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25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

21 يونيو  سنة يونيو  سنة 2006  م م

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االستحقاق الوطني للسيد فيليب سوقان.

اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 19 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 215  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــــــــحــحــــــــــــــدّد شد شــــــــــــــروط وكروط وكــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــات �ات �ــــــــــــــارسارســــــــــــة الة الــــــــــــبــــــــــــــيعيع
بـالالــــتـخـفــــيض واليض والـبــــيع اليع الـتـرويرويــــجي والجي والـبــــيع في حيع في حـالالـة
تــــصــــفــــيـة اخملة اخملــــزونزونــــات والات والــــبــــيـع عيـع عــــنــــد مد مــــخــــازن اIازن اIـعــــاملامل
والوالــــبـيــيـــع خع خـارج احملارج احملـالت الالت الـتــــجــــارياريـة بة بــــواسواســــطــطــــــة فة فـتـحتـح

الطرود.الطرود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr الســـيــــمـــا اIـــادّتـــان 85 -4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

rتمّمIعدل واIا rتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIــتــعــلق

rستهلكIبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــتــــضى  الــــقــــانـــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضـان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل  سـنـة 1990 واIــتـعـلق

rتمّمIا rبالوالية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق  23  يـــونــيــو ســنــة 2004
rــمـارسات الـتجـاريةIـطبـقة عـلى اIالذي يـحدد الـقواعـد ا

rادّة 21 منهIال سيّما ا

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 219  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".االستحقاق الوطني "بعد الوفاة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 87 اIــــؤرّخ في 19
رجب عـام 1404 اIـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واIــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اIعدّل

rتمّمIوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : �ـنح وسام بـدرجة "عـهيـد" من مصف
االســـتـــحـــقـــاق الـــوطـــني : "بـــعـــد الـــوفـــاة" لـــلـــفـــقـــيـــد أنــدري

ماندوز.
اIاداIادّة ة 2 :  : يـنشر هـذا اIرسوم في اجلـريدة الرسـميــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427

اIوافق 19 يونيو سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرسرســــــــوم وم رئرئــــــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 220  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ج جــــــــمــــــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 19  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــتــــــضــــــمن ممن مــــــنح وسنح وســــــام بام بــــــدرجدرجــــــة "عة "عــــــهــــيــــــد" من مد" من مــــــصفصف

االستحقاق الوطني.االستحقاق الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهورية
- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اIــادتـان 77 (6 و10)

rو125 ( الفقرة األولى ) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 02 اIــؤرّخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اIــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984
واIــتـضــمن إنـشــاء مـصف االســتـحــقـاق الــوطـنيr الســيـمـا

rادتان 7 و8 (الفقرة 2) منهIا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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25 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1427 هـ هـ

21 يونيو  سنة يونيو  سنة 2006  م م

مــــــرسرســــوم وم تــــــنــــفــــــيــــذي رقم ذي رقم 06 -  - 216  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 22 ج جــــــمــــادىادى
r2006 ــــــــوافق وافق 18  يــــــــونونــــــــيــــــو سو ســــــــنــــــة ةIا Iاألولاألولـى عى عــــــام ام 1427 ا
يــــــــحــحــــــــــــدّد شد شــــــــــروط تروط تــــــــصــــــــــنــــــــــيف اليف الــــــــــبــــــــــذور والذور والــــــــــشــــــــتــــــــــائلائل

وكيفيات تصديقها.وكيفيات تصديقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

r الريفية
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا اIــادّتــان 85  - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 اIـؤرّخ في 27 ذي
احلــجـة  عـام 1425 اIـوافق 6  فـبـرايـر سـنـة 2005 واIــتـعـلق
بـالـبـذور والـشـتـائل وحـمـايــة احلـيـازة الـنـبـاتـيـةr ال سـيّـمـا

rادّة 16 منهIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06-176 اIؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-12 اIـؤرخ
في 4 جـمـادى الثـانـيـة عـام 1410 اIـوافـق أول يـنـايـر سـنة
1990 الـــــذي يـــــحـــــدد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــفـالحـــــةr اIـــــعــــدل

 rتمـمIوا
يرسم  ما يأتييرسم  ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى  ة األولى   :  :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادّة 16 من
الـــقـــانــون رقم 05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عــام 1425
اIـوافق 6  فـبـرايــر سـنـة 2005 واIـذكـور أعالهr يــحـدد هـذا
اIــرسـوم شـروط تـصـنــيف الـبــذور والـشـتــائل وكـيـفـيـات

تصديقها.

