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تــتــشــكل الــقــائــمــة االســمــيــة لألعــضــاء الـدائــمــX في
جلــنــة الـتــحــكــيم الــوطــنــيــة Jــتــذوقي زيــوت الــزيـتــون من

السيدات والسادة اآلتية أسماؤهم :
- صــونـيـا كـســيـريq £ـثـــــلـة اJـعــهـد الـتـقــني لـزراعـة
q(رئيسة اللجنة) qسيدي عيش qأشجار الفواكه والكروم
- فــيــصـل أمــازيتq £ــثل الــغــرفـــة الــفالحــيــة لــواليــة

qتيزي وزو
- فــهـــيــمـــة بــيــرمq £ـــثـــــلــة اJـــعــهــد الـــتــقـــني لــزراعــة

qرجةJتسالة ا qأشجار الفواكه والكروم
- خــالـد بــلـقــاضيq مـمــثـل الـغرفـة الفالحـية لـوالية

qتيزي وزو
- ساعد خلوفيq £ـثل اJعهد التقني لزراعة أشجار

qسيدي عيش qالفواكه والكروم
- عــبــاس كــرمــيشq £ــثل اJــركـز اجلــزائــري Jــراقــبـة

qاجلزائر qالنوعية والرزم
- فـاطـمة مـحـديـدq £ثــــلـة اJـعـهد الـوطـني اجلـزائري

qاجلزائر qلألبحاث الزراعية
- أحــمــد أويـــحــيىq £ـــثل الــغــرفـــة الــفالحـــيــة لــواليــة

qبجاية
- محمد دراويq £ثـل اJعهد التقني لزراعة أشجار

qاحملمدية qالفواكه والكروم
- جمـيـلـة العـيـدوديq £ـثـــلـة اJـعـهـد التـقـني لـزراعة

qرجةJتسالة ا qأشجار الفواكه والكروم
- نـــبـــيل بـــوطـــمـــqX £ــثـل اJــعـــهـــد الـــتـــقـــني لـــزراعــة

qقسنطينة qأشجار الفواكه والكروم
- أنيس شابورq £ثل القطاع اخلاصq بومرداس.

تـتشـكل الـقائـمـة االسـميـة لألعـضاء اJـسـتخـلـفX في
جلــنــة الـتــحــكــيم الــوطــنــيــة Jــتــذوقي زيــوت الــزيـتــون من

السيدات والسادة اآلتية أسماؤهم :
- أحــــمـــد عــــجــــرادq £ـــثـل الـــقــــطـــاع اخلــــاصq بـــســــكـــرة

q( رئيس اللجنة)
- أمــزيـان عــجـلــوتq £ــثل الـغــرفـة الــفالحــيـة لــواليـة

qتيزي وزو
- عبـد الكرª عـبديq £ـثل اJـعهد الـوطنـي اجلزائري

qاجلزائر qلألبحاث الزراعية
- رشـــيـــد عـــزوتq £ـــثـل الـــغـــرفـــة الـــفالحـــيـــة لـــواليـــة

qالبويرة

وزارة الطاقة وا<ناجموزارة الطاقة وا<ناجم

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 23 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
q2010 يـتــضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة جلـنــة الــطـعنq يـتــضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة جلـنــة الــطـعن سـنـة سـنـة 

اخملتصة بأسالك موظفي اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الطاقة واJناجموزارة الطاقة واJناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 23 مـحرم عام 1432 اJـوافق
29 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 92010 جتــدد تـــشـــكـــيــلـــة جلـــنـــة الــطـــعن

اخملـتــصـة بــأسالك مـوظــفي وزارة الــطـاقـة واJــنـاجـمq وفـقـا
للجدول اآلتي :

