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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 27 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1437 اIـوافق  اIـوافق 10 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة r2015 يــتـــضــمن جتــديــد تــشــكــيل جلــنــة الــطــعنr يــتـــضــمن جتــديــد تــشــكــيل جلــنــة الــطــعن
اخملـتصـة ~ـوظـفي اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارةاخملـتصـة ~ـوظـفي اإلدارة اIـركزيـة لـوزارة الـتـجارة
واIركز اجلزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالةواIركز اجلزائري Iـراقبة النوعية والرزم والوكالة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.الوطنية لترقية التجارة اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

~ـوجب قـرار مؤرخ في 27 مـحرم عام 1437 اIـوافق
10 نــوفــمــبــر ســنــة r2015 تــتــشــكل جلــنــة الــطــعن اخملــتــصــة

بــــأسالك مـــــوظــــفـي اإلدارة اIــــركـــــزيــــة لـــــوزارة الــــتـــــجــــارة
واIــركـــز اجلــزائــري Iــراقــبـــة الــنــوعــيـــة والــرزم والــوكــالــة

الوطنية لترقية التجارة اخلارجيةr كما يأتي :

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اIـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اIـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم غــرف الـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

rادّة 11 منهIال سيّما ا rتمّمIعدّل واIا rوعملها

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-140 اIؤرخ
في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 اIــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997
rالذي يحـدد قائمـة نشاطـات الصنـاعة التـقليـدية واحلرف

rتممIعدّل واIا

- و~ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1432
اIــــوافق 15 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2011 الـــذي يــــحـــدّد مــــقـــاعـــد
اجلــمـعــيـات الــعـامـة لــغـرف الــصّـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف

rوتوزيعها

- و~ــقــتــضـى الــقــرار اIــؤرخ في 3 شــوال عــام 1436
اIـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2015 الـذي يـحدد شـروط الـترشح
لالنــتـخـاب وكـيـفــيـات تـنـظــيم االنـتـخـابــات وسـيـرهـا عـلى
مــســتــوى مــخــتــلف هــيــئــات غــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة

rواحلرف

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 11 من اIـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 97-100 اIؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417
اIـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واIـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديـد عــدد مـقــاعـد اجلـمــعـيــات الـعـامــة لـغـرف

الصّناعة التقليدية واحلرف وتوزيعها.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـحــدد في اIـلـحـق بـهـذا الــقـرار عـدد مــقـاعـد
اجلـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف لكـل غرفـة لـلـصّـنـاعة الـتـقـلـيـدية

واحلرف وتوزيعها.

3 :  : تــلـغـى أحــكــام الـقــرار اIــؤرّخ في 17 شـوال اIـاداIـادّة ة 
عام 1432 اIوافق 15 سبتمبر سنة 2011 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1436 اIــوافق
28 سبتمبر سنة 2015.
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السيدة أوراد حجيلة

السيدة آكلي نوال

السيد رشيد أحمد

السيد كشيدة علي

الــــــــســـــــيــــــــد هـــــــيــــــــشـــــــــور
عــبــد الرحمان

الــــــــســـــــيـــــــد آيـــت مـــــــوسى
عبد الناصر

السيد بن الشيخ أمحمد

السيد مرغيت مصطفى

السيد بوسالم محمد

السيد حدو عزالدين

السيد بن الشيخ جمال

السيد فريش سفيان

السيد بورويس مراد

السيدة سمروني غنية

تـمــارس رئـاسـة جلــنـة الــطـعن مـهــامـهــا طـبـقــا ألحـكـام
اIـرسوم رقم 84-10 اIؤرخ في 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

وتنظيمها وعملهاr ال سيما اIادة 22 منه.

وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 14 ذي احلــــــجــــــة ذي احلــــــجــــــة عــــــام  عــــــام 1436 اIــــــوافــق  اIــــــوافــق 28
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة r 2015 يـحــد r يـحــدّد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـاتد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـات
الــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرفالــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرف

وتوزيعها.وتوزيعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية


