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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :
اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 11-121 اGــؤرّخ في 15 ربـــــيع الـــثـــــاني
qــذكــور أعالهGــوافق 20 مــارس ســنـة 2011 واGعـــام 1432 ا
يـوضع في حــالـة اخلـدمــة لـدى اGـدرســة الـوطــنـيـة لــتـكـوين
وحتــــســــX مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة
واألوقاف واGعاهد الـوطنية للتكوين اGتخصص لألسالك
اخلـاصــة بـإدارة الــشـؤون الــديـنــيـة واألوقــــافq وفي حـدود
الـــتـــعـــداد اGـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارq اGـــوظـــفـــون

اGنتمون ألحد األسالك اآلتـية :

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

�رضو الصحة العمومية

مساعدو التمريض للصحة العمومية

10

2

Xدرسـة الوطنية لـتكوين وحتسGادّة ة 2 :  : تضمن اGاداGا
مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة واألوقـــاف
واGـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـتـكويـن اGتـخـصص لـألسالك اخلـاصة
بإدارة الشـؤون الديـنيـة واألوقافq تسـييـر اGسـار اGهني
لــلـمــوظـفــX اGـنــتـمــX لألسالك اGـذكــورة في اGـادّة األولى
أعالهq طــبـقـــا لألحــكــــام الــقــانــونــــيـة األسـاســــيـة احملـــددة
في اGــــرســــــوم الــــتّــــنـــفــــــيــــذيّ رقـم 11-121 اGــــؤرّخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اGــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011

واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
اخلـدمـة من حق التـرقـية طـبقـا ألحـكام اGـرسوم الـتّـنفـيذيّ
رقـم 11-121 اGـــــــــؤرّخ في 15 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1432

اGوافق 20 مارس سنة 2011 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـكـون الـرتـبــة التـي يشـغـلـهـا اGـوظف الذي

استفاد من الترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGــاداGــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اGــشـــتــرك
اGـؤرّخ في 26 شـوّال عـام 1423 اGـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة

2002 واGذكور أعاله.

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

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
14 فبراير سنة 2013.

وزارة التجارةوزارة التجارة
غـشت قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 29  رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 7 غـشت 
ســنــة ســنــة q2013 يــحــد يــحــدّد �ــوذج رخـــصــة �ــارســة نــشــاطد �ــوذج رخـــصــة �ــارســة نــشــاط

وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـوّال عـــام 1433 اGـوافــق 4 سـبــتـمـبـر سـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اGؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اGـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

qالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اGـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اGـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واGتـضـمّن تـنظـيم اGـصالح اخلـارجـية في وزارة الـتـجارة

qوصالحياتها وعملها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-111 اGؤرّخ
في 13 ربيع الثاني عام 1433 اGوافق 6 مارس سنة 2012
الذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيات إنـشـاء وتـنـظـيم الـفـضاءات

qالتجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-111 اGؤرّخ
في 6 جـــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1434 اGـــــوافـــق 18 مـــــــارس
ســنـــة 2013 الــذي يـــحــدّد شــروط �ــارســة نـــشــاط الــوكــيل

qادّة 3 منهGال سيّما ا qتاجر اجلملة للخضر والفواكه
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقــم 13-111 اGــــؤرّخ في 6 جـــمـــــادى األولى
عـــام 1434 اGـوافق 18  مــارس سـنـة 2013 واGـذكـور أعاله,
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد �ـــوذج رخـــصـــة �ـــارســة

نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه.
اGــــــاداGــــــادّة ة 2 :  : طـــــــبــــــقـــــــا ألحــــــكـــــــام اGــــــادّة 3 من اGـــــــرســــــوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقــم 13-111 اGــــؤرّخ في 6 جـــمـــــادى األولى
qـذكـور أعالهGـوافق 18  مــارس سـنـة 2013 واGعـــام 1434 ا
qادّة األولى أعالهGذكورة في اGمارسة اGتستلزم رخصة ا
إتمـام اإلجراءات اGرتبـطة بتـسجيل الـوكيل تاجـر اجلملة

للخضر والفواكه في السجل التجاري.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـحــدّد �ـوذج رخـصـة �ـارسـة نـشـاط وكـيل

تاجر اجلملة للخضر والفواكهq �لحق هذا القرار.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1434 اGـوافق 7

غشت سنة 2013.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه


