
القانون رمق 09-03 املؤرخ يف 25 فربا�رس�نة 2009 املتعلق حبامیة املس�هت� و مقع
الغش و التعدیالت الواردة �ىل ٔ�حاكمه مبوجب القانون رمق 18-09 املؤرخ         

يف 10 یونیو س�نة 2018 و كذا النصوص التنظميیة الواردة تطبیقًا ٔ�حاك�ام.

امجلهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیة
وزارة الت�ارة و �رق�ة الصادرات

العایب عق��
رئ�س مف�ش رئ�يس لقمع الغش





 

 تـمهيد
 

 

 25 املؤرخ يف 03-09تشمل أحكام القانون رقم، موجهة ألعوان قمع الغش،  هذه الوثيقة أداة عملتعترب
 جاء هبا واألحكام اجلديدة اليت اتاإللغاءالغش والتعديالت و املتعلق حبماية املستهلك وقمع 2009فرباير

 .2018 يونيو 10 يف  املؤرخ09-18القانون رقم 
 

 تطبيقالنصوص التنظيمية الصادرة اإضافة ألحكام النصني التشريعيني املذكورين أعاله، تتضمن هذه الوثيقة 
الوقت يف إجناز مهامهم من انحية وسيقلل عليهم عبء  ألحكامهما، مما سيسمح ألعوان قمع الغش توفري

 .من انحية أخرىالتنظيمية و  البحث عن النصوص القانونية 
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09-18الواردة يف القانون رقم  التعديالت 03-09أحكام القانون رقم    األبواب الفصول املواد 

هذه املواد أحكام مل متس التعديالت

 يهدف هذا القانون إىل:
  .حتديد القواعد املطبقة يف جمال محاية املستهلك وقمع الغش

املادة 
 األوىل 

الفصل 
األو 

ل
: اهلدف وجمال 

 التطبيق
 

الباب األو 
 :ل

أحكام عامة 
 

 يطبق هذا القانون:
 ،على كل سلعة أو خدمة معروضة لإلستهالك مبقابل أو جماان
 ،أو على كل متدخل 
 .ويف مجيع مراحل عملية العرض لإلستهالك 

2 ملادةا  

تــــــعاريف.التعاريف  3املادة  الفصل الثا 
ين:

 
 تعاريف

هذه املواد أحكام مل متس التعديالت  

 إلزامية سالمة املواد الغذائية. ماحرتا األوىل:الفقرة 
إىل التنظيم حتديد الشروط والكيفيات املطبقة  ةإحال الثانية:الفقرة 

 يف جمال اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد الغذائية.

حيدد  2015يونيو سنة  25املؤرخ يف  172-15املرسوم التنفيذي رقم ]
الشروط والكيفيات املطبقة يف جمال اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد 

.[م 2015يوليو سنة  8املؤرخة يف  37اجلريدة الرمسية رقم .الغذائية

، حيدد املعايري 2016أكتوبر سنة  4القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ]
 2املؤرخة يف  39اجلريدة الرمسية رقم امليكروبيولوجية للمواد الغذائية.

[.م 2017يوليو سنة 

4 املادة  

ا
لفصل 

األول: إلزامي
 ة

النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها

الباب الثاين
: حــــــــــــــــــــمايـــــــة املستــــــهلك 

حتتوي على ملوث  كغذائية لإلستهالمنع وضع مواد  الفقرة األوىل:
بكمية غري مقبولة، ابلنظر إىل الصحة البشرية واحليوانية وخاصة فيما 

 يتعلق ابجلانب السام له.
 

إحالة للتنظيم حتديد الشروط والكيفيات املطبقة يف  الفقرة الثانية:
 جمال امللواثت املسموح هبا يف املواد الغذائية.

 2014ديسمرب سنة  15املؤرخ يف  366-14املرسوم التنفيذي رقم ]
حيّدد الشروط والكيفيات املطبقة يف جمال امللواثت املسموح هبا يف املواد 

.[م2014ديسمرب سنة  25املؤرخة يف  74اجلريدة الرمسية رقمالغذائية.

، حيّدد قوائم 2016يونيو سنة  20القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ]
نية وكذا احلدود القصوى لبقااي األدوية البيطرية أو املواد الصيدال

اجلريدة النشيطة املسموح هبا يف املواد الغذائية ذات األصل احليواين.
.[م 2016نوفمرب سنة  25املؤرخة يف  68الرمسية رقم 

5املادة   

       القانون رمق 09-03 املؤرخ يف 25 فربا�ر س�نة 2009 املتعلق حبامیة املس�هت� ومقع الغش و التعدیالت الواردة �ىل ٔ�حاكمه مبوجب القانون رمق 18-09  املؤرخ  يف 10 یونیو 2018
و كذا النصوص التظميیة الواردة تطبیقًا ٔ�حاك�ام

file:///I:/Ai%20critères%20microbiologiques.pdf
file:///I:/Ai%20critères%20microbiologiques.pdf
file:///I:/AI%20médicaments%20vétérinaire.pdf
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ادةهذه املأحكام  مل متس التعديالت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إجبارية احرتام كل متدخل:الفقرة األوىل
  لشروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمني وألماكن وحمالت

التصنيع أو املعاجلة أو التحويل أو التخزين وكذا وسائل نقل هذه 
 املواد، 

    وضمان عدم تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية أو
 كيميائية أو فيزايئية.

إحالة للتنظيم حتديد شروط عرض املواد الغذائية  الفقرة الثانية:
 لإلستهالك.

 

، 2017أفريل سنة  11املؤرخ يف 140-17املرسوم التنفيذي رقم ]
املواد الغذائية حيّدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع 

أبريل سنة  16املؤرخة يف  24اجلريدة الرمسية رقم .لإلستهالك البشري
 .[م 2017

 

، حيّدد 2020املؤرخ يف أول ديسمرب سنة القرار الوزاري املشرتك ]
املراقبة احلرجة شروط وكيفيات تطبيق نظام حتليل األخطار ونقاط 

 21املؤرخة يف  7اجلريدة الرمسية رقم(.HACCPللتحكم فيها)
 [.م2021جانفي سنة 

 

، حيّدد 2020املؤرخ يف أول ديسمرب سنة القرار الوزاري املشرتك ]
شروط وكيفيات املصادقة على أدلة الطرق احلسنة للنظافة وتطبيق 

للتحكم فيها مبادئ نظام حتليل األخطار ونقاط املراقبة احلرجة 
(HACCP). جانفي سنة  21املؤرخة يف  7اجلريدة الرمسية رقم

 [م.2021
 

 

6املادة   
 

الفصل 
األول:

 
إلزامية النظافة 

والنظافة الصحية
 

للمواد 
الغذائية

 
وسالمت

ها 
)يتبع

)
 

الباب الثاين
: حــــــــــــــــــــمايـــــــة املستــــــهلك 

(
يتبع

)
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ادةهذه املأحكام  متس التعديالت مل  
 

 

إجبارية عدم احتواء التجهيزات واللوازم والعتاد الفقرة األوىل: 
والتغليف، وغريها من اآلالت املخصصة ملالمسة املواد الغذائية على 

 اللوازم اليت تؤدي إىل إفسادها.
للتنظيم حتديد شروط وكيفيات استعمال  ة: إحالالثانيةالفقرة 

املنتوجات واللوازم املوجهة ملالمسة املواد الغذائية وكذا مستحضرات 
 تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.

نوفمرب سنة  23املؤرخ يف  299-16]املرسوم التنفيذي رقم 
، حيّدد شروط وكيفيات استعمال األشياء واللوازم املوجهة 2016

ملواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه ملالمسة ا
ديسمرب سنة  6املؤرخة يف  69اجلريدة الرمسية رقم اللوازم.
 .[م2016

 

، حيّدد 2019جانفي سنة  16]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
املوجهة اخلزف اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من 

 06املؤرخة يف  30اجلريدة الرمسية رقم ملالمسة املواد الغذائية.
 [.م 2019يونيو سنة 

 

، حيّدد 2019جانفي سنة  16]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من أغشية السيليلوز 

 40اجلريدة الرمسية رقم اجملدد املوجهة ملالمسة املواد الغذائية.
 .[م 2019يونيو سنة  23املؤرخة يف 

 

، حيّدد 2019جانفي سنة  16]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من املطاط املوجهة 

 25املؤرخة يف  22اجلريدة الرمسية رقم ملالمسة املواد الغذائية.
 م 2021مارس سنة 

 

، حيّدد 2019مارس سنة  6]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من إيالستومري 

اجلريدة الرمسية رقم السيليكون املوجهة ملالمسة املواد الغذائية.
 .[م 2019يوليو سنة  7املؤرخة يف  43

 

، حيّدد 2019مارس سنة  6]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
املرّكبات املرخص هبا يف مستحضرات تنظيف األشياء واللوازم 

املؤرخة  62اجلريدة الرمسية رقم  .املواد الغذائيةاملوّجهة ملالمسة 
 [م. 2019سنة أكتوبر  7يف 

 

 7املادة 
 
 
 
 
 

 

الفصل 
األول:

 
إلزامية النظافة 

والنظافة الصحية
 

للمواد 
الغذائية

 
وسالمته

 ا
)يتبع

)
 

ال
بااب لثاين

: 
حــــــــــــــــــــمايـــــــة املستــــــهلك 

)يتبع(
 

file:///I:/AI%20elastomeres%20silicone.pdf
file:///I:/AI%20elastomeres%20silicone.pdf
file:///I:/AI%20produit%20de%20nettoyage.pdf
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هذه املوادأحكام  مل متس التعديالت  
 

 

 .ائيةذللمنتوجات الغ ة إدماج املضافات الغذائيةإمكاني األوىل:الفقرة 
 وكيفيات استعمالللتنظيم حتديد شروط  إحالةالثانية: الفقرة 

 القصوى املرخص هبا. وكذا احلدوداملضافات الغذائية 
مايو سنة  15املؤرخ يف  214- 12املرسوم التنفيذي رقم ]

، حيدد شروط وكيفيات استعمال املضافات الغذائية يف 2012
 30اجلريدة الرمسية رقم املواد الغذائية املوجهة لإلستهالك. 