قرارات9 مقرّرات9 آراء

£ثلو اJستخدمX£ثلو اJستخدمX£ثلو £ثلو اإلدارةاإلدارة

نعيم شكشاك
باية رباحي

محمّد مركاتي
رياض عزيري

محمّد سليم رحمون
عبد اJالك عكوش

بالل طولقي

عبد الرحمان بومسعد
خلضر بن معزوز

�ينة قويدري
مليكة عقون

محمّد عكوش
يونس ايخلف

عبد القادر لعالم

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 17 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1431 اJــــوافق  اJــــوافق 30 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
q2010  يـحــدد الـقــائــمـة االســمـيــة ألعــضـاء جلــنـةq  يـحــدد الـقــائــمـة االســمـيــة ألعــضـاء جلــنـة سـنـة سـنـة 

التحكيم الوطنية Jتذوقي زيوت الزيتون.التحكيم الوطنية Jتذوقي زيوت الزيتون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 17 رجب عـام 1431 اJـوافق
qيــعــيّن األعــضــاء اآلتــيــة أسـمــاؤهم q2010 30 يــونــيــو ســنـة

تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادة 2 من الــقـرار اJـؤرّخ في 13 مـحـرّم
عــام 1431 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2009 واJـــتـــضـــمن
إنشاء جلنة حتكيم وطنية لتذوق زيوت الزيتون وحتديد
تشكيلتها وكـذا طريقة عملهاq في جلنـة التحكيم الوطنية

Jتذوقي زيوت الزيتون :
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- وداد بــوقــمــوزةq £ـــثـــــلــة اJــعــهــد الــتــقــني لــزراعــة
qسكيكدة qأشجار الفواكه والكروم

- عـــمــر بـــوشــمـــالq £ـــثل الــغـــرفــة الـــفالحـــيــة لـــواليــة
qجيجل

- نـــوال مـالحيq £ـــثـــــــلـــة اJـــعـــهــــد الـــتـــقــــني لـــزراعـــة
qرجةJتسالة ا qأشجار الفواكه والكروم

- سـفــيـان مــحــمـديq £ــثل الـغــرفــة الـفالحــيـة لــواليـة
qتيزي وزو

- مـــســـعــود نـــايت عـــثـــمـــانq £ــثـل مــديـــريـــة اJـــصــالح
qالفالحية لوالية بجاية

- فــضــيــلــة نــايـت عــثــمــانq £ــثــلـــة مــديــريــة اJــصــالح
qالفالحية لوالية بجاية

- زهــــيـــر ســـبـــاعـيq £ـــثل اJـــعــــهـــد الـــتـــقــــني لـــزراعـــة
أشجار الفواكه والكرومq سيدي عيش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــولــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 8 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1431 اJــوافق  اJــوافق 20 يــولــيــو 
ســنــة ســنــة q2010 يــعــدq يــعــدّل الـقــرار اJــؤرل الـقــرار اJــؤرّخ في خ في 8 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 22 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2010 واJــتـضـم واJــتـضـمّن
تـــعــــيــــX أعــــضـــاء مــــجــــلس إدارة الــــديــــوان الـــوطــــنيتـــعــــيــــX أعــــضـــاء مــــجــــلس إدارة الــــديــــوان الـــوطــــني

لألراضي الفالحية.لألراضي الفالحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 8 شعـبـان عام 1431 اJـوافق
20 يـــولــيــو ســنــة q2010 يـــعــدّل الــقــرار اJــؤرّخ في 8 ربــيع

األول عـام 1431 اJـوافق 22 فـبـرايـر سـنة 2010 واJـتـضمن
تــعــيـX أعــضـاء مــجــلس إدارة الـديــوان الـوطــني لألراضي

الفالحية ويحرر كما يأتي :
................................... "

