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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 9  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 14 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة r2016 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد شـــــروطد شـــــروط
وكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــةوكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــة

اHعنية.اHعنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف
rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جــمـــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1410 اHــوافــق أول يـــنــايـــر
rســــنــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحـــــــة

rتمّـمHعـدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-452 اHؤرّخ
في 9 جــــمــــادى األولى عـــــام 1412 اHــــوافــق 16 نـــوفــــمـــبـــــر
سنـة 1991 واHتـعلّـق باHـفتشـيات البـيطـريــة في اHراكـز

rاحلـدوديـة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-69 اHـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHــتــضــمّن إنــشــاء اHــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rتمّـمHعدّل واHا rقانونـه األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التّجـارة
- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 05-464 اHـؤرّخ
في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافـق 6 ديسـمبـر سنـة 2005

rتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقـةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-467 اHؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدّد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــصــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفيـاتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــــام 1433 اHــــوافــق 6 مــــايـــــو
سـنـــة 2012 واHـتــعـلّـــق بـالــقـــواعــد اHــطـبــقـــة فــي مـجـــال

rنتـوجــاتHأمـن ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في23 جـــمـــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايــــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشـري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في5 مـحرّم عام 1435 اHـوافق 9 نـوفـمبـر سـنـة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدّد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27 غـشت سنـة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 15 جـــــمــــــادى األولـى عــــــام 1435 اHـــــوافــق  17 مــــــارس
ســنــة 2014 واHــتــضــمّن اHــصــادقــــة عــلى الــنــظـــام الــتـقــني

r"واد الغذائية "حاللHتعلقة باHالذي يحدّد القواعد ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 12 (النـقـطة 14)
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 13-378 اHـؤرّخ في 5 مـحـرّم
rــذكــور أعالهHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 واHعـام 1435 ا
يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد شــروط وكـــيــفـــيــات وضع

بيان "حالل" للمواد الغذائية اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : الــبــيـــان "حالل" هــو عـالمــة جــمـــاعــيــة حتــدد
�يـزاتهـا وكذا شـروط منـحهـا من طرف الـهيـئة الـوطنـية
اHـكــلـفـــــة بـالــتـقــيـيــــسr طـبــقــــا لــلـتــشـريـــع والــتـنــظـيـــم
اHعمــــول بهمــــاr بعـــد أخذ رأي الـلجنـة اHنصوص عـليها

في اHادّة 7 أدناه.

3 :  : ال يــــرخــــص بـــــوضـــع بـــــيــــــــان "حـــالل" إالّ اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــمــــواد الــغــذائـيـــــة الــتـــي تــسـتــجـــــيب لـلــمــتـطــلــبــــات
احملـــــــددة فـــي أحــــكــــــام هـــــــذا الـــقـــــــرار وكـــذا الــــتـــنــــظـــيم

اHعمول بـه.

4 :  : يـجب أن يثـبت وضع بـيان "حـالل" بشـهادة اHاداHادّة ة 
مـــطــابـــقــة "حـالل" صــادرة عن الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة اHـــكــلـــفــة

بالتقييس .

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : حتـــدد قــــائـــمــــة اHـــواد الــــغـــذائــــيـــة اHــــعـــنــــيـــة
بــــإلــــزامــــيــــة وضع الــــبــــيـــان "حـالل" من طــــرف "الــــلــــجــــنـــة"

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

تـنـشـر قـائـمــــة اHواد الـغـذائـيـة اHـعـنـيـة علـى اHواقع
اإللـــكـــتـــرونـــيــة الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــوزارات اHــكـــلّـــفـــة بـــحـــمـــايــة
اHــســتــهــلك وقـــمع الــغش والــشــؤون الــديــنــيــة والــصــنــاعــة
والـفالحة والـصحة وبـأي وسيـلة أخـرى منـاسبـة. كمـا أنها
مـتــوفـرة عـلى مـسـتـوى الــهـيـئـات واHـؤسـســات الـعـمـومـيـة

اHذكورة في النقطة (ب) من اHادّة 8 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــجب أن تـــكـــون شـــهـــادة اHـــطــابـــقـــة "حالل"
لــلــمــواد الــغــذائــيــة اHــســتــوردة صــادرة من طــرف هــيــئــات
مؤهلـة في بلدان مـنشئـها ومعـترفا بهـا من طرف الـلجنة

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزارة اHــــكــــلـــفــــة بــــحـــمــــايـــة
اHــســتــهــلك وقــمـع الــغش جلــنــة وطــنــيــة Hــتــابــعــــة اإلشــهـاد
ووضــع الـــعالمـــــة "حالل" لــلـــمــــواد الـــغـــذائـــــيــة اHـــعــنـــــيــة

الـتي تدعى في صلب النص "اللجنـة".

تــــكـــــلّف الـــــلـــــجــــنـــــة بــــالـــــدراســــة وإبـــــداء الــــرأي عـــــلى
اخلصوصr فيما يأتي :

- إجــــراءات اإلشــــهــــاد "حـالل" طــــبــــقــــــا ألحــــكــــــام هـــذا
الـــقــــرارr وكـــذا الـــتــــنـــظـــيـم اHـــعـــمــــول به في مــــجـــال اHـــواد

r"الغذائـية "حالل

- طلبات االعـتراف بالشـهادات "حالل" الصادرة من
rطرف هيئات اإلشهاد األجنبية
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وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

- طــلــبــات االعــتــراف اHــتـــبــادل مع هــيــئــات اإلشــهــاد
"حالل" األجنبـية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــتــشـــكـل الــلـــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوزيــر
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغش أو �ثله من :

أ) بعنوان الوزارات :أ) بعنوان الوزارات :

- �ـــــــثـــل عـن الـــــــــوزيــــــــــر اHـــــــكــــــــلـف بـــــــالـــــــشـــــــــؤون
rعضـوا rالدينــية

rعضوا rكلف بالفالحةHثـل عن الوزير ا� -

rعضوا rكلف بالصناعةHثـل عن الوزير ا� -

- �ثـل عن الوزير اHكلف بالصحةr عضوا.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :

rعضوا rثل عن اجمللس اإلسالمي األعلى� -

rعضوا rثل عن الهيئة اجلزائرية لالعتماد� -

- �ـــثـل عن اHـــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لـــلـــمـــلـــكـــيـــة
rعضوا rالصناعـية

- �ــــثل عـن اHـــركــــز اجلـــزائــــري Hـــراقــــبـــة الــــنـــوعــــيـــة
rعضوا rوالـرزم

rعضوا rثل عن معهد باستور باجلزائر� -

rعضوا rركز الوطني لعلم السمومHثل عن ا� -

- �ثل عن اHعهد الوطني للطب البيطريr عضوا.

�ــكن الـلّــجــنـة أن تــسـتــعـY بــأي شــخص قـادر بــحـكم
كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها.

تــــقــــــوم الــــلّــــجـــنــــــة بـــإعــــــداد نـــظـــــامـــهـــــــا الــــــداخـــلي
وتصـادق علـيه.

9 :  : يــعــيّن أعــضــاء الــلّـجــنــة �ــقــرر من الــوزيـر اHـاداHـادّة ة 
اHـــكــلّف بـــحــمـــايــة اHــســـتــهــلـك وقــمع الـــغشH rــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلـة لـلـتـجــديـدr بـنـاء عـلى اقــتـراح من الـسـلـطـة

التي يتبعونها.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تــدخل أحــكـام هــذا الــقــرار حــيّـز الــتــنــفــيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة.

      
                  

          
        

       
       

      
       

         
     

      

     
 

      
  

     
 

     
 

      
  

      
 

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016.


