
العددالعدد 44 
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 10  رمضان  عام   رمضان  عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 29  يوليو سنة   يوليو سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 10 رمضان   عام   رمضان   عام  1433 هـ هـ

29 يوليو    سنة   يوليو    سنة  2012  م م

وزارة الفالحة والتنمية الروزارة الفالحة والتنمية الرّيفيةيفية
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 9  صــــفــــر عـــــام   صــــفــــر عـــــام 1433
اHـوافــق اHـوافــق 3 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة q2012 يــحــدد قـائــمـة اخلــضـرq يــحــدد قـائــمـة اخلــضـر

واللحوم والفواكه اHعنية بعملية الضبط.واللحوم والفواكه اHعنية بعملية الضبط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية
qووزير التجـارة

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

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام 1410 اHـوافــق أوّل يـنـايـر سـنة
qتمّمHعدّل واHا q1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-309 اHؤرّخ
في 4 شـــوّال عــام 1430 اHــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009
واHــتـــضــمن إنـــشــا ء الــديـــوان الــوطــنـي اHــهــني اHـــشــتــرك

qادّة 5 منهHال سيّما ا qللخضر واللحوم

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-309 اHــــؤرّخ في 4 شــــوّال عــــام 1430
اHـوافـق 23 ســبــتـمــبــر ســنـة 2009 واHـذكــور أعالهq يــهـدف
هـذا الـقـرار إلى حتـديـد قـائـمـة اخلـضـر والـفـواكه والـلـحـوم

اHعنية بعملية الضبط.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : حتــدد الـــقــائـــمــة اHـــذكــورة فـي اHــادّة األولى
أعالهq كمـا يأتي :

* فرع اخلضر :* فرع اخلضر :
qبطاطس موجهة لالستهالك والبذور -

qطماطم صناعية وطازجة -
qثوم أخضر وجاف -
- بصل أخضر وجاف

* فرع اللحوم :* فرع اللحوم :
qحلوم بيضاء �ا فيها الدجاج والديك الرومي -

- حلــــوم حـــــمــــراء �ـــــا فـــــيــــهــــــا األغـــــنـــــــام واألبــــقـــــــار
واإلبـــل واHاعــز.

* فرع الفواكه :* فرع الفواكه :
- حـــمـــضـــيــــات من بـــيـــنـــهـــا الـــبــــرتـــقـــال والـــيـــوســـفي

qوالليمون
qائدةHزيتون �ا فيه زيت الزيتون وزيتون ا -

- تمور التصدير واالستهالك احمللي.

* أخـرى :* أخـرى :
كل مـنتـوج مـصـنف ذو أولـوية مـن طرف الـسـلـطات

العمومـية.

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

حـــــرّر بــــاجلـــــزائــــر في 9 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافـق 3
يناير سنة 2012.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير التجارةوزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يــنــايــر قـــــرار مــؤرقـــــرار مــؤرّخ في خ في 10 صــفــر عــــام  صــفــر عــــام 1433 اHــوافــق  اHــوافــق 4 يــنــايــر 
ســنــة ســنــة q2012 يــفـــرض تــلــقــيح اخلـــيــول ضــد داء الــكــلبq يــفـــرض تــلــقــيح اخلـــيــول ضــد داء الــكــلب
واألنـــــفـــــلـــــونـــــزا ومـــــرض الــــــكـــــزاز والـــــتـــــهـــــاب األنفواألنـــــفـــــلـــــونـــــزا ومـــــرض الــــــكـــــزاز والـــــتـــــهـــــاب األنف

.Wوالرئت.Wوالرئت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-66 اHـؤرّخ
في 22 رمـضان عام 1415 اHوافــق 22 فبـراير سـنــة 1995
الـــذي يــــحــــدّد قــــائـــمــــة األمــــراض احلـــيــــوانــــيـــة الــــتي يــــجب
qالــتــصــريح بــهــا والــتــدابـيــر الــعــامـــة الــتي تــطــبق عــلــيــهـا

qتمّـمHعـدّل واHا
qصالح البيطريةHوبناء على اقتراح من مدير ا -

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 95-66 اHــؤرّخ في 22 رمــضــان عــام 1415
اHــــــوافـق 22 فــــــبــــــرايـــــــر ســــــنــــــة q1995 اHـــــــعـــــــدّل واHــــــتــــــمّـم
واHـــذكـــــور أعـالهq يــهـــدف هـــذا الــقـــرار إلى فـــرض تـــلـــقــيح
اخلــــيــــول ضــــد داء الــــكــــلب واألنــــفــــلــــونــــزا ومــــرض الــــكـــزاز

.Wوالتهاب األنف والرئت


