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- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

pاحليوانية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 05 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
واHـــتــضـــمن تــعـــمــيم اســـتــعـــمــال الـــلــغـــة الــعـــربــيـــةp اHــعــدل

pادة 21 منهHالسيما ا pتممHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHـتعلق بـالقواعـد العـامة اHطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

pادة 3 منهHالسيما ا pالبضائع وتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 240
اHؤرخ في 13 محرم عام 1411 اHوافق 4 غشت سنة 1990
الــذي يــحــدد شــروط صــنــاعــة األدويــة الـبــيــطــريــة وبــيــعــهـا

pورقابتها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 3 من األمر رقم
03 - 04 اHؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اHوافق 19

pوارد البيولوجيةHركز الوطني لتنمية اHثل ا� -
- �ـــثـــلـــW (2) عـن اHـــــدرســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اHـــــتـــــعــــددة

pالتقنيات
- �ــثــلــW (2) عـن جـــمـــعـــيــــتـــW وطـــنـــيــــتـــW حلـــمـــايـــة

البيئة.

اHــادة اHــادة 5  :  : يــعــW أعـــضــاء جلــنــة الــتــحـــكــيم بــقــرار من
الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــبــيـــئــة Hــدة ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة
لـلـتـجـديـدp بـنـاء عـلى اقـتــراح من الـسـلـطـة الـتي يـنـتـمـون

إليها. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHـادة اHـادة 6  :  :  حتــدد كـيـفـيـات ســيـر الـلـجـنــة في نـظـامـهـا
الداخلي الذي تعده وتصادق عليه.

اHادة اHادة 7  :  : تكلف جلنة التحكيم �ا يأتي :
pعايير اخلاصة باالنتقاءHاقتراح ا -

- دراســة الــتــرشـيــحــات لــلــتــأكــد من مــطــابــقــتـهــا مع
pطلوبةHعايير اHالشروط وا
pانتقاء الترشيحات -

- القيام بتصنيف الترشيحات.

اHـادة اHـادة 8  :  :  يـتمّ الــتـكـفل �ـصـاريف تــنـظـيم اHـسـابـقـة
ومـبــلغ مــكـافـأة اجلــائـزة الــوطـنــيـة لــلـمــديـنـة اخلــضـراء في
إطــار مـــيــزانــيــة الــدولــة بــعــنـــوان االعــتــمــادات اHــمــنــوحــة

للوزير اHكلف بالبيئة.

يــحـــدد نــظــام اHـــســابـــقــة بـــقــرار من الـــوزيــر اHـــكــلف
بالبيئة.

اHادة اHادة 9 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي مـرسـوم تـنـفـيـذي رقمرقم 09 -  - 102 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــحـــــدديــــــحـــــدد
اإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــراإلجـــراءات اHــــطـــبــــقـــة عــــنــــد اســــتـــيـــــراد وتــــصــــديــــر

األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.األدويـة ذات االستعـمـال البيـطــري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

pالريفية
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مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقمرقم 09 -  - 103  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p p2009 يــــــعـــــدليــــــعـــــدل
ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ويـتــمم اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 07 - - 58 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
 12 مــحــرم عــام  مــحــرم عــام  1428 اHــوافق اHــوافق 31 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة 2007

واHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـاتواHـتـضـمن تـنـظـيـم الـصـنـدوق الـوطـني الحـتـيـاطـات
التقاعد وسيره.التقاعد وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
pوالضمان االجتماعي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2  يـولـيـو سـنة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتأمينات االجتماعية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

pتممHعدل واHا pبالتقاعد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

 pتممHعدل  واHا pهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 14 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق 2  يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق
pفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي WـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

pتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام  1409 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 10
اHـؤرخ في 15 ذي احلـجـة عام 1414 اHـوافق 26  مـايـو سـنـة

   pسبقH1994 الذي يحدث التقاعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 04 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واHـتـضمن قـانـون اHـاليـة الـتـكـميـلي لـسـنة p2006 السـيـما

 pادة 30 منهHا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صـفر عام  1429 اHوافق  23  فبـراير سـنة 2008  واHـتعلق

pنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا

يــولــيــو ســنـة 2003 وطــبــقــا ألحــكــام الــقــانــون رقم 88 - 08
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير
ســـنــة 1988 واHــذكـــوريـن أعالهp يـــهـــدف هــذا اHـــرســـوم إلى
حتديد اإلجـراءات اHطـبقـة عند اسـتيـراد وتصـدير األدوية

ذات االستعمال البيطري.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـتــولى اســتــيـراد األدويــة ذات االســتـعــمـال
الــبــيـــطــري مــســتـــوردون مــعــتـــمــدون من الــوزيـــر اHــكــلف
بـالسلطة الـبيطرية حسـب كيفيات يـحددها قرار الوزير

اHكلف بالسلطة البيطرية.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :   :  يــــــتــــــعــــــW عــــــلى مــــــســــــتــــــورد األدويـــــة ذات
االســتــعــمــال الــبــيــطـري أن يــتــمــوّن من اخملــابــر الــصــانــعـة
اHـــعــتـــمـــدة في بـــلـــدهــا األصـــلي مـن الــســـلـــطـــات الــصـــحـــيــة

اخملتصة.

4 :  : يــــــــــجـب أن يــــــــــتــم تــــــــــســــــــــويـق كـل دواء ذي اHـــــــــادة اHـــــــــادة 
استعمال بيطري مستوردp مسبقا في البلد األصلي.

غـــيـــر أنه �ـــكن أن تـــكـــون األدويـــة ذات االســـتـــعـــمــال
البيطري اHـوجهة للوقاية من األمراض غير اHوجودة في
بــلــد اHـنــشـأ ومــعــاجلـتــهـاp مــوضــوع اسـتــيـراد بــعــد مـوافــقـة

الوزير اHكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.

5 :   :  تخـضع األدوية ذات االسـتـعمـال الـبيـطري اHادة اHادة 
اHـــســـتـــوردة أو اHــصـــدرة Hـــراقـــبــة اHـــطـــابـــقــة مـن مــصـــالح

السلطة البيطرية.

اHــادة اHــادة 6 :   :  يــجب أن تـــرفق األدويــة ذات االســـتــعــمــال
الــبــيــطــري اHــســتــوردةp بــشــهــادة الـتــحــالــيل اخلــاصــة بــكل
حـــصـــة تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة اHـــنـــتـــوج Hـــســـتـــلـــزمـــات رخـــصـــة
الــتـــســـويق اجلــزائـــريـــةp اHــؤســـســـة بــالـــقـــانــون رقم 08-88
اHـؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيــة عام 1408 اHـوافق 26 يـنـاير

سنة 1988 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 7 :   :  يـجـب أن حتـرر بـيــانـات وسم األدويـة ذات
االستـعـمال الـبـيطـري اHـستـوردة وجـوباp بـالـلغـة الـعربـية
وبلـغـة أخـرىp تطـبـيـقا لـلـقـانون رقم 91-05 اHـؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991

واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 8 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