- دوبي بـــونــــوة لـــعـــجـــالq £ـــثل الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة
qللفالحة

qثل الغرفة الوطنية للفالحة£ qشيخي ميلود -
............... ( الباقي بدون تغيير ) ............... "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غــشت قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 7 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1431 اJــوافق  اJــوافق 17 غــشت 
ســنــة ســنــة q2010 يـــعــدq يـــعــدّل الــقــرار اJــؤرل الــقــرار اJــؤرّخ في خ في 12 صــفــر عــام صــفــر عــام
Xن تعيXتـضمّن تعيJتـضم واJوافق 8 فبـراير سنة  فبـراير سنة 2009 واJوافق  اJ1430 ا

أعـــضـــاء مــــجـــلـس إدارة الـــديـــوان اجلــــزائـــري اJــــهـــنيأعـــضـــاء مــــجـــلـس إدارة الـــديـــوان اجلــــزائـــري اJــــهـــني
للحبوب.للحبوب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1431 اJوافق
17 غــشت ســنــة q2010 يـــعــدّل الــقــرار اJــؤرّخ في 12 صــفــر

عام 1430 اJوافق 8 فبراير سنة q2009 كما يأتي :

يـــعــــيّن بــــصــــفــــتـــهـم أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــديـــوان
qـــدة ثالث ( 3 ) ســـنـــواتJ qــــهـــنـي لـــلــــحـــبــــوبJاجلــــزائـــري ا

السادة اآلتية أسماؤهم :
- عبد احلـميـد حمـزةq £ثل وزير الـفالحة والـتّنـمية

qرئيسا qالريفيّة
qاليةJثل وزير ا£ qيوسف عتيق -

qثل وزير التجارة£ q عبد احلكيم زبيري -
- طـه حــــــيـــــــدر خــــــالــــــديq £ـــــــثل وزيـــــــر الــــــداخـــــــلــــــيــــــة

qواجلماعات احمللية
- دوبي بــونـــوة لــعــجـــالq رئــيس الـــغــرفــة الـــوطــنــيــة

للفالحة.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 شـو شـوّال عـام ال عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة q2010 يـعـدq يـعـدّل الـقـرار اJؤرل الـقـرار اJؤرّخ في خ في 22 شعـبـان عام شعـبـان عام
Xن تعيXتـضمّن تعيJتـضم واJوافق 15 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2009 واJوافق  اJ1430 ا

Xأعــضــاء مـجــلس إدارة الــصــنـدوق الــوطــني لـلــتــأمـXأعــضــاء مـجــلس إدارة الــصــنـدوق الــوطــني لـلــتــأمـ
عن البطالة.عن البطالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرّخ في 16 شـوّال عام 1431 اJـوافق
25 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة q2010 يـــعـــدّل الـــقـــرار اJـــؤرّخ في 22

شعبان عام  1430 اJوافق 15 يوليو سنة 2009 واJتضمّن
Xأعـضـاء مـجـلس إدارة الـصنـدوق الـوطـني لـلـتـأم Xتعـيـ

عن البطالةq كما يأتي :
"بــعــنــوان  £ـثــلـي األجــراء اJــعــيـنــX مـن اJــنــظــمـات

النقابية للعمال األكثر تمثيال على الصعيد الوطني :
السّـادة :

qمعيزة Xحس -
qعبد القادر جتو -

qبراهيم جبار -
................. (الباقي بدون تغيير) .................."

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 27 م مــــــحــــــرّم عم عــــــام ام 1432 اJ اJــــوافق وافق 2 ي يــــــنــــــايايــــــر
سـنة نة q  q2011  يتـضمن سـحب اعـتمـاد أعـوان اJراقـبةيتـضمن سـحب اعـتمـاد أعـوان اJراقـبة

للضمان االجتماعيللضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرخ في 27 مــــــــحـــــــرّم عـــــــام 1432
اJــــوافق 2 يــــنــــايـــر ســــنـــة q2011 يـــســـحـب اعـــتــــمـــاد أعـــوان
اJــراقـــبــة لــلــضـــمــان االجــتــمــاعـي اJــذكــورين فـي الــقــائــمــة

اJبينة في اجلدول اآلتي :


