
العدد العدد 46

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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

اخلميس اخلميس 4 شوال عام  شوال عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 31 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اIادة اIادة 5 :  : يـخضع وكالء الـسيـارات الذين لم يـنجزوا
االستـثـمار طـبقـا للـمادّة 52 من قـانون اIـاليـة لسـنة 2014
إلى ســــحب االعـــتـــمــــاد من اIـــصـــــالح اIـــؤهــــلـــــة لـــلـــــوزارة

اIكـلّفـة بالصّنـاعـة.

اIـادة اIـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 26
مايو سنة 2014.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرخ في ؤرخ في 21 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1435 اI اIــــــــوافق وافق 23  م  مــــــــارس سارس ســــــــنــــــــة ة q2014 يq يــــــــحــــــــدد عدد عــــــــدددد

اIاIــــــنــــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــفــــــX اXI اIــــنــــــتــــمــــــX لألسالكX لألسالك
اIشتركة باIشتركة بـعنوان اIصالح اخلارجعنوان اIصالح اخلارجـية لإلدارة اIكلفةية لإلدارة اIكلفة

 باألشغال العمومية. باألشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 qاليةIإن وزير ا
والوزيـر لـدى الوزيـر األولq اIـكلف بـإصالح اخلـدمة

qالعمومية
qووزير األشغال العمومية

- �ـقـتــضى اIـرســوم  الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2013 وا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54  اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 327-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

q2000  الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 03-190  اIؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003  الـذي

qدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 436-05
اIــؤرخ في 8 شــوال عــام 1426 اIــوافق 10 نــوفــمــبــر ســنــة
2005 الـــــذي يـــــحــــدد قـــــواعـــــد تـــــنـــــظــــيـم مـــــصــــالـح األشـــــغــــال

qالعمومية في الوالية وعملها

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 26  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 26  مــــايــــو  مــــايــــو
q2014 يــتـــعــلـq يــتـــعــلـّق �ـــمــارســــة نــشـــاط اســـتــيــرادق �ـــمــارســــة نــشـــاط اســـتــيــراد ســنــة ســنــة 
وبـــيع الــســيــارات الــســيـاحـــيــة أو الـنــفــعــيــة وكــذاوبـــيع الــســيــارات الــســيـاحـــيــة أو الـنــفــعــيــة وكــذا

اآلالت اIتحركـة.اآلالت اIتحركـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمIإنّ وزير الصناعة وا

- �قـتضى الـقانون رقم 13-08 اIؤرّخ في 27 صـفـر
عــام 1435 اIــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2013 واIـــتـــضـــمّن

qادّة 52 منـهIال سيما ا q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-390 اIؤرّخ
في 3 ذي احلـجّـة عام 1428 اIـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــحــدّد شـــروط وكــيــفــيـــات �ــارســة نــشـــاط تــســويق

qالسيارات اجلديدة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 52 من الـقـانون
رقم 13-08 اIــــــؤرّخ في 27 صــــــفـــــــر عــــــام 1435 اIــــــوافق 30
ديــسـمـبــر سـنــة 2013 واIـذكــور أعـالهq يـهـدف هــذا الـقـرار
إلى حتـــــديـــــد شــــروط �ـــــارســــة نـــــشـــــاط اســــتـــــيــــراد وبـــــيع

السيارات السياحية أو النفعية وكذا اآلالت اIتحركة.

اIــادة اIــادة 2 :  : ال �ـــكن وكالء الــســيـــارات اســتــيــراد ســوى
عالمات السيارات اIذكورة في دفتر شروطهم.

عــلى اIــصــالح اIـؤهــلــة لـلــوزارة اIــكــلّـفــة بــالـصّــنــاعـة
إبالغ اIصـالح اIـعنـية لـوزارتي اIالـيّـة والتـجارة بـقائـمة

العالمات التي يبيعها وكالء السيارات.

3 :  : يــلــزم وكالء الـســيــارات بــإجنـاز اســتــثــمـار اIـادة اIـادة 
ضـمن الـنـشـاط الصـنـاعي و/ أو شـبـه الـصنـاعـي يتـضـمّن
عـلى اخلـصـوصq صـنع مـجـمـوعـات و/ أو شـبه مـجـمـوعات

من قطع موجهة لصناعة السيارات.

يجب أن ينـجز االستثـمار في أجل أقصاه ثالث (3)
ســـنـــواتq ابـــتـــداء من أول يـــنـــايـــر ســـنــة 2014 بــالـــنـــســـبــة
لــلـــوكالء الــنـــاشــطــX. أمـــا بــالــنـــســبـــة الســتــثـــمــار الــوكالء
اآلخـــــرينq فــــيــــجـب أن يــــنــــجـــــز في أجـل أقــــصــــاه ثالث (3)

سنواتq ابتداء من تاريخ منح االعتماد النهائي.

اIادة اIادة 4 :  : �ـكن أن ينجـز االستـثمار من قـبل الوكيل
نــفــسهq أو بــالــشـراكــة مع مــتــعــامــلـX مــحــلــيــX أو أجـانب
يـــنـــشـــطـــون فـي قـــطـــاعـــات تـــرتـــبـط بـــالـــســـيـــاراتq حـــسب

اIعايير احملددة في دفتر الشروط.


