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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

تضم هذه اJصلحة ثالثة (3) فروع :
sوالتكوين XستخدمJفرع ا -

sالية واحملاسبةJفرع ا -
- فرع الوسائل العامة واألمن.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األوّل عـام 1432 اJـوافق
21 فبراير سنة 2011.

3 - جـــمــال الـــدين شـــوتــريs �ـــثل وزارة الـــصــنـــاعــة
sتوسطة وترقية االستثمارJؤسسات الصغيرة واJوا

4 - بـــــلــــقـــــاسم حـــــاج لـــــكــــحـلs �ــــثـل وزارة الــــصـــــحــــة
sستشفياتJوالسكان وإصالح ا

5 - جمـال دنـدانيs �ـثل وزارة التـهـيئـة الـعمـرانـية
sوالبيئة

6 - عــــمـــــر قــــدورs �ـــــثل وزارة الـــــصــــيـــــد الــــبـــــحــــري
sوارد الصيديةJوا

7 - خلــضــر مــيــكــمــانs �ــثل وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
sوالبحث العلمي

sاليةJثل وزارة ا� s8 - محمد وارث

sائيةJوارد اJثل وزارة ا� s9 - هجرسي فاضلي

10 - مـعــمـر بـوشــقـيفs رئــيس اجلـمــعـيـة اجلــزائـريـة

لترقية اJستهلك وحمايته".

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 30  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432 اJــــوافق  اJــــوافق 4
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة s2011 يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلسن تـعــيـX أعــضـاء مــجـلس
إدارة هــــيــــئــــة الــــوقــــايــــة من األخــــطــــار اJــــهــــنــــيــــة فيإدارة هــــيــــئــــة الــــوقــــايــــة من األخــــطــــار اJــــهــــنــــيــــة في

نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.نشاطات البناء واألشغال العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 30 ربـيع الــثــاني عـام 1432
XادّتJتطـبيقا ألحـكام ا sوافق 4 أبـريل سنة 2011 يعيّنJا
9 و11 من اJـرســوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 06-223 اJـؤرّخ في 25
جــمــادى األولى عــــام 1427 اJــوافق 21 يــونـــيــو ســـنــة 2006
واJـتـضــمّن إنـشـــاء هـيـئـة الـوقـايــة من األخـطـــار اJـهـنــيـة
في نـــــشــــاطــــات الــــبــــنــــاء واألشــــغـــــال الــــعــــمــــومــــيــــة والــــري
وصـالحـيــاتــهــا وتــنــظــيـمــهــا وســيــرهــاs أعــضـاء فـي مـجــلس
إدارة هــيــئـة الــوقــايـة مـن األخـطــار اJــهــنـيــة في نــشــاطـات

البناء واألشغـال العمومية والــري :

- بعنوان �ثلي اJـنظمات النقابـية للعمال األجراء- بعنوان �ثلي اJـنظمات النقابـية للعمال األجراء
األكثر تمثيال على الصعيد  الوطنيs السادة :األكثر تمثيال على الصعيد  الوطنيs السادة :

- عـــــزوز مـــــحــــمـــــدs �ـــــثـل االحتــــاد الـــــعـــــام لـــــلـــــعـــــمــــال
sXاجلزائري

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 10 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1432 اJــوافق  اJــوافق 14
جمادى أبـريل سنة أبـريل سنة s2011 يعـدs يعـدّل القرار اJؤرل القرار اJؤرّخ في خ في 2 جمادى 
الذي  sالذي s2009 ـوافق 27 مايـو سـنة  مايـو سـنةJـوافق  اJالثـانيـة عام الثـانيـة عام 1430 ا
يـحــدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيـةيـحــدد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيـة

للمدونة الغذائية.للمدونة الغذائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 10 جـمـادى األولى عام 1432
اJـوافق 14 أبـريل سـنة s2011 تـعـدّل أحـكـام الـقـرار اJؤرّخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اJــوافق 27 مــايـــو ســنــة
 2009 الـــذي يــحـــدد الـــقـــائـــمــة االســـمـــيـــة ألعـــضــاء الـــلـــجـــنــة

الوطنية للمدونة الغذائيةs كما يأتي :

"تتـشـكل الـلجـنـة الوطـنـيـة للـمـدونـة الغـذائـيةs حتت
رئـاسـة الـوزيــر اJـكـلف بــحـمـايـة اJــسـتـهــلك أو �ـثـلهs من

األعضاء اآلتي ذكرهم  السادة :

1 - نــــــبـــــيـل تـــــيــــــبــــــورتـــــsX �ــــــثـل وزارة الــــــشـــــؤون
sاخلارجية

2 - عـــلي عـــبـــدةs �ـــثــل وزارة الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة
sالريفية