2 :  :  تـــقـــسـم الـــبـــذور والـــشـــتـــائل إلى ثالث (3) اIــاداIــادّة ة 
فئات : 

rالبذور والشتائل ما قبل القاعدية والقاعدية -
rصدقةIالبذور والشتائل ا -
- البذور والشتائل اIوحدة.

اIـــــاداIـــــادّة 3 : :  تـــــمـــــارس مـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــصـــــديق حتت
مراقـبـة الـسـلـطة الـوطـنـيـــة الـتقـنـيـــة الـنـباتـيـــة عـمـلـيــة
تـصديق البـــذور والشتـائل  في مفهـوم أحكام اIادّة 3 من
الــقــانـون رقم  05-03 اIــؤرّخ في 27 ذي احلــجــة  عـام 1425

اIوافق 6  فبراير سنة 2005 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة 24   :  : يـؤدي الـبـيع الـتـرويـجي اIـنـجـز دون أن
يــكــون مــوضــوع تــصــريـح مــســبق و/أو إعالن و/أو يــخص
سلعـا غيـر معـلنة و/أو ¤  مـخالـفة ألحـكام اIادّة 9 من هذا
اIـرســومr إلى وقــفه فــورا  حـتـى يـســوي مــرتـكب اخملــالــفـة

وضعيته.

اIاداIادّة 25   :  : يؤدي الـبيع فـي حالـة تصـفيـة اخملزونات
اIـــمــارس دون أن يـــكــون مـــوضـــوع تــصـــريح مـــســبق و/أو
إعالن و/أو يخص سـلعـا غيـر معـلنـة إلى وقفه فـورا حتى

يسوي مرتكب اخملالفة وضعيته.

26  :  : يـؤدي الـبيع عـنـد مخـازن اIـعامل اIـنـجز اIاداIادّة ة 
دون أن يـكــون مـوضــوع تــصـريح مــسـبق و/أو إعالن و/أو
منجز خارج اIـنشآت اIهيأة لذلـك و/أو يخص سلعا غير
مـــعـــلــنـــة إلـى وقـــفه فـــورا حـــتى يـــســـوّي مـــرتـــكب اخملـــالـــفــة

وضعيته.

اIــاداIــادّة 27  :  : يـــؤدي الـــبــــيع خـــارج احملـالت الـــتـــجـــاريـــة
بـواسطة فـتح الطرود اIـمارس دون تصـريح مسبق و/أو
إعــالن و/أو منجـز خارج احملالت واألمكـان واIساحات أو
الـــســـيـــارات  اIـــعـــدة لــذلـك و/أو خـــارج اIـــدة احملــددة و/أو

يخص  سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة اIعنية.

اIــــاداIــــادّة 28  :  : كل إشـــــهــــار  يــــقــــوم به عــــون اقــــتــــصــــادي
�ـارس البـيع بالـتخـفيـض والبـيع التـرويجي والـبيع في
حــالــة تــصــفــيـــة اخملــزونــات والــبــيع عـــنــد مــخــازن اIــعــامل
والــبــيع خــارج احملالت الــتــجــاريــة بــواســطــة فــتح الــطـرود
يـكــون مـضـمـونه تـضـلــيـلـيـاr  يـشـكـل �ـارسـة جتـاريـة غـيـر
نـزيهـة ويعـاقب عـليـها طـبقـا ألحكـام اIادّة 38  من الـقانون
رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جمادى األولى عام 1425 اIوافق

 23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIاداIادّة 29  :  : زيادة عـلى الـعقـوبات اإلداريـة اIنـصوص
عـــلـــيـــهـــا فـي هـــذا اIـــرســـومr �ـــكـن اتـــخـــاذ إجـــراءات حـــجـــز
ومـصـادرة السـلع مـوضـوع اخملالـفـات اIنـصـوص علـيـها في
اIواد من 23 إلى 28 أعاله وكذا العـتاد والتجـهيزات التي

استعملت الرتكابهاr وذلك طبقا للتشريع اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 30  : : في حـــالـــــة الـــعــــــود r تـــطــبـــق الــعـــقـــوبــة
اIنـصــوص عـلـيهـــا في الـفقــــرة األولى من اIـــادة 47 من
الـــقـــانــــــون  رقم 04-02 اIــؤرّخ في 5 جـــمـــادى األولى عـــام

1425 اIوافق  23  يونيو سنة 2004 واIذكور أعاله.

31  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1427
اIوافق 18 يونيو سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم




