
العدد العدد 12
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

األحد األحد 17 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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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عن الوزير األولعن الوزير األول وبتفويض منهبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

- صــنـــاعــة وتــوفــيــر األحــزمــة الــطـــبــيــة والــتــضــمــيــد
وخدمات أخـرى مرافقـة.

ويضم ثالث (3) مصـالح :
- مـــصــلـــحـــة أخـــذ قــيـــاســـات األعــضـــاء االصـــطــنـــاعـــيــة

sواألحذيـة الطبـية
- مـصـلـحــة صـنـاعــة وتـركـيب األعــضـاء االصـطــنـاعـيـة

sواألحذيـة الطبـية والتضميد
- مــصـلـحـة تــصـلـيح وصــيـانـة األعــضـاء االصـطــنـاعـيـة

واألحذيـة الطبـية.
اHاداHادّة ة 5 : يكـل : يكـلّـف قسـم الـتجهيزات الطبية والبدائلـف قسـم الـتجهيزات الطبية والبدائل

�ا يأتي : sالسمعية واللواحق البصرية وأطقم األسنانsالسمعية واللواحق البصرية وأطقم األسنان
- تـــــزويــــد اHــــســــتــــفـــيــــديــن بــــاألفـــــرشــــــة الــــطــــبــــــيـــة
واألجــــهــــــزة ولــــواحــــقـــــهــــا اHالئـــــمــــــة لــــعـــــطــــبــــهـمs ال ســــيــــمــــا
اHــســـاعـدات الــتــقــنــيــة عــلى اHــشي والــكــراسي اHــتــحــركــة

sوالدراجات والعصي والركائز
- تـــقـــد» خـــدمـــات في مـــجــال الـــتـــجـــهــيـــزات لـــفـــائــدة
اHــســتــفــيــدين عــبــر الــتـــراب الــوطــني من خالل الــوحــدات

sالطبية التقنية اجملهزة بعيادات متنقلة
- ضـــمـــان الـــفـــحـص الـــطـــبي وتـــزويـــد اHـــســـتـــفـــيـــدين
بـــأجــهــــزة الــبـــدائـل الــســـمــعـــــيــة والـــلـــواحـــق الــبـــصـــريــــة

وأطقـم األسنـان.
ويضم ثالث (3) مصـالح :

sمصلحة التجهيزات الطبـية -
- مــصـلـحـة الــتـزويـد بــالـبـدائل الــسـمـعـيــة والـلـواحق

sالبصرية وأطقم األسنـان
- مصلحة وحدات العيادات اHتنقلـة.

�ا يأتي : sـف قسـم إدارة الوسائلsادّة ة 6 : يكـل : يكـلّـف قسـم إدارة الوسائلHاداHا
- إعــــداد مـــخـــطــــطــــات تـــســـيـــيــــر اHـــوارد الـــبـــشـــريــــة

sللمركـز وتنفيذهـا
sركزHإعداد مخططات تكوين مستخدمي ا -
sالي للمركـزHضمان التسيير اإلداري وا -

- إعــداد مــشـــروع مــيــزانــيــة الـــتــســيــيــر والـــتــجــهــيــز
sللمركز وضمان تنفيذه

sركزHمسك محاسبة ا -
sتسيير نشاطات العمل االجتماعي للمركز -
sركز وملحقاته بالوسائلHضمان تزويد ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
sللمركز وصيانتها وحفظها

- ضمان األمن باHركز وملحقاته.
ويضم ثالث (3) مصـالح :

sوالتكوين YستخدمHمصلحة ا -
sيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــديـــر مـــلــحـــقـــــة اHـــركــــز رئـــيس مـــلـــحـــقـــة

وتضـم أربع (4) مصـالح :
sتابعة الطبـية والتوجـيهHمصلحة ا -

- مــــصــــلــــحــــة الـــتــــجــــهــــيــــزات الــــطــــبـــــيــــة واألعــــضــــاء
sاالصطناعية واألحذيـة الطبـية

sمصلحة التأهـيل الوظيفي والعالج الطبيعي -
- مصلحة إدارة الوسائل.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائـــــــر في 20 ربــــــــيـع األوّل عـــــــام 1436
اHوافق 11 يناير سنة 2015.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـقـــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 8  رب ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1436 اH اHــــوافق وافق 29  ي يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة s2015 يs يــــعــــــدل الدل الــــقــــراررار

الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرخ في ؤرخ في 23 ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــامام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 3 دي ديــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2007 ال الــــــــذي يذي يــــــــحــــــدددد

قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
sاليةHووزير ا

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-53 اHـؤرخ
في 5 شـوال عام 1417 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة 1997 الـذي
يـحــدد كـيـفــيـات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم
s"041-302 الـذي عنوانه "صـندوق تعـويض تكالـيف النقل

sتممHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007

 sواد القابلة لتعويض تكاليف النقلHالذي يحدد قائمة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الـــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
اHــؤرخ في 23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســـمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : تـعـدل قـائـمـة اHواد اHـسـتـفـيـدة من تـعويض
تـكاليف النـقل للتـموين ما بY الـواليات والتوزيع داخل
الوالية في مـناطق جـنوب الـبالدs اHلـحقـة بالـقرار اHؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام 1428 اHـوافق 3 ديـسـمبـر سـنة 2007

واHذكور أعالهs كما يأتي :

" أ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقلأ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقل
للتوزيع داخل الوالية :للتوزيع داخل الوالية :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد اخلرسانة واخلشب).

(الباقي بدون تغيير).

ب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقلب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقل
لتموين الواليات :لتموين الواليات :

(بدون تغيير حتى)

- مـواد الـبـنــاء (حـديـد اخلـرسـانـة واخلــشب والـشـبـكـة
اHلحمة).

(الباقي بدون تغيير).

ج - (بدون تغيير)."

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بــــاجلــــزائــــــر فــي 8 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436
اHوافق 29 يناير سنة 2015.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 30 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســـنـــة ســـنـــة s2014 يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــدداتs يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــددات

الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.
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sإن وزير التجارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اHــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلق بشروط حتضير اHوا
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واHــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة
sووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410