 .[م 2012مايو سنة  16املؤرخة يف 
 

 

 8املادة
 
 
 
 

الفصل 
األول:

 
إلزامية النظافة 

والن
ظافة 

الصحية
 

للمواد 
الغذائية

 
وسالمت

ا ه
)يتبع

)
 

ال
باب

ا 
لثاين

: 
حــــــــــــــــــــمايـــــــة املستــــــهلك 

)يتبع(
 

 

إجبارية وضع لإلستهالك منتوجات مضمونة وتتوفر على األمن 
 .املشروع املنتظر منهاابلنظر إىل االستعمال 

 

 

9املادة  

الفصل 
الثاين: إلزامية

 
أمن املنتوجات

 

 

احرتام املتدخل ألمن املنتوجات  ةإلزامي :5الفقرة األوىل إىل الفقرة 
 املوضوعة رهن اإلستهالك. 

 إحالة للتنظيم حتديد القواعد يف جمال أمن املنتوجات. :6الفقرة 
مايو سنة  6املؤرخ يف  203-12املرسوم التنفيذي رقم ]

اجلريدة ، املتعلق ابلقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجات. 2012
 .[م 2012مايو سنة  9املؤرخة يف  28الرمسية رقم 

 

، حيدد 2017يوليو سنة  31القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ]
تعليمات األمن اخلاصة املطبقة يف قاعات احلالقة و/أو التجميل. 

 .[م 2017أكتوبر سنة  29املؤرخة يف  63اجلريدة الرمسية رقم 
 

فرباير سنة  26املؤرخ يف  99-17املرسوم التنفيذي رقم ]
، حيدد خصائص القهوة و كذا شروط و كيفيات عرضها 2017

مارس سنة  5املؤرخة يف  15اجلريدة الرمسية رقم لإلستهالك. 
 [.م 2017

 

، حيدد 2020يونيو  25القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف ]
        دود القصوى لعيوب القهوة احملمصة و القهوة اخلضراء احل

اجلريدة و مقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة. 
 .[م 2021جانفي سنة  2املؤرخة يف  1الرمسية رقم 

10 املادة  
 
 
 

 

file:///I:/dec12-214ar.pdf
file:///I:/dec12-214ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
file:///I:/dec12-203ar.pdf
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...............بدون تغيري.................... الفقرة األوىل:

ــ ب:املتعلقةاملنتوج للمتطلبات  إحرتامإجبارية : 2الفــــــــقرة  

 ،........ بدون تغري.........
 ، .......بدون تغيري.........
 ،........بدون تغيري.........
 ،......بدون تغيري..........
 ،.......بدون تغيري..........
 ، .......بدون تغري..........
 ،.......بدون تغيري..........
 ،........بدون تغيري..........
 ،........بدون تغيري..........

للتنظيم، حتديد اخلصائص التقنية للمنتوجات  ةإحال: 3الفــــــــقرة 
 .اليت تتطلب أتطرياً خاصاً 

إجبارية تلبية املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك من  الفقرة األوىل:
 حيث:

 

 ،طبيعته 
 ،وصنفه 
 ،ومنشئه
 ،ومميزاته األساسية 
 ،وتركيبته 
 ،ونسبة مقوماته الالزمة 
 ،وهويته 
 ،وكمياته 
 ،وقابليته لالستعمال 
 .األخطار النامجة عن استعماله

من  املشروعة للمستهلكللرغبات تلبية املنتوج  ةإجباري :2الــــفـــــــقرة
حيث:
 ،مصدره 
  هاملرجوة منوالنتائج، 
 ،واملميزات التنظيمية من انحية تغليفه
 ،واتريخ صنعه 
  هاألقصى الستهالكوالتاريخ، 
 ،وكيفية استعماله 
 ،وشروط حفظه 
  كاملتعلقة بذلواالحتياطات، 
 .والرقابة اليت أجريت عليه 

11املادة   

الـفصل الثالث: إلزامية مطابقة 
املنتوجات

 

الباب الثاين
: 

حــــــــــــــــــــمايـــــــة املستــــــهلك 
)يتبع(

مل متس التعديالت أحكام هذه املادة
إجراء املتدخل لرقابة مطابقة  ةإجباري :3الفقرةالفقرة األوىل إىل 

املنتوج قبل عرضه لإلستهالك. 
مادة ـــال  

12 
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 .املنتوجات نضما األوىل:الفقرة 
 .اخلدمات نضما الثانية:الفقرة 
 .الضمان ذتنفي الثالثة:الفقرة 

إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة اخلامسة: 
 .هذه املادة

فرباير سنة  26املؤرخ يف  327-13]املرسوم التنفيذي رقم 
، حيّدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات 2013

سنة  أكتوبر 2يف املؤرخة  49اجلريدة الرمسية رقم التنفيذ.حيز 
 .[م 2013

، 2014ديسمرب سنة  14]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
 3اجلريدة الرمسية رقم حيّدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة .

 .[م2015يناير سنة  27املؤرخة يف 
، حيّدد منوذج شهادة 2014نوفمرب سنة  12]القرار املؤرخ يف 

املؤرخة يف أول أبريل سنة  16ريدة الرمسية رقم اجلالضمان.
 .[م2015

 املادة
13 

 مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

ضماانت أخرى مينحها املتدخل.الفقرة األوىل:   
الضماانت. ذبتنفيالوثيقة املرافقة للمنتوج واملتعلقة الفقرة الثانية: 

14 املادة

ك
ب الثاين : محاية املستهل

البا

حق جتربة املنتوج.الفقرة األوىل:  15 ادةـامل 
بدون تغيري ......................... الفقرة األوىل:  
 إحالة للتنظيم، شروط وكيفيات اخلدمة ما بعد البيع.الفقرة الثانية: 

حيّدد  ،2021مايو  31املؤرخ يف  244-21املرسوم التنفيذي رقم ]
اجلريدة الرمسية رقم .شروط وكيفيات تقدمي خدمة ما بعد بيع السلع

[م.2120سنة جوان  9املؤرخة يف  45

. إلزامية اخلدمة ما بعد البيع  مادةــال 
16

 مل متس التعديالت أحكام هذه املادة 

إعالم املستهلك. ةإلزامي األوىل:الفقرة   
 إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات إعالم املستهلك. الفقرة الثانية:

نوفمرب سنة  9املؤرخ يف  378-13]املرسوم التنفيذي رقم 
، حيّدد الشروط والكيفيات املتعلقة إبعالم 2013

نوفمرب سنة  18املؤرخة يف  58اجلريدة الرمسية رقم ملستهلك.ا
[م.2013

، حيّدد 2016يونيو سنة  14]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
اجلريدة للمواد الغذائية ملعنية.« حالل»شروط وكيفيات وضع بيان 

 ]م.2016ديسمرب سنة  8املؤرخة يف  70الرمسية رقم 
، حيّدد 2017أكتوبر سنة  19]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

لكيفيات املطبقة يف جمال الوسم الغذائي على املواد الغذائية. ا
 ]م. 2018مايو سنة  2املؤرخة يف  25اجلريدة الرمسية رقم 

، حيّدد كيفيات اإلعالم 2018يونيو سنة  6]القرار املؤرخ يف 
التنظيف اجلاف. ة على خدمات الصباغة والتبييض و بقاخلاصة املط

]م. 2018أكتوبر سنة  10املؤرخة يف  60اجلريدة الرمسية رقم  

17 ادةــامل  

الفصل 
س

اخلام
: إلزامي

 ة
إعالم املستهلك

 
ضمان و الخدمة ما بعد البیع

صل الرابع: إلزامیة ال
  الف

file:///I:/dec13-327ar.pdf
file:///I:/dec13-327ar.pdf
file:///I:/AI%20durée%20de%20garantie.pdf
file:///I:/AI%20durée%20de%20garantie.pdf
file:///I:/A%20specimen%20garantie.pdf
file:///I:/A%20specimen%20garantie.pdf
file:///I:/dec13-378ar.pdf
file:///I:/dec13-378ar.pdf
file:///I:/dec13-378ar.pdf
file:///I:/Ai%20dmention%20halal.pdf
file:///I:/Ai%20dmention%20halal.pdf
file:///I:/AI%20etiquetage%20nutritionnel.pdf
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أساسا، وعلى سبيل اإلضافة، ميكن استعمال اللغة العربية  استعمالإجبارية 
لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكني، بطريقة مرئية ومقروءة 

ومتعذر حموها:
 يف حترير بياانت الوسم، 
 ،وطريقة االستخدام 
 ،ودليل االستعمال 
 ،وشروط ضمان املنتوج 
 منصوص عليها يف التنظيم ساري املفعول وكل معلومة أخرى.

ادة ــــامل
18 

منتوج:تقدمي للمستهلك،  الفقرة األوىل: إجبارية
 ،ال ميس مبصلحته املادية
 .وأن ال يسبب له ضرراً معنواي

العدول. والثالثة: حق الفقرة الثانية  
الفقرة الرابعة: إحالة للتنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق العدول 

 آجال وقائمة املنتوجات املعنية.ا ذوك

:ةخدم للمستهلك،إجبارية تقدمي   
 ،ال متس مبصلحته املادية 
 .التسبب له ضرراً معنواي

 مادةـــال
19  

وادهذه امل أحكام مل متس التعديالت

عروض قرض االستهالك.األوىل:الفقرة   
إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات العروض يف جمال الفقرة الثانية: 

 قروض اإلستهالك.
مايو سنة  12املؤرخ يف  114-15]املرسوم التنفيذي رقم 

، يتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض 2015
مايو  13املؤرخة يف  24.اجلريدة الرمسية رقم اإلستهالكي

 ].م 2015سنة
، 2015ديسمرب سنة  31]القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 

حيّدد شروط وكيفيات العروض يف جمال القرض 
يناير سنة  6املؤرخة يف  1رقم  اجلريدة الرمسية.اإلستهالكي

].م2016

 املادة 
ك (يتبع) 20

ب الثاين : محاية املستهل
البا

مجعيات محاية املستهلك. فتعري األوىل:الفقرة   
معيات محاية املستهلك.العمومية جل ةاملنفعالثانية: الفقرة 

 مادةـــال
21  

الفصل
 

السابع: مجعيا
ت محاية املستهلكني

 

إمكانية استفادة مجعيات محاية املستهلكني املعرتف هلا ابملنفعة 
 العمومية من املساعدة القضائية.

