
العدد العدد 65
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 21  محر محرّم م عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 5 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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7 . 2 . 5 إذا اســـتـــعـــمــلـــنـــا الـــبـــؤرة اHــرشـــحـــةp يـــتــرك

ليـتـبخـر في الـهـواء اجلزء األكـبـر من اHذيب الـبـاقي فوق
هــذه األخـيـرة و تـنــهى الـعـمــلـيـة في اجملـفـف اHـضـبـوط في
103°م. يـــــخـــــرج من اجملـــــفـفp يـــــتـــــرك لـــــيـــــبـــــرد في جـــــهـــــاز

التنشيف (6 . 4)  و يوزن بتقريب 0,001 غ.

pـلـوثـات الـعـضـويةH7 . 2 . 6 إذا أردنـا حتـديـد نـسـبـة ا

pمـن الـــضــروري اســـتـــعـــمـــال ورق الـــتـــرشــيـح بـــدون رمــاد
مـجفف و موزون سـابقا. في هـذه احلالةp يـجب أن يحرق
ورق الـتـرشـيح الـذي يـحـتـوي عـلى اHـلـوثـات غـيـر الـقـابـلة
لـلـذوبـان و يجـب أن تطـرح كـتـلـة الـرمـاد اHـتـحـصل عـلـيـها

من كتلة اHلوثات غير القابلة للذوبان.

يــجب أن حتـسب نـسـبــة اHـلـوثـات الـعــضـويـةp اHـعـبـر
عـنـهـا بـالـنـسـبـة اHـئـويـة لـلـكـتـلـةp بـضـرب فـرق الـكـتـلـة في
100 / كp0 حـيث ك0 هي كـتـلـة الـعيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربة

بالغرام.

7 . 2 . 7 إذا قــمــنــا بــتـحــلــيل الــزيــوت احلــامـضــةp أل

بـــؤرة الـــتـــرشـــيح بـ kieselguhr (3. 2)  كـــالـــتـــالـي. نـــحـــضــر
مــــــزيج بـ 2غ من kieselguhr وحــــــوالي 30 مــــــلـل من إثــــــيــــــر
الـــبـــتــرول (3 . 1) فـي بـــيــشـــر مـن زجــاج ســـعـــته 100 مــلل.
pحتت ضـغط مـنـخفض pـزيج فى بـؤرة الـتـرشـيحHيـسكب ا
لــلــحــصــول عــلى طــبــقــة من  kieselguhr فــوق  مــصــفــاة من

الزجاج.

جتــــفف بــــؤرة الـــتــــرشـــيح الــــزجـــاجــــيـــة احملــــضـــرة فى
اجملــفف (4 . 2) مـــضـــبـــوط في 103° مH pـــدة ســـاعـــة. يـــتـــرك
لـــيـــبـــرد فى جــهـــاز الـــتــنـــشــيف  (4 . 4) ويـــوزن بـــتـــقــريب

0,001 غ.

8 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــعــبــر عن نــســبـــة اHــلــوثــات غــيــر الــقــابــلــة لــلــذوبــان
بالنسبة اHئوية للكتلةp وتساوي :

1
 - ك

2
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ =w 

0
ك

حيث :

ك0 : هي كــتــلــة الــعــيــنــة اHــأخــوذة لــلــتــجــربـة  (7 . 1)
بالغرام.

ك1 : هي كـتـلــة الـوعـاء وغــطـائه وورق الــتـرشـيح أو
بؤرة الترشيح (7 . 1) بالغرام.

ك2 : هي كـــتـــلـــة الـــوعـــاء وغـــطـــائه وورق الـــتـــرشـــيح
يــــحـــتــــوي عــــلى الــــراسب (7 . 2 . 1)  أو بــــؤرة الــــتـــرشــــيح

والراسب (7 . 2 . 5) بالغرام.

تعطى النتيجة بعددين بعد الفاصلة.

9 . التكرارية : . التكرارية :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فرديـتـW مسـتـقلـتpW و اHـتـحصـل علـيهـمـا بواسـطـة نفس
اHــــنـــهـج عـــلـى مـــادة �ــــاثـــلــــة خـــاضــــعـــة لــــلـــتــــجــــربـــة بــــنـــفس
الـــتـــجـــهــيـــزات فـي فــاصـل زمــنـي قـــصــيـــر إال في  5 % من
احلـاالت عـلـى األكـثـر قـيـمـة 0,01 غ من اHــلـوثـات في 100 غ
من عــيـنــة ال حتـتـوي عــلى أكـثـر من 0,10 % (بـالـكــتـلـة) من

اHلوثات غير القابلة للذوبان.

