
العدد العدد 41
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

الثالثاء الثالثاء 7 شوشوّال ال عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 12 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- ضــمــــان الــســيــــر احلـــســن لــلــمــــداوالت واحلــفــــاظ
عـلى النظام العـام لالجتماعات من خالل :

rالتذكير بالنظام *

rداوالتHاإلقصاء من ا *

* تـقد اقـتراح لـلسـلطـة اخملتـصة بـخصـوص تناوب
واستبدال العضو اHقصر أو األعضاء اHقصرين.

اHــاداHــادّة ة 17 :  : بـــعـــد قـــراءة تــــقـــريـــر كـل مـــلف من طـــرف
أمـY الـلّــجـنـةr يـحـيل الـرئـيس الـكـلـمـة لـكــل عـضـو يـرغب

في إثراء النقاش.

تـعطـى الكـلـمـة بعـدئـذ لـصاحـب الطـعنr حـيث يـطرح
عـلــيه أعـضــاء الـلّـجـنــة أسـلـئـة عـن أي مـعـلــومــة قــد تـفـيـد

في هذا الصدد.

18 :  : يــســتــدعي رئــيس الــلــجـنــة شــهــود الــدفـاع اHـاداHـادّة ة 
Yفي الـــقــائــمـــة اجملــهــزة مـن قــبل أمــ YــســجـــلــHواالتــهـــام ا

اللّجنة من أجل االستماع إليهم.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : بـعـد االســتـمـاعr تـقــوم الـلـجــنـة بـاHـداوالت
في جلسة مغلقة بدون حضور أصحاب الطعن والشهود.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : يــتـم تــبــلـــيغ األطــراف اHـــعــنــيـــة بــقــرارات
الــلّــجــنــة اHـتــخــذة بــعــد اHــداوالت طـبــقــا لــلــمـادة 3 من هـذا
الـــنــــظـــــامr في أجــل أقــــصــــاه ثـــمـــانـــيـــة (8) أيـــام بـــرســـالـــة

مـوصى عليهـا.

اHاداHادّة ة 21 :  : عـندما يتـعلق الطعن بـأحد أعضاء الـلّجنة
اHـنــتـخـبـY مـن طـرف الـوكالء لـدى اجلــمـاركr ال �ـكن هـذا

األخير اHشاركة في أشغال ومداوالت اللّجنة.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : يــتــعـــY عــلى أعـــضــاء جلــنــة الـــطــعنr خالل
عـــهـــدتـــهـمr وكــــذا الـــعــــامـــلــــY في األمـــانـــــة أن يـــلـــتـــــزمـــوا
بــالـــســــر اHـــهـــني بـــخــصــــوص كــل الــــوقـــائـع والــــوثــــائق

التي يطلعـون عليهـا.

اHــــاداHــــادّة ة 23 :  : فـي حـــال تــــعـــرض أحــــد أعــــضـــاء الــــلّـــجــــنـــة
Hـتابـعـات قـضائـيـةr يتـم إيقـافه مـبـاشرة إلى غـايـة إصدار

حكم نهائي من الهيئة القضائية اخملتصة.

وفي هـــــذه احلـــــالـــــةr ومـن أجل اســـــتـــــخـالف الـــــعـــــضــــو
اHوقفr يطلب رئيس اللّجنة من السلطــة الوصـية لهـذا
الـعــضـو بــأن تـعــY عـضــوا آخـر حلــضـور جــلـســات الـلّــجـنــة
واHــــشــــاركـــــــة في أشــــغـــــالــــهــــا إلـى أن يــــتم إصــــــدار احلــــكـم

القضـائي النهـائي.

اHـاداHـادّة ة 24 :  : حتــدد الـعــهـدة عــلى مــسـتــوى جلــنـة الــطـعن
بثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.

اHـاداHـادّة ة 25 : : ± إعـداد هــذا الــنـظــام الــداخـلـي واعـتــمـاده
طبـقا ألحكام اHادة 28 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 288-10
اHؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اHوافق 14 نوفـمبر سنة
2010 واHــــذكـــــور أعالهr وال �ـــــكن تـــــعــــديـــــله أو إتـــــمــــامه إالّ

بنفس أشكال إعداده.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 21 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 31 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة r2016 يــــــتــــــضــــــمنr يــــــتــــــضــــــمن

اHصـادقة على النـظام التـقني الذي يـحدد متـطلباتاHصـادقة على النـظام التـقني الذي يـحدد متـطلبات
األمن ألجهزة الغاز احملترق.األمن ألجهزة الغاز احملترق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rناجمHووزير الصناعة وا
rووزير الطاقة

