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قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 27  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 25
أكــتـوبــر ســنـة أكــتـوبــر ســنـة q q2011  يــتـضــم يــتـضــمّن تـعــيـX أعــضـاء جلــنـةن تـعــيـX أعــضـاء جلــنـة

تكييف العقوبات.تكييف العقوبات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اJــوافق 25 أكـــتــوبــر ســنــة 2011 تــعــيّـن الــسّــيـــدة والــسّــادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اJــادّة 4 مـن اJــرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذي رقم 05-181 اJــؤرّخ في 8 ربــيع الـــثــاني عــام
1426 اJوافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحـدد تشكيلة جلنة

تـكيـيف الـعقـوبات وتـنـظيـمهـا وسـيرهـاq أعـضاء في جلـنة
تكييف العقوبات :

qرئيسا qقاض باحملكمة العليا qبداوي علي -
- بـوربـالـة فـيـصلq  ـثل عن اJـديـريـة الـعـامة إلدارة

qعضوا qالسجون وإعادة اإلدماج
- بـــــوذراع اجلــــمـــــعيq  ـــــثل عـن اJـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة

qعضوا qللشؤون القضائية والقانونية
qعضوا qمدير مؤسسة عقابية qبوذريع محمد -

qعضوا qطبيب عام qبوشنافة بلقاسم -
qـدرسة العـليا لـلقضاءJأسـتاذة با qمطالوي عـائشة -

qعضوا
qأســتــاذ جـــامــعي في احلــقــوق qلــنــور عــبـــد الــرحــيم -

عضوا.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1431 اJــوافق  اJــوافق 5
مـايــو ســنـة مـايــو ســنـة q2011 يــعــدq يــعــدّل الـقــرار اJــؤرل الـقــرار اJــؤرّخ في خ في 9 صــفــر صــفــر
عـام عـام 1431 اJـوافق  اJـوافق 25 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة 2010  الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـقائمـة االسميـة ألعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنيةالـقائمـة االسميـة ألعضاء الـلجـنة العـلميـة والتقـنية

للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزم.للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431
اJوافق 5 مايـو سنة q2011 تعدّل أحـكام القرار اJؤرّخ في
9 صـفر عام 1431 اJوافق 25 ينـاير سـنة 2010 الـذي يحدد
الــقــائـمــة االســمــيـة ألعــضــاء الــلـجــنــة الــعـلــمــيــة والـتــقــنــيـة

للمركز اجلزائري Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
" تـعX الـسـيـدات والـسادة اJـذكـورة أسـمـاؤهم أدناه
أعـضاء في الـلـجـنة الـعـلـميـة والـتـقنـيـة لـلمـركـز اجلـزائري

Jراقبة النوعية والرزمq كما يأتي :
1 - قــلي ســاميq مــديــر اجلــودة واالســتـهـالك بـوزارة

qرئيسا qالتجارة
( الباقي بدون تغيير)".

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 26 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 29
مـــايـــو ســـنــة مـــايـــو ســـنــة q2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــةq يـــجــعـل مــنـــهج حتـــضـــيـــر الــعـــيـــنــة
لــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتيلــلـــمــواد الــدســـمــة ذات األصل احلـــيــواني و الـــنــبــاتي

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

-  �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اJؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اJـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اJؤرخ في 3 رجب عام  1410 اJوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اJؤرخ في 17 شوال عام   1423 اJوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اJؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اJوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةJتعلق بتقييم اJ2005 وا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اJـــشــــتــــرك اJـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اJوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واJـتعـلق باJـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك

- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اJـشـتـرك اJؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام  1422 اJـوافق 14 فـبـرايـر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اJــــواد اJــــضــــافــــة اJـــرخـص بــــهـــا فـي اJـــواد

qالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 19 من اJـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اJـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اJــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اJــعــدل واJــتـــمم واJــذكــور
أعالهq يـهـدف هذا الـقـرار إلى جـعل مـنـهج حتـضيـر الـعـيـنة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اJـادةاJـادة 2 :  : من أجل حتــضـيــر الـعــيـنــة لـلــمـواد الــدسـمـة
ذات األصل احلـــيـــواني والـــنــبـــاتيq فـــإن مـــخـــابــر مـــراقـــبــة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اJعتمدة لهذا الغرضq ملزمة

باستعمال اJنهج اJبX في اJلحق اJرفق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اJـنـهج من طـرف اخملـبـر
عند األمر بإجراء خبرة.