10 . إعادة التجربة : . إعادة التجربة :

Wنـتــيــجـتـي جتـربــتـ Wـطــلق بــHال يــتــجـاوز الــفــرق ا
فــرديـتــpW اHـتـحــصل عـلـيــهـمــا بـواسـطــة نـفس اHــنـهج عـلى
مـادة �ـاثــلـة خـاضـعـة لـلـتـجـربـة في عـدة مـخـابـر من طـرف
عـدة محـلـلW يـسـتعـمـلون جتـهيـزات مـختـلـفةp إال في  5 %
مـن احلــاالت عـــلى األكــثـــر قــيــمــة 0,06 غ من اHــلــوثــات في
100 غ من عينـة ال حتتوي على أكثر من 0,10 % (بالـكتلة)

من اHلوثات غير القابلة للذوبان.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
ســـنــة ســـنــة p2011 يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســارp يـــجــعـل مــنـــهج حتـــديـــد مـــؤشــر انـــكـــســار
الــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــوانيالــــضـــــوء لــــلـــــمــــواد الـــــدســــمـــــة ذات األصل احلـــــيــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

-  �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 يناير سنـة 1990

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHؤرخ في 17 شوال عام   1423 اHوافق  21 ديسـمبر سنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اHوافق 6 ديسمبر سنة

pطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا
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- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شعـبـان عام  1419 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 1998 
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلـجـة عام  1422 اHـوافق  14 فـبـرايـر سـنة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
انــكــســـار الــضــوء لـــلــمــواد الـــدســمــة ذات األصـل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.

اHــادةاHــادة 2 :  : من أجل حتـــديـــد مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــضـــوء
لـــلـــمــواد الـــدســـمــة ذات األصـل احلــيـــواني والـــنـــبـــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 27
يونيو سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد منهج حتديد مؤشر انكسار الضوء للمواد 
الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيالدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

مــؤشــر انــكــســار الــضــوء Hــادة مــا هــو نــســبــة ســرعــة
الــضـوء في طــول مـوجــة مــحـددة في الــفـراغ عــلى ســرعـته

في اHادة.

تــسـتــعــمل تـطــبــيـقــاp ســرعـة الــضـوء فـي الـهــواء بـدل
ســرعــتـه في الــفــراغ و طــول اHــوجــة اخملــتــارةp بــاســتــثــنــاء
الــتــعــلـيــمــاتp هي مــعــدل خــطــوط الــطــيف ط لــلــصــوديـوم

( 589,6 نانومتر).

يــتـــغــيـــر مــؤشــر انـــكــســار الـــضــوء Hـــادة مــا مع طــول
موجة الضوء الوارد و مع درجة احلرارة.

يـرمــز Hــؤشـر انــكــسـار الــضــوء بـ  ن ط د حـيث أن د
هي درجة احلرارة اHئوية.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

قــيــاس مـــؤشــر انــكـــســار الــضـــوء لــلــعـــيــنــة الـــســائــلــة
بـواسـطــة جـهـاز مالئم لـقـيــاس االنـكـسـار في درجـة حـرارة

ثابتة.

3 . الكواشف : . الكواشف :

3 .  . 1 · بـرومـونـافـتـالـpW أو لـورات اإلثـيل ذو جـودة
تـــتالءم مع  جـــهــاز قــيـــاس مــؤشـــر االنــكــســـار و ذو مــؤشــر

انكسار معروف.

 CH3 (CH2)4 في 20° م ( نط 1,4119)

 3 . 2 ثـالثي كـــــلــــورو اإلثـــــيالنp أو مـــــذيــــبـــــات أخــــرى

كـالـهــكـزانp إثـيــر الـبـتــرول أسـيـتــونp تـولـوانp لـتــنـظـيف
موشور جهاز قياس االنكسار.

4 . التجهيزات : . التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

 4 . 1 جهـاز قياس االنكسار جهـاز قياس االنكسارp نوع  ABBE مثالp قابل

لـتـحـديـد مـؤشـر االنـكـسـار بـتـقـريب ± 0,0001 بW  ن ط =
 1,3000 و ن ط = 1,7000.

يـــجـب أن يــضـــبـط جـــهـــاز قـــيــاس االنـــكـــســـار بـــحـــيث
يـعـطي لـلمـاء اHـقطـر في درجـة حرارة 20° م مؤشـر يـقدر

بـ 1,3330.

4 . 2 مصدر الضوء : مصدر الضوء : مصباح ببخار الصوديوم.

�كن اسـتعـمال الـضوء األبيض إذا كـان جهـاز قياس
االنكسار مزودا بنظام تعويض ال صبغي.

صفيحة زجاجية ذات مؤشر انكسار معروف.

4 . 3 حــمــام مــائي : حــمــام مــائي : �ــكـن ضــبــطه في درجــة احلــرارة

التي جترى فيها القياسات (حالة العينات الصلبة).

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.
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6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

حتضر عينة التجربة طبقا للمنهج الرسمي.