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- yـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

    rتممHعدل واHا rراقبة اجلودة وقمع الغشy تعلقHوا

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في  3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادHستحضرات تنظيف هذه اyو

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق yــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممHعدل واHا rستوردةHا

- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربـيع األول 1415 اHـوافق 10 غـشت سـنة 1994 الـذي

 rيحدد  صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
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- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
22 YـادتHال سـيـما ا rـتـعلق بـتنـظـيم التـقـييس وسـيرهHوا

rو28 منه
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

 rنتوجاتHا
  - وyــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 327-13
اHـؤرخ في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اHـوافق 26 سـبـتــمـبـر
ســـنــة 2013 الـــذي يــحـــدد شـــروط وكــيـــفــيـــات وضع ضـــمــان

rالسلع واخلدمات حيّز التنفيذ
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 28 من اHـــرســوم
الـتـنـفـيذي رقم 05-464 اHـؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اHــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واHــذكـــور أعالهr يــصــادق
عـلى النـظـام الـتقـني الـذي يـحدد مـتـطـلبـات األمن ألجـهزة

الغاز احملترقr اHلحق بهذا القرار.

2 : : يــحــدد الــنــظــام الـــتــقــني اHــذكــور في اHــادة اHـادة اHـادة 
األولى أعالهr متطلـبات األمن الواجب تـوفرها في أجهزة

الغاز احملترق.

3 : : تسـري أحكـام هـذا القـرار بـعد سـنة (1) من اHادة اHادة 
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 21 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 31 يناير سنة 2016.

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير الصناعة و اHناجموزير الصناعة و اHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الطاقــةوزير الطاقــة

صالح خبريصالح خبري

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

ــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــملحــقالـــملحــق

النظام التقني الذي يحدد متطلبات األمن ألجهزة النظام التقني الذي يحدد متطلبات األمن ألجهزة 

الغاز احملترق الغاز احملترق 

اHادة األولى :اHادة األولى : يـهدف هذا الـنظـام التقـني إلى حتديد
مــتـــطــــلــــبـــات األمــن ألجــــهــــزة الــغـــاز احملــتــرقr اHــســمــاة

فيما يأتي "أجهزة".

تـســتــثـنـى من مـجــال تــطــبـيق هــذا الــنــظـام الــتــقـني
األجهزة اHوجهة خصيصاً لالستعمال الصناعي.

اHادة اHادة 2 : : يهدف هذا الـنظام التقني إلى تأمY صحة
وسالمـــة األشـــخـــاص واحلـــيـــوانـــات األلــيـــفـــة واHـــمـــتـــلـــكــات
بالـنـظـر إلى اخملـاطـر النـاجـمـة عن اسـتخـدام أجـهـزة الـغاز

احملترق.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــقـــصـــدr فـي مـــفـــهـــوم أحـــكـــام هـــذا الـــنـــظــام
التقنيy rا يأتي :

األجهزة األجهزة :

أجــهـزة الـطــهي والـتــدفـئـة وتــسـخــY اHـاء والـتــبـريـد
واإلضــاءة والـغــسـيلr احلــارقـة لــلـوقــود الـغــازي ولـهــاr عـنـد

االقتضاءr درجة حرارة عادية للماء ال تتجاوز 105° م.

تــعـتــبـر اHــلـهــبـات واألجــسـام اHــسـخــنـة اHــزودة بـهـذه
اHلهبات أجهزة.
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جهاز مستعمل بصفة عادية :جهاز مستعمل بصفة عادية :
يـكـون اجلـهـاز مـســتـعـمال بـصـفـة عــاديـة عـنـدمـا يـكـون

في آن واحد :
- مركـبا بشـكل صحيح وتـتم صيانـته بانتـظام وفقا

rنتجHلتعليمات ا
- مــسـتــخــدمـا مع تــغــيـر عــادٍِ لــنـوعــيـة الــغــاز وضـغط

rالتوليد
- مــســتــعــمال وفــقــا لــتــوجــيــهه أو بــطــريــقــة عـقـالنــيـة

متوقعة.
التجهيزات التجهيزات :

أجــهــزة  األمن واHــراقــبـــة والــضــبط  وكل مــجــمــوعــة
فـرعيـةr مـا عدا اHـلـهبـات واألجـسام اHـسـخنـة اجملـهزة بـهذه
اHـلهبات اHوضـوعة في السوق بـشكل منفـصلr الستعمال
اHـهنـيـY وموجـهـة ليـتم دمـجـها في جـهـاز غاز مـحـترق أو

