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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 5  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 30  نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
p 2011 يـتــضـم p يـتــضـمّـن تـعــيـW أعــضـاء جلــنــة تـقــيـيمـن تـعــيـW أعــضـاء جلــنــة تـقــيـيم سـنـة سـنـة 

وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 5 مــحـرّم عـام 1433 اHـوافق
30 نــوفـمـبــر سـنـة 2011  تــعـيّن الـسّـيــدات والـسّـادة اآلتـيـة

أسـمـاؤهمp تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 مـكرّر 1 من اHـرسـوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 واHــتــعـــلّق �ــراقــبــة اجلــودة
وقـــمع الـــغشp اHـــعـــدّل واHــتـــمّمp أعـــضـــاء في جلــنـــة تـــقـــيــيم

وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب :
pرئيسا pثل وزير التجارة¡ pرمضان بوصناجي -
pـــثل وزيـــر الـــدفـــاع الــوطـــني¡ pـــنــور جـــبـــايـــريـــةH -

pعضوا
- عـــبــــد الــــرحــــمـــان مــــوفـقp ¡ـــثـل وزيـــر الــــداخــــلــــيـــة

pعضوا pواجلماعات احمللية
pعضوا pاليةHثل وزير ا¡ pبوبكر دحالل -

- محمد صالـحp ¡ثل وزير التعليم العالي والبحث
pعضوا pالعلمي

- نـعمـان بعـوطةp ¡ـثل وزيـر الصـناعـة واHؤسـسات
pعضوا pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- دلـــيـــلــة حـــمـــامp ¡ــثـــلـــة وزيــر الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
pعضوة pالريفية

- محمد بن سلـيمان منصـوريp ¡ثل وزير الصحة
pعضوا pستشفياتHوالسكان وإصالح ا

- عـــبــــد الـــلـــطــــيف مـــســــتـــيـــريp ¡ــــثل وزيـــر اHـــوارد
pعضوا pائيةHا

- ياسمينة بوطـابةp ¡ثلة وزير التهيئة العمرانية
pعضوة pوالبيئة

- نــــوال عــــنـــقــــاقp ¡ـــثــــلـــة وزيــــر الــــصـــيــــد الـــبــــحـــري
pعضوة pوارد الصيديةHوا

pــثل مـحـافــظـة الـطــاقـة الـذريـة¡ pمــحـمـد بـلــعـمـري -
pعضوا

- غـنـيـة صــنـهـاجـيp ¡ـثـلـة اHــركـز اجلـزائــري Hـراقـبـة
pعضوة pاجلودة والرزم

pــعـــهــد الـــوطــني لـــلــتــقـــيــيسHـــثل ا¡ pبــوعالم عـــتــو -
pعضوا

- رابح مــســيـليp ¡ــثل الــديــوان الــوطـنـي لـلــقــيــاسـة
القانونيةp عضوا.

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 7 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـديل وحتـيـW مـدونـة الـنـشـاطاتن تـعـديل وحتـيـW مـدونـة الـنـشـاطات

االقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التجارياالقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-39 اHـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلّق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

pادّة 6 منهHال سيّما ا pتمّمHعدّل واHا pالسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-41 اHـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
pـــتـــعــلّـــق بــشـــــروط الـــقــــيــــد فـي الــســـجــل الـــتـــجــــاريHوا

pتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 7 شـــوّال عـــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002

pالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-39 اHــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417
اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة p1997 اHــعــدّل واHــتـــمّم واHــذكــور
أعـالهp يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلى تــــعـــديـل وحتـــيــــW مـــدونـــة
الـــنــشـــاطــات االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضـــعــة لـــلـــقــيـــد في الـــســجل

التجاري.

2 :  : تـــرفق مـــدونـــة الــــنـــشـــاطـــات االقـــتـــصـــاديـــة اHــاداHــادّة ة 
اخلـاضــعـة لــلـقــيـد فـي الـســجل الـتــجـاريp اHــعـدّلــة واحملـيّــنـة

بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28
مايو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة


