
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 محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 265
5 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2012 م

4

4

5

6

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 12-408 مؤرخ في 21 محرّم عام 1434 اHوافـق 5 ديسمبر سنة p2012 يتضمـن استدعـاء البرHان اHنعقد
بغرفتيـه اجملتمعتW معا...............................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقـم 12-402 مـــؤرّخ في 17 مــحـــرّم عــام 1434 اHـــوافـق أول ديـــســمــبـــر ســنــة p2012 يــعــدل ويــتـــمـم اHــرســوم
الــتـنـفــيـذي رقم 05-301 اHـؤرخ في 11 رجـب عـام 1426 اHـوافـق 16 غـشــت سـنة 2005 واHـتـضـمن إنـشــاء مـركـز جـامـعي
بتامنغست.................................................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 12-403 مـــؤرّخ في 17 مــحـــرّم عــام 1434 اHـــوافـق أول ديـــســمــبـــر ســنــة p2012 يـــعــدل ويـــتــمم اHـــرســوم
الــتــنــفــيــذي رقم 10 - 78 اHـــؤرّخ في 10 ربــيع األول عــام 1431 اHـــوافق 24 فــــبــرايــر ســنــة 2010 الــذي يــؤسـس الــنـــظــام
التعـويضي للمـوظفW اHنتمW لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية....................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي احلجّة عام 1433 اHوافـق 13 نوفمبر سنة p2012 يتضمن تغيير ألقاب.............................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 15 ذي احلـجّــة عـام 1433 اHـوافق 31 أكـتــوبـر ســنـة p2012 يــتــضـمّــنـان إنــهـاء مــهـام رئــيـسي
............................................................................................................................................Wديواني والي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31 أكتوبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهـام مفتش باHفتشية العامة
في والية جيجـل..........................................................................................................................................

مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكــتـوبـر سـنـة p2012 تـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام رؤسـاء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكــتـوبـر سـنـة p2012 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام كـتـاب عـامـW لـدى
رؤساء دوائر...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكــتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـفـتش في مـفـتـشـيـة
مصالح أمالك الدولة واحلفظ العقاري بوزارة اHاليّة.........................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 31 أكـتـوبر سـنة p2012 يتـضمّـن إنهـاء مهـام مـدير بـعثـة بـاHفـتشـية
العامة للماليّة بوزارة اHاليّة.........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31 أكتوبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير التكويــن والبحث
واإلرشــاد بــوزارة الفالحــة والتنمية الريفـية................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 31 أكتـوبر سنة p2012 يتـضمّن إنهـاء مهام مديـر اHصالح الـفالحية
في والية معسكر.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة p2012 يـتـضمّـن إنـهـاء مـهام مـديـريـن لـلثـقـافـة في
الواليات.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31 أكــتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهــام نـائب مـديـر بـاجملـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي.....................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHـوافق 31  أكــتــوبــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعــيــW الـكــاتب الــعــامّ لــواليـة
تندوف.......................................................................................................................................................

......Wرئيسي ديواني والي Wيتضمّن تعي p2012 وافق 31  أكتوبر سنةHمرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 ا

مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 15 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHـــوافق 31  أكــتــوبــر ســنــة p2012 تــتــضــمن تــعــيــW رؤسـاء دوائــر في
الواليات.....................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 31  أكـتـوبـر سـنة p2012 يـتـضـمّن تعـيـW كـتاب عـامـW لـدى رؤساء
دوائر في الواليات.......................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 31  أكتـوبر سنة p2012 يـتضمّن تعيـW مديرين للمـصالح الفالحية
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHـوافق 31  أكــتــوبــر ســنـة p2012 يــتــضــمن تـعــيــW مــديـريـن لـلــثــقــافـة في
الواليات.....................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 25 رجب عـام 1432 اHـوافق 27 يــونـيـو سـنـة p2011 يـجـعل مــنـهج حتـديـد نـســبـة اHـاء واHـواد اHـتــطـايـرة لـلـمـواد
الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي إجباريا...............................................................................................

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 اHوافق 27 يونـيو سنة p2011 يجعل مـنهج حتديد نسـبة اHلوثـات غير القابـلة للذوبان في
اHواد الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا........................................................................................

قـرار مؤرخ في 25 رجب عام 1432 اHوافق 27 يـونـيو سـنة p2011 يـجعل مـنـهج حتديـد مـؤشر انـكـسار الـضـوء للـمـواد الدسـمة
ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا...........................................................................................................

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في أول ربـيع الـثـانـي عام 1433 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة p2012 يـتـضـمن اHـصـادقـة عـلى الـنـظام
التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع (استدراك)................

وزارة الصيد البحري واEوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واEوارد الصيدية

قـرار مؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1433 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنة p2012 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 12 صـفـر عـام 1426 اHـوافق 23
مارس سنة 2005 الذي يحدد محتوى ملف طلب االمتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية اHائيات...........................

قــرار مـؤرخ في 26 ربــيع األول عـام 1433 اHـوافق 19 فــبـرايـر سـنـة p2012 يــتـضـمن تـعـيـW أعـضـاء اجملــلس الـتـوجـيـهي Hـدرسـة
التكوين التقني للصيد البحري وتربية اHائيات لبني صاف...........................................................................

قــرار مـؤرخ في 5  جـمــادى األولى عـام 1433 اHـوافق 28  مـارس سـنـة p2012 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 13 ذي الـقـعـدة عـام 1429
اHوافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد القائمة االسمية ألعضاء مجلس إدارة اHركز الوطني للبحث والتنمية في
الصيد البحري وتربية اHائيات...................................................................................................................

قرار مؤرخ في 17  رجب عام 1433 اHوافق 7  يونيو سنة p2012 يحدّد قائمة بعض أعضـاء الغرفة اجلزائرية للصيد البحري
وتربية اHائيات..........................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 3  رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 22  يـولـيـو سـنة p2012 يـتــمّم الـقـرار اHـؤرّخ في 23 شـوّال عام 1432 اHـوافق 21
سبتمبر سنة 2011 الذي يحدّد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في اHياه اخلاضعة للقضاء الوطني.............
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 12-408 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1434  اHــــوافـق اHــــوافـق 5 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة p2012 يــــتــــضـــمـنp يــــتــــضـــمـن

Wــنـعــقـد بــغـرفــتـيـه اجملــتـمــعـتـHـان اHاسـتــدعــاء الـبــرWــنـعــقـد بــغـرفــتـيـه اجملــتـمــعـتـHـان اHاسـتــدعــاء الـبــر
معا.معا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنــاء عــلى الــدســتــورp ال ســيّــمــا اHـواد 70 و77 - 8
pو115 (الفقرة األولى)  و 118 ( الفقرة 2)  منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1419 اHـوافق 8  مــارس سـنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Wاألمـة  وعمـلـهـمـا وكـذا العـالقات الـوظـيـفـيـة بيـنـهـمـا  وب

pاحلكومة

يرسميرسم  ما يأتي :ما يأتي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  يـسـتـدعى الـبرHـان اHـنـعقـد بـغـرفـتيه
اجملتمعتW معا ابتـداء من  يوم 19 ديسمبر سنـة 2012.

اHادةاHادة  2 :  : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية :

p1 - افتتاح الدورة

p2 - خــطـاب فــخـامــة رئـيس اجلــمـهــوريـة الــفـرنــسـيـة
السيد فرانسوا هوالند.

3 :  :  تخـتتم الـدورة مـوضوع االسـتـدعاء �ـجرد اHادة اHادة 
استنفاد جدول األعمال اآلنف الذكر.       

اHادة اHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 5
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 12-402 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1434 اHـــــوافـق أول ديـــــســـــمــــبـــــر ســـــنــــة  اHـــــوافـق أول ديـــــســـــمــــبـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــعــــدلp يـــــعــــدل

ويتـمـم اHـرسـوم التـنـفــيذي رقم ويتـمـم اHـرسـوم التـنـفــيذي رقم 05-301 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
11 رجــب عـــام  رجــب عـــام 1426 اHــــوافـق  اHــــوافـق 16 غــــشـت ســــنــــة  غــــشـت ســــنــــة 2005

واHتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست.واHتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 pالوزير األول Wتضمن تعيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 326-12
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-299 اHؤرخ
في 11 رجب عـام 1426 اHـوافق 16 غــشت سـنـة 2005 الـذي
يـحـدد مـهـام اHـركـز اجلـامــعي والـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيـمه

pادة 3 منهHال سيما ا pوسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-301 اHؤرخ
في 11 رجـب عـــــام 1426 اHـــــوافـق 16 غــــــشــت ســــــنـــــة 2005

pتضمن إنشاء مركز جامعي بتامنغستHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم  هـــذا اHــرســـوم بـــعض
أحـــكـــام اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقــم 05-301 اHـؤرخ في
11 رجــب عــــــــــام 1426 اHــــــــــوافــق 16 غــــــــــشــت ســــــــــنـــــــــة 2005

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  تـــعـــدل وتـــتـــمّـم اHـــادة األولى من اHـــرســـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 05-301 اHــــؤرخ في 11 رجـب عـــام 1426
اHـــــوافـق 16 غــــشـت ســــنــــة 2005 واHـــذكـــور أعاله وحتـــرر

كما يأتي :

"اHادّة األولى : ............. ( بدون تغيير) ............

يـحدد عدد اHعـاهد التي يتـكون منهـا اHركز اجلامعي
بتامنغست واختصاصها كما يأتي :

pمعهد احلقوق والعلوم السياسية -
- مـــعــهـــد الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم

pالتسيير
pمعهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية -
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pمعهد اآلداب واللغات -
- معهد العلوم والتكنولوجيا".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تــتـمّم اHـادة 2 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
05-301 اHــؤرخ في 11 رجب عــام 1426 اHــوافق 16 غــشت

سنة 2005  واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHادّة 2 : ................... (بدون تغيير) ..............
................................................................... -
................................................................... -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار".

