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- 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�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاIــركــز الــوطــني

rتمّمIعدل واIا rللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اIـؤرّخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اIــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اIـــركــز

rتمّمIعدل واIا rالوطني للسجل التجاري
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اIـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اIــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واIــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــسّــجل الــتــجــاريr اIــعـدل

rتمّمIوا
يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولـى :ة األولـى :  تطبيقا ألحكام اIادّة 42 من القانون
رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1425
اIـوافق 14 غــشت  سـنـة 2004 واIـذكـــور أعالهr يـحـدّد هـذا
اIــــرســــــوم شــــــروط إرســــال  اIــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــسّــــجل
الـتـجــاري اIـعـلــومـات اIـتــعـلـقـة بــعـمـلــيـات قـيــد الـسـجالت
الـتـجـاريـة وتـعـديـلـهـا وشـطـبـهـا إلى اإلدارات واIـؤسـسـات

والهيئات اIعنية وكيفيات ذلك.
اIــاداIــادّة ة 2  :   :  يـلــزم اIـركـز الــوطـني لــلـسـجل الــتـجـاري

بإرسال اIعلومات اIذكورة في اIادّة األولى أعاله إلى :
rديرية  العامة للضرائبIا -

- اIــديــريــة الــعــامـــة لــلــصــنــدوق الــوطـــني لــلــضــمــان
 rاالجتماعي  لغير األجراء

- اIديرية العامة للديوان الوطني لإلحصائيات.

اIـاداIـادّة ة 3  : يقــوم اIركــز الوطـنـي للـسجــل الـتجاري
أيــضــا بــإرســـال اIــعـــلــومـــات اIــذكـــورة فــي اIـــادة األولى
أعاله إلى اإلدارات واIــؤسـســات والــهـيــئــات الــتي يـهــمــهـا
األمــــر والــــتي مـن شـــأنــــهــــا أن تــــوضح الــــســــيــــاســـات الــــتي

تنتهجها.
اIـاداIـادّة ة 4 : :  تـرسل اIـعـلـومـات اIـتـعلـقـة بـعـمـلـيـات قـيد
الــســجالت الــتــجــاريــة وتــعــديــلــهــا وشــطـبــهــا إلى اإلدارات
واIؤسـسات والهـيئـات اIعنـية اIذكـورة في اIادتX 2 و3

(751.000.000 دج) مـــــقــــيّـــــــد في مـــــيــــزانـــــيــــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــــة ســــــنــــــــة 2006
اعــتــــمـــاد قــــدره سـبـعمـائـة وواحـد وخــمـســون مـلـيــون
ديـنــار (751.000.000 دج)  يـــقـيّــــد فـي مـيزانـيـة تسـيير
وزارة الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة وفــي الــــبـــــاب رقــم 10-37
"نـفقـات تـسـيـير جلـنـة تـنظـيم األلـعـاب الـعـربيـة اIـدرسـية

السادسة عشرة".
اIـــاداIـــادّة ة 3 : يـــكــلّـــف وزيـــر اIـــالــيـــة  ووزيـــر الــشـــبــاب
والــريــاضـةr كــل فــيـمــــا يـخــصــهr بــتـنــفـيــــذ هـذا اIــرسـوم
الـــذي يـــنـــشـــــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1427
اIوافق 3 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 197  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــمــــــادىادى
r r 2006 ــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ةIا Iاألولى األولى عــــــــــام ام 1427 ا
يـحـحــدّد شـد شــروط إرسـروط إرســال اIال اIــــركركـز الـز الــوطوطـنــي لنــي لـلـسـســجــلجــل
الالـتـجـجــاري اIاري اIـعـعــلـومـومــات اIات اIـتــــعـلـلــقـقــة بـة بــعـمـلـلــيـيــات قـات قــيـيــد
الالــــســــجالت الجالت الــــتـجــــارياريـة وتة وتــــعــــديديـلــلــــــهـهـــــا وشا وشـطــــبــــهــهـــا إلــىا إلــى
اإلدارات واIؤساإلدارات واIؤسـسـات والهسـات والهـيئيئـات اIعنات اIعنـية وكيية وكيـفياتفيات