يجـب أن يحـدد مـؤشـر االنكـسـار علـى اHادة الـدسـمة
مجففة كليا ومرشحة.

في حــالــة عــيــنـة صــلــبــةp تــنـقـل الـعــيــنــة احملــضـرة في
وعـاء مـنــاسب ثم يـوضع في حــمـام مـائي (4 . 5) مــضـبـوط
في درجـــة حــرارة الـــتي جتـــرى فــيـــهــا الـــقــيـــاســات. تـــتــرك

لوقت كاف حتى تستقر درجة حرارة العينة.

6 . 2 ضبط اجلهاز : ضبط اجلهاز :

الـــــتــــحـــــقـق من أن جـــــهـــــاز قــــيـــــاس االنـــــكـــــســــار(4 . 1)
مـــضـــبـــوط و ذلك بـــقـــيـــاس مـــؤشـــر انـــكـــســـار الـــصـــفـــيـــحـــة
الـزجــاجــيـة (4 . 3) طـبــقــا لــتـعــلــيـمــات الــصـانع أو بــقــيـاس
مــؤشــر انــكــسـار · بـرومــونــافــتــالـW أو لـورات اإلثيل

.(1 . 3)

6 . 3 التحديد : التحديد :

يـقــاس مـؤشــر انـكــسـار الــعـيــنـة فـي درجـات احلـرارة
اآلتية :

أ) 20° م لـــلـــمـــواد الـــدســمـــة الـــســـائــلـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة

ب) 40° م لـــلــمـــواد الــدســـمــة الـــذائــبــة كـــلــيـــا في هــذه
pالدرجة من احلرارة

ج) 50° م لـــلـــمـــواد الــدســـمـــة الـــذائــبـــة كـــلـــيــا فـي هــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 40° م

د) 60° م لـــلـــمـــواد الـــدســــمـــة الـــذائـــبـــة كـــلـــيـــا في هـــذه
pالدرجة من احلرارة و ليس في 50° م

هـ) 80° م أو أعـلى لـلمـواد الـدسـمة األخـرى اHـهـدرجة
كليا أو الشموع.

تـثـبت درجـة حـرارة مـوشـور جهـاز قـيـاس االنـكـسار
في الـــقــــيـــمــــة الـــثــــابـــتــــة الالزمــــة بـــواســــطـــة جــــريـــان اHـــاء
اHـوفـرمن طـرف احلـمـام اHائي (4 . 4) مـضـبوط في 0,1° م

تقريبا.

مـراقـبـة درجـة حـرارة اHـاء الـصـادر من جـهـاز قـياس
االنـــكـــســـار بـــاســـتـــعـــمـــال مـــقـــيـــاس درجـــة احلـــرارة ذي دقــة
مالئـمـة. مــبـاشـرة قـبـل الـقـيـاسp يــنـزل الـطــرف اHـتـحـرك

للموشور في وضع أفقي.

�ـسح سـطح اHـوشـور في الـبـدايـة بـواسـطـة مـنـشـفة
نـاعمـةp ثم بقـطن مـندوف مـبلل بـبـعض قطـرات من احمللل

.(2 . 3)

جتـرى القـياسـات طبـقا لـلتعـليـمات الـعمـليـة للـجهاز
اHستعمل.

قـراءة مــؤشـر االنــكـســار بـتــقـريب  0,0001 بـالـقــيـمـة
اHطلقة وتسجل درجة حرارة موشور اجلهاز.

مـــبـــاشــرة بـــعـــد الـــقـــيـــاســـاتp �ــسـح ســـطح اHـــوشــور
بـواسـطـة مـنـشـفـة نـاعــمـة ثم بـقـطن مـنـدوف مـبـلل بـبـعض

قطرات احمللل  (3 . 2).

يــقـــاس مــؤشــر االنــكـــســار مــرتــW و يـــحــسب اHــعــدل
اجلبري للقياسات الثالثة.

6 . 4 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجـرى حتـديدان عـلى عـينـتـW مـقتـطـعتـW لـلتـجـربة
مأخوذتW من نفس عينة التجربة.  

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

إذا كان الـفـرق بـW درجة حـرارة الـقـياس د1 ودرجـة
احلرارة اHـرجعـية د أقل من 3° مp يـعطـي مؤشـر االنكـسار

ن ط د في درجة احلرارة اHرجعية بالصيغة اآلتية :

أ ) إذا كان د1 > د

 - د ) ع
ن ط د = ن ط د1 + ( د1

ب ) إذا كان د1 < د.

ن ط د = ن ط د1 + ( د - د1 ) ع

حيث :

د1 درجة حرارة القياس.

د درجة احلرارة اHرجعية.

pمــرتـــبط بـــدرجــة احلــرارة pع هــو عـــامل الــتـــصــحـــيح
pللزيوت pيساوي  0,00035 لـ  د = 20° م

0,00036 لـ د = 40° مp د = 50° مp د = 60° م لــــلـــــدهــــون

الكثيفة و خليط األحماض الدسمة.