اHاداHادّة ة 4  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 مــحـرّم عـام 1434 اHـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 12-403 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1434 اHوافـق أول ديـسمبر سنة  اHوافـق أول ديـسمبر سنة p2012 يعـدل ويتممp يعـدل ويتمم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 10 -  - 78 اHؤر اHؤرّخ في خ في 10 ربيع ربيع
األول عام األول عام 1431 اHوافق  اHوافق 24 فــبـراير سـنة  فــبـراير سـنة 2010 الذي الذي
WـنـتـمHا Wيـؤسـس الـنــظـام الـتـعــويـضي لـلـمــوظـفـWـنـتـمHا Wيـؤسـس الـنــظـام الـتـعــويـضي لـلـمــوظـفـ

لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.لألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التربية الوطنية -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3
pو125  (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اHؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرّخ في 11 شــوّال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةp اHــعـدّل
pتمّمHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10 -78 اHؤرّخ
في 10 ربـــيع األول عـــام 1431 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
W2010 الــــذي يـــؤسـس الـــنــــظـــام الــــتـــعــــويـــضـي لـــلــــمـــوظــــفـــ

اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةp اHــعـدّل
pتمّمHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعـــدّل هــــذا اHـــرســـــوم ويـــتـــمّـم بـــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10 -78 اHــؤرّخ فـي 10
ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2010 الـذي
يـؤسس النـظام الـتعـويضي لـلمـوظفW اHـنتـمW لألسالك

اخلاصة بالتربية الوطنيةp اHعدّل واHتمّم.

2 :  : تـــــــعـــــــدل وتــــــــتـــــــمم اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 10 -78 اHــــؤرّخ في 10 ربـــيع األول عـــام
1431 اHـــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2010  واHــــذكـــــور أعاله

وحترر كما يأتي :

"اHــــادة 3 : حتــــسـب عـالوة حتــــســــW األداء الــــتــــربــــوي
وفـــق نــــــســــــبــــــة مــــــتــــــغـــــــيــــــرة من 0 إلى 40 % من الــــــراتب
الــرئــيــسي وتــصـرف كـل ثالثـة (3) أشــهـر لــفــائــدة مــوظـفي
الـتـعـلـيم ومـوظـفي الـتـربـيـة ومـوظـفي الـتـوجـيه واإلرشـاد
اHـدرسي واHـهـني ومـوظـفي الـتـغـذيـة اHـدرسـية ومـوظـفي

إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــســري مـــفــعـــول هــذا اHـــرســوم ابـــتــداء من
تـاريخ نـشـر اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 12 - 240 اHـؤرّخ في
8 رجب عام  1433 اHوافق 29 مايـو سـنة 2012 الـذي يعدّل
ويــتـمّـم اHـرســوم الــتــنــفــيـذي رقم 08 - 315 اHـؤرّخ في 11
شـوّال عام 1429 اHوافق 11 أكتـوبر سـنة 2008 واHـتضمن
الـقــانـون األســاسي اخلــاص بـاHــوظـفــW اHـنــتــمـW لألسالك

اخلاصة بالتربية الوطنية.

اHاداHادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 17 مــحـرّم عـام 1434 اHـوافق أوّل
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرمــــــرســـــــوم رئـــــــاسي مـــــــؤرّخ في خ في 28 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عــــــام ـــــــة عــــــام 1433
اHــوافـق اHــوافـق 13 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة p p2012 يــتـضــمـن تــغــيــيـريــتـضــمـن تــغــيــيـر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 77-8  و125

p( الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

pادتان 55 و56 منهHال سيما ا p دنيةHباحلالة ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام  1391 اHــــوافق 3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واHـتعلق  بتـغيير الـلقب p اHتممp ال سـيما اHواد 3 و 4 و5

pمنه 
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغـــــيــــيـــــر ألـــــقـــــابp وفـــــقــــا
لـلــمــرسـوم  رقم 71-157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام
pتعلق بتغيير اللّقبHوافق 3 يونيو سنة 1971 واH1391 ا

اHتمّمp لألشخاص اآلتية أسماؤهم:
- خنونـة حسpW اHولود  سنة 1941 بتاشودة (والية
سـطيـف) بحـكم صـادر بـتاريخ 13 مايـو سـنة 1963 شـهادة
اHـيالد رقم 356 وعــقــد الـزواج رقم 178 احملــرر بــتـاريخ 16
مايـو سنة 1963 بـبئـرمراد رايس (واليـة اجلزائـر) ويدعى

.Wمن اآلن فصاعدا: بني مروان حس
-  خــنــونــة قــيسp اHــولـود في 25 يــونـيــو ســنـة 1966
بـســيـدي أمـحــمـد (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اHـيالد رقم 7455
وعـــقـــد الــزواج رقم 213 احملـــرر بـــتــاريخ 20 يــونـــيـــو ســـنــة

1993 بالقبة ( والية اجلزائر) وأوالده القصر: 

* تـــوفـــيق أمـــpW اHـــولـــود في 26 أبــــريل ســــنـــة 1994
p1553 يالد رقمHداي (والية اجلزائر) شهادة ا Wبحس

* كوثـرp اHـولودة في 10 غـشت سـنة 2003 بـالـدويرة
p595 يالد رقمH(والية اجلزائر)  شهادة ا

* عــبــد الــنــورp اHـولــود في 11 ســبــتـمــبــر ســنـة 2004
بـالــقـبـة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 6521 ويـدعـون
من اآلن فصـاعـدا: بني مـروان قـيسp بني مـروان تـوفيق

أمpW بني مروان كوثرp بني مروان عبد النور.
- خنـونـة يسـميـنةp اHـولودة في 14 مايـو سـنة 1982
بــالــقـــبــة (واليــة اجلـــزائــر)  شــهـــادة اHــيالد رقم 2246 وعــقــد

الــــزواج رقم 264 احملــــرر بــــتـــاريخ 14 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007
بــــشـــرشـــال (واليــة تـــيــبــازة)  وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا :

بني مروان يسمينة.
- خــنـونــة كــنــزةp اHــولــــودة في 31 مــايــو ســنــة 1975
�ــحـــمــد بـــلــوزداد ( واليـــة اجلـــزائـــر) شــهـــادة اHــيــالد رقـــم
2217 وعــقـــد الـــزواج رقــم 40 احملـــرر بــتــاريـخ 12 أبــريـل

ســنــــة 2001 بــالــســحــاولــــة ( واليــة اجلــزائــــر)  وتــدعى من
اآلن فصاعدا: بني مروان كنزة.

- خــنـــونــة وردةp اHـــولــودة فــي 8 مــايـــو ســنــــة 1969
بـســيــدي أمـحــمــــد ( واليــة اجلـزائــر) شــهـــادة اHــيــالد رقــم
4110 وعـقــد الـزواج رقــم 119 احملــرر بتاريخ 27  يـوليــو

سنــة 1994 بشرشـــال (واليــة  تيـبــازة)  وتدعى من اآلن
فصاعدا: بني مروان وردة.

-  خـنـونـة جـمـيـلـةp اHولـودة فــي 4 غـشت سـنة 1975
بــبـــوقــرة (واليـــة الــبـــلــيـــدة) شــهـــادة اHــيالد رقم 664 وعـــقــد
الــزواج رقم 262 احملـــرر بـــتــاريخ 2 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2003

بدرارية (والية اجلزائر) وولدها القاصر: 
* عــــبـــد اHــــالـكp اHـــولــــود في 15 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2004
بزرالدة (واليـة اجلزائر) شهادة اHيالد رقم 2089 ويدعيان
مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بـــنـي مــروان جــمــيــلــةp بــني مــروان

عبد اHالك.   
- خــنـونــة بــشـرةp اHــولـودة في 11 أبــريل ســنـة 1979
بـبــئــر مـراد رايس (واليــة اجلــزائـر)  شــهــادة اHـيـــالد رقــم
118 وعــقـــد الـزواج رقم 158 احملــرر بـتـاريخ 2  مـايــو سـنـة

2002 بــبـاش جــراح ( واليــــة  اجلــزائـــر)  وتــدعــى من اآلن

فصاعـدا: بني مروان بشرة.
- خـنونـة فـيـروزp اHـولودة في 11 يـونـيـو سـنة 1972
بسيدي أمـحمـد (واليــة اجلزائر) شهادة اHيالد رقــم 4453
وعــقـد الـزواج رقم 203 احملــرر بـتـاريخ 16 سـبــتـمـبــر سـنـة
1993 بـبـئـر مـراد رايـس (واليـة اجلـزائـر)  وتـدعى من اآلن

فصاعدا: بني مروان فيروز.
-  خنونـة الياسp اHولود في 15 نوفـمبر سنة 1967
بـــبـــئـــر مـــراد رايس ( واليـــة اجلـــزائـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم
1152 وعـقد الزواج رقم 99 احملـرر بتاريخ 13 يونـيو سـنة

1996  بالشراقة ( والية اجلزائر ) وولداه القاصران: 

* شـهـيــرةp اHـولـودة  في 11 مـايــو سـنـة 1997  بـبـني
p1476 يالد رقمHمسوس ( والية اجلزائر ) شهادة ا

* عــــبـــــد اHــــؤمـنp اHــــولـــــود في 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
بــاحلـــمـــامـــات ( واليــة اجلـــزائـــر )  شــهـــادة اHـــيالد رقم 1514
pويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا : بــــنــي مـــــروان الـــيــاس

بني مروان شهيرة p  بني مروان عبد اHؤمن. 

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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- خــنـونــة فــاحت أمــpW اHــولــود في 5 نــوفــمـــبــر ســنــة
1984 بــسـطـاوالي ( واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اHـيالد رقم 656

.Wويدعى من اآلن فصاعدا: بني مروان فاحت أم
-  خــنـونــة فــوضــيلp اHــولـود في 17 ســبــتـمــبـر ســنـة
1960 �ـحـمـد بـلــوزداد ( واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم

2902 وعـقد الزواج رقم 249 احملـرر بتاريخ 6 يونـيو سـنة

1999 بباب الوادي  (والية اجلزائر) وولداه القاصران: 

* يـسـريp اHـولـود في 9 أبـريل سـنة 2000 بـالـقـصـبـة
p92 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

* أنفـالp اHولودة في 30 أبـريل سنة 2003 بالـقصـبة
(واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 116  ويـدعـون من اآلن

فصاعدا: كنونة فوضيلp كنونة يسريp كنونة أنفال.
- دالعـــة يـــحيp اHـــولـــود في 4 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1948
بـسـفـيزف (واليـة سـيـدي بـلـعـبـاس) شـهـادة اHـيالد رقم 342
وعـــقـــد الـــزواج رقم 538 احملـــرر بـــتـــاريخ 18 مـــارس ســـنـــة
1976 بـوهـران ( واليـة وهــران)  ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

دلة يحي.
- دالع منـصوريةp اHولودة في 24 مارس سنة 1986
بــوهـران (واليــة وهــران) شـهــادة اHـيالد رقم 2958  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة منصورية.   
- دالع وهــيـــبــةp اHـــولــودة في 16 يــونـــيــو ســـنــة 1981
بــوهـران (واليــة وهــران) شـهــادة اHـيالد رقم 7093  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة وهيبة. 
- دالعــــــة مـــــرادp اHــــــولـــــود في 28 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1978
بــوهـران (واليــة وهــران) شـهــادة اHـيالد رقم 7005  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: دلة مراد. 
- دالعـة رشـيــدp اHـولـود في 24 ديــسـمـبــر سـنـة 1976
بـوهران (واليـة وهـران)  شهـادة اHيالد رقم 14763 ويدعى

