
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



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 65 21 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
5 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012 م

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 :


