واضــح.

الـــمـــادالـــمـــادّة ة 6 :  : تــــرفـق نـــمـــاذج ســـنــــدات الـــمـــعــامـالت
الــــــتــــــجــــــاريـــــة الــــــمــــــســــــتــــــعــــــمــــــلـــــة مــن طــــــرف األعـــــوان
االقــــتـــصـــاديــY الـــذين �ـــارســـون الــنـــشـــاطــات الـــفالحـــيــة
والــــصــــيــــد واHــــوارد الـــبــــحــــريــــة وكـــذا احلــــرف واHــــهن في

اHالحق بهذا اHرسوم.

7 :  : يــــجـب أن يــــقــــدم ســــنــــد الــــمــــعــــامــــلـــة الــــمـــادالــــمـــادّة ة 
الــــتــــجـــاريـــة مـن طــــرف الـــعــون االقـــتـــصــاديs ســـواء كــان
YـؤهـلـHا YـوظـفــHبـائـعـا أو مــشـتـريــا عـنـد أول طــلب من ا
حـــسب الــــتـــشـــريع اHــــعـــمـــول به أو فـي األجل الـــذي حتـــدده

اإلدارة اHعنية.

يـــجــب عـــلـى الـــعـــون االقـــتـــصـــادي عـــنـــدمــا يـــقـــوم
بـنــقـل الــبـضــاعــة لـفــائــدتـه إلـى مـكــان تــخـزيـن غــيـر
مـخــصـص لــلـتــسـويـق أن يــبــيـن صـفــتـه اHـهـنـية أثـناء
الـــمــــراقـــبـــة مـن طـــرف الــــمـــصــالح اHــؤهـــلــة الــتي يــجب
عـــلــيـــهــا إعــالم أعــوان الـــرقــابـــة اHــعـــنــيـــY بــعـــنــوان مـــكــان

التخزين.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  تـــعــاين وتــكـــيف كل مــخــالـــفــة ألحــكــام هــذا
sـعـمول بهHالــمــرسـوم ويــعــاقب عـلـيـهـا طـبقـا لـلـتـشـريع ا
وال سيـما القانون رقم 04-02 اHؤرخ في 5 جمادى األولى
عـام 1425 اHــوافق 23 يــونــيــو ســنـة s2004 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعاله.

sرسومHادّة ة 9 : :  �كن حتديد كيفيات تطبيق هذا اHاداHا
عـنـد احلـاجـةs �ــوجب قـرار من الـوزيـر اHــكـلف بـالـتـجـارة

.YعنيHعني أو الوزراء اHوالوزير ا

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـدخل أحــكـام هـذا اHـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعـــــد ثـالثــــة (3) أشـــــهـــــر مـن تـــــاريخ نـــــشـــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرسمية.

11 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437
اHوافق 16 فبراير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 1
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق احليوانات واHنتجات احليوانية}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق احليوانات واHنتجات احليوانية

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب اHربي :..................................................................................................

- عنوان مكان التربية :.............................................................................................

- مكان / اHنطقة اجلغرافية اخملصصة للتربية :.............................................................

- رقم بطاقة الفالح / اHربي / االعتماد :......................................................................

- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :..............................................................................

(1) - الــــوحـــدات : بــــيض الـ.....s الــــدواجن (الـــدجــــاجs الـــديـك الـــرومـيs........) األرانب واخلـــراف (الــــنـــعــــاج واخلـــراف
والكباش....)s اHاشية (األبقار والعجولs الثيران..........) إلخ

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :......................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :..................................................................
- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :.....................................................................

- بطاقة الفالح / اHربي رقم ..............بتاريخ....................اHسلّمة من طرف الغرفة الفالحية لوالية...........
توقيع اHشتري                      توقيع اHشتري                      

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسم (دج)خارج الرسم (دج) سعر الوحدة (دج)سعر الوحدة (دج) عدد الوحدات (عدد الوحدات (1) تسمية اHنتوج اHباعتسمية اHنتوج اHباع الرقمالرقم

التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
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13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 610
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 1 مكرر مكرر
Yطبق على أنشطة تسويق الفواكه واخلضر من طرف  الفالحHعاملة التجارية اHوذج سند ا{Yطبق على أنشطة تسويق الفواكه واخلضر من طرف  الفالحHعاملة التجارية اHوذج سند ا{

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب الفالح :.........................................................................................
- العنوان :.....................................................................................................
- مكان / اHنطقة اجلغرافية للمستثمرة الفالحية :...............................................
- رقم بطاقة الفالح / االعتماد :.........................................................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :....................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :...................................................................