من اآلن فصاعدا: دلة رشيد. 
- زبـوجـة مــحـمـدp اHـولـود في 5 نـوفـمـبـر سـنـة 1950
بـاحلــمـادنــة (واليـة غــلـيــزان) شـهــادة اHـيالد رقم  1057/194
وعـقد الزواج رقم 66 احملـرر بتاريخ 29 يونـيو سـنة 1972

باحلمادنة (والية غليزان) وولده القاصر: 
*  أمـــــحــــمــــدp اHـــــولــــود  في 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1994
بغـليـزان (والية غـليـزان) شهـادة اHيالد رقم 711 ويـدعيان

من اآلن فصاعدا: بختي محمدp بختي أمحمد. 
- زبــوجــة عــبـــد الــرحــمــانp اHــولــود في 13 نــوفــمــبــر
سـنـة 1977 بــاحلـمـادنــة (واليـة غـلــيـزان) شـهــادة اHـيالد رقم
496 وعقد الزواج رقم 114 احملرر بتاريخ 19 فبراير سنة

2007 بغليزان ( والية غليزان ) وأوالده القصر: 

*  مـــحـــمـــد إسالمp اHـــولـــود في 11 غـــشت ســـنــة 2008
p3514 يالد رقمHبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

* فــاطـمــة ريــتــاجp اHــولــودة في 18 مـايــو ســنـة 2011
  p1989 يالد رقمHبغليزان (والية غليزان) شهادة ا

* عبد الـنور إليـاسp اHولود في 18 مايـو سنة 2011
بـغليـزان (والية غـليزان) شـهادة اHيالد رقم 1990 ويدعون
من اآلن فــصـاعــدا: بــخــتي عــبــد الــرحـمــانp بــخــتي مــحــمـد

إسالمp بختي فاطمة ريتاجp بختي عبد النور إلياس.  
- زبــوجـة غــالــيــةp اHــولــودة في 8 يــنــايــر ســنـة 1975
بــغـلــيــزان (واليــة غـلــيــزان) شــهـادة اHــيالد رقم 79  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بختي غالية.
- زبــوجــة عــابــدp اHـولــود في 10 أكــتــوبــر ســنـة 1981
باحلـمادنـة (واليـة غلـيـزان) شهـادة اHيالد رقم 415  ويدعى

من اآلن فصاعدا: بختي عابد.   
- زبــوجــة نــاديــةp اHـولــودة في 28 يــنـايــر ســنـة 1976
بـاحلـمـادنـة (واليــة غـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 52  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بختي نادية.   
- زبوجة رفـيعـةp اHولودة في 25 أكتـوبر سنة 1987
باحلـمادنـة (واليـة غلـيـزان) شهـادة اHيالد رقم 499  وتدعى

من اآلن فصاعدا: بختي رفيعة.   
- زبـوجة دلـيـلـةp اHـولودة في 16 أكـتـوبـر سـنة 1973
بغـليـزان (واليـة غلـيـزان) شهـادة اHيالد رقم 2402  وتدعى

من اآلن فصاعدا: بختي دليلة.   
- زبـوجـة هـواريp اHـولـود  في 5 فـبـرايـر سـنـة 1983
بـغـلـيـزان (واليــة غـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 514  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بختي هواري.   
- بــوقـــوادة عــليp اHـــولــود في 12 يــنـــايــر ســـنــة 1950
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 32 وعـقد الزواج
رقم 75 احملـرر بتاريخ 24 ينـاير سنة 1974 بورقـلة (والية

ورقلة) ويدعى من اآلن فصاعدا: بن علي علي.   
- بـــوقـــوادة زيـــنبp اHـــولـــودة في 11 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة
1985 بــــورقــــلــــة (واليــــة ورقــــلــــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 2519

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن علي زينب.   
- بـوقـوادة وريـدةp اHـولودة في 17 غـشت سـنة 1978
بــورقــلــة (واليــة ورقــلــة) شــهــادة اHــيالد رقم 1674  وتــدعى

من اآلن فصاعدا: بن علي وريدة.   
- بــوقــوادة عــيــسىp اHــولـود في 6 أبــريل ســنـة 1983
بـورقلـة (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 969  ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن علي عيسى.   
- بوقوادة مـحمـدp اHولود فــي 14 مـارس سنة 1976
بــورقــــلــة (واليــة ورقـــلــة) شــهــادة اHــيالد رقــم 486 وعــــقــد
الـــــزواج رقم 188 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 25 غـــــشـت ســـــنــــة 2003

بالرويسات (والية ورقلة) وولداه القاصران: 
  * أســــــــامـــــــــةp اHــــــــولـــــــــود في 7 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2005

   p312 يالد رقمHبالرويسات (والية ورقلة) شهادة ا
*  مـر¢p اHـولودة في 4 ديـسـمبـر سـنة 2008 بـورقـلة
(واليــة ورقــلــة) شــهـادة اHــيالد رقم 4624 ويــدعــون من اآلن

فصاعدا: بن علي محمدp بن علي أسامةp بن علي مر¢. 
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- بـوقـوادة ســعـيــدp اHـولـود في 12 أبــريل سـنـة 1981
بـورقلـة  (والية ورقـلة) شـهادة اHيالد رقم 977 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن علي سعيد.   
- قــعــري الــصــادقp اHــولــود في 7 يــولــيــو ســنـة 1953
بـقــمــار (واليـة الــوادي)  شــهـــادة اHــيـــالد رقم 934 وعــقـــــد
الــزواج رقم 175 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1975
بـالوادي (واليـة الوادي)   ويـدعى من اآلن فصـاعدا: قوري

الصادق.   
- قــعـري مــحــمـدp اHــولـود في 20 أكــتـوبــر ســنـة 1974
بــالــرقــيـبــة (واليــة الــوادي) شــهـادة اHــيالد رقــم 347 وعــقــد
الـــــزواج رقم 116 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 6 مـــــارس ســــــنـــــة 2007

بطولقة (والية بسكرة) وولده القاصر: 
* زيــادp اHــولــود في 29 مــارس ســنــة 2009 بــطــولــقــة
(واليـة بسـكـرة) شهـادة اHيالد رقم 1117 ويـدعيان من اآلن

فصاعدا: قوري محمدp قوري زياد. 
- خــرار جـلــولp اHــولـود في 16 ديـســمــبـر ســنـة 1957
بـالـشــراقـة  (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اHـيالد رقم 472 وعـقـد
الـــــزواج رقم 05 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 21 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1986

بالشراقة (والية اجلزائر)  وابنته القاصرة : 
*  أمــــيــــرةp اHــــولــــودة في 28 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1995
بــــاحلــــمــــامــــات (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 2064

ويدعيان من اآلن فصاعدا: كرار جلولp كرار أميرة.
- خـــرار هـــشـــامp اHـــولـــود في 15 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1990
بــبـــني مــســوس (واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة اHــيالد رقم 1494

ويدعى من اآلن فصاعدا: كرار هشام.
- خـــرار مـــهــــديـــةp اHــــولـــودة في 3 مـــايــــو ســـنـــة 1988
بـــبـــني مـــســـوس (واليـــة اجلـــزائــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 960
وعـقـد الزواج رقم 691 احملـرر بـتـاريخ أول ديـسـمـبـر سـنـة
2011 بـــعـــW الـــبـــنـــيـــان (واليـــة اجلـــزائـــر)  وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: كرار مهدية .
- بوخالط أحسنp اHولود في 28 نوفمبر سنة 1956
بــاألبـــيـــار (واليــة اجلـــزائــر) شـــهــادة اHـــيالد رقم 670 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 129 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 28 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2004

بباريس الدائرة رقم 18  (فرنسا) وولداه القاصران: 
* مانـون لـيـنـالـــورp اHـولـودة فـــي 10 يـولـيـو سـنــة
2002  ببـــاريس الـدائرة 17 ( فـرنـسا) شـهـــادة اHيـــــــــالد

p2010/1173 رقــم
* ألـكســـنـدر كـلـيـمـون سـاميp اHـولود في 30 يـونـيو
سـنة 2008 ببـاريس الـدائرة 17 (فـرنـســا) شـهـادة اHـــيالد
رقـم p2010/1174  ويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعــــدا: بـــــحالط
أحــــسنp بـــحالط مــــانـــون لـــيـــنــــا لـــورp  بـــحـالط ألـــكـــســـنـــدر

كليمون سامي. 

- قــــرد خـــلــــيــــفهp اHــــولــــود في 16 مــــارس ســــنـــة 1969
بـــالـــوادي (واليــــة الـــوادي) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 605  وعـــقـــد
الـــــزواج رقم 51 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 15 مـــــارس ســــــنـــــة 1994

بالرقيبة (والية الوادي)  وأوالده القصر: 
*  مـروةp اHولودة في30 ينـاير سـنة 1995 بالـرقيـبة

  p71 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا
*  مــــــنـىp اHــــــولــــــودة  في 27 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1996

  p170 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  بــدر االسالمp اHــولـود في 30 نـوفــمــبـر ســنـة 1999

  p706 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  مــحــمــد عــليp اHــولــود في 5 ديــســمــبــر ســنــة 2000

  p601 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  حـــلـــيـــمـهp اHـــولـــودة في 24 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2005

  p781 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  أحـمد الـتـجـانيp اHـولود  في 30 غـشت سـنة 2007
بـالرقـيبة (واليـة الوادي) شـهادة اHيالد رقم 528  ويـدعون
pاحلـاج أحـمـد مروة pمن اآلن فـصـاعـدا: احلـاج أحـمـد خلـيـفه
احلـاج أحـمـد مــنىp  احلـاج أحـمـد بــدر االسالمp احلـاج أحـمـد
مـــحـــمـــد عـــليp احلـــاج أحـــمـــد حـــلـــيـــمهp احلـــاج أحـــمـــد أحـــمـــد

التجاني.
- قـــرد عـــبـــد الـــلهp اHـــولـــود في 7 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1977
بالرقـيبة (والية الوادي) شهادة اHيالد رقم 18 ويدعى من

اآلن فصاعدا: احلاج أحمد عبد الله.
- قـــــرد هــــاجــــرةp اHـــــولــــودة في 5 غــــشـت ســــنــــة 1983
بـالــرقـيـبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اHـيالد رقم 405  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد هاجرة.
- قــــرد الــــصـــادقp اHــــولــــود في 20 مــــايــــو ســــنـــة 1986
بــالـوادي (واليــة الــوادي) شـهــادة اHـيالد رقم 2055  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد الصادق .
- قـــرد ســـمــــيـــةp اHـــولـــودة في 12 مـــارس ســـنـــة 1985
بـالــرقـيـبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اHـيالد رقم 235  وتـدعى

