
العدد العدد 06
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

الثالثاء الثالثاء 20 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 10 فبراير سنة  فبراير 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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10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

وزارة السكن والعمران واKدينةوزارة السكن والعمران واKدينة
قــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 13   مـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1435
اHوافق اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2013 يتـضمن وضع بعضr يتـضمن وضع بعض
األسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصـة بــاإلدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكناألسالك الـتـقــنـيــة اخلـاصـة بــاإلدارة اHـكـلــفـة بــالـسـكن
والـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارةوالـــعـــمــران فـي حــالـــة الـــقـــيــام بـــاخلـــدمـــة لــدى وزارة

األشغال العمومية.األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Yاألم rإن الوزير
rووزير األشغال العمومية

rدينةHووزير السكن والعمران وا
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اHـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rالعام للحكومة Yاألم rالوزير Yتضمن تعيHوا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

rوالعمران
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09-241 اHــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهr يــوضع في
حـالة الـقيـام باخلـدمة لـدى وزارة األشغـال العـمومـية وفي
rــــنـــصــــوص عـــلـــيـه  ـــوجب هــــذا الـــقـــرارHحـــدود الــــتـــعـــداد ا

: Yاآلتي Yنتمون للسلكHوظفون اHا

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 14 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1436 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
r 2015 يـــحـــد r يـــحـــدّد قـــائـــمـــة اإلدارات اHــمـــثـــلـــة فيد قـــائـــمـــة اإلدارات اHــمـــثـــلـــة في ســـنــة ســـنــة 

مجلس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.مجلس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
-  ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اHـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
rتـضمّن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـرية لـلتـجارة والـصنـاعةHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 16 من اHـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 96-94 اHــــؤرّخ في 14 شــــوّال عــــام 1416
اHــوافق 3 مــارس ســنــة 1996 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
القرار إلى حتديـد قائمة اإلدارات الـتي تمثل في مجلس

الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
اHاداHادّة ة 2 :  : تـتشكل قـائمة اإلدارات اHـمثلـة في مجلس
الـغـرفـة اجلـزائـريـة للـتـجـارة والـصـنـاعة اHـنـصـوص عـلـيـها

في اHادّة األولى أعالهr من الوزارات اHكلّفـة :
rبالداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHبا -
rبالتجارة -

rناجمHبالصناعة وا -
rبالنقـل -

rباألشغال العمومية -
rدينةHبالسكن والعمران وا -
rYهنيHبالتكوين والتعليم ا -

rبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
- بالسياحة والصناعة التقليدية.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 14 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 5 يناير سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس

التعدادالتعداد األسالك األسالك 
اHهندسون اHعماريون

تقنيو السكن والعمران
1

1

اHـادة اHـادة 2 : : تـضـمن مـصـالـح وزارة األشـغـال الـعـمـومـية
Yلــلــســلــكـ Yالــتــابــعـ Yــهــني لــلــمـوظــفــHــســار اHتــســيــيـر ا
اHـــــــذكـــــــورين فـي اHـــــــادة األولـى أعالهr طـــــــبـــــــقـــــــا لـألحـــــــكــــــام
الــقـانــونـيــة األسـاســيـة احملــددة بـاHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقــم
09-241 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يــولــيـو

سنة 2009 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 09-241 اHــــــؤرخ في 29 رجب

عام 1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.