0,00037 لـ د = 80° م أو أعلىp للشموع.

يؤخذ كـنتيـجة اHعدل اجلـبري للقـيم اHتحصل عـليها
فـي الــتــحــديــديـن (5 . 4) إذا تــوفـرت شروط الـتـكـرارية

p(2 . 6)
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تـســجل الـنــتـيــجـة بــتـكـمــيل الــعـدد إلى أربــعـة أرقـام
بعد الفاصلة.

مالحظة :مالحظة :

Wيــــجب األخـــذ بــــعـــ pعــــنـــد الــــتـــعــــبـــيــــر عن الــــنـــتــــائج
االعتبار بأن وجود األحماض الدسمة احلرة يخفض بشدة

مؤشر االنكسار.

إذا كــان مـؤشــر انــكــســار احلــمض يــسـاوي p2 تــضــاف
0,000045 لكل وحدة مؤشر احلمض.

7 . 2 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـعـدى الـفـرق بـW الـقـيـمـتـW اHـتـحـصل
علـيـهـما في الـتـحـديدين (5 . 4) اHنـجـزين بـسـرعـة الـواحد
تـــلـــو اآلخـــر مـن طـــرف نـــفس احملـــلل  0,0002 وحـــدة مـــؤشـــر

االنكسار و إال  تعاد التحديدات.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـامقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــتـــــضـــــمنp يـــــتـــــضـــــمن

اHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدداHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدد
خـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضراتخـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضرات

اHوجهة للرضع (استدراك).اHوجهة للرضع (استدراك).
ـــــــــــــــــ

اجلريـدة الـرسـمـيـة - الـعدد 49 - الصـادر بـتاريخ 22
شوال عام 1433 اHوافق 9 سبتمبر سنة 2012.

الصفحتان 25 و26 (اHلحق األول)

Wــــدوّن فـي الــــصــــفـــــحــــتــــHا " a " بـــــدال من : - بـــــدال من : حـــــرف -
pWذكورتHا

- يقرأ :- يقرأ : حرف " · " في كل احلاالت اHذكورة.

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

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واEوارد الصيديةواEوارد الصيدية

قــــــــــــرار مرار مــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 3 رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــــوافق وافق 26
ينينـاير سنة اير سنة p2012 يعp يعـدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 12 صفر صفر
عـام ام 1426 اH اHـوافق وافق 23 م مـارس سارس سـنة نة 2005 الالـذي يذي يـحددحدد
مــــــــحــــــــــتــــــــوى موى مــــــــلف طلف طــــــــلـب االمب االمــــــــتــــــــيــــــــاز ماز مـن أجل إنن أجل إنــــــــشــــــــاءاء

مؤسسة لتربية اHائياتمؤسسة لتربية اHائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري و ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و �ــقــتــضى اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 123
اHــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام  1421 اHــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـصـيــد الـبـحـري

pوارد الصيديةHوا
- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 373
اHــؤرّخ في 8 شــوّال عــام 1425 اHــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة
2004 الــذي يـــحــدد شــروط مــنح االمــتـــيــاز من أجل إنــشــاء

pتمّمHعدّل واHا pائيات وكيفيات ذلكHمؤسسة لتربية ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 198
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
سـنة 2006 الذي يـضبط الـتنـظيم اHـطبق عـلى اHؤسـسات

pصنفة حلماية البيئةHا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 12 صــفـر عـام 1426 
اHـوافق 23 مــارس ســنـة 2005 الــذي يـحــدد مــحــتــوى مـلف
pائياتHطلب االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الــقــرار اHـؤرّخ في 12 صــفــر عـام  1426 اHـوافق 23 مـارس

سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 :  تـعـدّل أحـكـام اHادة 3 من الـقـرار اHؤرّخ في
12 صــــــــفــــــــر عــــــام  1426 اHــــــــوافق 23 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2005

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

" اHادّة 3 : يحتوي اHلف اإلداري على ما يأتي :
بالنسبة لألشخاص الطبيعية :

1 - طلب االمـتـياز مـعدّ عـلى اسـتمـارة قانـونـية كـما
pلحق األول بهذا القرارHهو محدد في ا

2 - نـــــســــخـــــة طــــبـق األصل مـن بــــطـــــاقــــة الـــــتــــعـــــريف
pالوطنية

p3 - شهادة كشف الضرائب مصفى
4 - دفتر الشروط يوقعه قانونا صاحب االمتياز.

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

اHـاداHـادّة ة 3 :  تـعـدّل أحـكـام اHادة 4 من الـقـرار اHؤرّخ في
12 صـفر عام  1426 اHوافق 23 مـارس سنة 2005 واHـذكور

أعالهp وحترر كما يأتي :