من اآلن فصاعدا: احلاج أحمد سمية. 
- قـرد مــحـمــد الـعـيــدp اHـولـود فـي أول فـبـرايــر سـنـة
1979 بالرقـيبة (والية الوادي) شهادة اHيالد رقم 81 وعقد

الــزواج رقم 264 احملــرر بــتــاريخ 24 ديــســمــبــر ســنــة 2006
بالرقيبة (والية الوادي)  وولده القاصر: 

* امــــحــــمــــدp اHــــولــــود في 15 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2007
بالـرقـيبـة (والية الـوادي) شهـادة اHيالد رقم 793 ويـدعيان
من اآلن فـصـاعـدا: احلـاج أحـمـد مـحـمـد الـعـيـدp احلـاج أحـمـد

امحمد.
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- قـرد السـعـيـدp اHـولـود في 23 سـبـتـمـبـر سـنة 1974
بــورقــلــة (واليــة ورقـــلــة) شــهــادة اHــيالد رقــم 2338 وعــقــــد
الـــــزواج رقم 13 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2000

بالرقيبة (والية الوادي) وأوالده القصر: 
* مـحــمـد الـبــشـيــرp اHـولـود في 16 غــشت سـنـة 2000

p0403 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  أحـالمp اHـــــولـــــودة  في 10 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2002

  p0632 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا
*  عــليp اHــولــود في 3 فـــبــرايــر ســنــة 2006 بــالــوادي

 p727 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا
*  نـــصـــر الـــدينp اHـــولـــود في 30 يــنـــايـــر ســـنــة 2010
بـالـرقـيبـة (واليـة الـوادي) شـهـادة اHيالد رقم 089 ويـدعون
من اآلن فـصاعدا: احلاج أحـمد السعـيدp احلاج أحمـد محمد
البـشيرp احلـاج أحمـد أحالمp احلاج أحمـد عليp احلـاج أحمد

نصر الدين.
- حــــفــــرة عالوةp اHــــولــــود في 15 مــــارس ســــنـــة 1941
بأوالد رحمةp أوالد جالل (والية بسكرة) شهادة اHيالد رقم
0169  وعــــقــــد الـــزواج رقم 030 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 أبــــريل

سـنة 1973 بأوالد رحـمة  الـشعيـبة (واليـة بسـكرة) ويدعى
من اآلن فصاعدا: بن تامر عالوة.

- حــفــرة عــبــد الــرزاقp اHــولــود في أول غــشت ســنــة
1992 بـــحــــيـــدرة (واليـــة اجلــــزائـــر) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 257

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن تامر عبد الرزاق.
- حــفـرة بــنــاصــرp اHــولــود في 16 مــارس ســنـة 1972
بأوالد رحـمـةp الشـعـيبـة (واليـة بسـكرة) شـهـادة اHيالد رقم
187 وعــقــد الــزواج رقم 26 احملــرر بــتــاريخ 3 أبــريل ســنــة

2003 بالشعيبة (والية بسكرة) وولداه القاصران:  

* شـــهــيـــنـــازp اHــولـــودة في 25 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2007
p3106 يالد رقمHبأوالد جالل (والية بسكرة) شهادة ا

* مـــحــمـــد األمــpW اHـــولــود في 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2010
بـطـولقـة (واليـة بـسكـرة) شـهـادة اHيالد رقم 1972 ويـدعون
pبن تـامـر شـهـيـنـاز pمـن اآلن فــصـاعـدا : بـن تـامـر بـنـاصـر

.Wبن تامر محمد األم
-  حــفـرة بــلــقـاسمp اHــولـود في 26 مــارس سـنـة 1977
بطولقـة (والية بسكـرة) شهادة اHيالد رقم 238 ويدعى من

اآلن فصاعدا: بن تامر  بلقاسم.
-  حفرة نـور الهدىp اHولودة  في 14 سبـتمبر سنة
1985 بـــطــولـــقـــة (واليــة بـــســـكــرة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 1862

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن تامر نور الهدى.
-  حــفـرة وهــيــبـةp اHــولـودة  في25 غــشت ســنـة 1979
بطولقـة (والية بسكـرة) شهادة اHيالد رقم 384 وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن تامر وهيبة.

-  حفرة مـشيـرةp اHولودة  في 15 يولـيو سـنة 1987
بــطـولـقــة (واليـة بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 1451 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن تامر مشيرة.
-  حـــفـــرة فــــيـــصلp اHــــولـــود في 9 مـــايــــو ســـنـــة 1981
بــطــولـقــة (واليـة بــســكـرة) شــهــادة اHـيالد رقم 297  ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن تامر  فيصل.
-  حـــفـــرة شـــهـــرازادp اHـــولـــودة  في 10 يــنـــايـــر ســـنــة
1983 بــــطــــولــــقــــة (واليــــة بـــســــكــــرة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 82

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن تامر شهرازاد.
-  حــفــرة حــســpW اHــولــود في 25 مــارس ســنــة 1991
بــاألبـيــار (واليــة اجلــزائــر) شــهـادة اHــيالد رقم 462 ويـدعى

.Wمن اآلن فصاعدا: بن تامر حس
-  خـــرشف عـــليp اHـــولـــود في 15 أبـــريل ســـنــة 1970
بـبـئـر مـراد رايس (واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHـيالد رقم 329

ويدعى من اآلن فصاعدا: خرشي علي. 
-  خـرشف مــصــطـفىp اHــولـود في 6 ديـســمــبـر ســنـة
1965 ببئـر مراد رايس (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم

1344 وعـقد الزواج رقم 178 احملـرر بتاريخ 16 غـشت سنة

1998 ببئر مراد رايس  (والية اجلزائر) وأوالده القصر : 

* عـــبــد الـــلـــطـــيفp اHـــولــود في 10 مـــايـــو ســـنــة 2000
p1974 يالد رقمHبالقبة (والية اجلزائر) شهادة ا

* عـبـد الــرحـمـانp اHـولـود في 8 ديـسـمـبـر سـنـة 2004
p9173 يالد رقمHبالقبة (والية اجلزائر) شهادة ا

* أسامـةp اHـولود في 16 مـارس سنة 2008 بـاHرادية
(واليـة اجلــزائـر) شــهــادة اHـيالد رقم 424 ويـدعـون من اآلن
فصـاعدا: خرشـي مصطـفىp خرشي عـبد اللـطيفp خرشي

عبد الرحمانp  خرشي أسامة.
-  خـرشف عـمـرp اHـولود في 22 نـوفـمبـر سـنة 1975
بـبـئـر مـراد رايس (واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHـيالد رقم 715
وعقد الزواج رقم 128 احملرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2006

ببئر مراد رايس (والية اجلزائر) وابنته القاصرة: 
* هــاجــرp اHــولــودة في 5 يــونــيــو ســنـة 2007 بـالــقــبـة
(واليــة اجلــزائــر) شـــهــادة اHــيالد رقم 4450  ويــدعــيــان  من

اآلن فصاعدا: خرشي عمرp خرشي هاجر.
-  خــرشف إبـراهــيمp اHــولـود في 28 ديــسـمـبــر سـنـة
1968 ببئـر مراد رايس (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم

1115 وعــقـد الـزواج رقم 364 احملــرر بـتـاريخ 30 سـبـتــمـبـر

ســنــة 2003 بــبـــئــر مــراد رايس (واليـــة اجلــزائــر) وابـــنــتــاه
القاصرتان: 

* خــديـــجـــةp اHــولـــودة  في 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2004
p1201 يالد رقمHرادية ( والية اجلزائر) شهادة اHبا
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* إكـرامp اHـولودة في 28 غـشت سـنة 2006 بـاHـرادية
(واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHيالد رقم 2090 ويـدعون من اآلن
فصاعدا: خرشي إبراهيمp خرشي خديجةp خرشي إكرام.
-  خــرشف مــحــمــدp اHــولــود في 2 غــشت ســنـة 1963
بـبـئـر مـراد رايس (واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHـيالد رقم 853
وعــقـد الـزواج رقم 02 احملــرر بـتـاريخ 3 يــنـايــر ســنـة 1991

ببئر مراد رايس ( والية اجلزائر) وأوالده القصر: 
* أنـيسp اHـولود في 6 غـشت سـنة 1996 باحلـمـامات

  p1520 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا
* لـــــــيـــــــلــــــــيـــــــاp اHـــــــولـــــــودة في 26 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 1999

p1459 يالد رقمHباحلمامات (والية اجلزائر) شهادة ا
* يـــــاســـــمــــــpW اHـــــولـــــودة في 20 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2006
بالـقصـبة (واليـة اجلزائـر) شهـادة اHيالد رقم 136 ويـدعون
من اآلن فـصـاعــدا: خـرشي مـحـمــدp خـرشي أنـيسp خـرشي

 .Wخرشي ياسم pليليا
-  خرشف فـاحتp اHـولود في 11 ديـسـمبـر سـنة 1992
بـحــاسي مــســعــود (واليــة ورقــلــة) شـهــادة اHــيالد رقم 0732

ويدعى من اآلن فصاعدا: خرشي فاحت. 
-   خـرشف مــر¢p اHــولـودة  في 2 غــشت ســنـة 1959
بـبـئـر مـراد رايس (واليـة اجلـزائر) شـهـادة اHـيالد رقم 148
وعــــقــــد الـــزواج رقــم 160 احملــــــرر بــــتـــاريــخ 30 أكــــتــــوبـــــر
سـنــة 1980 بـالـعـيـــون (واليـــة تـيـسـمـسيـلت) وتـدعـى من

اآلن فصاعدا: خرشي مر¢.  
2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم اHــاداHــادّة ة 
71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اHــوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واHــذكــور أعالهp يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اHــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.
اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1433 اHــوافق

13 نوفمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 15 ذي احلـج ذي احلـجّة عام ة عام 1433
اHوافق اHوافق 31 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p2012 يتضمp يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

.Wرئيسي ديواني والي.Wرئيسي ديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

مـحـفـوظ بـوزرطــيطp بـصـفـته رئـيـسـا لـديـوان والي واليـة
الواديp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

pبصفته رئيسا لديوان والي والية تيبازة pمحمد مزيـان
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتشن إنـهـاء مـهـام مـفـتش

باHفتشية العامة في والية جيجـل.باHفتشية العامة في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

أعـمـــر مـسـعـــودانp بـصفـتـه مـفـتـشــا بـاHـفـتـشــيـة الـعــامـة
في والية جيجلp إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 15 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1433
اHـوافق اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة p2012 تـتضـمp تـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية بسكرة :- والية بسكرة :
pعبد النور نوري pدائرة لوطاية -

