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اﻷحد  4ذو القعدة عام  ١44٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ٢٠١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اﳉريدة الرسم ّ

ب -معايي ـ ـر النق ـ ـاوة لبع ـ ـض اﳌ ـ ـواد ومجموع ـ ـ ـات
اﳌواد اﳌرخص بإضافتها إﱃ إيﻼستومير السيليكون
) (١يجب أن ﻻ يحتوي اﳉزء القابل للذوبان لهذه اﳌواد
ﰲ حمض الهيدروكلوريك ) ١٠ /N (HClعﲆ أكثر من :
•  % ٠,٠١من الرصاص،
•  % ٠,٠١من الزرنيخ،

 .3ﲢديد البيروكسيدات ﰲ إيﻼستومير السيليكون :
يتم ﲢديد البيروكسيدات ﰲ إيﻼستومير السيليكون
حس ـب اﳌناه ـج اﶈ ـددة عـن طريـق التنظـيم .وﰲ حال ـة ع ـدم
وجـ ـ ـودها ،تستعم ـ ـل اﳌناه ـ ـج اﳌعت ـ ـرف بـ ـها عـ ـﲆ اﳌستـ ـوى
الدوﱄ.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hـــــــــــــــــــــــــــ

•  % ٠,٠٠٠5من الزئبق،
•  % ٠,٠١من الكادميوم،

قرار مؤّرخ ﰲ  ١4رمضان عام  ١44٠اﳌوافق  ١٩مايو سنة

•  % ٠,٠٠٠5من اﻹثمد )اﻷنتيموان(،

 ،٢٠١٩يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١3صفر عام  ١43٩اﳌوافق

•  % ٠,٠١من الباريوم.

 ٢نوفـ ـمـ ـ ـبـ ـر سـ ـ ـنـ ـ ـة  ٢٠١٧ال ـ ـ ـ ـ ـ ـذي يـ ـ ـح ـ ـ ـدد مـ ـ ـدة صﻼح ـ ـ ـيـ ـ ـات

) (2يج ـ ـب أﻻ يتجـ ـاوز اﳉ ـ ـزء اﳌستخلـ ـص م ـن أس ـود
الكربـ ـون أو مـ ـن الغرافـ ـيت أو مـ ـن أليـ ـاف الكرب ـون بواسطـ ـة
التولوي ـن  .% ٠,١5يج ـب أن يك ـون محتوى بنزو  ٤,٣بيران
ﻷسود الكربون أصغر ،من أو يساوي  ٣٠مكغ/كغ.
) (٣يجب أن تستجيب اﳌلونات والصبغات اﳌرخص
بإضافتها ﰲ صنع إيﻼستومير السيليكون ،ﳌعايير النقاوة
اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق Ⅱ
نعة من
منهج ﲢديد عطالة اﻷشياء واللوازم اﳌص ّ
إيﻼستومير السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية
يجـ ـب أن ﲡ ـرى ﲡرب ـة اﻻنتق ـال الك ـﲇ والبح ـث عـ ـن
اﳌواد العضوية اﳌتبخرة اﳊرة عﲆ العّينات اﳌقتطعة من
اﻷش ـ ـياء أو الل ـ ـوازم النهائيـ ـة اﳉاهـ ـزة لﻼستخـ ـدام التـي ﲤـ ـت
م ـع ـاﳉت ـه ـا ب ـال ـك ـبـريت وﰎ تصلـيـبـهـا تـبـعـا لـلـطـرق اﳊسنـة
للصنع .يجب احترام منهج التجربة اﻵتي :
 .١ﲢديد اﻻنتقال الكﲇ :

مستخرج السجل التجاري اﳌمنوح ﳌمارسة بعض
اﻷنشطة.
–––––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
رجب عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  ٣١م ـ ـارس سنـ ـة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣–٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٧شّوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟق ـ ـ ـتضى الـ ـ ـقـ ـ ـرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣صف ـ ـر ع ـ ـام ١٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  2ن ـوف ـم ـبـر سنـة  2٠١٧ال ـذي ي ـح ـدد م ـدة صﻼح ـي ـة
مستـ ـ ـخ ـ ـرج السج ـ ـل ال ـ ـت ـ ـج ـ ـاري اﳌم ـ ـن ـ ـوح ﳌم ـ ـارسة ب ـ ـعض
اﻷنشطة ،اﳌعّدل،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  ٦من

يتم اختيار اﶈاكيات وشروط ﲡارب اﻻنتقال حسب
اﳌعايير اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به.

القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2نوفمبر سنة
 2٠١٧واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :

يتم اختيار اﶈاكيات حسب نوع اﳌادة الغذائية القابلة
ﻷن تكون مﻼمسة لﻸشياء أو اللوازم.

" اﳌادة  : ٦يجب عﲆ الشركات التجارية اﳌسجلة ﰲ

 .٢ﲢديد اﳌواد العضوية اﳌتبخرة اﳊرة :
تقطع حواﱄ ١٠غ من العينة إﱃ قطع حواﱄ  ١×١سم،
وﲢفظ ﳌدة ثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة ،ﰲ درجة حرارة
اﶈيط ﰲ مجفف مزود بكلورور الكالسيوم .توزن القطع
اﳌعاﳉة إﱃ  ٠,١ ±م ـ ـغ ﰲ مقيـ ـاس تصفيـ ـة مسط ـ ـح وتسخـ ـن
ﰲ فـ ـرن يحفظ ﳌدة  ٤ساعات عند درجة حرارة  °2٠٠م .بعد
التبريد ﰲ اﳌجفف ،توزن القطع من جديد .يتم اﳊصول
عﲆ نسبة اﳌواد اﳌتبخرة ،عن طريق الفرق بﲔ الوزنﲔ،
ويجب أن يعبر عنها بالنسبة اﳌائوية.

السجل التجاري ﳌمارسة اﻷنشطة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
اﻻمتثال ﻷحكام هذا القرار قبل تاريخ  ١5أكتوبر سنة .2٠١٩
)....................الباقي بدون تغيير(.".....................................
اﳌادة  : ٢ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـ ـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١٤رمضان عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٩
مايو سنة .2٠١٩
سعيد جﻼب

