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قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة غردايـة"."محضنة غردايـة".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة غردايـة" :
- مـــيــــلــــودي عــــبـــد الــــكــــر©q ¦ــــثل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- شـــايب مـــصـــطـــفىq ¦ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دادي واعــــمــــر صــــالحq ¦ــــثـل عن غــــرفــــة الــــتــــجــــارة

والصناعة لوالية غردايةq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبــــريــل ســــنـــــة أبــــريــل ســــنـــــة q2013 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاءـن تــــعـــيــــX أعـــضـــــاء
مـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاةمـــجــــلـس اإلدارة Iـــشــــتــــلـــــة اIــــؤســـســـــات اIــــســـــمـــاة

"محضنة أدرار"."محضنة أدرار".
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اIادّة 11 من اIرسـوم التّنفيذيّ
رقم 03-78 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2003 واIـتـضـمّن الـقـانـون األسـاسي Iـشـاتل
اIـؤسـسـاتq اIعـدّلq فـي مـجـلس إدارة مـشـتـلـة اIـؤسـسات

اIسماة "محضنة أدرار" :
- عــــايش عــــبـــد الــــرحــــمـــانq ¦ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســـــات الـــــصــــغــــــــيــــرة واIـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- رحــمـاني ســيـد عــليq ¦ـثـل عن الـغــرفـة اجلــزائـريـة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بلـعـالم أحمـدq ¦ـثل عن غرفـة الـتجـارة والـصنـاعة

لوالية أدرارq عضوا.

�كن اجمللس االستعانة بكل ذي كفاءة في هذا اجملال.

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

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 28 شــــوال عـــــام  شــــوال عـــــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 24 غــــشت غــــشت
ســــــنــــــة ســــــنــــــة q2014 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلسq يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
الــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــةالــتــوجــيـــهي لــلــمــدرســة اجلــهــويـــة لــلــفــنــون اجلــمــيــلــة

لقسنطينة.لقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 28 شــــــــــوال عـــــــــام 1435
الــــمـــوافــق 24 غــــشــت ســـــنـــة q2014 يــــعــــيـن األعـــضـــاء
اآلتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اIــادة 9 مـن اIــرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 98-242 اIــؤرخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1419 اIـوافق أول غــشت ســنـة 1998 واIــتــضــمن الــقــانـون

األساسـي للـمـدارس اجلـهـويـة للـفـنـون اجلـمـيـلة فـي اجمللس
الـــــتـــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة اجلــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون اجلــــمـــيــــلـــة

لقسنطينة.

1 - األعضاء الدائمون : - األعضاء الدائمون :
- الـــســيـــد تــلــيـــلي فــوغـــاليq اIــديـــر الــوالئي اIـــكــلف

qرئيسا qبالثقافة
- الــســيـــد مــحــمـــد بــوهــالـيq اIــديــر الــوالئـي اIــكــلف

qبالتربية الوطنية

- الـــــســــيـــــد عــــلـي بــــشـــــوعq اIــــديـــــر الــــوالئـي اIــــكـــــلف
qبالشباب

- الـــــســـــيـــــد صــــالـح بن قـــــدوارq مـــــفـــــتـش الـــــوظـــــيـــــفــــة
qالعمومية بالوالية

- الـسـيــد عـبـد احلـفـيظ بـالرةq ¦ـثل الـسـلــطـة اIـكـلـفـة
qالية على مستوى الواليةIبا

- السيد محمد بودربالةq ¦ثل قطاع التعمير.

2 - األعضاء اIنتخبون : - األعضاء اIنتخبون :

- الـــســيــد مـــحــمــد بــســـيــلــةq ¦ــثـل يــنــتــخـــبه أســاتــذة
qدرسةIا

- الـســيـد عــز الـديـن شـاوش طــيـارةq ¦ــثل يــنـتــخـبه
qدرسةIأساتذة ا

qثل ينتخبه التالميذ¦ qالسيد عزيز قنيدة -

- الــــســــيــــدة نــــضـــيــــرة بــــوداودq ¦ــــثــــلــــة يـــنــــتــــخــــبــــهـــا
اIستخدمون اإلداريون والتقنيون.

3 - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـوالية اIـكلف - أعـضاء يـعـينـون من طـرف مديـر الـوالية اIـكلف
بالثقافة :بالثقافة :

qفنانة تشكيلية qالسيدة لطيفة بولفول -

- السيدة فريدة بن محمودq فنانة تشكيلية.

يلـغى القـرار اIؤرخ في 15 مـحرم عام 1430 اIوافق
12 يـــنــايــر ســنــة 2009 واIــتــضــمـن تــعــيــX أعــضــاء اجملــلس

الــــتــــوجــــيــــهي لـــلــــمــــدرســـة اجلــــهـــويــــة لـــلــــفــــنـــون اجلــــمـــيــــلـــة
لقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل

قاعات العرض السينمائي (استدراك).قاعات العرض السينمائي (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الـرسمـية - الـعدد 38 الـصادر في 24 شـعبان
عام 1435 اIوافق 22 يونيو سنة 2014.

الصفحة q31 العمود q2 اIادة q43 السطر 2 :

بدال من :بدال من : .... " أعوان الشرطة القضائية " 

يقرأ يقرأ : .......... " ضباط الشرطة القضائية ". 

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.


