
العدد العدد 61
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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 8  رمضان عام   رمضان عام 1427 هـ هـ

اIوافق أواIوافق أوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة 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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جـ) مكتب الزكـاة.
3 - ...... بدون تغيير)".

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 22 يوليو سنة 2006

وزارة الشؤون الدينية واألوقــافوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 26 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1427 اI اIـوافق وافق 22  ي  يــــولولـيــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يـتــــمّم الم الــــقـراررار

الـالـــــــوزاري اIوزاري اIــــشــــتـتـــــرك اIرك اIــــؤرؤرّخ في خ في 9 رب ربــــيـع األوع األوّل عل عـامام
1424 اIوافق  اIوافق 11 مايو سنة  مايو سنة 2003 واIت واIتـضمضمّن تنظيمن تنظيم

مــــــصــــــالح اIالح اIــــديديــــــريريــــــات الات الــــوالئوالئــــــيــــة لة لــــــلــــــشــــؤون الؤون الــــــديديــــنــــــيــــة
واألوقاف في واألوقاف في مكاتب.مكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإنّ األم

rووزير الدولة وزير الداخلية واجلماعات احمللية

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف

rاليّةIو وزير ا

- £ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و£ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و£ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1424 اIــــــــوافق 11 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2003
واIـتـضـمّن تــنـظـيم مـصـالح اIـديــريـات الـوالئـيـة لـلـشـؤون

rالدينية واألوقاف في مكاتب

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــتــــمّم اIـــادّة 2 مـن الـــقــــرار الـــوزاري
اIــشـــتــرك اIــؤرّخ في 9 ربــيـع األوّل عـام 1424 اIــوافق 11
مـايـو سـنـة 2003 واIـتـضـمّن تــنـظــيم مـصــالح اIـديــريــات
الـــوالئــيــــة لــلــشـــؤون الـــديــنــيــــة واألوقـــــاف فـي مــكــاتب

واIذكور أعالهr وحتـرّر كمــا يأتي :

" اIـادّة 2 : تـنـظم مـصـالح مـديـرية الـشـؤون الـديـنـية
واألوقاف بالواليةr كما يأتي :

r1 - ...... بدون تغيير

2 - مـــصــلــــحــــــة اإلرشــــــــاد الـــــديــــني وتــشـــتــمـــــل
عــلى مــا يأتي :

rأ) ...... بدون تغيير

rب) ...... بدون تغيير

وزير الشوزير الشّؤون الدينيةؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد بوعبد اللاللّه غالم الله غالم اللّه

rعن وزير الدولةrعن وزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
األمX األمX العامالعامّ

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير اIاليوزير اIاليّة

مراد مدلسيمراد مدلسي

عن األمX العامعن األمX العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير اIدير العام للوظيفةالعام للوظيفة
العموميةالعمومية

جمال خرشيجمال خرشي

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــــرار رار وزاري موزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 5 رب ربــــيـع األوع األوّل عل عـام ام 1427
اIوافق اIوافق 4 أب أبـريل سنة ريل سنة r2006 يتr يتـضمضمّن وقف اسن وقف اسـتيرادتيراد
الالــــطـيــــور واIور واIــــدخالت ومدخالت ومــــنــــتــــوجوجـات الات الــــدواجن اIدواجن اIــــشــــتــــقـة
ذات اIنشإ و اIسذات اIنشإ و اIسـتقدمة من البلدان التي أعلن فيهاتقدمة من البلدان التي أعلن فيها

تفشي مرض أنفلونزا الطيور.تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةIإنّ وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

rستشفياتIووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
rووزير التّجـارة

- £ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن
rـادّة 21 منـهIال سيّما ا rتمّمIعدّل واIا rقانون اجلمارك