 املــــادة
22 

يتعرض إمكانية أتسيس مجعيات محاية املستهلك كطرف مدين عندما 
ألضرار فردية: عدة مستهلكني و مستهلك
 ،تسبب فيها نفس املتدخل
 مشرتك. وذات أصل 

 ادةـــامل
32  

إنشاء اجمللس الوطين حلماية املستهلكني.الفقرة األوىل: 
 .واختصاصه إحالة للتنظيم حتديد تشكيلة اجمللس الفقرة الثانية:

أكتوبر سنة  2املؤرخ يف  355-12املرسوم التنفيذي رقم ]
د تشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني ، حيدّ 2012

أكتوبر سنة 11املؤرخة يف  56اجلريدة الرمسية رقم . واختصاصه
.[م 2012

ادةــامل  
 42

�
س�هت �ة ٕا�الم امل س : إلزام

  الفصل اخلام
�ع) �    (ی

مل متس التعدیالت ٔ�حاكم هذه املادة
س�هتلكني نویة �لم س: املصاحل املادیة و املع

ساد الفصل ال

file:///I:/dec15-114ar.pdf
file:///I:/dec15-114ar.pdf
file:///I:/AI%20credit%20à%20la%20consommation.pdf
file:///I:/AI%20credit%20à%20la%20consommation.pdf
file:///I:/dec12-355%20ar.pdf
file:///I:/dec12-355%20ar.pdf
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وادهذه امل أحكام  متس التعديالتمل

أتهيل أعوان قمع الغش التابعون للوزارة املكلفة حبماية املستهلك 
 ا القانون.ذللبحث ومعاينة خمالفات أحكام ه

 املـــادة
25 

الفصل
 

األول:
 

أعوان قمع الغش
 

 تفويض وأداء اليمني ألعوان قمع الغش.الفقرة األوىل: 
.إشهاد القسم من طرف احملكمة الفقرة الثانية:  
حالة عدم جتديد اليمني. الفقرة الثالثة:  
إجبارية تبيان الوظيفة والتفويض ابلعمل. الفقرة الرابعة:

 املـــادة
26 

 

.احلماية القانونية ألعوان الرقابة  
 

 املادة
 27

طلب تدخل القوة العمومية من طرف أعوان قمع الفقرة األوىل: 
 .الغش، عند احلاجة

إمكانية اللجوء للسلطة القضائية املختصة إقليمياً، عند الفقرة الثانية: 
 الضرورة، طبقاً لإلجراءات السارية املفعول. 

 املادة
28 

مراقبة مطابقة املنتوجات ابلنسبة للمتطلبات املميزة اخلاصة هبا من 
طرف أعوان قمع الغش:

 أبي وسيلة، 
 ،يف أي وقت 
  .ويف مجيع مراحل عملية العرض لإلستهالك

 املـــادة
29 

الفصل 
الثـاين:

إج 
ــــ

راءات ال
ــرقــ

ـاب
ة 

 

ت 
ث و معاينة املخالفا

ث: البح
ب الثال

 االبا

:قيطر عن  ةالرقاب األوىل:الفقرة 
 فحص الواثئق، 
  املتدخلني املعنينيو/أو بواسطة مساع ، 
  القياس ابلعني اجملردة أو أبجهزة املعاينات املباشرةأو، 
 بغرض إجراء التحاليل أو  عيناتالاقتطاع ، يتم وعند االقتضاء

 .االختبارات أو التجارب
رقابة مطابقة املنتوجات املستوردة عند احلدود، قبل الفقرة الثانية: 

 مجركتها.
للتنظيم حتديد شروط وكيفيات الرقابة. إحالة الفقرة الثالثة:

 املـــادة
30 

تدون فيها:حترير حماضر  الفقرة األوىل:
 املنجزة تواريخ وأماكن الرقابة ،
 ،وتبني فيها الوقائع املعاينة 
 ،واملخالفات املسجلة 
  املتعلقة هباوالعقوابت. 

 

أيضاً: احملاضر تتضمنالفقرة الثانية: 
 ين قاموا ابلرقابةذهوية وصفة األعوان ال ، 
  املعين ابلرقابة. نوان املتدخلعنسب ونشاط و ا هوية و ذوك

د إثبات.مستنكل وثيقة أو   مهب قاحملاضر ترف :الثالثةالفقرة   
.لقانونية للمحاضر حىت يثبت العكساحلجية االفقرة الرابعة: 

ادة ـالـمـ
31

حترير وتوقيع احملاضر من طرف األعوان املعاينني الفقرة األوىل: 
 للمخالفة.

ادة ــامل
32 
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دواهذه امل أحكام  متس التعديالتمل  

 حترير احملضر حبضور املتدخل الذي يوقعه.الفقرة الثانية: 
 . تقييد غياب املتدخل أو رفضه يف احملضرالفقرة الثالثة: 
تسجيل احملاضر يف سجل خمصص هلذا الغرض مرقم  الفقرة الرابعة:

 من طرف رئيس احملكمة املختصة إقليميا. ومؤشر عليه
 إحالة للتنظيم شكل وحمتوى احملاضر.الفقرة اخلامسة: 

يف إطار مهامهم  الغش،إمكانية فحص أعوان قمع  األوىل: الفقرة
 حيتج اجتاههم ابلسر املهين، لكل وثيقة: ودون أن
 ،تقنية 
 ،أو إدارية 
 ،أو جتارية 
 ،أو مالية 
 ،أو حماسبية 
 وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.  وكذا كل

إمكانية طلب أعوان قمع الغش اإلطالع على هذه الفقرة الثانية: 
 .والقيام حبجزهاالواثئق يف أي يد وجدت 

 

ادة ــــامل
33 

، مبا يف ذلك أايم هنارا وليالحرية دخول أعوان الرقابة  الفقرة األوىل:
 واملكاتب وامللحقات وحمالت الشحنإىل احملالت التجارية  العطل،

مكان، ابستثناء احملالت ذات االستعمال السكين  والتخزين وإىل أي
 حكام قانون اإلجراءات اجلزائية. اليت يتم الدخول إليها طبقا أل

 ممارسة أعوان الرقابة مهامهم أثناء نقل املنتوجات.الفقرة الثانية: 

ادة ـــــامل
34 

ت الــرقــابـة(يتبع)
الفصل الثاين : إجــــراءا 

الباب 
الثال

 :ث
البحث 

ومعاينة املخالفات )يتبع(

 وقمع الغشأتهيل املخابر التابعة للوزارة املكلفة حبماية املستهلك 
للقيام: وقمع الغشقصد محاية املستهلك 

 ،ابلتحاليل 
 واالختبارات،
 والتجارب. 

ادة ـــــامل
35 

الفصل الثال
 :ث

خم
ــــــــــــــ

ابر قمع الغ
ش

 

إعتماد خمابر أخرى إلجراء التحاليل  الفقرة األوىل: إمكانية
واالختبارات والتجارب.

إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات اعتماد املخابر. الفقرة الثانية:
من أحكام الفقرة أعاله، املخابر اليت تتدخل: ءإلغا الثالثة:الفقرة 
 ،يف إطار النصوص املؤسسة هلا
  بتنظيم خاص.أو يف امليادين املسرية 

سبتمرب سنة 26املؤرخ يف  328-13]املرسوم التنفيذي رقم 
، حيّدد شروط وكيفيات اعتماد املخابر قصد محاية 2013

 02املؤرخة يف  49اجلريدة الرمسية رقم املستهلك وقمع الغش. 
.[م2013أكتوبر سنة 

 

، حيّدد تشكيلة و تنظيم 2015يوليو سنة  20]القرار املؤرخ يف  
اجلريدة الرمسية رقم و سري جلنة اعتماد املخابر يف إطار قمع الغش.

].م 2015سبتمرب سنة  20املؤرخة يف  50

ادة ـــــامل
36 

 املادة
  32 

file:///I:/dec13-328ar.pdf
file:///I:/dec13-328ar.pdf
file:///I:/A%20commission%20d'agrément.pdf
file:///I:/A%20commission%20d'agrément.pdf
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وادهذه املأحكام  مل متس التعديالت  

ناهج احملددة عن ، امل36و 35استعمال املخابر املذكورة يف املادتني 
، استعمال املناهج املعرتف هبا طريق التنظيم ويف حالة عدم وجودها

 على املستوى الدويل. 
 

ادة ـــــامل
37 

، كشوفات أو تقارير 36و 35بر املذكورة يف املادتني إعداد املخا
االختبارات أو التجارب اليت قامت هبا وتذكري نتائج التحاليل أو 

 مراجع املناهج املستعملة.

مادة ـــــال
38 

اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو  ءإجرا األوىل:الفقرة 
 اإلختبارات أو التجارب.

 اقتطاع العينات.فور  حمضر أعوان قمع الغش حتريرالفقرة الثانية: 
 للتنظيم حتديد شروط وكيفيات اقتطاع العينات. ةإحال :الثالثةالفقرة 

 

املـــادة 
39 

ممثلة للحصة و عينات متجانسة  (03)اقتطاع ثالث الفقرة األوىل: 
 موضوع الرقابة وتشمع.