جتميعها لتشكيل جهاز غاز محترق.
الوقـود الغازي :الوقـود الغازي : كل وقود في حـالة غـازية في درجة

حرارة 15° م حتت ضغط 1 بار.
اHــــادة اHــــادة 4 : : يــــجـب أن تــــلــــبـي األجــــهـــــزة  اHــــتــــطـــــلــــبــــات

األساسية اHطبقة عليها والواردة أدناه :
1) يـجب أن يــصـمـم اجلـهــاز ويـصــنع بــطـريــقـة يــعـمل

بـــــهـــــا بــــكـل سالمـــــةr وال يـــــشـــــكـل خــــطـــــرا عـــــلـى األشـــــخــــاص
واحلـيـوانـات األلـيـفـة واHمـتـلـكـات عـنـدمـا يـسـتـعـمل بـصـفة

عادية.
2) يجب على اجلهازr عند وضعه في السوقr أن :

rأ) يـــكـــون مــصـــحــوبـــا بــدلـــيل تـــقــني مـــعـــد لــلـــمــركب
ويـجب أن يـحتـوي عـلى كل إرشـادات الـتـركـيب والـضبط
والــــصـــيـــانـــة لـــضــــمـــان تـــنـــفـــيـــذ ســــلـــيم لـــهــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات

واستعمال سليم  للجهاز.
يجب أن يحدد هذا الدليلr على اخلصوص : 

rستخدمHنوع الغاز ا -
rستعملHضغط التوليد ا -

- تدفق الهـواء النـقي اHطـلوب وفقـا للـمسـاحة التي
يوجه إليها اجلهاز :

* لـتــجــنب تـشــكــيل خــلـيط ذي نــسب خــطــيـرة من
الـغـاز غيـر احملـتـرق لألجهـزة غـير اHـزودة بـاجلهـاز اHـذكور

rادة 7 أدناهHفي ا
        rلتوليد هواء االحتراق *

  rنتوجات االحتراقH شروط التفريغ -

- ©ـيزات وشـروط الـتـركـيب اHسـاهـمـة في احـترام
rنـتهـيةHـتـطلـبات األسـاسيـة الـتي تطـبق على األجـهـزة اHا
وعــنـد االقـتـضـاءr قــائـمـة اHـركـبـات اHــوصى بـهـا من طـرف

اHنتج  للملهبات واألجسام اHسخنة.

ب) يـكـون مـصـحـوبـا بدلـيل اسـتـعـمـال وصـيـانـة مـعد
لـــــلــــمــــســــتــــعــــمـلr ويــــجب أن يـــــعــــطي جــــمــــيـع اHــــعــــلــــومــــات
الـضـروريــة السـتـعـمــال آمنr ويـجبr خـصــوصـاr أن يـلـفت
انتبـاه اHستـعملr ال سيـما إلى الـقيود احملـتملـة في مجال

االستعمال.

ج) أن يـــحـــتـــوي عـــلـى الـــتـــحـــذيـــرات واالحـــتـــيـــاطـــات
اHرتـبـطة بـطـبـيعـة اجلـهـاز واالستـعـمـالr ويجب أن تـشـير
rهـذه الـتـحـذيـرات عـلى اجلـهـاز وغالفه بـشـكل ال لـبس فـيه
إلى نــوع الــغـــاز وضــغط الـــتــولــيــد والـــقــيــود احملــتـــمــلــة في
مـجــال االسـتــعـمــالr وال سـيــمــا الـقــيـد الــذي يـســتـلــزم عـدم

تركيب اجلهاز إال في مناطق ذات تهوية كافية.

يجب أن حتـرر األدلـة والتـحـذيرات بـالـلغـة الـعربـية
وعــــلى ســــبـــــيل اإلضــــافـــــة بــــلــــغــــة أو لــــغـــــات أخــــرى ســــهــــلــــة
االســـتــيـــعــاب لـــلــمــســـتــهـــلك وبـــطــريـــقــة مـــرئــيـــة ومــقــروءة

بوضوح وغير قابلة للمحو.

اHـادة اHـادة 5 : : يـجب أن تـصــمم وتـصــنع األجـهـزة اHــوجـهـة
لـالســتــعــمــال داخل جــهــاز بــطــريــقـــة تــوفي بــشــكل صــحــيح
بــالـــوظــيــفــة اHــوجــهــة إلـــيــهــا عــنــدمــا تــركـب وفــقــا لــلــدلــيل

التقني للتركيب. 

