 ١٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٣جانفي سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٥
اﳉريدة الرسم ّ

ق ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٨ذي اﳊجة ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافق ٢٩
غشـ ـت سـ ـ ـ ـنة  ،٢٠١٨يت ـض ـمـ ـن ﲡ ـديـ ـ ـد تشكيلة ﳉنة
الطعـن اﳌخت ـصة بأس ـﻼك م ـوظ ـفي اﻹدارة اﳌركزية
لوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة.
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قـ ـرار مؤّر خ ﰲ  28رب ـ ـيـ ـع اﻷّول عـ ـام  1440اﳌوافـ ـق 6

ديسم ـب ـر سن ـة  ،2018يـ ـعـ ـّدل ال ـق ـرار اﳌؤّر خ ﰲ 6
رجـ ـ ـب ع ـ ـ ـام  1437اﳌ ـ ـواف ـ ـق  14أبـ ـريـ ـ ـل س ـ ـن ـ ـة 2016

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس اﻹدارة ﳌشتلة
اﳌؤسسات اﳌسماة “محضنة البيض“.

–––––––––––

– –– –––– –

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة عام  ١٤3٩اﳌوافق

 2٩غشت سنة  ،2٠١8ﲡدد تشكيلة ﳉنة الطعن اﳌختصة
بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسكية والتكنولوجيات والرقمنة ،طبقا للجدول
اﻵتي :

ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷّول عام  1440اﳌوافق

 6ديسمبر سنة  ،2018تعّدل القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس
اﻹدارة ﳌشتلة اﳌؤسسات اﳌسماة “ محضنة البيض “

واﶈددة ﰲ القرار اﳌؤرخ ﰲ  6رجب عام  1437اﳌوافق 14
أبريل سنة  2016واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس اﻹدارة

ﳑثلو اﻹدارة

ﳑثلو اﳌستخدمﲔ

بوبكر دحﻼل

فطيمة ولد أحمد

باية العاج

أسماء بن دكوم

ﳌشتلة اﳌؤسسات اﳌسماة “ محضنة البيض“ ،كما يأتي :
“ – لوحة أحمد ،ﳑثل وزير الصناعة واﳌناجم ،رئيسا،
– ) ......................بدون تغيير( ، ......................
– بﻼل عباس ،ﳑثل غرفة التجارة والصناعة لوﻻية
البيض ،عضوا “.

محمـد ﳌﲔ ريموش

شهرزاد بن عﻼل

عﲇ نابي

عبد اﳊميد لعماري

عبد اﳌالك بوﳋيوط

نجاة بودوشة

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري

وسيلة شامخ

وهيبة دراجي

ابتسام صحراء محلول

نور الهدى برحيل القاتل

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٩ذي اﳊجة عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٢٠غشت سنة  ،٢٠١٨يحّدد شروط وكيفيات
شراء وبيع اﳌرجان اﳋام.

وزارة الصناعة واﳌناجم
قـ ـرار مؤّر خ ﰲ  28رب ـ ـيـ ـع اﻷّول عـ ـام  1440اﳌوافـ ـق 6
ديسم ـب ـر سن ـة  ،2018يـ ـعـ ـّدل ال ـق ـرار اﳌؤّر خ ﰲ 6

رجب ع ـ ـ ـام  1 4 3 7اﳌوافـ ـق  1 4أب ـري ـل سن ـة 2 0 16
واﳌتـ ـضم ـ ـن تعـ ـيـ ـﲔ أعضـ ـاء مجـ ـل ـ ـس اﻹدارة ﳌـ ـشـ ـتلة
اﳌؤسسات اﳌسماة “محضنة بسكرة“.

– –– –––– –

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷّول عام  1440اﳌوافق

 6ديسمبر سنة  ،2018تعّدل القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس
اﻹدارة ﳌـ ـ ـشـ ـتلة اﳌؤسس ـ ـات اﳌس ـ ـ ـماة “ محـ ـ ـضـ ـنة بسكرة “

واﶈددة ﰲ القرار اﳌؤّرخ ﰲ  6رجب عام  1437اﳌوافق 14

أبريل سنة  2016واﳌتـ ـضم ـ ـن تعـ ـيـ ـﲔ أعضـ ـاء مجـ ـل ـ ـس اﻹدارة
ﳌ ـش ـتلة اﳌؤسسات اﳌسماة “محضنة بسكرة“ ،كما يأتي :

–––––––––––
إنّ وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
ووزير الصناعة واﳌناجم،
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضـ ـ ـى اﻷمـ ـر رقم  ٦–٧٠اﳌؤّرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام

 ١38٩اﳌوافق  ١٦يناير سنة  ١٩٧٠واﳌتضمن إحداث الوكالة
الوطنية لتوزيع وﲢويل الذهب واﳌعادن الثمينة اﻷخرى
واﳌوافقة عﲆ قانونها اﻷساسي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١٧اﳌؤّرخ

ﰲ  2٥ذي القـ ـ ـعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤38اﳌـ ـواف ـ ـق  ١٧غشـ ـت س ـ ـنة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

“ – ) ........................بدون تغيير( ، ...............................
– ) ...........................بدون تغيير( ، ..............................

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٧3–١٤اﳌؤّرخ

ﰲ أول ربيع اﻷول عام  ١٤3٦اﳌوافق  23ديسمبر سنة 2٠١٤

– خليل الصادق ،ﳑثل غرفة التجارة والصناعة لوﻻية

واﳌتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية اﳌستدامة للصيد

بسكرة ،عضوا “.

البحري وتربية اﳌائيات وتنظيمها وسيرها،
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