:إىل املخرب املؤهل لترس الثانية:الفقرة 
 :إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب العينة األوىل،
  الثانية حتتفظ هبا مصاحل الرقابة،والعينة 
 .والعينة الثالثة حيتفظ هبا املتدخل املعين 

 استعمال العينة الثانية والثالثة يف إجراء اخلربة. :الفقرة الثالثة
 ، الشاهداتن ضمن شروط: حفظ العينتان الثانية والثالثةالفقرة الرابعة

 احلفظ املناسبة.
ه ذه للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة اخلامسة: إحالة

 .املادة

املـــــادة 
40 

ت 
الفصل الرابع: إقتطاع العينا

ت  يتبع
ث و معايبنة املخالفا

ث : البح
ب الثال

البا

املؤهل إىل املخرب مث إرساهلا فورا  عينة واحدة عاقتطا  األوىل:الفقرة 
:إلجراء التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب

 للمنتوج سريع التلف،
 ته أو حجمه أو قيمته. أو ابلنظر إىل طبيعته أو وزنه أو كمي 

إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثانية: 
.ه املادةذه

املــــادة 
41 

يف إطار الدراسات اليت تنجزها املصاحل  عينة واحدةإمكانية اقتطاع 
 .وقمع الغشاملكلفة حبماية املستهلك 

املـــــادة 
42 

اخلربة، حسب اإلجراءات واألشكال املنصوص عليها يف املواد من 
 من قانون اإلجراءات اجلزائية. 156إىل  143

43املادة   

الفصل اخلام
 :س

اخلربة

44املادة   
45املادة   
46املادة   
47املادة   
48املادة   
49املادة   
50املادة   
51املادة   
52املادة   

ش
ث: خما�ر مقع الغ

ثال  الفصل ال
�ع) �  (ی
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.....بدون التغيري.............: .................الفقرة األوىل  

 إمكانية قيام أعوان قمع الغش:الفقرة الثانية: 
  املستوردة عند احلدود،ملنتوجات ابلسماح ابلدخول املشروط

 للمنتوجات املستوردة عند احلدود الدخولرفض ب،
 دون تغيري.....................،...............ب
 . .............بدون تغيري،.....................
 ......................بدون تغيري..............،
  تغيري....................................بدون،
 ....................بدون تغيري..............،..
 .....................بدون تغيري..............،
 لغلق اإلداري للمحالت التجاريةاب.

ه الفقرة.ذالفقرة الثالثة: مت حذف ه 

اختاذ أعوان قمع الغش التدابري التحفظية قصد محاية  الفقرة األوىل:
 املستهلك وصحته وسالمته ومصاحله.

 إمكانية قيام أعوان قمع الغش: الفقرة الثانية:

  املستوردة عند احلدود، للمنتوجات الدخول املؤقتبرفض
 

  للمنتوجات املستوردة عند احلدود الدخول النهائيبرفض ،
  إليداع،اب 
  حلجز،         اب
 لسحب املؤقت،اب 
  لسحب النهائي للمنتوجات،اب 
  تالف املنتوجات،إب 
 لتوقيف املؤقت للنشاطات.اب 

للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام  ةاإلحال :الفقرة الثالثة
 ه املادة.ذه

املـــــادة 
53 

الفصل األو 
 :ل

التدابري التحفظية 
ومبدأ االحتياط

 

الباب الرابع: ق
ــــــــــــــ

مع ال
غــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش

 

.......ن تغيري.، بدو املشروطابلدخول التصريح الفقرة األوىل: 

 دخول املشروط ملنتوج مستورد لغرض: الرتخيص ابلالفقرة الثانية
أمن ال يتعلق ضبط املطابقة بسالمة و  على أنضبط مطابقته، 

 ، على مستوى:املنتوج
  اجلمركة،املناطق حتت
 املتخصصة، املؤسسات
 املتدخل. حمالت

املشروط من أجل ضبط املطابقة على  لالدخو  الثالثة:الفقرة 
يسمح ، ات املتخصصة أو يف حمالت املتدخلمستوى املؤسس

 جبمركة املنتوج موضوع ضبط املطابقة.

وضع املنتوجات موضوع الدخول املشروط حيز  عمن الرابعة:الفقرة 
 اإلستهالك إىل غاية ضبط املطابقة.

 

....تغيري دونب ي. الباقالدخولبرفض  اخلامسة: التصريح لفقرةا  

منتوج مستورد عند  ابلرفض املؤقت لدخولالتصريح  الفقرة األوىل:
 :وهذا لغرضاحلدود 
 إجراء حترايت مدققة،
  .أو لضبط مطابقته

لدخول املنتوج املستورد يف  ابلرفض النهائي التصريحالفقرة الثانية:
:حالة إثبات عدم مطابقته

 املباشرة، ابملعاينة 
  بعد إجراء التحرايت املدققة.أو

املـــــادة 
54 

هذه املادة أحكام مل متس التعديالت  

قرار اإليداع من طرف اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك الفقرة األوىل: 
ك تبث بعد وقمع الغش املتمثل يف وقف منتوج معروض لإلستهال

 نه غري مطابق.املعاينة املباشرة، أ
 اإليداع من طرف املتدخل املعين. رتطبيق قراالفقرة الثانية: 

اإليداع من طرف اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك  عرف :الفقرة الثالثة
 وقمع الغش.

الـــــمادة 
55 
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وادهذه امل أحكام مل متس التعديالت  

:ار املخالف يف حالة عدم مطابقة املنتوجذإع
 ،من أجل إزالة سبب عدم املطابقة 
 األعراف املعمول هبا ما يتعلق بعدم احرتام القواعد و  أو إزالة

.يف عملية العرض لإلستهالك

املــــادة 
56 

الفصل
 

األول: التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتيا
)ط

يتبع
)

ش 
الباب الرابع: قــــــــــــــــمع الـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــ

(
يتبع

)

حجز املنتوج بغرض تغيري اجتاهه أو إعادة توجيهه أو إتالفه دون 
اإلخالل ابملتابعة اجلزائية:

  املنتوج، ا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقةذإ 
 ا رفض املتدخل املعين إجراء عملية ضبط مطابقة املنتوج ذأو إ

املشتبه به.

املـــــادة 
57 

ه املنتوج الصاحل لإلستهالك والذي تبثت عدم ري املتدخل املعين اجتايتغ
 مطابقته: 

  إما إبرساله إىل هيئة ذات منفعة عامة الستعماله يف غرض مباشر
 وشرعي،

  إما إبعادة توجيهه إبرساله إىل هيئة الستعماله يف غرض شرعي
بعد حتويله. 

 املـــــادة 
58

لك ذاملؤقت ملنتوج عند االشتباه يف عدم مطابقته و  بالسح األوىل:الفقرة 
يف انتظار نتائج التحرايت املعمقة ال سيما نتائج التحاليل أو اإلختبارات أو 

 التجارب.
 

 :السحب املؤقتلتدبري  الرفع الفوريالفقرة الثانية: 
 عمل،أايم  (07)سبعة ه التحرايت يف أجل ذمل جتر ها ذإ 
 ثبت عدم مطابقة املنتوجا مل يذأو إ. 

الشروط التقنية للرقابة أو تطلبت  اذأايم إ (07)سبعة أجل إمكانية متديد 
 لك.ذالتحاليل أو اإلختبارات أو التجارب 

 

ا ثبت عدم مطابقته مع اإلعالم ذاملنتوج إ إعالن حجز الثالثة:الفقرة 
 الفوري لوكيل اجلمهورية.

ادة ـــــامل
59  

ت أحكام هذه املادةيألغ  

تسديد املتدخل املقصر للمصاريف الناجتة عن عمليات  الفقرة األوىل:
 .املنتوجا ثبت عدم مطابقة ذإ الرقابة أو التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب

على أساس القيمة  تعويض قيمة العينة للمتدخل املعينالفقرة الثانية: 
ا مل تثبت عدم املطابقة عن طريق التحاليل أو ذإاملسجلة يف حمضر اإلقتطاع 

 اإلختبارات أو التجارب.

ادة ـــــامل
60

ادةهذه املأحكام  مل متس التعديالت  
املشتبه فيها ووضعها حتت حراسة  وتشميع املنتوجاتحترير احملاضر 

السحب املؤقت أو النهائي من طرف  احلجز،املتدخل املعين يف حالة 
 أعوان قمع الغش.

61ادةـــــامل
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إمكانية إجراء احلجز والسحب املؤقت على  الفقرة األوىل:
 املنتوجات املشتبهة ابلتقليد.

 

ه املادة.ذإحالة للتنظيم حتديد كيفيات تطبيق ه :الثانيةالفقرة 
غري موجودة 

ادة ــــامل
61 
ر:مكرّ   

الفصل األول: التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتيا
)ط

يتبع
)

ش 
الباب الرابع: قــــــــــــــــمع الـــــــــــــــــــــــــــــــــغـــــــ

(
يتبع

)

ه املوادذأحكام همل متس التعديالت   

السحب النهائي دون رخصة مسبقة من السلطة الفقرة األوىل: 
 القضائية املختصة يف احلاالت التالية:

  املنتوجات اليت ثبت أهنا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو اليت
انتهت مدة صالحيتها،

 ،املنتوجات اليت ثبت عدم صالحيتها لإلستهالك 
 واليت ميكن استعماهلا يف  حيازة املنتوجات دون سبب شرعي

التزوير،
 ،املنتوجات املقلدة 
 .األشياء أو األجهزة اليت تستعمل للقيام ابلتزوير

إعالم وكيل اجلمهورية فوراً.الفقرة الثانية: 

ادة ـــــامل
62

حتمل املتدخل املعين للمصاريف والتكاليف  ةإجباري األوىل:الفقرة 
إلسرتجاع املنتوج املشتبه فيه أينما وجد يف حالة السحب النهائي 

 مع: 62املنصوص عليه يف املادة 
 ا كان املنتوج قابال لإلستهالك،ذتوجيهه إىل مركز ذي منفعة عامة إ
 ا كان مقلًدا أو غري صاحل لإلستهالك.ذتوجيهه لإلتالف إ 

لك فوراً.ذوكيل اجلمهورية ب مإعال الثانية:الفقرة 

مادة ـــــال
63

إتالف املنتوجات من طرف املتدخل حبضور أعوان الفقرة األوىل: 
 ا قررت:ذقمع الغش إ

 ،اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش 
 .أو اجلهة القضائية املختصة 

املنتوج. إمكانية اإلتالف بتشويه طبيعةالفقرة الثانية: 

حترير حمضر اإلتالف من طرف األعوان وتوقيعه مع الفقرة الثالثة: 
 املتدخل.

اإلحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة: 
 ه املادة.ذه

ادة ـــــامل
64

 وقمع الغش:إمكانية قيام املصاحل املكلفة حبماية املستهلك : الفقرة األوىل
 للمحالت  اإلداري أو الغلق املؤقت لنشاط املؤسسات ابلتوقيف

ا ذاليت ثبت عدم مراعاهتا للقواعد املنصوص عليها يف هالتجارية 
 القانون.
  ةقابلة للتجديد إىل غاي يوما   (15)مخسة عشر ملدة أقصاها 

 ا التدبري.ذإزالة كل األسباب اليت أدت إىل اختاذ ه
 داملادة، عنه ذللتنظيم، حتديد كيفيات تطبيق ه ةإحال :الثانيةالفقرة 

احلاجة. 

