
العدد العدد 33
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

األحد األحد 29 شعبان شعبان عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 5 يونيو يونيو سنة  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



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 29 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
5 يونيو سنة  يونيو سنة 2016 م

- الـــســـيــد ســـمـــيــر دريـــسيr �ـــثل وزارة الـــصــنـــاعــة
rعضوا rناجمHوا

rــثـلـــــة وزارة الـطــاقـــة� rالـســيـــدة جنــيــــة لـعــلــق -
rعضــوا

- الـــــــســـــــيــــــــــــد جـــــــمـــــــــــال فـــــــــــورارr �ـــــــثــــل وزارة
rــــســــتـــــشــــفــــيــــــــاتHالــــصــــحـــــــــة والــــســــكــــــــــان وإصــــالح ا

rعضــــوا

rــالــيـةHــثل وزارة ا� rالــســيــد عــبـد الــكــر² مــداني -
rعضوا

- الـــــســـــيـــــدة زهـــــرة أوزانيr �ـــــثـــــلـــــة وزارة اHــــوارد
rعضوا rائية والبيئةHا

- الــســيــد أحــمــد بن شــعـــبــانr �ــثل وزارة الــتــعــلــيم
rعضوا rالعالي والبحث العلمي

 - الـــــــســــــيـــــــــد شـــــــكــــــــــري بن زعـــــــرورr �ـــــــثل وزارة
rالـتـهـيـئـة الـعـمـرانـية والـسـيـاحـة والـصـنـاعـات الـتـقـلـيـدية

rعضوا

 - السيدة شافـية عبد النورr �ـثلة اجمللس الوطني
حلماية اHستهلكr عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق قــرار مــؤرخ فـي قــرار مــؤرخ فـي 12 جـــمــادى الـثــانـيــة عــام  جـــمــادى الـثــانـيــة عــام 1437 اHـوافق 
21 مارس سنة  مارس سنة r2016 يجعل مـنهج مراقبة استقرارr يجعل مـنهج مراقبة استقرار

اHـنـتـجـات اHـعـلبـة واHـنـتـجـات اHـمـاثـلـة لـهـا إجـبـاريااHـنـتـجـات اHـعـلبـة واHـنـتـجـات اHـمـاثـلـة لـهـا إجـبـاريا
(استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريـــــدة الـرسـمـيــــــة - الـعــــدد 26 اHـــــؤرخ فــــي
20 رجـــــــب عــــــــــــــــــام 1437 اHــــــــــــوافـــــــــق 28 أبــــــــــــريــــــــل

سنـــــة 2016.

الـصــفـحـة r28 اHـلـحقr الــعـمـود الــثـانيr شــكل بـيـاني
لتفسير النتائج :

- بدال من :  - بدال من :   حتديد شكل التغليفات

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ :   تغيير في شكل التغليفات

................... (الباقي بدون تغيير) ...................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 3  جــمــــادى الــثــانــيــة  جــمــــادى الــثــانــيــة
يـــحــدّد  rيـــحــد r2016 ــوافق 12  مـــارس ســـنـــة   مـــارس ســـنـــةHــوافق  اH1437 ا عــــام عــــام 
كـــيــفــيـــات مــتــابــعـــة وتــقــيــيـم حــســاب الــتـــخــصــيصكـــيــفــيـــات مــتــابــعـــة وتــقــيــيـم حــســاب الــتـــخــصــيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 014-302 الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق
الـــوطـــني لـــتــطـــويـــر الــفـن والــتـــقـــنــيـــة والـــصــنـــاعــةالـــوطـــني لـــتــطـــويـــر الــفـن والــتـــقـــنــيـــة والـــصــنـــاعــة

السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rووزير الثقافة

- �ـــقـــتــــضى الـــقـــــانـــــون رقــم 84-17  اHــــؤرّخ فـي 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 90-21  اHـؤرّخ فـي 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضـى الــقـــانــــون رقــم 97-02  اHــؤرّخ فـي 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة r1998 ال ســيــمـــا

rمنـه اHادّة 90 

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 99-11  اHـؤرّخ فـي 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
rـتمّـمHعــدّل واHا r2000 الــيـة لسـنـةHتـضمّـن قــانــون اHوا

rادّة 89 منـهHال سيما ا

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقــم 09-01  اHــــــؤرّخ فـي 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمّن
قـــانــــون اHــالــــــيــة الــتــكــمـــــيــلي لــســنــــة r2009 ال ســيــمـــا

rادّة 85 منـهHا

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 09-09  اHـؤرّخ فـي 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة r2010 ال ســيــمـــا

rادّة 65 منـهHا

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 10-13  اHـؤرّخ فـي 23
مـــــحــــــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2010
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة r2011 ال ســيــمـــا

rادتان 73 و75 منـهHا


