
العدد العدد 71
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

األحداألحد 11 ربيع األول عام ربيع األول عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 11 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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



- يوسف وزيـرr �ثل جامـعة العـلوم والتـكنولـوجيا
r"هـواري بومدين"

- زبــــــيــــــر حــــــمــــــانيr �ـــــــثل الــــــشــــــركــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة
r"سوناطراك - ش.ذ.أ"

- جـــمـــيـــلــــة مـــحـــمــــديr �ـــثـــلــــة الـــشـــركــــة اجلـــزائـــريـــة
r"للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ

- مـحــمـد صــالح بــوزريـبــةr �ـثـل الـوكــالـة الــوطـنــيـة
rلترقية استعمال الطاقة وترشيدها

- عـــــبـــــد احلـــــكـــــــيـم حـــــشـــــيـــــشيr �ـــــثـل جلـــــنــــــة ضـــــبط
rالكهـربـاء والغـاز

- رشــــيــــد بــــســــعــــودr �ــــثل اجلــــمــــعـــــيــــة اجلـــــزائــــريــــة
rلصناعـة الغـاز

- معمر بوشقـيفr �ثل اجلمعية اجلزائرية لترقية
rستهلكHوحماية ا

- ناصر رياض بن داودr �ثل جـمعية حمـاية البيئة
rلبومرداس

rثل نادي الطاقة للصحافة� rمحمد رشاش -
- حــمــيـــد عــفــرةr �ـــثل اHــركـــز الــوطــنـي لــلــدراســات

rندمجة في البناءHواألبحاث ا
- ســـلــــيـــمـــان بـن عـــكــــشـــةr �ـــثـل مـــؤســـســــة األشـــغـــال

rالعمومية والبناء والري - شعباني
- عـبـد الـقـادر بن مـيـلـودr �ـثل اHـؤسـسـة الـعـمـومـية

 rدينة اجلزائرH للنقـل احلضري وشبه احلضري
- عــقـــيـــلــــة بن ســـــالمr �ـــثـــلــــة شـــــركـــــة كــوســـيــدار

rللبنـاء - ش.ذ.أ
- أحــمــد ســويــديr �ــثل اجملــمع الــصــنــاعي إلســمــنت

rاجلـزائر
- مـحـمـد عبـاس بـوراسـيr �ـثل اHـؤسـسـة الـوطـنـية

rللصناعات اإللكترونية
r"ثل شركة "سيفيتال - ش.ذ.أ� rخالد بوعالي -

- حميد بن نـورr �ثل شركـة "سيـيمنس اجلـزائـر -
r"ش.ذ.أ

- بن يـــــــوسـف أراشــــــيـشr �ــــــثـل شــــــركـــــــة "غــــــزال -
r"ش.ذ.م.م

rعهد اجلزائري للتقييسHثلة ا� rينة حامة� -
- عـيـسى زغـمـاتيr �ـثل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـرقـية

rالتجارة اخلارجية
- سـامـيــة سـعـيـديr �ــثـلـة اHـركـز اجلــزائـري Hـراقـبـة

rالنوعية والرزم
- مـــولـــود حـــاج هـــواويr �ـــثل الـــصـــنـــدوق الـــوطـــني

rللتوفير واالحتياط - البنك
rثل الصندوق الوطني للسكن� rمحمد عابد -

- توفيق سنونr �ثل بنك التنمية احمللية.

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 10  شــعــبــان عــام   شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 17  مــايــو مــايــو
سـنة سـنة r 2016 يـحدد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلجـنة r يـحدد الـقائـمة االسـمـية ألعـضاء الـلجـنة
الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Hـــراقــبــةالـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Hـــراقــبــة

النوعية والرزم.النوعية والرزم.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 10 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1437
اHــــوافق 17 مـــايـــو ســـنـــة r2016 حتــــدد الـــقـــائـــمـــة االســـمـــيـــة
ألعـضــاء الـلــجــنـة الــعـلــمــيـة والــتـقــنـيــة لــلـمــركـز اجلــزائـري
Hــراقــبــة الــنــوعــــيــة والـــرزمr تــطــبـيــقـــا ألحــكــــام اHـادة 17
مـكــرر 1 مـن اHـرسـوم التّـنـفـيذيّ رقم 89-147 اHـؤرّخ في
6 مـحرّم عـام 1410 اHوافق 8 غـشت سنة 1989 واHـتضمّن
إنـشاء مـركز جزائـري Hراقـبة الـنوعـية والـرزم وتنـظيمه

وعملهr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :
rـــــثل وزيـــــر الــــتــــجــــارة� r1 - الــــســـــيــــد ســــامـي قــــلي

rرئيسا
2 - الـــســــيـــد ســـيــــد أحـــمــــد بن ســــفـــيـــةr �ــــثل مــــعـــهـــد

rعضوا rباستور باجلزائر
3 - الــسـيــدة كـهــيـنـــة بـطــانr �ــثـلـــة اHـعــهـد الــوطـني

rعضوا rلعلم السموم
4 - الـسـيـدة أمــال عـبـابـسـيـةr �ـثــلـة اHـعـهـد الـوطـني

rعضوا rحلماية النباتات
5 - الـسـيـدة صــبـريـنـة إيـشـوr �ـثــلـة اHـعـهـد الـوطـني

rعضوا rللطب البيطري
6 - الــســـيــدة نــاديــة غــولـــةr �ــثــلــة اHـــعــهــد اجلــزائــري

rعضوا rللتقييس
7 - الـــســــيـــد ســـلــــيـــمــــان الـــعـــربــــانيr �ـــثـل الـــديـــوان

rعضوا rالوطني للقياسة القانونية
8 - السيدة إبتـسام حمادوr �ثلـة الغرفة اجلزائرية

rعضوا rللتجارة والصناعة
9 - الــــســـــيــــد عــــبــــد الــــعــــزيــــز أوشـنr �ــــثل الــــغــــرفــــة

rعضوا rالوطنية للفالحة
10 - الــــســـــيــــد شــــكـــــري بن زعـــــرورr �ــــثل الـــــغــــرفــــة

rعضوا rالوطنية للصناعات التقليدية واحلرف
11 - السـيدة مرª بـوجنونr �ـثلة الـغرفة الـوطنية

rعضوا rائياتHللصيد البحري وتربية ا
12 - السيد فريـد عكوr �ثل اجمللس الوطني حلماية

اHستهلكrY عضوا.

11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3271
11 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م م
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