 :وقمع الغشكلفة حبماية املستهلك مكانية قيام املصاحل املإ
  ابلتوقيف املؤقت لنشاط املؤسسات اليت ثبت عدم مراعاهتا

ا القانون.ذللقواعد املنصوص عليها يف ه

 التدبريا ذإزالة كل األسباب اليت أدت إىل اختاذ ه ةإىل غاي 
دون اإلخالل ابلعقوابت اجلزائية املنصوص عليها يف أحكام 

.ا القانونذه

ادة ـــــامل
65
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للمصاريف الناجتة عن تطبيق األحكام املتعلقة: املتدخلحتمل 
  ............بدون تغيري....... ،
 ،والتحاليل أو اإلختبارات أو التجارب
  ،.........بدون تغيري.........
  ،.........بدون تغيري.........
   ،.........بدون تغيري.........
  .........بدون تغيري.........،
  ،.........بدون تغيري.........
  ..........بدون تغيري.........

:لمصاريف الناجتة عن تطبيق األحكام املتعلقةل املقصر حتمل املتدخل
 ابإليداع، 

  املطابقةإعادة و، 
  املؤقتالسحب و،
  اإلجتاهتغيري و، 
 وإعادة التوجيه، 
 واحلجز، 
 .واإلتالف 

ادةـــــامل  
66 

الفصل األول: التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتيا
)ط

يتبع

ش 
الباب الرابع: قمع الغ

(
يتبع

)

هذه املواد أحكام مل متس التعديالت

وقمع الغش املستهلكني بكل  إعالم املصاحل املكلفة حبماية املستهلك
الوسائل، عن األخطار واملخاطر اليت يشكلها كل منتوج مسحوب 

 من عملية العرض لإلستهالك.

67ادةـــــامل  

وبغرامة  سنوات (03)إىل ثالث  (02)شهرين  ابحلبس مناملعاقبة 
أو إحدى هاتني العقوبتني  دج20.000إىل  2.000من 

كل   (،من قانون العقوابت429املادة العقوابت املنصوص عليها يف )
أو حياول أن خيدع املستهلك أبية وسيلة أو طريقة كانت  من خيدع

حول:
 ،كمية املنتوجات املسّلمة 
 ،ًتسليم املنتوجات غري تلك املعينة مسبقا 
 ،قابلية استعمال املنتوج 
 دة صالحية املنتوج،اتريخ أو م 
 ،النتائج املنتظرة من املنتوج 
 .طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال املنتوج

 املـــــادة
68  

ا
لفصل 

الثاين:
 

املخالفات 
والعقوابت

سنوات (05)مخس إىل  68رفع العقوابت املنصوص عليها يف املادة 
ا  ذ، إ(دج500.000)وغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار حبس

كان اخلداع أو حماولة اخلداع قد ارتكبت سواء بواسطة: 
 ،الوزن أو الكيل أو أبدوات أخرى مزورة أو غري مطابقة 
  طرق ترمي إىل التغليط يف عمليات التحليل أو املقدار أو

الوزن أو الكيل أو التغيري عن طريق الغش يف تركيب أو وزن 
أو حجم املنتوج،

  إدعاءات تدليسية،إشارات أو 
  كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالانت أو

بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
 

69املادة   
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

إىل مخس سنوات  (02)ابحلبس من سنتني املعاقبة 
العقوابت املنصوص عليها  (دج 50.000إىل  10.000منوبغرامة
 كل من:  ،) من قانون العقوابت 431 يف املادة
  يزور أي منتوج موجه لإلستهالك أو لإلستعمال البشري أو

 احليواين،
  يعرض أو يضع للبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام

 أو خطري لإلستعمال البشري أو احليواين،
  يعرض أو يضع للبيع أو يبيع، مع علمه بوجهتها، مواد أو

 أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأهنا أن تؤدي إىل
تزوير أي منتوج موجه لإلستعمال البشري أو احليواين.

70املادة   

ا
لفصل الثاين

: 
املخالفات 

والعقوابت
(

يتبع
)

الباب 
ش 

الرابع: قمع الغ
(

يتبع
)

مخسمائة  إىل دج( 200.000)عقوبة بغرامة من مائيت ألف دينار 
من خيالف إلزامية سالمة املواد  لك  دج(500.000)ألف دينار 

 ا القانون.ذمن ه 5و4ائية املنصوص عليها يف املادتني ذالغ

71املادة   

إىل مليون دينار (دج 50.000)عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار 
كل من خيالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية   (دج1.000.000)

 ا القانون.ذمن ه 7و 6املنصوص عليها يف املادتني 
 

ادة ـــــامل
72 

إىل مخسمائة  (دج 200.000)عقوبة بغرامة من مائيت ألف دينار 
كل من خيالف إلزامية أمن املنتوج (دج500.000)ألف دينار 

 ا القانون.ذمن ه 10املنصوص عليها يف املادة 
 

ادة ـــــامل
37  

مليون  إىل دج(500.000)عقوبة بغرامة من مخسمائة ألف دينار 
كل من خيالف اخلصائص التقنية   (دج 1.000.000)دينار 

 ا القانون.ذه من11ادةاملاملنصوص عليها يف 

غري موجودة ادة ـــــامل
رمكرّ  73  

هذه املواد أحكام مل متس التعديالت

إىل مخسمائة  (دج 50.000)عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار 
من خيالف إلزامية رقابة املطابقة  لك  دج(500.000)ألف دينار 

 ا القانون.ذمن ه 12املسبقة املنصوص عليها يف املادة 
 

املـــــادة 
74 

إىل مخسمائة  (دج 100.000)عقوبة بغرامة من مائة ألف دينار 
كل من خيالف إلزامية الضمان أو   (دج500.000)ألف دينار 

 ا القانون.ذمن ه 13تنفيذ ضمان املنتوج املنصوص عليها يف املادة 
 

الـــــمادة 
75 

مائة ألف  إىل دج( 50.000)عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار 
من خيالف إلزامية جتربة املنتوج املنصوص  لك  دج(100.000)دينار 

 ا القانون.ذمن ه 15عليها يف املادة 

مادة ـــــال
76 

مليون  إىل دج( 50.000)عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار 
اخلدمة ما  ذمن خيالف إلزامية تنفي لك  دج(1.000.000)دينار 

 ا القانون.ذمن ه 16بعد البيع املنصوص عليها يف املادة 

مادة ـــــلا
77

إىل مليون  (دج 100.000)عقوبة بغرامة من مائة ألف دينار 
كل من خيالف إلزامية إعالم املستهلك   (دج 1.000.000)دينار 

 ا القانون.ذمن ه 18و17املنصوص عليها يف املادتني 

مليون  إىل دج(100.000)دينارعقوبة بغرامة من مائة ألف 
من خيالف وسم املنتوج املنصوص  لك  دج( 1.000.000)دينار

 ا القانون.ذمن ه 18و 17عليها يف املادتني 

مادة ـــــال
78
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إىل مخسمائة  (دج50.000)عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار 
كل من خيالف األحكام املتعلقة حبق   (دج500.000)ألف دينار 

 ا القانون.ذمن ه 19العدول املنصوص عليه يف املادة 

غري موجودة الـــــمادة 
 مكّرر 78

ا
لف

 لص
الثاين:

 
املخالفات 

والعقوابت
(

يتبع
)

الباب 
ش 

الرابع: قمع الغ
(

يتبع
)

.بدون تغيري........................... األوىل:الفقرة   

على النحو التايل: 79تتميم أحكام الفقرة الرابعة من املادة   
 خيالف إجراء الغلق  وأ أو خيالف إجراء التوقيف املؤقت للنشاط

اإلداري للمحالت التجارية.

  تسنوا (03)أشهر إىل ثالث  (06)العقوبة ابحلبس من ستة 
إىل مليوين دينار  (دج500.000)وبغرامة من مخسمائة ألف دينار 

إبحدى هاتني العقوبتني، دون اإلخالل  وأ دج( 2.000.000)
من قانون العقوابت، كل  155ابألحكام املنصوص عليها يف املادة 

 من:
 ،يبيع منتوجاً مشمعا 
 ،أو يبيع منتوجا مودعا لضبط املطابقة 
  مت سحبه مؤقتا من عملية عرضه لإلستهالك،أو يبيع منتوجا 
  .أو خيالف إجراء التوقيف املؤقت للنشاط 

مادة ـــــال
79 

هذه املواد أحكام مل متس التعديالت  

ه املخالفات للخزينة العمومية، ذدفع مبلغ بيع املنتوجات موضوع ه
، مع تقييمها على 79إضافة للعقوابت املنصوص عليها يف املادة 

 أساس:
 ،سعر البيع املطبق من طرف املخالف 
 .أو على أساس سعر السوق 

ادة ـــــامل
80 

إىل  (دج500.000)العقوبة بغرامة مالية من مخسمائة ألف دينار
كل من خيالف االلتزامات املتعلقة   (دج1.000.000)مليون دينار 

ا ذمن ه 20بعرض القروض لإلستهالك املنصوص عليها يف املادة 
 القانون.

 

ادة ـــــامل
81

أخرى استعملت إلرتكاب  وكل وسيلة مصادرة املنتوجات واألدوات
ا القانون، إضافة إىل العقوابت ذاملخالفات املنصوص عليها يف ه

 أعاله. 78و73و 70و 69و 68املنصوص عليها يف املواد 

 ادةـــــامل
82
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هذه املواد أحكام مل متس التعديالت

 سنوات (10ابحلبس من سنتني إلىعشر )العقوبة  :الفقرة األوىل
مائيت ألف  إىلدج20.000وبغرامة من عشرين ألف دينار 

من قانون 432الفقرة األوىل من املادة ) دج 200.000دينار
:  (العقوابت

 ،كل من يغش 
 ،أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور 
  ،أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج فاسد 
 ،أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج سام 
  10أو ال يستجيب إللزامية األمن املنصوص عليها يف املادة 

 ا القانون،ذمن ه
 ا املنتوج ابملستهلك مرضاً أو عجزاً عن العمل.ذا أحلق هذإ

 

سنوات إىل  (10)ابلسجن املؤقت من عشر  ةالعقوب الثانية:الفقرة 
إىل (دج1.000.000)وبغرامة من مليون دينار  سنة (20)عشرين 

ا تسبب املنتوج يف:ذإ، (دج2.000.000)مليوين دينار 
 ،مرض غري قابل للشفاء 
 ،أو يف فقدان استعمال عضو 
 .أو يف اإلصابة بعاهة مستدمية

تسبب املرض يف وفاة شخص ا ذالسجن املؤبد إ ةعقوب :الثالثةالفقرة 
 أو عدة أشخاص.

