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حتـدد قـائمـة مرجـعـية لـتـسمـيات اGـسـاجد بـقرار من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

اGــاداGــادّة ة 33 :  : يــكـــون األذان لــلــصالة عـــنــد دخــول وقـــتــهــا
الـشــرعيq ويــحــدد وفق الــرزنــامــة الــرسـمــيــة لــلــمـواقــيت

الشرعية.
تــضـبـط كـيــفــيــة األذان وصـيــغــته بــقــرار من الــوزيـر

اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

34 :  : حتـــدث لـــدى الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــشـــؤون اGــاداGــادّة ة 
الدينية واألوقاف بطاقية وطنية للمساجد.

يــتم حتــديــد شــكل ومــحــتــوى الــبــطــاقـيــة بــقــرار  من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف. 

اGــــاداGــــادّة ة 35 :  :  حتـــــدد قــــائـــــمــــة اGـــــســــاجـــــد الــــرئـــــيــــســـــيــــة
واGــســاجــد الــوطـــنــيــة وحتــX  بــقــرار مـن الــوزيــر اGــكــلف

بالشؤون الدينية واألوقاف. 
الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGـاداGـادّة ة 36 :  : تــلـغى أحـكــام اGـرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم
91 -81 اGـؤرخ في 7 رمـضان عام 1411 اGـوافق 23 مارس

سنة 1991 واGذكور أعاله.

37 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 378 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يحـدد الـشروطq يحـدد الـشروط

والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اGـــــؤرخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اGـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واGــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اGــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اGــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
qتممGعدل واGا qتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةGبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون 04-04 اGــؤرخ في 5 جــمــادى
األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004 واGــتــعـلق

qبالتقييس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

qادة 17 منهGال سيما ا qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةGا Xتعلق بتأيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اGؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اGوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واGــتـــعــلق بـــوسم اGــنـــتــوجـــات اGــنـــزلــيـــة غــيــر

qالغذائية وعرضها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
qـــنــتــوجـــات الــغـــذائــيــة وعـــرضــهــاGـــتــعــلـق بــوسم اG1990 وا

qتممGعدل واGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اGـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اGــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واGـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اGـــواد اGــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممGعدل واGا qستوردةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اGوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
 الــــذي يــــحــــدد شــــروط مــــراقــــبــــة مــــطــــابــــقــــة اGــــنــــتــــوجـــات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكGا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -


