
العدد العدد 42

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األحد األحد 22 شوال عام  شوال عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 16 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الصناعة وا=ناجموزارة الصناعة وا=ناجم

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 29 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 28
ربيع ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2017 يعـدل القـرار اHؤرخ في q يعـدل القـرار اHؤرخ في 19 ربيع 
األول عــام األول عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 10 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2015 الــذي الــذي
يـحدد القائـمة االسميـة ألعضاء مجلـس إدارة الهيئةيـحدد القائـمة االسميـة ألعضاء مجلـس إدارة الهيئة

اجلزائرية لالعتماد " أجليراك ".اجلزائرية لالعتماد " أجليراك ".
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام  1438
اHــوافق 28 يـــنــايــر ســنــة q2017 تــعــدل الـــقــائــمـــة االســمــيــة
ألعـضـاء مـجـلـس إدارة الــهـيـئـة الـجــزائـريـة لالعـتـمـاد
" أجليـراك " احملددة في الـقرار اHؤرخ فـي 19 ربيـع األول
عــــام 1436 اHــــــوافق 10 يـــنـــايــــر ســـنـــة  2015 الـــذي يـــحـــدد
القـائمـة االسمـيـة ألعضـاء مجـلس إدارة الهـيئـة اجلزائـرية

لالعتماد " أجليراك "q كما يأتي : 
" .......................(بدون تغيير)........................

qــــثل وزيــــر الـــدفــــاع الــــوطـــني� qركــــيـــبـي حـــمــــيـــد -
qعضوا

................. (الباقي بدون تغيير) .................. ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 11 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 8
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2017 يـتضـمن تـعـيـX أعضـاء الـلـجـنةq يـتضـمن تـعـيـX أعضـاء الـلـجـنة

الوطنية لترقية التنافسية الصناعية.الوطنية لترقية التنافسية الصناعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 11 جـمـادى األولى عام 1438
اHــــوافق 8 فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2017 يـــعـــX األعــــضـــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمq تـطبيقـا  ألحكام اHادة 11 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 16-163 اHــؤرخ في 26 شــعــبــان عــام 1437 اHــــوافـق 2
يــونــيــو ســنـة 2016 الـــذي يــحــدد كــيــفــيــات تــســيــر حــســاب
التخصيص اخلاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق
الـوطـني لـتـأهـيل اHـؤسـسـات الـصـغـيـرة واHـتـوسطـة ودعم
االسـتـثـمـار وترقـيـة الـتـنـافسـيـة الـصـنـاعيـة"q في الـلـجـنة

الوطنية لترقية التنافسية الصناعية :
qـناجمHـثل وزير الـصـنـاعـة وا� qعـبـد العـزيـز قـنـد -

qرئيسا
qــنـاجمHـثل وزيــر الـصــنــاعـة وا� qســعـيــد مـعــيــوف -

qعضوا
qعضوا qاليةHثل وزير ا� q §أحمد صا -

qــثل وزيــر الــدفــاع الــوطــني� qاحــمــد بــوعــمــرانـي -
qعضوا

- مـــخــــتــــار سالميq �ــــثل وزيــــر الــــتـــعــــلــــيم الــــعـــالي
qعضوا qوالبحث العلمي

- رشـيــد سـاعيq �ــثل الـغــرفـة اجلـزائــريـة لـلــتـجـارة
والصناعةq عضوا.

تـتـولى أمانـة الـلجـنـة الوطـنـيـة لتـرقـية الـتـنافـسـية
الصناعية اHديرية العامة للتنافسية الصناعية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــارس قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 29 مــارس 
ســـنـــة ســـنـــة q2017 يــــحـــدد الـــشـــعــــار واخلـــصـــائص الــــفـــنـــيـــةq يــــحـــدد الـــشـــعــــار واخلـــصـــائص الــــفـــنـــيـــة

اجملسدة للوسم اإلجباري.اجملسدة للوسم اإلجباري.
ــــــــــــــــــــــــــ

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

 qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

 qناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 اHـؤرخ
في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 اHــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة
2017 واHتعلق بشروط وضع وسم اHطابقة للوائح الفنية

qطابقةHوكذا إجراءات اإلشهاد با qوخصائصه

يقــرر ما يأتي :يقــرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 12 من اHـرسوم
الــتــنـفــيــذي رقم 17-62 اHــؤرخ في 10 جــمــادى األولى عـام
1438 اHوافق 7 فبراير سنة 2017 واHتعلق بشروط وضع

وسم اHـطـابـقة لـلـوائح الـفنـيـة وخـصائـصهq وكـذا إجراءات
اإلشـهاد بـاHـطـابقـةq يـهـدف هذا الـقـرار إلى حتـديد الـشـعار

واخلصائص الفنية اجملسدة للوسم اإلجباري. 

