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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

األربعاء األربعاء 19 رمضان عام  رمضان عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 14 يونيو  يونيو سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



19 رمضان عام  رمضان عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3036
14 يونيو سنة  يونيو سنة 2017 م م

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 26 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 23
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة 82017 يـجـعل مـنــهج إحـصـاء الـوحـدات يـجـعل مـنــهج إحـصـاء الـوحـدات
اHــشــكــلــة Hــســتــعــمــرة اخلــمــائـر واHــشــكــلــة Hــســتــعــمــرة اخلــمــائـر و/ أو الــعــفـنــيــات في أو الــعــفـنــيــات في
احلليب ومـنتـجات احلـليب عن طـريق تقـنيـة حساباحلليب ومـنتـجات احلـليب عن طـريق تقـنيـة حساب

اHستعمرات في اHستعمرات في 25° مr إجباريا.مr إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ وزير التجارة

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 17-25 اHـؤرخ
في 19 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 واHتـضمن تكـليف وزيـر السكن والـعمران واHـدينة

rهام وزير التجارة بالنيابة�

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990
rــتــممHــعـــدل واHا rــتــعـــلق بــرقـــابــة اجلــودة وقــمـع الــغشHوا

rادة 19 منهHالسيما ا

- وبــمـقــتــضـى الــمــرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 453-02
اHـؤرخ في17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـســمــبـر ســنـة

r2002 الذي يحدد  صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي 13-328 اHــؤرخ
في20 ذي القعدة عام 1434 اHوافق 26 سبتمبر سنة 2013
الذي يـحدد شـروط وكيـفـيات اعـتمـاد اخملابـر قصـد حمـاية

 rستهلك وقمع الغشHا

- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 15- 172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

rيكروبيولوجية للمواد الغذائيةHاخلصائص ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 رجب عـام 1435
اHـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الــذي يــجــعل مــنــهج حتــضــيـر
الــعـــيــنــات واحملــلـــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعـــشــريــة قــصــد

rيكروبيولوجي إجبارياHالفحص ا

يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 90-39 الــــمــؤرخ فـي 3 رجـــب عــام 1410

- بـعـنـوان صـنـدوق الـضـمـان والـكـفـالـة اHـتـبادلـة في- بـعـنـوان صـنـدوق الـضـمـان والـكـفـالـة اHـتـبادلـة في
الترقية العقارية : الترقية العقارية : 

rمتصرف r رزاق بارا كر -
- بـن عــبـــد الـــقــادر عـــبــد الـــقـــادرr مــهـــنـــدس دولــة في

rدنيةHالهندسة ا
- لعساكر مصطفىr مهندس معماري.

طـبـقـا لـلـمادة 4 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 323-16
اHـؤرخ في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق 13 ديـســمـبـر
ســــــــنـــــــة 2016  واHــــــذكــــــور أعـالهr يــــــتــــــعــــــX عــــــلـى األعـــــوان
اHــــذكـــوريـن أعالهr أداء الــــيـــمــــX لــــدى احملـــكــــمــــة اخملـــتــــصـــة

إقليميا.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار مـــؤرخ في قــــرار مـــؤرخ في 24 جـــمــــادى األولـى عــــام  جـــمــــادى األولـى عــــام 1438 اHـــوافق اHـــوافق
21 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2017  يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــةr  يـــحــدد الـــقــائـــمــة االســـمــيــة

ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.ألعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

  �ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 24 جــــمـــــادى األولى عــــام
1438 اHــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة r2017 حتــــدد الــــقــــائــــمــــة

rاالسـمــيـة ألعــضـاء الــلـجــنـة الـوطــنـيــة لـلــمـدونــة الـغــذائـيـة
تطبـيقا ألحـكام اHادة 5 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 67-05
اHؤرخ في 20 ذي احلـجة عام  1425 اHوافق 30 ينـاير سنة
2005 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــدونـــة

الــغـــذائــيـــة وحتــديـــد مــهـــامــهـــا وتــنــظـــيــمـــهــا وحتـت رئــاســة
الوزير اHكلف بحماية اHستهلك أو ¤ثلهr كما يأتي : 

- ســــــيــــــد أحــــــمــــــد بــــــعـــــــوشr ¤ــــــثل وزارة الــــــشــــــؤون
rاخلارجية والتعاون الدولي

- صــبــريـنــة إشــوr ¤ـثــلــة وزارة الـفـالحـة والــتــنـمــيـة
rالريفية والصيد البحري

rناجمHثلة وزارة الصناعة وا¤ rرزيقة قندوزي -
- ســمـــيــة يــاسفr ¤ـــثــلــة وزارة الــصـــحــة والــســكــان

rستشفياتHوإصالح ا
- نــــبـــيل نـــنـــصـــيـبr ¤ـــثل وزارة الـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي

rوالبحث العلمي
rاليةHثلة وزارة ا¤ rأميرة غازلي -

- هــــجـــرسـي فـــاضــــليr ¤ـــثـل وزارة اHـــوارد اHــــائـــيـــة
rوالبيئة

- زكـي حــــــريـــــــزr ¤ــــــثـل الــــــفــــــدرالـــــــيــــــة اجلـــــــزائــــــريــــــة
.Xللمستهلك


