
العدد العدد 68
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 27 صفر صفر عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 27 نوفمبر سنة نوفمبر 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
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27 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2016 م

r(DINP) الدي - إزونونيل فتاالت -
r(DIDP)الدي - إزودسيل فتاالت -

.(DNOP) الدي - ن - أكتيل فتاالت -
rـادّة ة 9 :  : يـجب أن حتـتـوي أدوات الـعنـايـة بـاألطـفالHـاداHا
وال ســـيـــمـــا مــــنـــهـــا الـــرضــــاعـــات واHـــصـــاصــــات واحلـــلـــمـــات

.A على البسفنول Yوحلقات التسن
10 :  : عالوة عـــلـى بـــيـــانــــات الـــوسم اHــــنـــصـــوص اHــاداHــادّة ة 
عــــلـــيـــهــــا في الــــتـــنـــظـــــيـم اHـــعـــمــــول بـهr يــــجب أن يـــوضـع
البيـان : "مطـابق Hتطلبـات األمـن" "مطـابق Hتطلبـات األمـن" من قبــل اHصنـّـع أو
اHـسـتـورد بـطـريـقة مـرئـيـة ومـقـروءة وغـيـر قـابـلـة لـلـمـحو

على أداة العناية باألطفال أو على غالفها.
11 :  : تـــرفق كل أداة عـــنـــايـــة بـــاألطـــفـــال بـــدلـــيل اHــاداHــادّة ة 
rإذا لــزم األمـر rاســتــعــمــال يــشــيــر إلى طــريــقــة تــركــيــبــهــا

ويحدد طريقة وشروط واحتياطات االستعمال.
rيـحرّر الدليل بـاللغة الـعربية وعلـى سبيل اإلضافة
بـــلـــغــة أو لـــغــات أخـــرى ســـهــلـــة االســـتــيـــعــاب لـــلـــمــســـتـــهــلك
وبـطـريـقـة مـرئـيـة ومـقـروءة بـوضـوح وغـيـر قـابـلـة لـلـمـحو

طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يــجب عـلى اHـصـنـع أو اHـسـتـورد أن يـقـدم
شـهادة مـطابـقــة مسـلّـمـة من هـيئـة أخـرى معـتـمدةr تـثبت
أن اHنـتوج مـطابق لـلمـتطـلبـات اHنـصوص عـليهـا في هذا

النظام التقني.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : تــشـمل اHــنــتـوجــات اخلـاضــعــة ألحـكــام هـذا

النظام التقني على اخلصوصr ما يأتي :
rاألسـرّة -

rاألسرجة واألحزمـة -
rثبتة على سند مثل الطاولةHقاعد اHا -

rكراسي االستلقاء -
rمقاعد وكراسي احلمام -

rمقاعد إضافية لعربات األطفال -
rمقاعد الدرجات -

r(مقياس احلرارة) محرار احلمام -
rأحواض احلمام -

- أسرّة وعربات األطـفال وسيارات األطفـال القابلة
rللتحويل لطفل واحد أو أكثر

- أســـرّة ثـابــتـــة وقــابـلــــة لـلـطـي طــولــهــا مــحـصـــور
r90 سم و140 سم Yب

rراقدHهود واHالقفف وا -
rطاوالت للتقميط -

rحامل الطفـل -
rالكراسي العالية -

rشاياتHا -
rأطر األطفال -

rحواجز السالمة -
rاحللمات -

rصاصاتHا -
rYحلقات التسن -

- الرضاعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 23 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 25
ســـبـــتــبـــمــرســـبـــتــبـــمــر ســـنــة  ســـنــة r2016 يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في  يــعـــدل الــقـــرار اHــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 18  فــبـــرايــر ســـنــةفــبـــرايــر ســـنــة
2016 واHـتــضـمن تـعــيـY أعــضـاء الـلــجـنــة الـقـطــاعـيـة واHـتــضـمن تـعــيـY أعــضـاء الـلــجـنــة الـقـطــاعـيـة

للصفقات العمومية لوزارة التجارة.للصفقات العمومية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1437
اHـوافق 25 سـبـتبـمـر سـنة r2016 يـعـدل الـقـرار اHؤرخ في
9 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق 18 فـبـرايـر سـنـة 2016
واHـتـضـمـن تـعـيـY أعــضـاء الـلـجــنـة الـقـطــاعـيـة لـلــصـفـقـات

العمومية لوزارة التجارةr كما يأتي :
�ـثل الــوزيـر اHــكـلف rالـســيـد عـمــارة بـوســحـابــة -"

rرئيسا rبالتجارة
�ـــثـل الــــوزيـــر اHــــكــــلف rالــــســــيــــد أحــــسن زنــــطــــار -

بالتجارةr نائبا للرئيس.
- األعضاء الدائمون :- األعضاء الدائمون :

�ــثل الـــوزيــر اHـــكــلف rالــســـيــد مــحـــمــد لـــعــمـــوري -
rبالتجارة

�ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكــلف rاآلنــســـة فــاطــمـــة عــيـــاشي -
rبالتجارة

�ـــثل الــوزيـــر اHــكــلف rالــســـيــد بن يـــوسف مــقــدم -
r(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

�ــثل الـوزيــر اHــكـلف rالــســيـد مــصــطـفى مــرغــيت -
rبالتجارة

- ................. (الباقي بدون تغيير) ..................
- األعضاء اHستخلفون :- األعضاء اHستخلفون :

�ـثــلـة الــوزيـر اHــكـلف rزوهــدي Yالـســيـدة يــاسـمـ -
r(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

- ................ (الباقي بدون تغيير) ................ ".