- الشكل القانوني (شخص معنوي) :...............................................................

- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :..................................................................

- بطاقة الفالح رقم ..............بتاريخ.............................اHسلّمة من طرف الغرفة الفالحية لوالية...................

توقيع اHشتري                      توقيع اHشتري                      

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسم (دج)خارج الرسم (دج) سعر الوحدة (دج)سعر الوحدة (دج) وحـدة الـحـمـولــةوحـدة الـحـمـولــة

(كــغ أو قنطار)(كــغ أو قنطار) تسمية اHنتوج اHباعتسمية اHنتوج اHباع الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
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7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـ
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 2
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات السمكية وتربية اHائيات}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات السمكية وتربية اHائيات

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب البائع :.....................................................................................

- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :..................................................................

- مصدر اHنتوج :........................................................................................
(صيد بحريs صيد قاريs تربية اHائيات)

- اسم وترقيم اHركبات / الزوارق :...............................................................
- رقم االمتياز :..........................................................................................
- تسمية مؤسسة تربية اHائيات :.................................................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :.................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :.................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :.............................................................
- العنوان اHهني أو محل اإلقامة :................................................................
- السجل التجاري رقم ........................... بتاريخ.........................................

- بطاقة الصياد رقم ............ بتاريخ..........................اHسلّمة من طرف غرفة الصيد البحري وتربية اHائيات
لوالية.........................

توقيع اHشتريتوقيع اHشتري

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي

اHبلغ اخلاضعاHبلغ اخلاضع
للرسوم (دج)للرسوم (دج)

مبلغ الرسم علىمبلغ الرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

(دج)(دج)
اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي
خارج الرسمخارج الرسم

تسمية نوعتسمية نوع
 اHنتوج  اHباع اHنتوج  اHباع

سعر الوحدةسعر الوحدة
(دج)(دج)

الكمية (كغ)الكمية (كغ)
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13 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 810
22 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م م

اHلحق اHلحق 3
}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات احلرفية}وذج سند اHعاملة التجارية اHطبق على أنشطة تسويق اHنتجات احلرفية

الرقم......................................                                                           التاريخ.......................................  

جزء مخصص للبائعجزء مخصص للبائع

- اسم ولقب البائع :.......................................................................................

- العنوان اHهني :..........................................................................................
- طبيعة الوثيقة :

- بطاقة احلرفي رقم ....................... بتاريخ.................................
- السجل التجاري رقم .................... بتاريخ.................................
- رقم التعريف اجلبائي (ر.ت.ج) :...................................................................

توقيع وختم البائعتوقيع وختم البائع

جزء مخصص للمشتريجزء مخصص للمشتري

- االسم واللقب (شخص طبيعي) :.....................................................................
- الشكل القانوني (شخص معنوي) :..................................................................
- العنوان اHهني :...........................................................................................

- طبيعة الوثيقة اHوجودة :
- السجل التجاري رقم ..................... بتاريخ.................................
- أو بطاقة احلرفي رقم ..................... بتاريخ.................................

توقيع اHشتريتوقيع اHشتري

الرقمالرقم
التسلسليالتسلسلي

1

2

3

4

5

6

7

اHبلغ اإلجمالياHبلغ اإلجمالي

اHبلغ اخلاضعاHبلغ اخلاضع
للرسوم (دج)للرسوم (دج)

مبلغ الرسم علىمبلغ الرسم على
القيمة اHضافةالقيمة اHضافة

(دج)(دج)
اHبلغ خارج الرسماHبلغ خارج الرسم

(دج)(دج)

- تسمية اHادة- تسمية اHادة
أو أو 

- طبيعة اخلدمة- طبيعة اخلدمة

- سعر الوحدة /- سعر الوحدة /
اHادةاHادة

- السعر / ساعة- السعر / ساعة
خدمة (دج)خدمة (دج)

- عدد اHواد- عدد اHواد
- مدة اخلدمة- مدة اخلدمة
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