
العدد العدد 24

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 24 رجب رجب  عام  عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 مايو سنة  مايو 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



24 رجب عام  رجب عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3224
13 مايو  سنة  مايو  سنة 2015 م

وزارة الصناعة واIناجموزارة الصناعة واIناجم
قـقــرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 23 رجب ع رجب عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 12 م مـايايــــو سو سـنـة
r2015 يـعـr يـعــدل القرار اHؤرخ في دل القرار اHؤرخ في 2 جم جمـادى الثانية عـامادى الثانية عـام

1436 الـ الــمـوافـق مـوافـق 23 مـ مــارس سـارس ســنـة نـة 2015 الـــ الــــذي يـذي يــحـددحـدد

دفـاتـدفـاتــر الـر الــشـروط الـشـروط الــمـتـمـتــعـعــلـقـلـقــة بـشـة بـشــروط وكـروط وكــيـفـيـفــيـاتيـات
مـمـارسة نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.مـمـارسة نشاط وكالء اHركبات اجلديدة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وبــــمــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 241-14
اHــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اHــــوافق 27 غــــشت
ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــنـــــاعــــة

rناجمHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 15-58 اHـؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436 اHــوافق 8 فــبـــرايـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة نـشـاط وكالء

rركبات اجلديدةHا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 2 جــمــادى الــثــانــيـة
عـام 1436 اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدد دفـاتر
الشروط اHتعـلقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء

rركبات اجلديدةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهــدف هــذا الـقــرار إلى تــعـديـل بـعض
أحــكـــام الـــقــرار اHـــؤرخ في 2 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1436
اHـوافق 23 مـارس سـنة 2015 الـذي يـحـدد دفـاتـر الـشروط
اHتعلقة بشروط وكيفيات �ارسة نشاط وكالء اHركبات

اجلديدة.

اHادة اHادة 2 : : تعـدل الفـقرة األولى من اHادة 2 من الـقرار
اHـؤرخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 23 مـارس

سنة 2015 واHذكور أعالهr كما يأتي : 

" اHـادة 2 : الـسـيـارات اجلـديــدة الـتي كـانت عـمـلـيـات
استـيـرادها مـحلّ تـوطY بـنـكي قبل 15 أبـريل سـنة 2015
غير معنية بأحكام اHادة 23 من دفتر الشروط اHنصوص

عليه في اHادة 3 أدناه ".

اHــــادةاHــــادة 3 : : تـــــلــــغـى الــــنـــــقـــــاط الــــتـي تــــخـص اHــــراقـــــبــــة
Yوالــــكــــيــــســــ (ESC rESP) اإللــــــكـــــتـــــرونــــــيـــــة لـالســـــتـــــقـــــرار
الهـوائـيY اجلـانـبيـY اHـذكورة عـلى مـستـوى اHادة 23 من
دفـــتــر الــشـــروط الــذي يــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات �ــارســة
نــــــــشــــــــاط وكــالء الـــــــســـــــيـــــــارات واHـــــــقـــــــطـــــــورات ونـــــــصف
اHـــقــــطــــورات الــــجـــديـــدة اHـــلـــحق بـــالـــقـــرار اHـــؤرخ  في 2
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1436 اHــوافق 23 مــارس ســنـة 2015

واHذكور أعاله. 

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يـــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقــــــرار فــي الــــــجـــــريــــدة
الــــرســــمــــيــــة لـــلـــجــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرخ في أول صـفـر عــام قـرار مـؤرخ في أول صـفـر عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 24 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
r2014 يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اHـــــراقــــبــــةr يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اHـــــراقــــبــــة ســــنــــة ســــنــــة 
للـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة األجر والـبطالةللـصندوق الـوطني للـعطل اHدفـوعة األجر والـبطالة
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء واألشغال العمومية والري.البناء واألشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــمـــــوجـب قـــــرار مــــــؤرخ في أول صــــــفـــــر عــــــام 1436
اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة r2014 يــعـتــمـد أعــوان اHـراقــبـة
لــلــصـــنــدوق الــوطــني لــلــعــطـل اHــدفــوعــة األجــر والــبــطــالــة
الــنــاجــمـة عـن ســوء األحــوال اجلــويــة في قــطــاعــات الــبــنـاء
واألشــــغـــال الـــعـــمــومـــيــة والـــري اHــذكـــورون في الـــقــائـــمــة

اآلتية :

الواليةالواليةاالسم واللقباالسم واللقب

مرتاض محمد شمس الدين

زاية محمد

بعزيزت سعيد

الوكالة الوالئية لتلمسان

الوكالة الوالئية للبليدة

الوكالة الوالئية للجزائر