اHادة اHادة 2 :  : يـجسـد وسم اHطابـقة اإلجـباري "م ج" الذي
يعـني "مـطـابـقة جـزائـريـة" بـشعـار عـلى شـكل رمـز بـسيط
ومـتــوازن وواضـح �ثل بـاحلرفـX بالـلغـة العـربية "م ج"

مشكال دائرة في وسط قسيمة بيضاء (الشكل 1).

الشكل الشكل 1
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3 : : حــتى ال يــؤثــر عــلى وضــوحه أي شيءq تــتم اHـادة اHـادة 
حـمــايــة الــفــراغ احملــيط بــالـشــعــار بــقــســيـمــة مــربــعــة طـول
ضلعها 4 سم في كل جهةq الذي �ثل إطاره الفني (الشكل 2).

جانب القسيمة
4 سنتيمتر

الشكل الشكل 2
�ـكن أن يكون اإلطـار الفني �ـثابة سـطح للدعم في
حـالــة االســتـخــدام عـلـى خـلــفـيــات خــاصـة وخــلــفـيــات ألـوان

وصورة فوتوغرافية.
اHادة اHادة 4 : : بالنسبـة لألسطح البيضـاءq يجب استعمال

حاشية سوداء بـسمك 3 ملم داخل القسيمة (الشكل 3).

جانب القسيمة
4 سنتيمتر

حـافة 3 مـيلـيـمـتر

الشكل الشكل 3
اHـادة اHـادة  5 : : يـعــد حــجم الـشــعــار عـلى شــكل مــربع طـول

ضلعه 4 سم (�ا في ذلك اإلطار الفني). (الشكل 4).

جانب القسيمة
4 سنتيمتر

جانب القسيمة
4 سنتيمتر

الشكل الشكل 4

اHادة اHادة 6 : : يعد الشعار النموذجي بدون اإلطار الفني
بقطر 3 سم. (الشكل 5).

قطر الشعار
3 سنتيمتر

اHـادةاHـادة 8 :  : إذا اشــتــرطت الـالئــحــة الــفـنــيــة وإذا كــانت
طــبـيــعــة اHــنــتــوج تــســمح بــذلكq فــإن الــعالمــات اHــتــعــلــقـة
بـتعريف هيئـة تقييم اHطـابقة اHؤهلـة وكذا مرجع شهادة

اHطابقةq يجب أن تظهر أسفل اإلطار الفني للشعار.

اHادة اHادة 9 :  : �نعq منعـا باتاq تمديد أو تقليب أو عطف
الشعار أو تغيير ألوانه كما هو مبX في األشكال أدناه.

تمديد نحو األعلىتمديد في العرض
أو األسفل

وضع العالمة على خلفية
ملونة بدون اإلطار الفني

تمديد جانب واحد

اHـــادة اHـــادة 10 : : يــــنـــشـــر هــــذا الـــقـــرار فـي اجلـــريـــدة الــــرســـمـــيـــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في أول رجب عام 1438 اHوافق 29 مارس
سنة 2017.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 29 رجب عـــــام  رجب عـــــام 1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 26 أبـــــريل أبـــــريل
سنـة سنـة q2017 يعـدل القرار اHؤرq يعـدل القرار اHؤرّخ في خ في 13 رمضان عام رمضان عام
1436 اHــــوافق أو اHــــوافق أوّل يــــولــــيـــو ســــنـــة ل يــــولــــيـــو ســــنـــة 2015 واHــــتــــضـــم واHــــتــــضـــمّن

تـعـيـX أعــضـاء مـجـلس الـتـوجـيـه واHـراقـبـة لـلـوكـالـةتـعـيـX أعــضـاء مـجـلس الـتـوجـيـه واHـراقـبـة لـلـوكـالـة
الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

ــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 29 رجب عـام 1438 اHـوافق
26 أبــريل ســنـــة q2017 تــعــدل الــقــائـــمــة االســمــيــة ألعــضــاء

مــجـلس الــتـوجــيه واHـراقــبـة لــلـوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــطـويـر
اHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHـتـوسـطـة احملـددة �ـوجب الـقـرار
اHؤرّخ في 13 رمـضان عام 1436 اHوافق أوّل يـوليـو سنة
2015 واHتضمّن تعـيX أعضاء مجلس الـتوجيه واHراقبة

لـــلــــوكـــالـــة الـــوطــــنـــيـــة لـــتـــطــــويـــر اHـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة
واHتوسطةq اHعدلq كما يأتي :

" - ..................................... (بدون تغيير حتى)
- بورجوان عليq �ثل وزير التجارة.

...................(الباقـي بدون تغـيير).................. ".

الشكل الشكل 5
qادة 7 : : لكي ال تـتغـير قـروئيـة الشعـار النـموذجيHادة اHا
يـحدّد احلـجـم األدنى لـهـذا األخـير بـ 1/4 الـذي �ـثل اإلطار
الـــفـــني بـ (1 سـم عـــلى 1 سـم) وبـــقــــطـــر (0,75) سـم لـــلــــرسم

البياني لوحده.


