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السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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

األربعاء األربعاء 26 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 28 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اHـــــاداHـــــادّة ة 6 : : تـــــرسـل حـــــصــــــيـــــلــــــة مـــــاديــــــة ومـــــالـــــيــــــة عن
التعويضات اHقدمة سنويا إلى الوزارة اHكلفة باHالـية.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1437 اHــوافق 23
غشت سنة 2016.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 15 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 20  يـونـيو يـونـيو
t2016 يـحدد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنةt يـحدد القائـمة االسمـية ألعضاء الـلجنة سنة سنة 
الـوزاريــة اHـشـتــركـة اHــكـلـفــة �ـجــانـسـة الــنـصـوصالـوزاريــة اHـشـتــركـة اHــكـلـفــة �ـجــانـسـة الــنـصـوص
اHــتــعــلـقــة بــاHــهن والــنــشــاطــات اHـنــظــمــة اخلــاضــعـةاHــتــعــلـقــة بــاHــهن والــنــشــاطــات اHـنــظــمــة اخلــاضــعـة

للتسجـيل في السجـل التجـاري.للتسجـيل في السجـل التجـاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 20 يـــونـــيــــو ســـنـــة t2016 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أســـــمــــاؤهـمt تـــــطـــــبــــيـــــقـــــا ألحـــــكــــــام اHــــادّة 10 من اHـــــرســــوم
التّـنفيذيّ رقم 15-234 اHؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436
اHوافق 29 غـشت سنة 2015 الذي يحـدد شروط وكيـفيات
 ـارسـة األنـشـطـة واHـهــن اHـنـظـمــة اخلـاضـعـــة لـلـتـسـجــيل
في الــســجل الــتـجــاريt في الــلــجـنــة الــوزاريــة اHـشــتــركـة
اHـكـلـفـة �جـانـسـة الـنـصوص اHـتـعـلـقـة باHـهن والـنـشـاطات
اHـنــظـمــة اخلــاضـعـــة لــلـتــسـجـــيل فـي الـسـجــل الــتـجـــاري

Hدة خمس (5) سنواتt قابلة للتجديد :
- عـــــــلـي بـــــــورجــــــوانt  ـــــــثـل عـن الــــــوزيـــــــر اHـــــــكـــــــلف

tرئيسا tبالتجارة
- رشـيـد حـدارt  ـثل عن الـوزيـر اHكـلف بـالـداخـلـية

tعضوا tواجلماعات احمللية
- أمـــال وســيـــلــة إســـعــدt  ـــثــلـــة عن الـــوزيــر اHـــكــلف

tعضوا tاليةHبا
- ســـــجــــــيـــــة أونــــايـجt  ـــــثــــلـــــة عـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلف

tعضوا tبالطاقـة
- حــــوريــــة ســــويــــسيt  ــــثــــلــــة عن الــــوزيــــر اHــــكــــلف

tعضوا tناجمHبالصناعة وا
- عـــبـــد الــفـــتـــاح بـــوقــنـــةt  ـــثل عن الـــوزيـــر اHـــكــلف

tعضوا tبالتهيئة العمرانية
- زهــــيــــة إبــــرســــيــــانt  ــــثــــلــــة عن الــــوزيــــر اHــــكــــلف

tعضوا tبالبيئة
- مـــجــــيـــد بن مـــخـــلــــوفt  ـــثل عن الــــوزيـــر اHـــكـــلف

بالصحـةt عضوا.

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 29 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1437
اHاHــــوافق أول سوافق أول ســــبــــتــــمــــبــــر سر ســــنـة ة t2016 يt يــــتـضــــمن وضعمن وضع
بعض األسالك اخلاصة ببعض األسالك اخلاصة بـاإلدارة اHكلفة باإلدارة اHكلفة بـالثقافة فيالثقافة في
حــــالالـة الة الــــقـيــــام بام بـاخلاخلـدمدمــــة لة لـدى وزارة الدى وزارة الــــتـعــــلـيم اليم الــــعـاليالي
والوالــــبــــــحث الحث الــــــعــــلــــــمي (المي (الــــــديديــــــوان الوان الــــوطوطــــــني لني لــــــلــــخــــــدمدمــــاتات

اجلامعية).اجلامعية).
ــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tووزير التعليم العالي والبحث العلمي

tووزير الثقافة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

tادة 2 منهHال سيما ا tلألسالك اخلاصة بالثقافة

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
التنفيذي رقم 08-383 اHؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429
اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2008 واHـذكور أعالهt يوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
العلمي (الديـوان الوطني للخدمات اجلامعية) وفي حدود
الـتـعــداد اHـنـصــوص عـلــيه �ـوجب هــذا الـقـرارt اHــوظـفـون

اHنتمون للسلك اآلتي :

التعدادالتعدادالسلكالسلك

1اHنشطون الثقافيون

Yـهـنـي لـلـمـوظـفـHـسـار اHـادة 2 : : تــضـمن تـسـيـيــر اHـادة اHا
اHـنــتـمـY لـلــسـلك اHـذكـور في اHــادة األولى أعالهt مـصـالح
وزارة التعليم الـعالي والبحث العلمي (الديوان الوطني
لـلخـدمات اجلـامـعيـة)t طبـقا لـألحكـام القـانـونيـة األساسـية
احملـددة في اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-383 اHؤرخ في 28
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1429 اHــــوافق 26 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2008

واHذكور أعاله.