ادة ـــــامل
83 

ا
لف

ص
ل الثاين

: 
املخالفات 

والعقوابت
(

يتبع
)

الباب 
ش 

الرابع: قمع الغ
(

يتبع

إىل  2.000) وبغرامة من ابحلبس من شهرين إىل سنتنيالعقوبة 
(، كل من من قانون العقوابت435عقوبة املادة ) (دج20.000

آخر من شأنه أن يعيق إمتام مهام الرقابة اليت يعرقل أو يقوم بكل فعل 
 جيريها أعوان قمع الغش.

ادة ـــــامل
48

..............بدون تغيري.................. الفقرة األوىل:

: حالة العود املتمثلة يف قيام املتدخل مبخالفة أخرى هلا الفقرة الثانية
اليت تلي انقضاء  (05)خالل السنوات اخلمس عالقة بنشاطه 

 .العقوبة السابقة املتعلقة بنفس النشاط

ا القانون )طبقًا ألحكام ضم الغرامات املنصوص عليها يف أحكام هذ
 مع مضاعفة الغرامات: (من قانون العقوابت 36املادة 
  يف حالة العود، مع إمكانية إعالن شطب السجل

التجاري للمخالف من طرف اجلهة القضائية املختصة.

 ـــــادةامل
58  

ادةهذه امل أحكام مل متس التعديالت  

إمكانية فرض أعوان قمع الغش لغرامة الصلح على  األوىل:الفقرة 
 القانون.مرتكب املخالفة املعاقب عليها أبحكام هذا 

إرسال احملضر إىل اجلهة القضائية املختصة إذا مل يتم الفقرة الثانية: 
 .92غرامة الصلح يف األجل احملدد يف املادة تسديد 

رفع الغرامة إىل احلد األقصى إذا مل تسدد غرامة الصلح الفقرة الثالثة: 
 يف آجاهلا.

ادة ــــامل
86

س: غرامة الصل
الباب اخلام

ح 
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ادةهذه امل أحكام مل متس التعديالت  

 حاالت عدم إمكانية فرض غرامة الصلح املتمثلة يف:
  املخالفة املسجلة اليت تعرض صاحبها إىل عقوبة غري حالة

وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب لألشخاص أو  العقوبة املالية
 ،األمالك

 اها على األقل حالة تعدد املخالفات اليت ال تطبق يف إحد
إجراء غرامة الصلح،

 .حالة العود

ادة ــــامل
87

س: غرامة الصلح )يتبع( 
 الباب اخلام

جويلية  23املؤرخ يف  01-15من األمر رقم  75عّدلت املادة 
، 2015، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2015لسنة 

. اجلريدة الرمسية رقم 03-09من القانون  88أحكام املادة 
 ، على النحو التايل: 2015جويلية  23املؤرخة يف  40
 إلنعدام سالمة  (دج500.000)مخسمائة ألف دينار  غرامة

ا ذمن ه 71املعاقب عليها مبوجب املادة )ائية ذاملواد الغ
.(القانون

 النظافة  مإلنعدا دج( 300.000)ثالمثائة ألف دينار  غرامة
ا ذمن ه 72املعاقب عليها يف املادة )والنظافة الصحية 

.(القانون
 

 أمن  مإلنعدا دج( 400.000)أربعمائة ألف دينار  غرامة
.(ا القانونذمن ه 73املنتوج )املعاقب عليها يف املادة 

 إلنعدام رقابة  (دج 400.000)أربعمائة ألف دينار  غرامة
.(ا القانونذمن ه 74املعاقب عليها يف املادة املطابقة املسبقة )

 إلنعدام الضمان أو  (دج 100.000مائة ألف دينار ) غرامة
.(ا القانونذمن ه 75ه )املعاقب عليها يف املادة ذعدم تنفي

 لعدم جتربة املنتوج (دج 100.000مائة ألف دينار ) غرامة
. (ا القانونذمن ه 76املعاقب عليها يف املادة )

 اخلدمة  ذلرفض تنفي من مثن املنتوج املقتىن %10 غرامة متثل
.(ا القانونذمن ه 77ما بعد البيع )املعاقب عليها يف املادة 

 

 لعدم وسم  (دج400.000)أربعمائة ألف دينار  غرامة
.(ا القانونذمن ه 78املعاقب عليها يف املادة )املنتوج 

حيدد مبلغ غرامة الصلح كما أييت:

 إلنعدام سالمة  (دج300.000)ثالمثائة ألف دينار غرامة
ا ذمن ه 71ائية )املعاقب عليها مبوجب املادة ذاملواد الغ

.(القانون

 إلنعدام النظافة  (دج200.000)مائتا ألف دينار  غرامة
ا ذمن ه 72والنظافة الصحية )املعاقب عليها يف املادة 

.(القانون
 

 أمن املنتوج  مإلنعدا دج(300.000)ثالمثائة ألف دينار غرامة
.(ا القانونذمن ه 73)املعاقب عليها يف املادة 

 رقابة  مإلنعدا دج( 300.000ثالمثائة ألف دينار ) غرامة
.(ا القانونذمن ه 74املعاقب عليها يف املادة )املطابقة املسبقة 

 الضمان  مإلنعدا دج( 300.000)ثالمثائة ألف دينار  غرامة
.(ا القانونذمن ه 75ه )املعاقب عليها يف املادة ذأو عدم تنفي

 لعدم جتربة  (دج 50.000مخسون ألف دينار ) غرامة
.(ا القانونذمن ه 76عليها يف املادة  املعاقب)املنتوج

 اخلدمة  ذلرفض تنفي من مثن املنتوج املقتىن %10 غرامة متثل
 .(القانونا ذمن ه 77ما بعد البيع )املعاقب عليها يف املادة 

 لغياب بياانت وسم  (دج200.000)مائة ألف دينار  غرامة
.(ا القانونذمن ه 78املنتوج )املعاقب عليها يف املادة 

ادة ــــامل
88

مل تمس امل لتعديالت أحكها 
مذه المادة

ا ذغرامات الصلح املستحقة إإجبارية دفع املخالف ملبلغ إمجايل لكل 
 سجلت عدة خمالفات على نفس احملضر.

ادة ــامل
98  

الغش املخالف يف أجل  املستهلك وقمعتبليغ املصاحل املكلفة حبماية 
 رأايم ابتداًء من اتريخ حترير احملضر، إنذا (07)ال يتعدى سبعة 

إقامته ومكان يبني فيه حمل )برسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم 
واتريخ وسبب املخالفة ومراجع النصوص املطبقة ومبلغ الغرامة 

 92املفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد احملّددة يف املادة 
 أدانه.

ادة ــامل
90

مل متس التعدیالت ٔ�حاكم هذه املواد

file:///I:/textes%20en%20arabe/ord15-01ar.pdf
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عدم قبول الطعن يف القرار الذي حيدد مبلغ غرامة الصلح. املـــادة 
91

دفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض إجبارية  :الفقرة األوىل
الضرائب ملكان إقامة املخالف أو مكان املخالفة يف أجل ثالثني 

 أعاله. 90كور يف املادة ذ ار املذيوماً اليت تلي اتريخ اإلن (30)
قابض الضرائب املصاحل املكلفة حبماية  مإعال :الثانيةالفقرة 

أايم  (10)املستهلك وقمع الغش املعنية حبصول الدفع يف أجل عشرة 
 من اتريخ دفع الغرامة.

إرسال املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش  الفقرة الثالثة:
امللف إىل اجلهة القضائية املختصة إقليمياً، يف حالة عدم استالم 

يومًا ابتداًء من اتريخ وصول  (45) أجل مخسة وأربعنياإلشعار يف 
 ار للمخالف.ذاإلن

إرسال جدول جممل إشعارات الدفع املستلمة من  الرابعة:الفقرة 
 الضرائب إىل املصاحل املكلفة حبماية املستهلك، يفطرف قابض 

 الشهر السابق، يف األسبوع األول من كل شهر.

املــادة 
92

سدد املخالف مبلغ غرامة الصلح يف ا ذانقضاء الدعوة العمومية إ
 أعاله. 92اآلجال والشروط احملددة يف املادة 

93املادة   

املوادهذه أحكام  مل متس التعديالت  

 1989فرباير سنة  7املؤرخ يف  02-89إلغاء أحكام القانون رقم 
 واملتعلق ابلقواعد العامة حلماية املستهلك.

