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- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اJـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

qسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اJــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اJــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009  واJـتـضــمن الـقـانـون األســاسي اخلـاص اJـطـبق
عـلى اJـوظـفX اJـنـتـمـX لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اJـكـلـفة

qادتان 14 و15 منهJال سيما ا qبالتجارة
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اJــادة 15 من اJـــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 09 - 415 اJــؤرخ في 29 ذي احلـــجـــة عـــام
qـــذكـــور أعالهJــوافق 16 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009  واJ1430 ا

يـــتـــمـم هـــذا الـــقـــرار قــــائـــمـــة الـــتـــخــــصـــصـــات لـــلــــتـــوظـــيف
والترقية في األسالك اخلاصة باإلدارة اJكلفة بالتجارة.

اJـاداJـادّة ة 2 :   :  تـتــمم قــائــمـة الــتــخـصــصــات اJــذكـورة في
اJادة األولى أعالهq كما يأتي :

أ - شعبة قمع الغش :أ - شعبة قمع الغش :
- الــتــكــنـولــوجــيـا الــغــذائـيــة والــصـنــاعــات الـغــذائــيـة

qوالفالحية الغذائية
qالبيولوجيا أو علوم الطبيعة -

- الــكـــيــمـــيــاء أو الـــكــيـــمـــيــاء الـــصــنـــاعــيـــة ( هــنـــدســة
q( الطرائق

- اإللكتروميكانيك.
ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات االقتصادية :ب - شعبة اJنافسة والتحقيقات االقتصادية :

- علوم التسيير.
اJـاداJـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22

يونيو سنة 2011.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

18 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3640
20 يوليو  سنة  يوليو  سنة  2011 م م

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 20 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اJاJـوافق وافق 22  ي  يـونونـيــــو سو سـنـة ة q  q2011  يــحـدد تـخــصـصـاتيــحـدد تـخــصـصـات
الــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـألسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارةالــــتـــوظــــيف والــــتـــرقــــيـــة لـألسالك اخلـــاصــــة بـــاإلدارة

اJكلفة بالتجارةاJكلفة بالتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير التجارة


