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22 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2854
27 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 14 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
s2013 يـــحـــدد الـــقـــائـــمـــة االســمـــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة يـــحـــدد الـــقـــائـــمـــة االســمـــيـــة ألعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة

الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Gـــراقــبــةالـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة لـــلــمـــركــز اجلـــزائــري Gـــراقــبــة
النوعية والرزم.النوعية والرزم.

ــــــــــــــــــــــ
- �ـوجب قـرار مؤرّخ في 4 رجب عـام 1434 اGـوافق
14 مــايـــو ســنــة s2013 يــحـــدد الــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء

الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز اجلـزائــري Gـراقــبـة
الـنــوعـيــة والــرزمs تـطــبـيــقــا ألحـكــام اGـادة 17 مـكـرر 1 من
اGرسوم الـتنـفيذي رقم 89 - 147 اGؤرّخ في 6 مـحرم عام
1410 اGوافق 8 غـشت سنة 1989 واGـتضـمن إنـشاء اGـركز

sــراقـبــة الــنــوعــيــة والــرزم وتــنــظـيــمـه وعـمــلهG اجلــزائــري
sتمّمGعدّل واGا

1 - الــســـيــد قــلي ســاميs مـــديــر اجلــودة واالســتــهالك
sرئيسا sبوزارة التجارة

2 - الــســيــد بن ســفـيــة ســيــد أحــمــدs ــثل عن مــعــهـد
sعضوا sباستور للجزائر

3 - الـسـيدة بـطـان كهـيـنةs ـثلـة عن اGـعهـد الـوطني
sعضوة sلعلم السموم

4 - اآلنسة عبابـسية آمالs ثلة عن اGعهد الوطني
sعضوة sحلماية النباتات

sـولـودة مـوالG5 - الـسـيــدة بن بـوعـبــد الـله نـصـيــرة ا
sعضوة sعهد الوطني للطب البيطريGثلة عن ا

6 - اآلنـسـة غـولــة نـاديـةs ـثـلـة عن اGـعـهـد اجلـزائـري
sعضوة sللتقييس

7 - الــســيـد الــعــربـاني ســلــيـمــانs ــثل عن الــديـوان
sعضوا sالوطني للقياسة القانونية

8 - اآلنـــســــة حـــمــــادو ابـــتــــســـامs ــــثـــلــــة عن الـــغــــرفـــة
sعضوة sاجلزائرية للتجارة والصناعة

9 - الـسـيد مـومـو بـالحـاs ثـل عن الـغـرفـة الـوطـنـية

sعضوا sللفالحة
10- السيد سـوامي دليلs ثل عن الغرفة الوطنية

sعضوا sللصناعات التقليدية واحلرف
11- الـــســـيـــد حـــواس اســـمـــاعـــيـلs ـــثل عن الـــغـــرفـــة

sعضوا sائياتGالوطنية للصيد البحري وتربية ا
12- السيد عكو فريدs ثل اجمللس الوطني حلماية

اGـستهـلك وعضـو في اجلمـعية اجلـزائريـة لترقـية وحـماية
اGستهلكs عضوا.


