
العدد العدد 27
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 22  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 28 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة 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
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28 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

 rووزير التجارة
rووزير الصناعة وترقية االستثمارات

- �قتـضى اJرسـوم الرّئاسي رقم 07 - 173  اJؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 196
اJـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1425 اJـوافق 15 يــولـيـو
سـنة  2004 واJـتـعلّق بـاستـغالل اJـياه اJـعـدنيـة الطّـبـيعـية

rنبع وحمايتهاJومياه ا
- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اJـشـتـرك اJـؤرّخ في
22  ذي احلجّة عام 1426 اJوافق 22  يناير سنة 2006 الذي

يــحــدّد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اJــيــاه اJـــعــدنــيــة
الـــطـــبــيـــعـــيـــة ومـــيــاه اJـــنـــبع و كـــذا شـــروط مــعـــاجلـــتـــهــا أو

اإلضافات اJسموح بها.
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : تعـدّل أحكام الفقرة 3 من اJادة 10 من
الــقـرار الــوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في 22  ذي احلــجّـة عـام
1426 اJــوافق 22   يـــنـــايـــر ســـنـــة 2006 الـــذي يـــحـــدّد نـــسب

العـناصـر الـتي حتتـويهـا اJـياه اJـعدنـيـة الطـبيـعـية ومـياه
rـسمـوح بهاJنبع و كـذا شروط مـعاجلـتها أو اإلضـافات اJا

وحترّر كما يأتي :
" اJـادّة 10 : ..................- إذا كـان اJـنتـوج يـحـتوي
عـلى أكثر من 1,5 مغ/ل من الـفـليـور يـجب وضع اإلشارة :
«هــــذا اJـــــنــــتــــوج يـــــحــــتـــــوي عــــلى أكـــــثــــر من 1,5 مـغ/ل من
الفـلـيـورr ال يـنـاسب تـغـذيـة الـرّضع واألطـفـال الـصغـار من

أجل استهالك منتظم».
اJاداJادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا الـقرار فـي اجلـريدة الرّســـميّة

للجمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23

فبراير سنة 2008.

وزارة ا?اليوزارة ا?اليّـةـة
قــــــرار قــــــرار  مــــــؤرمــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1429 اJــــــوافق  اJــــــوافق 11
مـارس سـنة مـارس سـنة r 2008 يتـضـم r يتـضـمّن تعـيـX أعضـــاء مـجلسن تعـيـX أعضـــاء مـجلس

إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 3 ربــــــيع األوّل عـــــام 1429
اJـوافـق 11 مـــارس ســنــة 2008 يــعــيّنr تـطــبــيـقــــا ألحــكــام
اJادّة 10 من اJرسـوم التّنـفيذيّ رقم 98-67 اJؤرّخ في 24
شـوّال عام 1418 اJوافق 21 فبـراير سـنة 1998 واJـتضمّن
إنـشــاء صـنـدوق ضــمـان الــصـفــقـات الــعـمــومـيــة وتـنـظــيـمه
وسـيــرهr اJـعـدّلr بــصـفــتـهم أعـضــاء مـجــلس إدارة صـنـدوق

ضمان الصفقات العمومية Jدّة ثالث (3) سنوات :
rمــديــر عـــام لــلــخــزيــنـة rالـســيــد حــاجي بــابــا عــمي -

rرئيسا rاليّةJبوزارة ا
rمــديــــر عـــام لـــلــمـــيــزانـــيــة rالـــســيـــد فـــــريـــد بــقــــــة -

rاليّـةJبوزارة ا
- الـــــســــيـــــد نــــوي خـــــرشيr �ـــــثل وزيـــــر الـــــداخــــلـــــيــــة

rواجلماعات احمللّيـة
- الــســيــد عــبــد الــعــزيــز داليr �ــثل الــوزيــر اJـكــلّف

rباألشغـال العمومية
rكلّف بالسكنJثل الوزير ا� rالسيد علي مدان -

- اآلنـــســـــة غـــنـــيــمـــــة بـــــراهـــيــمـيr �ــثـــلــــة الـــوزيـــر
rكـلّف بالصناعةJا

- الــسـيــد بــشــيــر بــلــغــربيr �ــثل اجلــمــعــيــة اJــهــنــيـة
rاليّـةJؤسسات اJللبنوك وا

- السـيـد الـعـربي سـويـسيr �ـثل اJـهنـيـX بـالـغـرفة
اجلزائريّـة للتجـارة والصناعة.

وزارة ا?وارد ا?ائيةوزارة ا?وارد ا?ائية
قــــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1429
اJاJــــــــــوافق وافق 23 فــــــــــبــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة r2008 يr يــــــــــعــــــــدّل الل الــــــــــقــــــــراررار
الالــــوزاري اJوزاري اJــــــشــــتــــــرك اJرك اJــــؤرؤرّخ خ في في 22  ذي احل ذي احلــــجّــــة عة عــــامام
1426  اJوافق اJوافق 22 يناير سنة يناير سنة 2006 الذي يحد الذي يحدّد د نسبنسب

الالـعـناصناصـر الر الـتي حتتي حتـتويتويـهـا اJا اJـياه اJياه اJـعـدنيدنيـة الة الـطـبيبيـعـيةية
ومومـيـاه اJاه اJـنـبع و كبع و كـذا شذا شـروط معروط معـاجلاجلـتـهـا أو اإلضا أو اإلضـافاتافات

اJسموح بها.اJسموح بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rائيّةJوارد اJإنّ وزير ا
rستشفياتJووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزير اJوارد اJائيةوزير اJوارد اJائية
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات

عمار تـــوعمار تـــو

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير الصناعة وترقيةوزير الصناعة وترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمارحميد الطمار


