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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 13 شو شوّال عام ال عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 يوليو سنة  يوليو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرارات? مقرقرارات? مقرّرات? آراءرات? آراء
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 15-58 اHـؤرّخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء

rادّة  46 منـهHال سيما ا rركبات اجلديدةHا
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1431 اHوافق 20 يولـيو سنة 2010 الذي
يحدّد اHـعاييـر واخلصوصـيات اHطـبقة القـتناء الـسيارات
اإلداريـــة اخملــصـــصـــة Hــصـــالح الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واHـؤســســات الــعـمــومــيـة ذات الــطــابع اإلداري والـهــيــئـات
rـمولـة كلـيا من ميـزانيـة الدولةHـؤسسات الـعمـومية اHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 2 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1436 اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدّد دفـاتر
الشروط اHتعـلّقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء

rعدّلHا rركبات اجلديدةHا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 07-01 اHـــــؤرّخ في 15
مــحــرّم عـام 1428 اHـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واHــتــعـلّق
بـــالــقـــواعــد اHـــطــبـــقـــة عــلى اHـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

rتمّمHعدّل واHا rواحلسابات بالعملة الصعبة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 46 من اHـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ  رقم 15-58 اHــؤرّخ في 18 ربــيع الــثــانـي عـام
1436 اHـوافق 8 فـبـرايـر سـنة 2015 واHذكـور أعالهr يـهدف

هذا القرار إلى حتديد كيفيات التكفّـل �ا يأتي :
- عـــمـــلــيـــات اســـتـــيـــراد اHـــركـــبـــات اجلــديـــدة الـــتي ´
الشروع فيهـا من خالل الطلبيات موضوع إرسال مباشر
مــوجه لإلقــلــيـم اجلــمــركي الــوطـــني قــبل تــاريخ 15 أبــريل

r2015 سنـة
- عمـلـيات اسـتـيراد اHـركـبات اجلـديدة الـتي تـندرج
في إطــار الــصــفـــقــات الــعــمــومــيــةr مـــوضــوع اHــنح اHــؤقت
اHـــؤشـــر عـــلــــيه من طــــرف جلـــنـــة الـــصــــفـــقـــات الـــعــــمـــومـــيـــة

r2015 قبل تاريخ 15 أبريل سنة rاخملتصة
- مــــركــــبـــــات خــــاصــــة مــــخـــــصــــصــــة Hــــصـــــالح الــــدولــــة
واجلـمــاعـات احملــلـيــة واHـؤســسـات الــعـمـومــيـة ذات الــطـابع
اإلداري والهيئات واHؤسسات العمومية اHمولة كليا من

rميزانية الدولة
- الـــوثـــائق اHـــرتـــبـــطــة �ـــطـــابـــقـــة صـــنف اHـــركـــبــات

الواجب تقد�ها أثناء عملية التوطY البنكي.

وزارة الصناعة واCناجموزارة الصناعة واCناجم
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 7  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1436
23  يــولـيــو ســنـة   يــولـيــو ســنـة r2015 يـتــعــلr يـتــعــلّق بــكـيــفــيـاتق بــكـيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
اHـؤرّخ تــطــبـــيق اHــرســـوم الــتتــطــبـــيق اHــرســـوم الــتّــنـفــيــذيــنـفــيــذيّ رقـم  رقـم 15-58 اHـؤر 
في في 18 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 8 فــبــرايــر فــبــرايــر
سـنـة سـنـة 2015 الـذي يـحــد الـذي يـحــدّد شـروط وكــيـفـيــات �ـارسـةد شـروط وكــيـفـيــات �ـارسـة

نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا
rاليّةHووزير ا

rووزير التجارة
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمّن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلمارك
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

rتمّمHعدّل واHا rبالنقد والقرض
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلّق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدّل

rتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمّن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- وبـــــمــــقـــــتــــضــى اHـــرســــوم الـــرّئــــاسيّ رقم 236-10
اHؤرّخ في 28 شوال عام 1431 اHوافق 7 أكتوبر سنة 2010

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-115 اHؤرّخ
في 3 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة
2010 واHــتــعــلّق بــحــظــائــر الــســيــارات اإلداريــة اخملــصــصـة

Hصـالح الدولـة واجلمـاعـات احمللـية واHـؤسسـات العـمومـية
ذات الـطــابع اإلداري والــهــيـئــات واHــؤسـســات الــعـمــومــيـة

rتمّمHعدّل واHا rمولة كليا من ميزانية الدولةHا
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2 :  : اHــركــبــات اجلــديـدة الــتي شــكــلت عــمــلــيـات اHـاداHـادّة ة 
اســـتــــيــــرادهـــا مــــوضــــوع إرســـال مــــبــــاشـــر مــــوجه لـإلقـــلــــيم
اجلــمــركي الــوطــني قــبل تــاريخ 15 أبــريل ســنـة r2015 مع
إثـــبــات وثـــيــقـــــة الــنـــقــل لـــذلكr غــيــــر مــعــــنــيــــة بــأحـــكــــام
الـــــفـــــقـــــــرة 2 مـن اHـــــادّة 23 مـن اHـــــلـــــحـق األولr من دفـــــتـــــر
الــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيه في الــــقــــرار اHــــؤرّخ في 23

مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
يجب أن يتم إدخـال هـذه اHركبات اجلـديـدة للتراب
الــوطــني في أجـل أقــصــاه ســتـة (6) أشــهــر بــعــد 23 مـارس

سنة 2015.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : اHـركــبـات اجلــديـــدة اHـســتـوردة واHـســجـلــة
فـي إطــار الــصــفــقــات الــعــمــومـــيــةr شــريــطــة اHــنح اHــؤقت
لـــلــصـــفـــقـــةr قـــبل تـــاريخ 15 أبـــريل ســـنـــة r2015 مـــتـــبـــوعــة
بتأشيـرة جلنة الـصفقات الـعمومـية اخملتصـةr غير مـعنية
بـأحـكام الـفـقرة 2 من اHـادّة 23 من اHلـحق األولr من دفـتر
الــــشــــروط اHــــنــــصــــوص عــــلــــيه في الــــقــــرار اHــــؤرّخ في 23

مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
يـجب أن ينـتج الـتبـرير بـتقـد� شـهادة حتـمل تاريخ
اHــنح اHـــؤقت والــرقم وتـــاريخ تــأشــيـــرة جلــنــة الـــصــفــقــات

العمومية اخملتصة.
rصالح الدولةH ادّة ة 4 : : السيارات اإلدارية اخملصصةHاداHا
واجلــمــاعــات احملــلــيّــة واHــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع
اإلداري والهـيئـات واHؤسـسـات العـمومـية اHـمولـة كلـيا من
ميـزانيـة الدولةr اخلـاضعـة للـفقرة 2 من اHادّة  2 من الـقرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في 20 يـولـيـو سـنة r2010 اHـعدّل
واHـذكـور أعالهr هي غـير مـعـنـيـة من مـجال تـطـبـيق الـقرار

اHؤرّخ في 23 مارس سنة r2015 اHعدّل واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : إعــطـاء الـطـابـع الـشـكـلـي لـلـتـوطــY الـبـنـكي
يــخــضـع لــتـقــد� الــوكــيـل Hـلـف يــحــتــويr إضـافــة لــلــوثــائق
اHــطـــلـــوبــة وفـــقـــا لــلـــتـــنـــظــيم الـــســـاري اHـــفــعـــولr الـــوثــائق

اHرتبطة �طابقة صنف اHركبات التي ستستورد.
حتــدّد قــائــمــة الــوثــائق الالزمــة اHــرتــبــطــة �ــطــابــقــة
صـــنف اHــركـــبــات الــتـي ســتــســـتــورد عن طـــريق تــعــلـــيــمــة

الوزير اHكلّف باHناجم.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 13 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــة r2015 يــتــضـــمن وضع بــعضr يــتــضـــمن وضع بــعض
األسالك اخلــــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكــــــلـــــفـــــة بــــــاHـــــواصالتاألسالك اخلــــــاصـــــة بـــــاإلدارة اHـــــكــــــلـــــفـــــة بــــــاHـــــواصالت
الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـامالــســلــكــيــة والالســلــكــيــة الــوطــنــيــة فـي حــالــة الــقــيـام

باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة.باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rووزيرة الثقافة
 - �ـقـتــضى اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-256 اHؤرّخ
في 28 شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــاHــواصالت الــســلــكــيـة

rوالالسلكية الوطنية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
12 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 29 مــايــو ســنــة 2007

واHــتـــضـــمن وضـع اHــســـتـــخـــدمـــY اHـــنــتـــمـــY إلى األسالك
اخلاصـة باإلدارة اHـكلـفة بـاHـواصالت السـلكـية والالسـلكـية
الــوطــنــيــة في حــالــة خــدمــة لــدى اإلدارة اHــركــزيــة لـوزارة

rالثقافة

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 11-256 اHـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اHـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2011 واHــذكـور أعالهr يــوضع في
حالة القيـام باخلدمة لدى اإلدارة اHركزية لوزارة الثقافة
rـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارHوفي حـــدود الـــتـــعـــداد ا

اHوظفون اHنتمون ألحد األسالك اآلتية :

التعدادالتعدادالسلكالسلك

اHــســاعــدون الــتــقــنــيــون اHــتــخــصــصــون في
اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
أعــوان االســـتـــغالل الـــتـــقـــني في اHـــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية
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