النصوص التطبيقية للقانون امللغى سارية املفعول إىل حني تبقى 
 .ا القانون اليت حتل حملهاذصدور النصوص التطبيقية هل

49ادة ــامل

الباب 
السادس: أحكا

 م
ختامية 

وانتقالي
ة

 

 

النشر يف اجلريدة الرمسية. املادة 
95

�حاكم هذه املواد  مل متس التعدیالت ٔ

س : غرامة الصلح
 ال�ب اخلام

�ع) � (ی
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الفصل الفصل الثانيالثاني
تعاريفتعاريف

اHادةاHادة 3 :  : يقصـــد في مـفــهوم أحكـــام هــذا القـــانون
ما يأتي :

pسـتهلك : كل شـخص طبـيعي أو معـنوي يـقتنيHسـتهلك : اHا -
�ــقــابل أو مــجــانــاp ســلــعــة أو خــدمــة مــوجــهــة لالســتــعــمــال
الـنهائي من أجل تلبـية حاجته الشـخصية أو تلـبية حاجة

pشخص آخر أو حيوان متكفل به
 - اHادة الغذائية :  اHادة الغذائية : كل مادة معاجلة أو معاجلة جزئيا
أو خـامp مـوجـهـة لـتـغـذيـة اإلنـسان أو احلـيـوانp �ـا في ذلك
اHــــشـــروبــــات وعـــلـك اHـــضغp وكـل اHـــواد اHــــســـتــــعـــمــــلـــة في
تـصنـيع األغـذية وحتـضيـرهـا ومعـاجلـتهـاp باسـتـثنـاء اHواد
اHــســتــخــدمــة فــقط في شــكل أدويــة أو مــواد الــتــجــمــيل أو

pمواد التبغ
- الـتــغـلـيف : الـتــغـلـيف : كل تــعـلــيب مـكــون من مـواد أيــا كـانت
طـبـيـعـتـهـاp مـوجـهة لـتـوضـيب وحـفـظ  وحـمايـة وعـرض كل
مــنــتـــوج والــســمــاح بــشــحــنه وتــفــريــغـه وتــخــزيــنه ونــقــله

pستهلك بذلكHوضمان إعالم ا
-  الـوسم :  الـوسم : كل الـبــيـانــات أو الـكـتــابـات أواإلشـارات
أو الـــعالمـــات أو اHـــمـــيــــزات أو الـــصـــور أو الـــتـــمـــاثـــيل أو
الـرموز اHـرتـبـطة بـسـلعـةp تـظـهر عـلى كل غالف أو وثـيـقة
أوالفــتـة أو سـمـة  أو مـلـصـقـة أو بــطـاقـة أو خـتم أو مـعـلـقـة
مـرفـقـة أو دالـة عـلى طـبـيـعـة مـنـتـوج مـهـمـا كـان شـكـلـهـا أو

pبغض النظر عن طريقة وضعها p سندها
- اHـتـطلـبـات اخلـاصة :  اHـتـطلـبـات اخلـاصة : مـجـمـوع اخلصـائص الـتـقـنـية
لــلـمــنـتــوج اHـرتــبـطــة بـصــحــة وسالمـة اHــسـتــهـلك ونــزاهـة
pوالتي يجب احترامها pبادالت التي يحددها التنظيمHا
-  سالمـــة اHــــنـــتـــوجـــاتسالمـــة اHــــنـــتـــوجـــات : غـــيـــاب كــــلي أو وجـــودp في
مـسـتــويـات مــقـبـولــــة وبـدون خـطـــــرp في مـــادة غــذائـيـــة
Hلوثــات أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة
أخـرى بــإمـكــانـهــا جـعل اHــنـتــوج مـضــرا بـالــصـحــة بـصـورة

pحادة أو مزمنة
- اHـتـدخل :  اHـتـدخل : كل شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي يــتـدخل

pنتوجات لالستهالكHفي عملية عرض ا
- عملـية وضع اHنـتوج لالستهالك عملـية وضع اHنـتوج لالستهالك : مجـموع مراحل
اإلنــــتـــاج واالســــتـــيــــراد والـــتــــخـــزيـن  والـــنــــقل والــــتـــوزيـع

pباجلملــة وبالتجزئة
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- اإلنـتــاج اإلنـتــاج : الــعـمــلـيــــات الـتي تــتـمــــثل في تــربـــيـة
اHــواشي وجــمع احملــصـول واجلــنـــي والــصــيــــد الــبــحــــري
والـــذبــح واHـــعــاجلـــة والــتـــصــنـــيع والــتـــحــويـل والــتـــركــيب
وتــوضــيـب اHــنــتــوجp �ــا في ذلك تــخــزيــنه أثــنــاء مــرحــلــة

pتصنيعه وهذا قبل تسويقه األول

- اHــــنــــتـــوج اHــــنــــتـــوج : كل ســــلــــعـــة أو خــــدمــــة �ــــكن أن يــــكـــون
pموضوع تنازل �قابل أو مجانا

- منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق منـتوج سـلـيم و نزيه و قـابل لـلتـسويق :  مـنتوج
خـال من أي نــقص و/أو عــيب خــفي يـضــمن عــدم اإلضـرار
بـــــصـــــحــــة وسـالمــــة اHـــــســـــتــــهـــــلك  و/ أو مـــــصـــــاحله اHـــــاديــــة

pعنويةHوا
- مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون مــــنـــــتـــــوج مــــضـــــمــــون : كل مـــــنـــــتــــوجp فـي شــــروط
pدةHـا في ذلك ا� pـمــكن تـوقــعـهـاHاسـتـعمـاله الـعـاديـة أو ا
ال يـــشــكل أي خـــطــر أو يـــشــكل أخـــطــارا مـــحــدودة في أدنى
مستـوى تتنـاسب مع استعـمال اHنـتوج و تعـتبر مـقبولة
بــــتــــوفــــــيـــر مــــســــتــــوى حـــمــــايــــة عــــالـــيــــة لــــصــــحـــة وسـالمـــة

pاألشخاص
- مـنـتـوج خـطـيـر مـنـتـوج خـطـيـر : كل مـنــتـوج ال يـسـتـجــيب Hـفـهـوم

pضمون احملدد أعالهHنتوج اHا

- استـرجاع اHنتوج : استـرجاع اHنتوج : عمليـة تتضمن سحب منتوج
pعنيHتدخل اHمن عملية العرض لالستهالك من طرف ا

- األمـن :  األمـن : الــــــبـــــــحث عـن الــــــتـــــــوازن األمــــــثـل بــــــW كل
العناصر اHعـنية بهدف تقـليل أخطار اإلصابات في حدود

pما يسمح به العمل

- اخلدمة :  اخلدمة : كل عمل مقدمp غـير تسليم الـسلعةp حتى
pقدمةHولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة ا

- السلعة : السلعة : كل شيء مادي قابل لـلتنازل عنه �قابل
 pأو مجانا

- اHـــــطــــابـــــقــــة اHـــــطــــابـــــقــــة : اســــتـــــجــــابـــــة كـل مــــنـــــتــــوج مـــــوضــــوع
pــتـــضــمــنـــة في الــلـــوائح الــفـــنــيــةHلـالســتــهـالك لــلــشـــروط ا
ولــلـــمــتـــطــلـــبــات الـــصــحــيـــة والــبـــيــئـــيــة والـــسالمــة واألمن

pاخلاصة به

- الــضـمـان الــضـمـان : الـتــزام كل مـتـدخـل خالل فـتـرة زمــنـيـة
مـعـيـنـةp في حـالــة ظـهـور عـيب بـاHـنــتـوجp بـاسـتـبـدال هـذا
األخـــيـــر أو إرجـــاع ثــمـــنه أو تـــصـــلـــيح الـــســلـــعـــة أو تــعـــديل

pاخلدمة على نفقته

- قــــرض االســــتـــهالك قــــرض االســــتـــهالك : كـل عـــمــــلـــيــــة بـــيـع لـــلــــســـلع أو
اخلـــدمــــــاتp يـــكـــــون فــــيـــهــــا الـــدفع مــــقـــســـطــــا أو مـــؤجال أو

مجزءا.
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-172 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHوافـق  اHوافـق 25 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يحدد الشروطs يحدد الشروط

والـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائصوالـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائص
اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الـتـقـريـر اHــشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيــر الــصـــنــاعـــة واHــنـــاجم ووزيــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة
الـريـفـيـة ووزيـر اHـوارد اHـائيـة ووزيـر الـصـحـة والـسـكان
وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيــر الـصــيـد الــبـحــري واHـوارد

sالصيدية
- وبـــنـــاء عــــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

sو125 ( الفقرة 2) منه
- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتـعــلق

sادة 4 منهHال سيما ا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــــقــــتـــضــى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــــذي رقــم 39-90
اHؤرخ في 3 رجب عام 1410 اHوافق 30 ينـاير سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 53-91
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1411 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة
1991 واHـتـعـلق بـالـشـروط الصـحـيـة اHـطـلـوبة عـنـد عـمـلـية

sعرض األغذية لالستهالك
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 65-92
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1412 اHـوافق 12 فــبـرايــر ســنـة
1992 واHـتـعلق yـراقـبـة مـطابـقـة اHـواد اHـنـتجـة مـحـلـيا أو

sتممHعدل واHا sستوردةHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكـــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحــــدد مـــبـــاد إعــــداد تـــدابـــيــــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

sالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

sعبر احلدود وكيفيات ذلك
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلـق بــــالـــــقـــــواعــــد اHـــــطـــــبــــقـــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من الـقـانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهs يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـــديـــد الـــشــروط والـــكـــيـــفـــيــات اHـــطـــبـــقـــة في مـــجــال

اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.
اHـادة اHـادة 2 : : تــطـبق أحــكــام هـذا اHــرســوم عـلـى كل اHـواد
الــغــذائــيــة اHــوجــهـــة لالســتــهالكs مــهـــمــا كــان مــنــشــؤهــا أو

مصدرها.
sـرسـومHفي مـفـهـوم أحكـام هـــــذا ا sـادة 3 :  :  يـقـصدHـادة اHا

yا يأتي :
- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة :- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة : الـــــبــــــكـــــتـــــيـــــريـــــا
والفـيروسـات واخلمـائر والـعفـن والطـحالب والـطفـيلـيات
وحيـدات اخللية والـديدان اHعويـة اجملهريةs وكـذا سمومها

sونواجت األيض
- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية :- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية : مـعايـيـر تطـبق على
اHـواد الـغـذائـيـة من أجل ضـمـان احـتـرام الـنـظـافـة وسـالمة

sهذه األغذية أثناء عملية وضعها لالستهالك
- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة :- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة : مـعــايـيــر حتـدد مـدى
قبـول منتـوج أو حصة من اHـواد الغذائـية أو طريـقة على
أســاس غـيـاب أو وجـود الـكـائـنــات احلـيـة الـدقـيـقـــة أو عـدد
مـنهـا و/ أو كـميـة من سمـومــهـا / نواجت األيض لـوحدة أو

sساحة أو احلصةHوحدات الكتلــة أو احلجم أو ا
- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية :- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية : مـعـايـيـر حتـدد مدى
قـبـول مـنـتـوج أو حـصــة من اHـواد الـغـذائـيـة اHـطـبـقـة عـلى

sعروضة للبيعHواد اHا
- حـصة :- حـصة : مـجمـوعـة أو سـلـسـلة مـن منـتـوجـات قـابـلة
لــلــتــحــديــدs يـــحــصل عــلــيــهــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة في ظــروف
تـقـريـبـا ¢ـاثـلةs وتـنـتج في مـكـان مـعـY وخالل مـدة إنـتاج

sمحددة
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- عـــي- عـــيّــنـــة :ــنـــة : مـــجــمــوعـــــة تــتــكـــــون من وحــــدة أو عـــدة
وحـدات أو جـزء من اHـادة اخملـتـارة بـوسائــل مخـتلــفة في
ªمــوجــهـة لــتــقـد sــادةHمــجــتـمـع أو فـي كـمــيــة كــبـيــرة من ا
مــــعـــلــــومــــات عن خــــاصـــيــــة مــــعـــيــــنــــة من اجملــــتـــمـع أو اHـــادة
اHــدروســة وتــشــكل أســاســا التــخــاذ قــرار حــول اجملــتــمع أو

sعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بهاHادة اHا
- عـي- عـيّــنــة ¢ـثــلـة :ــنــة ¢ـثــلـة : الــعـيّــنــة الـتي جنــد فــيـهــا خــصـائص
احلصة التي أتت منـها. وكذا هو احلال بـاخلصوصs عندما
يــــكــــون كل فــــرد من األفــــراد أو قـــطــــعــــة من االقــــتـــطــــاعـــات
األولـيــة الـتي ســتـخــتـار في احلــصـةs لــهـا نــفس احــتـمـاالت