ذلك.ذلك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اIــــؤرّخ في 27
مــحــرّم عــام 1411 اIــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

rتمّمIعدل واIا rبالسجل التجاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-18 اIــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

rتوسطةIالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 -08 اIــــؤرّخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1425 اIــوافق 14 غــشت  ســنـة 2004
واIتـعـلق بـشـروط �ـارسة األنـشـطـة الـتجـاريـة r ال سـيّـما

rادّة  42 منهIا
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-10 اIــــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثّــــانـي عـــام 1422 اIــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 rناجمIتضمن قانون اIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمــــادى األولــى عــــام 1424 اIــوافــق 19  يــولـــــيـــو ســـنــــة
2003 واIـــتـــعـــلّق بـــحـــمـــايـــة الـــبــــيـــئـــة في إطـــار الـــتّـــنـــمـــيـــة

rستدامةIا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اIـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بالوقاية من اخملـاطر الكبرى و تسيير الكوارث في إطار

rستدامةIالتّنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرّخ في 19
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتعلق باحملروقاتIوا
- 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 98-339 اIؤرّخ
في 13 رجب عـــام 1419 اIـوافــق 3 نـوفــمــبـــر ســنــة 1998
الذي يضـبط التنـظيم الـذي يطبق عـلى اIنـشآت اIصـنّفة

 rو يحدّد قائمتها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 99-253 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1420 اIــــوافق 7  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1999
واIــتــضــمن تــشــكـــيــلــة جلــنــة حــراســة و مــراقــبــة اIــنــشــآت

rصنّفة وتنظيمها وسيرهاIا
- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 282-01
اIــؤرّخ في 6 رجب عــام 1422 اIــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 واIـتــضــمن صالحــيــات الـوكــالــة الـوطــنــيــة لـتــطــويـر

rتمّمIعدّل و اIا rاالستثمار وتنظيمها وسيرها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى :  تـــطــبــيــقــــا ألحــكــام اIــواد 19 و23 و24
من الــقــانــون رقــم 03 -10 اIــــؤرّخ في 19 جــمــادى األولى
rـــذكــور أعالهIــوافق 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003 واIعــام 1424 ا
يــضـبـط هـذا اIــرســوم الــتّـنــظــيم اIــطـبق عــلى اIــؤسّــسـات
اIـصنّفـة حلمـاية البـيئـةr السيّـما نظـامي رخصـة استغالل

أعالهr خـــمــســـة عــشــر (15) يـــومــا عـــلى األكـــثــر بـــعــد نـــهــايــة
الشـهـر اIـعني ويـتم ذلك بـكل وسـيلـة مالئـمـةr �ا في ذلك

الدعائم اIغناطيسية أو أية وسيلة أخرى.

اIــاداIــادّة ة 5 :   :  يــجب أن تــبـــرز اIــعــلــومــات اIــذكــورة في
اIادة األولى أعالهr السيما ما يأتي :

- االسـم والــلــقب أو األلـــقــاب والــعــنـــوان أو تــســمــيــة
rالشركة

- الــوضـــعـــيـــة الـــقـــانــونـــيـــة لـــلـــشـــخص الـــطـــبــيـــعي أو
rعنويIا

- عـنــوان مـكـان مـزاولـة الـنــشـاط أو اإلقـامـة أو مـقـر
rالشركة

rال بالنسبة للشركات التجاريةIرأس ا -
- أسـمـاء وألـقـاب األعـضاء الـشـركـاءr أعـضـاء مـجلس

rراقبةIاإلدارة أو مجلس ا
rسيرIجنسية التاجر أو ا -

rسيرIتاريخ ومكان ميالد التاجر أو ا -
rقطاع النشاط -

- رمــز أو رمــوز ومــضــمــون أو مــضــامــX األنــشــطــة
rمارسةIا

- رقـم وتـــاريـخ الـــقـــيــــد أو تـــواريخ تــــعـــديل الــــســـجل
التجاري أو شطبه.

 اIاداIادّة ة 6 :   :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

 حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 4 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 31 مايو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــــوم توم تــــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 198  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 4 ج جــــــمــــــادىادى
r r 2006 ــــــــــوافق وافق 31  مــــــــــايايــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ةIا Iاألولى األولى عــــــــــام ام 1427 ا
يضيضـبط البط الـتـنـظـيم اIيم اIـطـبق علبق علـى اIؤسى اIؤسـسـات اIات اIـصـنّـفةفة

حلماية البيئة.حلماية البيئة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

 rوالبيئة
- وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و 125

r(الفقرة 2) منه 
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

 rتمّمIا rبالبلدية
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