- و£ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
rتمّمIعـدّل واIا rـتـعـلّــق بـحـمـايـة الصّـحة وتـرقيـتهاIوا

rواد من 56 إلى 60 منهIال سيّما ا
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يــهــدف هــذا الـقــرار إلـى حتــديــد كــيـفــيــات وقـف اســتــيـراد
الـــطــــيــــور واIــــدخالت ومــــنـــتــــوجــــات الـــدواجـن اIـــشــــتــــقــــة
اIــتـعــلّــــقــة بــهـــا ذات اIـنــشــإ أو اIـســتــقـــدمــة من الــبــلـدان
الـتي أعـلن فـيـهـا تـفـشي مـرض أنـفـلـونـزا الـطـيـورr والـتي

حتدّد قائمتها £لحق هذا القرار.

اIاداIادّة ة 2 : : تعد قـائمـة البـلدان الـتي أعلن فـيهـا تفشي
اIــــرض مـن اIــــصـــــــالح اخملـــــتـــــصــــــة لـــــلــــــوزارة اIـــــكـــــلّــــــفـــــة
بـالفالحــةr وتـــرســل إلى مصـــالح الــرقابــة عـلى احلـدود

اIعنيـة.

اIــاداIــادّة ة 3 : : إذا لم يـــعـــلن عن تـــفــشـي اIــرض فـي الــبـــلــد
كـلــيــة �ــكن الــقــيــام بـوقـف اسـتــيــراد الــطــيـور واIــدخالت
ومـنـتوجـات الـدواجن اIـشتـقــة اIـتعـلّـــقة بـهــا اIـستـقـدمـة
من اIــنــطــقــة أو من اجلــهـــة الــتي أعــلـن فــيــهــا تــفـشـي هـذا

اIرض.

حتدّد اIـنـطقـة أو اجلهـة اIـعنـية من اIـصـالح اخملتـصة
لــلــوزارة اIـكــلّــفـة بــالـفـالحـة وتــرسل إلى مــصـالـح الـرقــابـة

على احلدود اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـطــبق إجـراء وقف االســتـيــراد أيـضــا عـلى
إدخـال نـفـس اIـنـتــوجـات إلى الـتــراب الـوطــنيr أيـا كـانت

الصفة أو الوسيلة اIستعملة من اخلواص.

اIــاداIــادّة ة 5 : : تــعــد قــائــمــة اIــنـــتــوجــات اخلــاضــعــة لــوقف
االستيراد طبقا Iدونة التعريفة اجلمركية.

اIـاداIـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 5 ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق 4
أبريل سنة 2006.

- و£ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIـــتـــعــلّق

rستهلكIبالقواعد العامّة حلماية ا

- و£ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرّخ في 7
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1408 اIــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة 1988
واIــتـعــلّق بــنـشــاطــات الـطـب الـبــيــطـري وحــمــايـة الــصــحـة

rادّتان 75 و78 منهIال سيّما ا rاحليوانية

- و£قـتـضى األمر رقم 03-04 اIـؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عــام 1424 اIــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلّق
بالقواعـد العامّـة اIطبـقة على عـمليـات استيـراد البضائع

rادّة 3 منهIال سيّما ا rوتصديرها

- و£ـقـتــضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أوّل مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمIعدّل واIا r1990 الّذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 96-66 اIـؤرّخ
في 7 رمـضان عام 1416 اIوافق 27 ينـاير سنة 1996 الّذي

rيحدّد صالحيات وزير الصّحة والسّكان

- و£قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

rالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و£قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 04-319 اIؤرّخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الّـــذي يـــحـــدّد مـــبـــادىء إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصّـــحـــة والـــصّـــحــة

rالنباتية واعتمادها وتنفيذها

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : في إطار أحـكـام اIادّة 3 من األمـر رقم
rـــذكــور أعالهIــؤرّخ في 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003 واI03-04 ا

وزير اIاليوزير اIاليّة

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

وزير الصوزير الصّحة والسحة والسّكانكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

عمار توعمار تو

وزير التوزير التّجـارةجـارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب


