
العدد العدد 10

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة 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



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 6  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1437
11 يـــولــــيــــو ســــنـــة  يـــولــــيــــو ســــنـــة r2016 يــــتــــضـــمـr يــــتــــضـــمـّـنـن الــــمـــوافـق الــــمـــوافـق 
اعــــــتــــــمــــــاد الـــــنــــــظــــــام الـــــتــــــقــــــنـي الــــــذي يــــــحـــــداعــــــتــــــمــــــاد الـــــنــــــظــــــام الـــــتــــــقــــــنـي الــــــذي يــــــحـــــدّد
مــــتـــــطـــــلــــبـــــات األمن ألدوات الـــــعــــنـــــايـــــة بــــاألطـــــفــــالمــــتـــــطـــــلــــبـــــات األمن ألدوات الـــــعــــنـــــايـــــة بــــاألطـــــفــــال

(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 68 الـصـادر في 27 صـفـر
عام 1438 اHوافق 27  نوفمبر سنة 2016.

1- الصفحة r18 العمود r2 اHادة r7 اHطة 2 :

- بدال من :- بدال من : " الدي يوتيل ......".

- يقــــــرأ : - يقــــــرأ : "  الدي بوتيل ......".

2- الـــصـــفـــحـــة r19 الـــعـــمـــود األولr اHـــادة r9 الـــســـطـــر

األول :

- بدال من :- بدال من : " يجب أن حتتوي ......".

- يقــــــرأ : - يقــــــرأ : "  يجب أن ال حتتوي ......".

................. (الباقي بدون تغيير) ................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23  مــحــر  مــحــرّم عــام م عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2016 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن إنـــشــاءن إنـــشــاء

مخبر بيطري جهوي ببشار.مخبر بيطري جهوي ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى اHرسـوم الـتّــنـفــيـذيّ رقـم 148-93
الــمــؤرّخ فـي 2 مــحــرّم عـام 1414 الــمــوافـق 22 يــونــيـو
ســنـة 1993 والـمــتــضـمـّـن تــعــديـل الـقــانــون األسـاسـي
لـلــمــعـــهــد الــوطــنـي لـلـــصــحــة الــحــيــوانـــيــة وتــغــيــيــر
تــــســـمــــيــــتــه لــــيــــصــــبـح الــــمــــعــــهــــد الــــوطــــنـي لــــلــــطـب

rتمّمHا rالبيطري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-242 اHؤرّخ
في 20 ذي احلـــجّـــة عــام 1437 اHــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة
2016 الـــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة

rالريفية والصيد البحري
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 2 أبــريل ســنــة 1997
واHــتـضــمّـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــعــهــد الـوطــنـي لـلــطب

rتمّمHعدّل واHا rالبيطري

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 23 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-148 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة 1993 واHـتـضـمّن تـعـديل الـقـانـون
األســاسي لـلــمـعــهـد الــوطـني لــلـصـحــة احلـيــوانـيــة وتـغــيـيـر
rتمّمHا rعهـد الوطني لـلطب البيـطريHتسمـيته ليـصبح ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى إنـــشـــاء مــخـــبـــر بـــيـــطـــري جـــهــوي

للمعهد الوطني للطب البيطري.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــــحـــــدد مــــقـــــر الــــمـــــخـــــبــــر الـــــبــــيـــــطــــري
الـجـهـوي بـبـشار.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2016.

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال


