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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــقــــــرار وزاري مـرار وزاري مـــــــشـشـــــتـتـــــــرك مـرك مـــــؤرؤرّخ في خ في 27  ذي ال  ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــامام
1435 اI اIــــوافق وافق 22 س ســــــبــــــتــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة q2014 يq يــــــحــــــدد عدد عــــدددد

فـرق الرق الــــتــــفــــتــــيش عيش عــــلى ملى مــــســــتــــوى اIوى اIـديديــــريريــــات الات الــــوالئوالئــــيـة
لــــــــــلـلـــــــــــتـتـــــــــــجـجـــــــــارة والـارة والـــــــــــمـمـــــــــــفـفـــــــــــتـتـــــــــشـشـــــــــــيـيـــــــــــات اإلقـات اإلقـــــــــــلـلـــــــــيـيـــــــــــمـمـــــــــــيـيـــــــــة
ومومــــــــفـفـــــــتــــــــشــــــيــــــــات مات مــــــراقراقــــــــبــــــة اجلة اجلــــــــودة وقودة وقــــــمـع الع الــــــغـش عش عــــــلىلى
مسمسـتوى احلدود التوى احلدود الـبريبريـة والبحة والبحـرية واجلويرية واجلويـة واIناطقة واIناطق

واخملازن حتت اجلمركة.واخملازن حتت اجلمركة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qاليةIووزير ا

ووزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-09 اIـؤرخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اIـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIتـضـمن تـنظـيم اIـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

qواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

الـالـــــــــمـمـــــــــادة األولـى :ادة األولـى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحــــكــــام اIــــادة 7 من
الــــمـــــرســــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 11-09 الــــمــــؤرخ في 15
صـــــــفـــــــر عـــــــام 1432 الــــــــمـــــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2011
والــمـذكــور أعـالهq يــحـدد هـذا القـرار عدد فرق الـتفتيش
على مستوى اIديـريات الوالئية للتجارة والـمـفـتـشـيـات
اإلقــلــيـــمــيــة ومــفـــتـــشــيــات مـراقـبــة اجلـودة وقـمع الـغش
عــلـى مـــســتـــوى احلـــدود الـــبــريـــة والــــبــــحـــريــــة والــــجــــويـــة

والـمـنـاطـق والـمـخـازن تـحـت اجلمركة.
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وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

2 :  : يــــحـــدد عـــدد فـــــرق الـــتــــفـــتــــيـش عـــلـى الـــمـــادة الـــمـــادة 
مـــــــســــــتــــــوى الــــــمـــــديــــــريـــــات الــــــوالئـــــيــــــة لـــــلــــــتـــــجـــــارة
والـــمـــفــتـــشــيــات اإلقـــلــيــمـــيــة ومــفـــتــشــيـــات مــراقـبـة
اجلـــــودة وقـــــمـع الـــــغـش عـــــلى مــــــســـــتـــــوى احلــــــدود الـــــبـــــريـــــة
والـــبــحـــريــة والــجـــويــة والــمـــنــاطـق والـــمــخــازن حتت
اجلـــــمــــركــــة بـــســــبــــعـــمــــائـــة وتــــسع وعــــشـــرين (729) فـــرقـــة

تفتيش.

3 : : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريــــدة الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الـد�ـقراطية الشعبية.

حـــــــرر بـــــاجلـــــزائـــــــر فــي 27 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435
اIوافق 22 سبتمبر سنة 2014.