- والية البليدة :- والية البليدة :
pدائرة األربعاء : رشيد مرابط -

- والية غليزان :- والية غليزان :
- دائرة منداس : اسماعيل دهار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيدين

Wفي الواليت Wاآلتي اسمـاهما بـصفتـهما رئـيسي دائرتـ
اآلتيتpW لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- والية تيارت :- والية تيارت :
pمحمد الهادي بن هونة p دائرة السوقر -

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
- دائرة سيدي لعجال : ناصر الدين بلواعر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

أحــمــد قــجــاليp بــصــفــته رئــيــســا لــدائــرة شاللــة الــعـذاورة
بوالية اHديةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

مـحمـد فرديp بـصفـته رئـيسـا لدائـرة رأس الوادي بـوالية
برج بوعريريجp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

شــعــبــان قـاســميp بــصــفــته رئــيــسـا لــدائــرة عــW تــاغـروت
بوالية برج بوعريريجp إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

سـعـيـد قـابـليp بـصـفـته رئـيـسـا لـدائـرة بـئـر غـبـالـو بـواليـة
البويرةp إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنـة 2012 تـنـهىp ابـتـداء من 30

مــايــو ســنــة p2012 مــهـــام الــسّــيــد الــشــيخ عــبــاسp بــصــفــته
رئيسا لدائرة وادي تاغية بوالية معسكرp بسبب الوفاة.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 15 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1433
اHوافق اHوافق 31 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة p2012 تتضـمp تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

كتاب عامW لدى رؤساء دوائر.كتاب عامW لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عبد احلكيم فقراويp بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة
مروانة بوالية باتنةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنـة 2012 تـنـهىp ابـتـداء من 17

أكـتـوبـر سـنـة 2010 مـهـام الـسّـيـد مـسـعـود زمـاشp بـصـفـته
كـاتــبـا عــامـا لــدى رئـيس دائــرة زيـامــة مـنــصـوريــة بـواليـة

جيجـلp إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 تـنهـى مهـام السّـيدين

اآلتي اســـمـــاهـــمــــا بـــصـــفـــتـــهـــمــــا كــــاتـــبــــW عــــامــــW لــــدى
رئـيـسي دائــرتــW في الـــواليـتــW اآلتـيـتــــpW إلحـالـتــهـمـــا

عـلى التّقـاعـد :
- عـبــد الــقــادر بـلــخــيـرةp بــدائــرة الـســوقــر في واليـة

تيارتp ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2011

- أحــــمـــد كـــودادp بـــدائــــرة ســـيـــدي بـــوبــــكـــر في واليـــة
سعيدةp ابتداء من 8 غشت سنة 2010.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

فـضيـلة رحـاليp زوجـة بوحلـيـةp بصـفـتهـا كاتـبـة عامـة لدى
رئيس دائرة عW الترك بوالية وهران.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

بـــوخــمـــيـس بــوالــبــعــــيـــرp بــصــفــتـه كــــاتــبـــا عـــامـــا لــــــدى
رئــــيس دائــــرة الـــــرواشــــد بـــــواليـــــة مـــيــــلــــــةp لــــتــــكـــلــــيــــفـــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـفتشن إنهـاء مـهام مـفتش

في مـــــفـــــتــــشـــــيـــــة مــــصـــــالح أمـالك الـــــدولــــة واحلـــــفظفي مـــــفـــــتــــشـــــيـــــة مــــصـــــالح أمـالك الـــــدولــــة واحلـــــفظ
العقاري بوزارة اHاليالعقاري بوزارة اHاليّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

مــحــمــد نــفـــرةp بــصـفــتـه مــفــتــشـــا في مــفــتــشـــيــة مـصـــالح
pــــالــــــيّــــةHأمالك الــــدولـــــــة واحلــــفـظ الــــعـــــقــــــاري بـــــــوزارة ا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

بعثة باHفتشية العامة للماليبعثة باHفتشية العامة للماليّة بوزارة اHالية بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

علي عزيبp بصفته مديـر بعثة باHفتشية العامة للماليّة
بوزارة اHاليّةp إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

الــتـكــويــن والــبــحث واإلرشــــاد بــــوزارة الــفالحـــةالــتـكــويــن والــبــحث واإلرشــــاد بــــوزارة الــفالحـــة
والتنمية الريفـية.والتنمية الريفـية.

ــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

تـوفيق مدنيp بصـفته مديـرا للتكـوين والبحث واإلرشاد
بوزارة الفالحة والتنمية الريفيةp بناء على طلبه.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرن إنـهـاء مـهـام مـديـر

اHصالح الفالحية في والية معسكر.اHصالح الفالحية في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

محمد ياشرp بـصفتـه مديرا للـمصالح الفالحية في والية
معسكرp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنهاء مهام مديرينن إنهاء مهام مديرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 تــنــهى مــهــام الــسّـادة

اآلتيـة أسـمـاؤهم بـصفـتـهم مـديـرين لـلثـقـافـة في الـواليات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية تيارت pمجيد لعلوشي -
pفي والية معسكر pاحلاج مسحوب -
pفي والية البيض pمحمد سحنون -

- عبد احلميد مرسليp في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام نـائبن إنــهـاء مـهـام نـائب

مدير باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.مدير باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتــوبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـد

عبـد الـله سـاكريp بـصـفته نـائب مـديـر مصـلـحـة الداخـلـية
pوالـــوســائل بـــاجملــلس الـــوطــني االقــتـــصــادي واالجـــتــمــاعي

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتــوبــر ســنـة   أكــتــوبــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تــعـيــW الــكـاتبن تــعـيــW الــكـاتب

العامالعامّ لوالية تندوف. لوالية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يعـيّن االـسّـيـد مـحـمد

فرديp كاتبا عاما لوالية تندوف.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن تـعــيـW رئــيـسين تـعــيـW رئــيـسي

.Wديواني والي.Wديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

Wفي الــــواليــــتــــ Wاســــمـــــاهــــمــــا رئــــيــــسي ديــــــوانـي والــــيـــــ
: Wاآلتيتـ

pفي والية الوادي pبلقاسم عازب -
- محفوظ بوزرطيطp في والية تيبازة.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيمـــراســـيـم رئـــاســـيّــــة مـــؤرــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 15 ذي احلـــج ذي احلـــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1433
Wتــتــضــمن تــعــيـ pWتــتــضــمن تــعــيـ p2012 ــوافق 31  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةHــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت
- والية بسكرة :- والية بسكرة :

pعبد احلكيم فقراوي pدائرة لوطاية -
- والية البليدة :- والية البليدة :

- دائرة األربعاء : محمد مزيان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

: Wاآلتيت Wفي الواليت Wاسماهما رئيسي دائرت
- والية تيارت :- والية تيارت :

pناصر الدين بلواعر p دائرة السوقر -
- والية سعيدة :- والية سعيدة :

- دائرة أوالد ابراهيم : محمد الهادي بن هونة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبــر سـنـة 2012 يــعـيّن الـســادة اآلتـيـة

: Wاآلتيت Wأسماؤهم رؤساء دوائر في الواليت
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pرشيد مرابط p دائرة مغنية -
pدائرة بني بوسعيد : اسماعيل دهار -
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- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :
- دائرة راس الوادي : عبد النور نوري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكــتـوبــر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد أحــمـد

قجاليp رئيسا لدائرة عW احلمام بوالية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـــوبـــر ســـنــة   أكــتـــوبـــر ســـنــة p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تـــعــيـــW كــتــابن تـــعــيـــW كــتــاب

عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يـعـيّن االـسّـادة اآلتـية

أســمـاؤهم كــتــابـا عــامـW لــدى رؤســاء دوائـر في الــواليـات
اآلتية :

- مـــحــمــــــد مـــطــــــــالـــسيp بـــدائــــــرة تـــلـــمــســــــان في
pواليـة تلمسـان

- قـــادة زحــــزوحp بـــدائـــرة عــــW الـــصـــفــــراء في واليـــة
pالنعامـة

pبدائرة عسلة في والية النعامة pيحيى حجاج -

- زين الـــديـن خـــريفp بـــدائــــرة احلـــروش في و اليـــة
pسكيكـدة

- بوخميس بوالبعيرp بدائرة ميلة في والية ميلة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّـن تـعـيــW مـديـرينـن تـعـيــW مـديـرين

.Wللمصالح الفالحية في واليت.Wللمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكتـوبر سـنة 2012 يعـيّن السّـيدان اآلتي

Wاســمــاهـــمــا مــديـــرين لــلــمـــصــالح الـــفالحــيــة فـي الــواليــتــ
: Wاآلتيت

pفي والية تيارت pمحمد ياشر -

- خالد لعرابيp في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسمرسـوم رئاسّي مؤري مؤرّخ في خ في 15 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1433 اHوافق اHوافق
31  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة p2012 يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرينp يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجّة عام
1433 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2012 يـعـيّن االـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للثقافة في الواليات اآلتية :

pفي والية تيارت pعبد احلميد مرسلي -

pفي والية معسكر pمحمد سحنون -

pفي والية البيض pمجيد لعلوشي -

- احلاج مسحوبp في والية غليزان.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنـة سـنـة p2011 يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـوادp يـجــعل مـنــهج حتــديـد نــسـبــة اHـاء واHـواد
اHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــوانياHــتـــطــايـــرة لــلـــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلـــيــواني

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 سـنـة  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 يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد نسبة اHاء
واHـواد اHــتـطــايـرة لــلـمــواد الـدســمـة ذات األصل احلــيـواني

والنباتي إجباريا.

اHــــــادةاHــــــادة 2 :  : مـن أجـل حتـــــــديـــــــد نـــــــســـــــبـــــــة اHـــــــاء واHــــــواد
اHـــــتـــــطـــــايـــــرة لـــــلـــــمـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصـل احلـــــيـــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق 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 حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للموادمنهج حتضير نسبة اHاء واHواد اHتطايرة للمواد

الدسمة الدسمة 
ذات األصل احليواني و النباتيذات األصل احليواني و النباتي

1 . منهج التحديد : . منهج التحديد :
pعن طــريق الــتــجـفــيف pهــنــاك مـنــهــجــان لــلــتــحــديــد
لـنـســبـة اHـاء واHـواد اHـتــبـخـرة لـلــمـواد الـدسـمـة ذات أصل

حيواني أو نباتي و هما مبينان كمايلي :
- اHـــنـــهج أp- اHـــنـــهج أp اســــتــــعـــمــــال حـــمــــام رمـــلي أو صــــفـــيــــحـــة

pWالتسخ
- اHنهج ب- اHنهج بp استعمال فرن التجفيف. 
يطبق اHنهج أ على كل اHواد الدسمة.

يـــطــبق اHـــنــهج ب فـــقط عـــلى اHــواد الـــدســمــة الـــغــيــر
اجملــفــفــة ذات عــامـل احلــمــوضــة أصــغــر مـن  4. يـجب أن
ال حتلل زيوت الـلوريك حسب هذا اHنهج في أي حالة من

احلاالت.
2 . التعريــــف : . التعريــــف :

نــســبــة اHــاء و اHـــواد اHــتــطــايــرة: هي فــقــد من كــتــلــة
اHنتوج يتـعرض له هذا األخير عند التسخW في  103° م
± 2° م فـي شــروط هــذا اHــنــهج  و نــعـــبــر عــنــهــا بــالــنــســبــة

اHئوية للكتلة.
3 . اHبـــدأ : . اHبـــدأ :

تـسـخـن الـعـيـنـة اHـأخــوذة لـلـتـجـربـة في 103 م ± 2° م
إلى غــايـة إزالــة اHـاء واHــواد  اHـتــطـايــرة  نـهــائـيــا وحتـديـد

الكتلة اHفقودة.
4 . اHنهج أ . اHنهج أ

4 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :
أجهزة عادية للمخبرp السيما :

 4 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 4 . 1 . 2 وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاج وعــــاء الــــتــــبــــخــــيــــر مـن خــــزف أو زجـــاجp ذو

جــوف مـســطحp يــتـراوح قــطـره من 80 إلى 90 مــلم وعــمـقه
حوالي 30 ملم.

 4 . 1 . 3 مقـياس درجة احلرارة مقـياس درجة احلرارةp مـدرج طوله حوالي

100 § ومـزود بخـزان من الزئبق مـتW وغـرفة ضغط في

اجلهة العلوية.
.Wأو صفيحة تسخ  pحمام رملي .Wأو صفيحة تسخ  p4 . 1 . 4 حمام رملي 

 4 . 1 . 5 جهاز نازع للرطوبةجهاز نازع للرطوبةp مزود بعامل مجفف.

 4 . 2 طريقـة العملطريقـة العمل

 4 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي.
 4 . 2  . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــوزن بــتـــقــريـب 0,001غ حــوالـي 20غ مـن الـعــيــنـة
( 4. 2 . 1) في وعــاء الـتـبــخـيـر ( 4. 1 . 2) اجملـفف واHـوزون

مسبقا مع مقياس درجة احلرارة.
 4 . 2  . 3 التحديد :التحديد :

يــسـخن وعــاء الـتــبـخــيـر الــذي يـحــتـوي عــلى الـعــيـنـة
اHــأخــوذة لـلــتــجــربـة  ( 4. 2 . 2) فــوق حــمـام رمــلـي أو فـوق
صـــفــــيـــحـــة الــــتـــســـخـــW (4. 1 . 4). مـالحـــظــــة درجــــة حـــرارة
اHنتوج ذو حوالي 10° م / دقيقة حتى تصل إلى مايقرب
90° م وذلك بـالـتـحـريك اHـسـتـمـر بـواسـطـة مـقـيـاس درجـة

احلرارة.



15 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

تخفض سرعـة ارتفاع درجة احلرارة �الحظة سرعة
انـــبـــعــاث  فـــقــعـــات الــبـــخـــار الــتي تـــتـــحــرر من قـــاع وعــاء
الـتــبـخــيـر وتــتــرك درجـة احلــرارة تـرتــفع حـتـى تـصل إلى
103°م ± 2° م. عــــدم جتــــاوز 105° م. يــــســـتــــمــــر الــــتــــحــــريك

بــكـشط قـاع وعـاء الـتـبـخـيــر إلى حـW انـقـطـاع أي انـبـعـاث
للفقعات.

Wيـكــرر الـتــسـخـ pــاء قـد تــبـخــرHلــلـتــأكـد من أن كل ا
عدة مـرات في درجـة حرارة 103 °م ± 2 °م وذلك للـتبـريد

.Wمراحل التسخ Wفي درجة حرارة 95 °م  ب

يــتـرك بـعــد ذلك وعـاء الــتـبـخــيـر لـيــبـرد مع مــقـيـاس
درجـة احلـرارة في اجلـهـاز نـازع لـلـرطـوبـة  ( 4. 1 . 5) حـتى
تـصل إلى درجـة حـرارة احملــيط ويـوزن بـتـقـريب 0,001 غ.
تـكـرر هــذه الـعـمـلـيـات حـتى ال يـتـجـاوز الـفـرق بـW نـتـائج

وزنW متتاليW 2 ملغ.

 4 . 2  . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يـــجــرى حتــديـــدان عــلـى عــيــنـــات مــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
مقتطعة من نفس العينة للتجربة ( 4. 2 . 1) .

5 . اHنهج ب . اHنهج ب

5 .  . 1 التجهيزات : التجهيزات :

أجهزة عادية للمخبر.

5 . 1 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

 5 . 1 . 2 وعــاء زجــاجيوعــاء زجــاجيp ذو قــاعــدة مــســطــحــةp قــطــره

حوالي 50 ملم و ارتفاعه 30 ملم.

 5 . 1 . 3 جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائي جـهـاز جتــفـيف ذو تـسـخــW كـهـربـائيp �ـكن

ضبطه في 103° م ± 2° م.

 5 . 1 . 4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةp مـزود بـعـامل مـجفف

فعال.

5 . 2 طريقـة العمـلطريقـة العمـل

 5 . 2 . 1 حتضير العينة للتجربة :حتضير العينة للتجربة :

حتضر العينة للتجربة طبقا للمنهج الرسمي. 

5 . 2 . 2 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــــــوزن بــــــــتــــــــقــــــــريب 0,001 غp حــــــــوالي 5 أو 10غ مـن
الــعــيـنــة لــلـتــجــربـة p(1 . 2 . 5) حــسب الــنـســبــة اHـفــتــرضـة
لــلــمــاء واHــواد اHـتــطــايــرةp في الــوعـاء  p(2 . 1 . 5) اجملـفف

واHوزون فارغا مسبقا.

5 . 2 . 3 التحديـد : التحديـد :

يـوضـع الـوعــاء الــذي يـحــتــوي عـلى الــعــيـنــة اHــأخـوذة
للـتجربة H (2 .2 .5)دة ساعـة في جهاز الـتجفيف (5. 1. 3)
اHـــضـــبــوط في 103°م. يــتـــرك لـــيــبـــرد في اجلـــهــاز الـــنــازع
لـلــرطــوبـة (5 . 1 . 4) حــتى يــصل إلى درجــة حــرارة احملـيط

ويوزن  بتقريب 0,001 غ.

تــكــررعــمــلــيـــات الــتــســخــpW الــتـــبــريــد والــوزن لــكن
بـفتـرات متـتالـيـة في جهـاز التـجفـيف Hدة 30 دقيـقـة لكل
Wوزنــ Wحـــتى ال يــتـــجــاوز الــفـــقــد في الـــكــتــلـــة بــ pواحــدة
مــتـــتــالـــيــW  2 أو4 مـــلغp حـــسـب كـــتـــلـــة الـــعـــيـــنـــة اHـــأخـــوذة

للتجربة.

مالحظــة :مالحظــة :

يـشـيـر ارتـفـاع كـتـلـة الـعـيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة بـعد
تكرير التسخW إلى حدوث أكسدة ذاتية للمادة الدسمة.
في هـذه احلالـةp تـؤخـذ حلـسـاب الـنتـيـجـة كـتـلـة احلد األدنى

اHتحصل عليها أو يستعمل من األفضل اHنهج أ.

 5 . 2 . 4 عدد التحديدات :عدد التحديدات :

يــجــرى حتـديــدان عـلى الــعـيــنــات اHـأخــوذة لـلــتـجــربـة
اHقتطعة  من نفس العينة للتجربة (5 . 2 . 1).

6 . التعبير على النتائج : . التعبير على النتائج :

يعبرعن نسبـة اHاء واHواد اHتبخرةp بـنسبة مئوية
للكتلة وتساوي :

2
 - ك

1
ك

100 x ـــــــــــــــــــــ

0
 - ك

1
ك

حيث :

ك0 : هــي الــكــتــلــة بــالــغــرامــاتp لـوعـاء الـتـبـخـيـر
(4 . 1 . 2) ومــقـــيـــاس درجـــة احلــرارة (4 . 1 . 3) أو لـــلـــوعــاء

الزجاجي (5 . 1 . 2).

ك1 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـــــقــــــيـــــاس درجــــــة الــــــحـــــــرارة  والـــــعـــــيــــــنــــة اHــــأخــــوذة
للـتجربة p(2 . 2 . 4) أو للوعاء والـعينة اHأخـوذة للتجربة

.W(5 . 2 . 2) قبل التسخ

ك2 : هي الـــكـــتـــلـــة بـــالـــغـــرامـــاتp لـــوعـــاء الـــتـــبـــخـــيــر
ومـقـياس درجـة احلـرارة  والراسب  p(3 . 2 . 4) أو لـلـوعاء

.Wالراسب (5 . 2 . 3) بعد التسخ

مالحظة :مالحظة : في حالة اHنـهج بp يعوض وعاء الـتبخير
(4 . 1 . 2) بالوعاء الزجاجي (5 . 1 . 2).
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يؤخـذ كنـتيـجـة اHعـدل اجلبـري للـتحـديدين إذا تـوفر
شرط التكرارية (7).

تعطى النتائج بعددين بعد الفاصلة.

7 . التكرارية : . التكرارية :

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
أجـــريــا في آن واحــد أو بـــســرعــة الــواحـــد تــلــوى اآلخــر من
طــرف نــفـس اHــحــلـلp 0,05غ مـن اHــاء و اHـواد اHـتـبـخرة

لـ 100غ من العينة.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو يــــونــــيـــو
سـنة سـنة p2011 يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غيرp يجـعل منـهج حتديـد نسـبة اHـلوثـات غير
الـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصلالـــقــــابـــلـــة لــــلـــذوبـــان فـي اHـــواد الـــدســــمـــة ذات األصل

احليواني والنباتي إجباريا.احليواني 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

- 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 احلـجة عام  1422 اHوافق  14 فبـراير سـنة  2002  الذي
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 جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
اHــلــوثــات غــيـر الــقــابــلــة لـلــذوبــان في اHــواد الــدســمـة ذات

األصل احليواني والنباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديد نسـبة اHلوثات غـير القابلة
لــــــلــــــذوبــــــان في اHــــــواد الــــــدســــــمــــــة ذات األصـل احلــــــيــــــواني
والــــنـــبـــاتيp فــــإن مـــخـــابـــر مــــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق 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 نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان منهج حتديد نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان 
في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1 . التعريف : . التعريف :

نسبة اHلوثات غير القابلة للذوبان :

كـمـيـة الـغـبـار واHــواد الـغـريـبـة األخـرى غـيـر الـقـابـلـة
لـلـذوبـان في ن - هـكـزان أو إثـيـر الـبـتـرولp في الـشـروط

احملددة في هذا اHنهج.

يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.يعبر عن نسبة اHلوثات بالنسبة اHئوية للكتلة.

تــشــمل هــذه اHـلــوثــاتp مـلــوثــات مــيـكــانــيـكــيــةp مـواد
معـدنيةp هـيدرات الكـربونp مواد آزوتـيةp مخـتلف اHواد
الــصــمــغــيــةp صــابــونــات الــكــالــســيــومp األحــمــاض الــدســمــة
اHـــــؤكـــــســــدةp الكـــــتـــــون األحــــمـــــاض الـــــدســـــمــــة و (جـــــزئـــــيــــا)
الـصــابـونـات الـقــاعـديـةp هـيــدروكـسـيـد األحــمـاض الـدسـمـة

والغليسيريد التابعة لها.

2 . اHبدأ : . اHبدأ :

مـعــاجلـة الــعـيــنـة اHــأخـوذة لـلــتـجــربـة بــفـائض من ن-
هــكـــزان أو إثـــيــر الـــبــتـــرول ثم يـــرشح احملـــلــول اHـــتـــحــصل
عــلــيه. تـغــسل اHــصـفــاة والــراسب بــواسـطــة نــفس اHـذيب.

يجفف في 103° م ± 2° م ثم نزن.
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3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معروفة.

 3 . 1 ن- هــــكـــزان أو فـي حـــالــــة عــــدم تـــوفــــرهp إثــــيـــر

الـبــتـرول ذو مــجـال الــتـقــطـيــر بـW 30° م و60° م ومـؤشـر
البروم أقل من 1.

ال يــــجب أن يــــكـــون الــــراسب عــــنـــد الــــتـــبــــخـــر الــــتـــام
بالنسبة للمذيبpW أكبر من  0,002 غ لـ  100 ملل.

pkieselguhr 2 .  . 3 مـــنــــقىp مـــحــــروقp يـــفــــقـــد الـــكــــتـــلـــة
بنسبة p% 0,2 في 900° م ( حتى االحمرار).

4 .  التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة اHتداولة في اخملبرp ال سيما :

4 . 1 ميزان حتليليp  ميزان حتليليp دقيق ± 0,001 غ  بالتقريب.

4 . 2 مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp  مــجـفف بـالــتـســخـW الـكــهـربـائيp �ــكن ضــبـطه

في 103° م ± 2° م.

4  . 3 حــوجــلــة مــخــروطــيـة حــوجــلــة مــخــروطــيـةp ســعــتــهــا 250 مــلـل مـزودة

بسدادة من زجاج دائرية.

4  . 4 جهاز تنشيف جهاز تنشيفp مزود بعامل مجفف فعال.

4  . 5 ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد  ورق تـــرشـــيح بـــدون رمـــاد (نـــســـبــــة عـــلـــيـــا من

الــرمــاد تــقــدر بــ  0,01 % مـن الــكــتــلــة)p مــؤشـر احلـصـر
بـ  98 % بــالـــكـــتـــلــــةp لـــلـــجــــزيـــئــات الـــتي أبــعــادهـــا أكــبــر
من 2,5 مـــيـــكـــرومـــتـــرp أو مـــصـــفـــاة مـن الـــلـــيف الـــزجـــاجي
قـطـرهـا يـعـادل p§ 120 و كـذلك وعـاء مـعـدني (من األفـضل
أHــنـيــوم) أو زجـاجي مــزود بــغـطــاء مالئم (مــتـغــيـر في 6.4

جلميع اHوادp ما عدا الزيوت احلامضة).

4  . 6 بـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجبـؤرة مـرشـحـةp من زجـاجp نـوعـية P16 (فـتـحة

اHـــســـامـــات من 10 إلى 16 مــــيـــكـــرومـــتـــر)p قـــطـــرهـــا  40 §
وسـعــتــهـا 50 مــللp وحــوجــلــة لــلــتـرشــيـح (مــتـغــيــرة في 4,5

تشمل اHواد احلامضة).

حتـضpW ذو تـسخـW كـهـربـائيp �ـكن أن  4 . 7 جهـاز حتـضWجهـاز 

يعمل في 103° م ± 2° م.

5 . اقتطاع العينة : . اقتطاع العينة :

pمن الضروري أن يتلقـى اخملبر عينة �ثـلة حقيقية
غير متلفة وال متغيرة أثناء النقل والتخزين. 

6 . حتضير العينة للتجربة : . حتضير العينة للتجربة :

يجري اقتطاع العينة في الشروط اHالئمة.

7 .  .  طريقة العمل :طريقة العمل :

7 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تــــوزن بــــتــــقــــريب 0,01غp حــــوالي 20غ من الــــعــــيــــنــــة
اHأخوذة للتجربة في حوجلة مخروطية (4 . 3).

7 . 2 التحديد : التحديد :

 7 . 2 . 1 يـجفف إمـا ورق الترشـيحp الوعـاء وغطاؤه

أو البؤرة اHرشحة (4 . 6) في اجملفف (4 . 2) مضبوط في
103 ° م. يتـرك ليـبـرد في جهـاز الـتنـشيف (4 . 4) ويوزن

بتقريب 0,001 غ. 

7 . 2 . 2 يـــضـــاف 200 مـــلل مـن ن - هـــكـــزان أو إثـــيـــر

الــبــتـرول (3 . 1) فـي احلـوجــلـة الــتي حتــتـوي عــلى الــعـيــنـة
اHأخوذة للتجربة (7 . 1)  تغلق احلوجلة وترج.

بـالــنـســبـة لــزيت اخلـروعp �ــكن زيـادة كــمـيــة اHـذيب
لـكي نسـهل الـعـملـيـة و قـد يكـون من الـضـروري استـعـمال

حوجلة سعتها أكبر.

تــــــتـــــرك فـي درجــــــة حــــــرارة مــــــقــــــاربـــــة لـ 20° م Hـــــدة
تقارب 30 ثانية. 

7 . 2 . 3 تـرشح فوق ورقـة التـرشـيح موضـوعة داخل

قـــمع مالئمp أو فـــوق الـــبـــؤرة اHـــرشـــحــة بـــاســـتـــعـــمــالp إذا
اقتضى األمرp امتصاص خفيف.

تـغـسـل ورقـة الـتـرشـيح أو الـبــؤرة اHـرشـحـة بـسـكب
كـمـيــات صـغـيــرة من نـفس اHــذيب كـمـا في (7 . 2 . 2) لـكن
بـالـكمـيـة الالزمة لـكي تـكون الـرشـاحة األخـيـرة خالـية من
اHـواد الــدســمــة. يــســخن اHــذيبp إذا اقــتـضـى األمـرp حــتى
درجــة حـــرارة قــصــوى بـ 60° م حــتـى تــذوب جـــمـــيع اHــواد

الدسمة الصلبة فوق ورق الترشيح.

7 . 2 . 4 إذا اسـتــعــمــلــنــا ورق الــتـرشــيحp نــنــزعه من

الـقـمعp و نـضـعه فـوق الـوعـاءp يـتـرك لـيـتـبـخـر في الـهـواء
اجلزء األكبر للـمذيب الباقي فوق ورق الترشيح و ينهى
الـــتـــبــــخـــر في اجملـــفـف اHـــضـــبـــوط في 103° م. يـــخـــرج من
اجملـــففp يــغــلـق الــوعــاء بــغــطـــائه : يــتــرك يـــبــرد في جــهــاز

التنشيف (4 . 4) ويوزن بتقريب 0,001 غ.
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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 :
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"اHادّة 4 : يحتوي اHلف التقني على ما يأتي :
p1 - دراسة جدوى

p2 - مخطط إجمالي
3 - رخـــصــــة إلنـــشــــاء مـــؤســـســــة مـــصــــنـــفــــة ومـــحـــددة
بـعــنـوان أحـكــام اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 06 - 198 اHـؤرّخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006

واHذكور أعاله.
.................(الباقي بدون تغيير)..............."

اHـاداHـادّة ة 4 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 3 ربــيـع األوّل عـام 1433 اHــوافق
26 يناير سنة 2012.

عبد الله خنافوعبد الله خنافو
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 26 رب ربــــــــــــيع األول عيع األول عــــــــــام ام 1433 اH اHــــــــــوافق وافق 19
فـبـرايرايـر سر سـنة نة p2012 يتp يتـضـمن تمن تـعيعيـW أعW أعـضـاء اجمللساء اجمللس
الالــــــتــــــوجوجــــــيــــــهي Hهي Hــــــدرسدرســــــة الة الــــــتــــــكــــــوين الوين الــــــتــــــقــــــني لني لــــــلــــــصــــــيــــد

البحري وتربية اHائيات لبني صافالبحري وتربية اHائيات لبني صاف.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 26 ربـــيع األول عـــام 1433
اHــــوافق 19 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012 يـــعــــW الـــســــادة اآلتـــيـــة
أسماؤهمp تـطبيقا ألحكام اHادة 12 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 05 - 87 اHـــــؤرّخ في 24 مــــحـــــرّم عــــام 1426 اHـــــوافق 5
مــارس سـنـة 2005 الـذي يــحــدد تـنــظــيم مـدارس الــتــكـوين
pــائــيــات وســيــرهــاHالــتــقــنـي لــلــصــيــد الــبــحــري وتـــربــيــة ا
اHــتــمّمp أعــضــاء في اجملـلـس الـتــوجــيــهي Hـدرســة الــتــكـوين

التقني للصيد البحري وتربية اHائيات لبني صاف :

- زيــدي عـبــد الــقــادرp �ــثل وزيــر الـصــيــد الــبــحـري
pرئيسا pوارد الصيديةHوا

pثل وزير الدفاع الوطني� pبوعالم مهدي -

pاليةHثل وزير ا� pشعشوع محمد فتحي -

- حــمــودي مــرادp �ــثل الــوزيـــر اHــكــلف بــالــبــحــريــة
pالتجارية

- قــــــدور مــــــوفـق زنــــــاقـيp �ــــــثل الــــــوزيـــــــر اHــــــكــــــلف
pWهنيHبالتكوين والتعليم ا

Wـــثل مـــنــتـــخب لـــلــمـــســـتــخـــدمــ� pراشــيـــدي رابح -
pWوالتقني Wاإلداري

pWثل منتخب للمعلم� pبوكراع محمد -

- صـبــار عـبـد الــسالمp �ــثل غـرفــة الـصــيـد الــبـحـري
وتربية اHائيات لوالية عW تموشنت.

تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار اHــؤرّخ في 2 ربـــيع األول عــام
Wـــتــضـــمن تـــعـــيــHــــوافق 10 مـــارس ســـنـــة 2008 واH1429 ا

أعضاء اجمللس التوجيهي Hدرسة التكوين التقني للصيد
البحري وتربية اHائيات لبني صاف.

ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 5  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 28
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة p2012 يــعـــد يــعـــدّل الــقـــرار اHــؤرل الــقـــرار اHــؤرّخ في خ في 13
ذي القعدة عام ذي القعدة عام 1429 اHوافق  اHوافق 11 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2008
الذي يـحدالذي يـحدّد الـقائمـة االسميـة ألعضـاء مجلس إدارةد الـقائمـة االسميـة ألعضـاء مجلس إدارة
اHـــركــز الــوطـــني لــلـــبــحث والـــتــنــمـــيــة في الـــصــيــداHـــركــز الــوطـــني لــلـــبــحث والـــتــنــمـــيــة في الـــصــيــد

البحري وتربية اHائيات.البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 5 جــمــادى األولى عـام 1433
اHــوافق 28 مـــارس ســـنــة 2012 تــعـــدّل الـــقــائـــمـــة االســمـــيــة
ألعـضـاء مـجـلس إدارة اHـركـز الـوطـني لـلـبـحث والـتـنـمـيـة
في الــصــيـــد الــبــحــري وتــربــيــة اHـــائــيــاتp احملــدّدة �ــوجب
الــــقــــرار اHـــؤرّخ في 13 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1429 اHــــوافق 11

نوفمبر سنة p2008 كما يأتي :
- "الــســيــدة صـايــشـي نـاديــةp �ــثــلــة الــوزيــر اHـكــلف

pرئيسة pوارد الصيديةHبالصيد البحري وا
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- الــســـيــد جــبــار عــبـــد اHــالكp �ــثل الـــوزيــر اHــكــلف

pعضوا pاليةHبا
................................................................... -
................................................................... -
................................................................... -
................................................................... -
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- السـيد فلـيتي خالـدp مدير اHـركز الوطنـي للبحث

pعضوا pائياتHوالتنمية في الصيد البحري وتربية ا
................................................................... -
................................................................... -
................................................................... -
- ....................... (بدون تغيير) .......................
- الـســيــد بــوجـلــيــدة صـالـحp �ـثل الــغــرفــة الـوطــنــيـة

للصيد البحري وتربية اHائياتp عضوا".
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قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 17  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 7  يــــونــــيـــو  يــــونــــيـــو
ســـنـــة ســـنـــة p2012 يــــحـــدp يــــحـــدّد قـــائـــمــــة بـــعض أعـــضــــاء الـــغـــرفـــةد قـــائـــمــــة بـــعض أعـــضــــاء الـــغـــرفـــة

اجلزائرية للصيد البحري وتربية اHائيات.اجلزائرية للصيد البحري وتربية اHائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 17 رجب عـام 1433 اHـوافق
7 يــونــيــو ســنـة 2012 حتــدّد قــائــمــة بــعض أعــضــاء الــغــرفـة
اجلـزائــريـة لــلـصــيـد الــبـحـري وتــربـيــة اHـائــيـاتp تــطـبــيـقـا
ألحــــكــــام اHـــادّة 10 من اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 304-02
اHـؤرّخ في 21 رجب عـام 1423 اHـوافق 28 سـبــتـمـبـر سـنـة
2002 الذي يحدّد تنظـيم الغرفة الوطنيـة للصّيد البحري

وتربية اHائيات وسيرها ومهامهاp كما يأتي :

قـائمـة اخلـمسـة عـشر (15) عضـوا الـكـاملي الـعـضـوية
الــذين يــتـمــتــعــون بـحـق الـتــصــويت في اجلــمــعـيــة الــعــامـة
pــائــيـاتHلــلـغــرفــة اجلـزائــريــة لـلــصــيـد الــبــحـري وتــربــيـة ا

السيدة والسادة :

- جـــمــال مــلــــــزيp �ــثال عـن مــؤســســـة بــنـــاء الــســفن
pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج pبوهران (ECRN) وتصليحها

- زوهير بوجالحp �ـثال عن مؤسسة تصليح السفن
pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج p باجلزائر (ERENAV)

- مــحــمــد قــــاسمp �ــثال عـن مــؤســســـة بـــنـــاء الــســفن
pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج pبتيبازة (ECOREP)

- عـمر مـاحيp �ـثال عن مـكتب الـدّراسـات البـحـرية
وتـــربـــيـــة اHـــائـــيـــات p(BEMA) بـــعــنـــوان �ـــثـــلـي اخلـــدمــات

pائياتHتعلقة بالصيد البحري وتربية اHا

- مـــــراد بـن غـــــيــــدةp �ـــــثـال عن مـــــؤســـــســـــة تـــــصـــــديــــر
األسـماك (CALLE FISH) بـوالية الـطارفp بـعـنوان �ـثلي

pائياتHتعلقة بالصيد البحري وتربية اHاخلدمات ا

- ســـــمـــــيـــــر جاللp �ـــــثال عـن شـــــركــــة "راديـــــو مـالحــــة
اجلــزائــر" (SRNA-FURUNO) بـــتــيـــبــازةp بــعـــنــوان �ـــثــلي

pائياتHتعلقة بالصيد البحري وتربية اHاخلدمات ا

- وهــيـبــة الـعــيـدانيp �ــثـلــة عن الـشــركـة اجلــزائـريـة
pبتـيـبازة (SARL PROMMAL) نـتـجات الـصيـد البـحريH

pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج

- مــصــطـفى بن هــديp �ــثال عن الــشـركــة اجلـزائــريـة
اإلســبـانـــيــة لــلــتــغــذيـــة p(SARL HAAL) بــعــنـــوان �ــثــلي

pدعـم اإلنتـاج

- بــــوعـالم خـــوجــــةp �ــــثال عـن شــــركـــة تــــربــــيــــة احملـــار
pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج pباجلزائر (ORCA MARINE)

- عــلي شــاوشp �ـثال عـن شـركــة بـنــاء ســفن الـصــيـد
الـبـحـري وتـصـلـيـحـها (CORENAV) بـبـومـرداسp بـعـنوان

pثلي دعم اإلنتاج�
- ســمــيــر عـــريبp �ــثال عن شـــركــة أزفــون لــتــربــيــة
pبـتيزي وزو (AZZEFFOUN AQUACULTURE) ـائياتHا

pبعنوان �ثلي دعم اإلنتاج
- ســـلــــيـــمـــان مـــــواليp �ــــثال عن شـــركـــــة الـــتـــحـــويـل
( SARL GOLF SAINT GOURAIA) بــــبــــجــــايــــةp بــــعــــنـــوان

pائياتHثلي حتويل منتجات الصيد البحري وتربية ا�
- إبـــــراهـــــيـم خــــالـــــديp �ـــــثـال عن مـــــزرعــــــة تـــــربــــــيــــة
اHـائـيات (AQUASOLE) بـعـW تـمـوشـنتp بـعـنوان �ـثـلي

pدعـم اإلنتـاج
- نــــور الـــدين زمـــورp �ـــثـال عن مـــؤســـســـة تـــصـــديـــر
السمك (SARL CAP DE GARDE) بعنـابةp بعنوان �ثلي

pائياتHتعلقة بالصيد البحري وتربية اHاخلدمات ا
- عـــــبــــــد الــــحــــمــــيـــد بــــرانـــكــــيــــةp �ـــثال عـن شـــركــــة
(EURL HYDRONAVALE) بتـيـبـازةp بعـنـوان �ـثلي دعم

pاإلنتاج
تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اHـؤرّخ في 22 مــحـرّم عـام 1432
اHــــوافق 28 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2010 الــــذي يــــحـــدّد تــــنـــظــــيم
الــغـــرفـــة الــوطــنــيــة لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيـات

وسيرهـا ومهامها.
ـــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 3  رمــضـان عـام   رمــضـان عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 22  يــولـيـو  يــولـيـو
p2012 يـتـم يـتـمّم الـقـرار اHـؤرم الـقـرار اHـؤرّخ في خ في 23 شـو شـوّال عامال عام سـنة سـنة 
1432 اHـوافق  اHـوافق 21  سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 الــذي يـحـد الــذي يـحـدّد

فترة غلق صـيد سمك أبو سيف الطويل في اHياهفترة غلق صـيد سمك أبو سيف الطويل في اHياه
اخلاضعة للقضاء الوطني.اخلاضعة للقضاء الوطني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري وا

- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 73-12 اHــؤرّخ في 29 صـــفـــر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضــمّن إحـداث

pتمّمHعدّل واHا pصلحة الوطنية حلراسة الشواطىءHا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم  الــــرّئـــــاسيّ رقم 388-2000
اHـؤرّخ في 2 رمـضـان عام 1421 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة
2000 واHـــتــــضـــمّن الــــتـــصـــديـق عـــلى االتــــفـــاقـــيــــة الـــدولـــيـــة

للـمحافظـة على أسمـاك التونة بـاحمليط األطلـسيp اHوقعة
بــــريــــو دي جــــانــــيــــرو يـــوم 14 مــــايــــو ســــنــــة 1966 اHــــعــــدلــــة
بـبــروتــوكـول بــاريس اHــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

p1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةHوبروتوكول مدريد ا



- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الـــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

pوارد الصيديةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-481 اHؤرّخ
في  19 شـوّال عـام 1424 اHـوافـق 13 ديـســمــبـر ســنـة 2003
pالـذي يحدّد شــروط �ارســة الصيد الـبحـري وكيـفياتها

pادّة 47 (الفقرة 3) منـهHال سيّما ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرّخ في 23 شـوّال عـام 1432
اHــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011 الــذي يــحــدّد فــتــرة غــلق
صــــيــــد ســــمـك أبــــو ســــيف الــــطــــويـل في اHــــيــــاه اخلــــاضــــعــــة

pللقضاء الوطني

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــتــمم هــذا الـــقــــرارp الــقــــرار اHــؤرّخ
في 23 شــوّال عــام 1432 اHــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011

واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــتـــمّم أحـــكـــام اHــادّة 2 من الــقــــرار اHــؤرّخ
في 23 شــوّال عــام 1432 اHــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHادّة 2 : ................. (بدون تـغيـير) ..................
وخالل الفـترة اHـقدرة مـدتها بـشهـر واحدp من أوّل مارس

إلى 31 منه".

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 3 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 22
يوليو سنة 2012.
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