يجب أن يزود اجلهاز بـتعليمـات التركيب والضبط
واالستعمال والصيانة. 

اHـادة اHـادة 6 : : يـجب أن تـكـون اHـواد اHـسـتـعـمـلـة لـصـنـاعة
األجـهزة والتـجهـيزات مـناسـبة لوجـهتـها ويـجب أن تكون
مـقـاومـة لــلـعـوامل اHــيـكـانـيــكـيـة والـكــيـمـيـائــيـة واحلـراريـة

التي يفترض أن تخضع لها.

يـجب أن تـكـون خــصـائص اHـواد الـتي تـعــتـبـر مـهـمـة
لألمن مضمونة من طرف منتج هذه اHواد أو اHمّون. 

اHادة اHادة 7 : : يجب أن يـكون اجلـهاز مـصنـعا بـحيث عـند
استعماله بـصفة عادية ال �كن أن يـحدث له أي تغيير أو

تشويه أو انقطاع أو تآكل ينقص من أمنه.

يجب أالّ تنقص الكـثافة التي حتدث أثناء التشغيل
و/أو أثناء االستعمال من أمن اجلهاز.

يــجب أن يــكــون اجلــهــاز مــصــمّــمــا ومُــصــنّــعـا بــحــيث
تـكون أخطار االنـفجار مخـففة في حالـة حريق ذي مصدر

خارجي.
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يــنــجــز تــصــنــيع اجلــهــاز بــطــريــقــة جتــنب كل تــغــلــغل
للماء و الهواء الدخيل في دورة الغاز.

يجـب أن يسـتـمـر اجلـهـاز في االشـتـغـال بـصـفـة آمـنة
في حالة التذبذب العادي للطاقة اHساعدة.

يـجب أالّ يـشــكل الـتـذبــذب غـيـر الـعــادي أو االنـقـطـاع
في الـتــزويـد بــالـطــاقـة اHــسـاعــدة أو إعـادة تــزويـدهــا بـهـذه

الطاقة مصدرا للخطر.

يـــجب أن يــصـــمم ويــصـــنع اجلـــهــاز بــطـــريــقــة تـــســمح
بتفادي األخطار ذات اHصدر الكهربائي.

يــــجـب أن تـــكــــون كـل أجــــزاء اجلــــهـــاز الــــواقــــعــــة حتت
الضغط واخلـاضعة لـضغوط مـيكانـيكيـة وحرارية مـقاومة

لها دون إحلاق ضرر بأمن اجلهاز.   

يجـب أن يصـمم ويصـنع اجلهـاز بحـيث أن كل عطب
في جـهـاز الـسالمـة والـرقـابـة والـتـعـديل ال �ـكن أن يـشـكل

مصدرا للخطر.

rعنـدمـا يكـون اجلـهـاز مزودا بـأجـهزة األمن والـتـحكم
يجب أالّ يعرقل سير أجهزة التحكم عمل أنظمة األمن.

يـــجب أن تــــكـــون كل أجــــزاء اجلـــهـــاز الــــتي ركـــبت أو
ضــبــطت أثــنـــاء الــصــنع والـــتي يــجب أن ال تــســـتــعــمل من

طرف اHستعمل أو اHركبr محفوظة بشكل مناسب.

يــــجـب أن تــــكــــون مـــــقــــابض أو أعـــــضــــاء الــــتـــــحــــكم أو
الـضبط مـعلّمـة بشـكل دقيق وحتـتوي عـلى كل التـعلـيمات
الالزمـة لــتــفــادي  كل اسـتــعــمـال خــاطئ. ويــجب أن يــكـون

تصميمها بشكل  �نع كل االستعماالت غير اHوافقة.

اHــادة اHــادة 8 : : يـــجـب أن يــكـــون اجلـــهـــاز مـــصـــنـــعــا بـــحـــيث
تكون نسبة تسرب الغاز ال تؤدي إلى أي خطر.

يجب أن يـكـون اجلهـاز مـصنّـعـا بحـيث أن انـبعـاثات
الـغــاز الـتـي حتـدث أثــنـاء إشــعــال أو إعـادة إشــعـال أو بــعـد
انـطـفـاء الـشـعــلـة مـحـدودة لـتـفـادي الـتـجـمع اخلـطـيـر لـلـغـاز

غير احملترق في اجلهاز.

يــجب أن تـكــون األجـهــزة اHـوجــهـة لالســتـعــمـال داخل
األمــاكن مـجــهـزة بــجـهــاز خـاص يــتــفـادى الــتـجــمع اخلـطــيـر

للغاز غير احملترق داخل األماكن.

يــجـب أن تــســتــعـــمل األجــهــزة غــيـــر اHــزودة بــاجلــهــاز
اخلاص فقط فـي أماكن ذات تهـوية كـافيـة لتـفادي الـتجمع

اخلطير للغاز غير احملترق.

يـــجب أن تـــزود أجـــهــزة اHـــطـــبخ الـــكـــبـــيـــر واألجـــهــزة
اHستعملة للغاز بهذا اجلهاز اخلاص.

9 : : يـــجـب أن يـــصـــنع اجلــــهـــاز بـــحـــيـث عـــنـــدمـــا اHــادة اHــادة 
يستعمل بصفة عادية :

rيكون اإلشعال وإعادة اإلشعال بصفة عادية -

- يكون اإلشعال البيني مضمونا.

10 : : يـجـب أن يــكـون اجلــهــاز عــنــد االســتــعــمـال اHـادة اHـادة 
الــعــادي مــصــنــعــا بـحــيـث يـضــمن اســتــقــرار الــشــعــلـة و أالّ
حتـتـوي نـواجت االحـتـراق عـلى تـركيـز غـيـر مـقـبـول لـلـمواد

الضارة بالصحة.

يـــجب أن يــكـــون اجلــهـــاز مــصـــنّــعـــا بــحـــيث أنهr عـــنــد
االســـتـــعــمـــال الــعـــاديr ال يــنـــتج أي انـــبــعـــاث غـــيــر مـــتــوقع

لنواجت االحتراق.

يــجـب أن يــصـــنع اجلــهـــاز اHــرتـــبط بــقـــنــاة تـــصــريف
اHـواد احملـتـرقـةr بــحـيث ال يـسـمحr في حــالـة الـسـحب غـيـر
العـاديr بـتراكم مـواد االحتـراق بـكمـية خـطـيرة في اHـكان

اHعني. 

يـــــجب أالّ تـــــســــبـب أجــــهـــــزة الـــــتــــدفـــــئــــة اHـــــســـــتــــقـــــلــــة
ومسخنات اHيـاه الفورية وغير اHرتبطة بقناة تصريف
اHـواد احملـتـرقـة في اHـكـان اHـعـنيr تـركـيـزا ألحـادي أكـسـيـد
الـــــكـــــربــــونr الـــــذي �ـــــكن أن يـــــشــــكـل خــــطـــــرا عـــــلى صـــــحــــة
األشـخاص اHعرضـY بالنـظر إلى زمن التعـرض اHفترض

لهؤالء األشخاص.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : : يـــــجـب أالّ تـــــصل درجــــــات حـــــرارة أجـــــزاء
اجلـــهـــاز الـــتي يـــجب أن تـــوضع بـــالـــقـــرب من األرضـــيــة أو

مساحات أخرىr حدودا قد تشكل خطرا على احمليط.

يــــجب أالّ تــــشـــكـل درجـــات حــــرارة األزرار ومــــقـــبض
التحكم اHوجهة لالستعمالr خطرا على اHستعمل.

يـــــجب أالّ تـــــشـــــكل درجـــــة حـــــرارة مـــــســـــاحـــــة األجــــزاء
اخلـــارجـــيـــة لـــلـــجـــهـــازr بـــاســـتـــثـــنـــاء اHـــســـاحـــات أو األجــزاء
اHـسـاهمـة في عمـلـية نـقل احلـرارة أثنـاء التـشـغيلr خـطرا
عـلـى اHـســتـعـمـل وخـاصـة األطــفـال الــذين يـجـب مـراعـاة ردّ

الفعل لديهم. 

12 : : يـــــــجـب أالّ تـــــــؤثــــــــر اHـــــــواد واHــــــــكـــــــونـــــــات اHــــــادة اHــــــادة 
اHسـتعملـة لصنـاعة اجلهاز والـقابلـة أن تدخل في مالمسة
اHـواد الـغـذائـيـة أو اHـيــاه الـصـحـيـةr عـلى جـودة هـذه اHـواد

أو هذه اHياه.

اHادة اHادة 13 : : يلـزم اHصـنّع أو اHسـتورد بـأن يقـدمr على
األقلr شـهــادة مـطـابـقــة مـسـلّــمـة من هـيــئـة أخـرى مــعـتـمـدة
ومـعـتـرف لـهـا بـالـكـفاءة والـتي تـسـلم ضـمـانـا مـكـتـوبـا يدل

على أن اHنتوج مطابق Hتطلباته اخلصوصية.


