
العدد العدد 61
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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

اGطلوب 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

األحد األحد 5  صفر عام  صفر عام 1435هـهـ
اGوافق اGوافق 8 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة 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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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
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اGلحقاGلحق

�وذج رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه�وذج رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة التجارة

مديرية التجارة لوالية ...............................

رخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكهرخصة �ارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه

رقم ................ مؤرخة في ........................ رقم ................ مؤرخة في ........................ 

اللقبq االسم أو التسمية أو الغرض االجتماعي : .........................................................................................

عنوان اإلقامة أو اGقر االجتماعي : ............................................................................................................

اسم ولقب اGمثل القانوني (بالنسبة للشركات) : ........................................................................................

اGولود (ة) في  : .............................................................بـ : ...................................................................

احلامل (ة) لبطاقة الهوية رقم : ....................................... الصادرة في : .....................................................

عن : ......................................................................................................................................................

دفتر الشروط رقم : ............................. مكتتب بتاريخ : ..........................................................................

يرخص له (لها) �مارسة نشاط وكيل تاجر اجلملة للخضر والفواكه في سوق اجلملة لـ :

.............................................................................................................................................................

مربع/ محل رقم : ...................................................................................................................................

طبيعة ومرجع الوثيقة التي تثبت استغالل اGربع/ احملل : ...........................................................................

............................................................................................................................................................

حرّر بـ .......................... في ..............................

اGدير الوالئي للتجارةاGدير الوالئي للتجارة

(اخلتم واإلمضاء)
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