الظهور في العينة.
اHــادة اHــادة 4 : : يـــجب عـــلى كـل مـــتـــدخل في عـــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـيـة لالســتـهالكs احـتـرام إلـزامـيـة سالمـة هـذه

اHواد والسهر على أن ال تضر بصحة اHستهلك.
اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــجب أالّ حتــــتــــوي اHــــواد الــــغــــذائــــيــــة عــــلى
كائـنات حـية دقـيقـة أو سمـومهـا أو نواجت األيـض بكـميات
تــشــكل خــطــرا غـيــر مــقــبــول عــلى صــحــة اHــســتــهـلـكs وهـذا
طـــبــــقـــا لألحـــكـــام اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــادة 8 من هــذا

اHرسوم.
اHـادة اHـادة 6 :  :  يـجب أن تـكـون الـعـيّـنـة اHـقـتطـعـة من أجل
التحاليل اHيكروبيولوجيةs ¢ثلة للحصة اHأخوذة منها.
اHـادة اHـادة 7 :  :  يـجـب األخـذ بـعـY االعـتـبــارs عـنـد اقـتـطـاع
sيكروبيولوجيةHادة غذائـية من أجل التحاليل اH عيّنات

على اخلصوصs العوامل اآلتية :
sيكروبيولوجية للمادة األوليةHاحلالة ا -

- احـتـمال تـلـوث و/ أو تـكـاثـر مـيـكـروبـيولـوجي في
مــرحــلــة اإلنــتـاج والــتــحــويل والـنــقل والــتــفــريغ والــشـحن

sوالتخزين للمادة الغذائية
sYعنيHا YستهلكHفئة ا -

- االســتــعـــمــال اHــوجـــهــة إلــيه اHـــادة الــغــذائـــيــةs مــثل
sواد اجلاهزة لالستهالكHا

- حــســاســيــة اHــادة الــغــذائــيــةs ال ســيــمــا اHــنــتــوجـات
سريعة التلف.

اHــادة اHــادة 8 :  :  يـــجب عـــلى اHـــتـــدخــلـــY في عـــمـــلــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـية لالسـتـهالكs الـسـهـر علـى احتـرام اHـعـايـير
اHـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في أحـــكـــام هــذا

اHرسوم.
حتـدد اHـعـايـيـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيــة لـلـمـواد الـغـذائـيـة
YـــــكـــــلـــــفـــــHـــــوجـب قـــــرار من الـــــوزراء اy sـــــذكـــــورة أعالهHا
بــحـــمــايــة اHـــســتـــهــلك وقـــمع الــغـش والــصـــنــاعــة والـــفالحــة

واHوارد اHائية والصحة والصيد البحري.
اHــادة اHــادة 9 :  :  يــجـب عــلـى كل مــتـــدخل فـي عــمـــلـــيــة وضع
اHــواد الـــغــذائـــيــة لـالســتـــهالكs الـــقــيـــام بــصـــفـــة مــنـــتــظـــمــة
بــالـــرقــابــة والـــتــحـــقق من الــنـــوعــيـــة اHــيــكـــروبــيــولـــوجــيــة

Hـنـتـوجـاته الـغذائـيـةs قـصـد الوقـايـة من ظـهـور أي أخـطار
ميكروبيولوجية.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 10 :  : يـــــــــــجـب أن يـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــز الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـل
اHيـكروبـيـولوجي لـلمـواد الـغذائـية طـبقـا Hـناهج الـتحـليل
الــــتي يـــحـــددهـــا الـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بهs وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاs حـسب اHــنـاهج اHــأخـوذة من اHـقــايـيس اHــعـتـرف

بها على اHستوى الدولي.
اHــادة اHــادة 11 :  : كل إخالل بـــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يــعـــاقب
علـيه طبـقا لـلتشـريع اHعـمول بهs ال سـيما أحـكام الـقانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعــلق بــحــمــايــة اHــســتــهــلك وقــمع

الغش.
12 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 8 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25

يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

a_laib
Note
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وزارة التجارة وزارة التجارة 
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 2 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 4 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنــــة q2016 يـــــحــــدد اHــــعــــايــــيــــرq يـــــحــــدد اHــــعــــايــــيــــر

اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التجارة -

qناجمHووزير الصناعة وا -

- ووزيــر الـــفـالحــة والـــتـــنـــمــيـــة الـــريـــفــيـــة والـــصـــيــد
qالبحري

qائية والبيئةHوارد اHووزير ا -

qستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا -

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
q 2015 ــــــوافق 14 مــــــايــــــو ســــــنـــــةHفي 25 رجب عــــــام 1436 ا

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذى رقم 04-189 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصّـحة والـنظـافة اHـطبـقة

qائياتHعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال
اخلـصـائص اHـيـكـروبـيـولـوجـيـة لـلـمـواد الـغـذائـيةq ال سـيـما

qادة 8 منهHا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
qتممHعدل واHا qواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 ذي احلـجـة عام 1426 اHـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اHــيــاه اHـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اHـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

qتممHعدل واHا qسموح بهاHاإلضافات ا

يقررون ما يأتى : يقررون ما يأتى : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقــــــا ألحـكــــــام اHـــــادة 8 مـــــن
اHرســـــوم الـتنفيـــــذي رقـــــم 15-172 اHـــــؤرخ فـــــي 8
رمــضـــــــان عـــــــام 1436 اHــوافـــــق 25 يـــونــيـــــــو ســنـــــــة

2015 واHــــذكــــــور أعــــالهq يــــهـــــــدف هــــــذا الــــقـــــــرار إلـــى

حتــديــــــــد اHـــعــايـــيــــــر اHــيـــكـــروبـــيـــــولـــوجـــيـــــة لـــلـــمــــــواد
الغذائيــــة.

2  :  : يُـــــقـــــصـــــــدq فــي مـــــفـــــهـــــــوم أحـــــكـــــــام هــــــذا اHــــادة اHــــادة 
القــرارq ما يأتي : 

احـتـرام اHـعـاييـر اHـيـكـروبـيـولـوجـية : احـتـرام اHـعـاييـر اHـيـكـروبـيـولـوجـية : احلـصـول على
نـــتــائج مُـــرضــيــة أو مـــقــبــولـــة اHــذكـــورة  في مــلـــحــقي هــذا
الـقرارq عـنـد إجـراء الـتحـالـيل اHـيـكروبـيـولـوجـية اHـبـنـية
Xمع األخــذ بـعـ qــعـايــيـرHعـلى أســاس الـقــيم احملـددة لــهـذه ا
االعتبـار التنظـيم اHعـمول به واHتـعلق بكـيفيـات اقتطاع

qالعيّنات وسير التحاليل

مـخــطمـخــطّط اقـتــطـاع الــعط اقـتــطـاع الــعّـيــنـات :ـيــنـات : إجــراء مـخــطّط ومــنـهج
يـسمح باخـتيارq أو أخذ عـيّنات £ـيّزة من حصةq من أجل
احلصول على اHعلومات محل البحثq مثل قرار اHطابقة
للـحـصـة. ويحـدد مـخـطّط اقـتطـاع الـعـيّنـات عـدد الـوحدات
داخل الــعـيّــنــة والــقــاعــدة اHـتــبــعــة التــخـاذ الــقــرار من أجل
تـــقـــيـــيم مـــطـــابـــقــة أو عـــدم مـــطـــابـــقـــة احلــصـــة لـــلـــمـــواصـــفــة

qطلوبةHا

تــفــســيـر نــتــائج الــتــحــالـيل :تــفــســيـر نــتــائج الــتــحــالـيل : اســتــنـتــاج حــول قــبـول
نوعـية اHـواد الغـذائـية اHـتعـلـقة بـصحـة اHسـتـهلـكqX وفـقا

qبهذا القرار XلحقHللمعايير احملددة في ا
الـرالـرّشيم :شيم : اHنـتوج اHـتحـصل علـيه باإلنـتاش وتـطور
الــبــذرة داخـل اHــاء أو في وسـط آخــرq يــتـم جــنـــيه قــبل أن
تتطور أولى أوراقه ويوجه لالستهالك كامال مع البذرة.

اHادةاHادة 3 :  :  تطـبق أحكـام هـذا القـرار عـلى فئـات اHواد
الغذائية اآلتية : 

qاحلليب ومشتقاته -

qاللحوم احلمراء والبيضاء وكذا مشتقاتها -

qائياتHمنتوجات الصيد البحري وتربية ا  -

qالدهون احليوانية والنباتية -

qصبراتHصبرات ونصف اHا -

qأغذية الرضع واألطفال صغار السن - 

qشتقة منهاHنتوجات اHاحلبوب وا -

qاألطباق احملضّرة -

- اHيـاه وعصـير الفـواكه واخلـضر واHـشروبـات غير
qالكحولية
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- الــفـواكه واخلــضــر واHـنــتـوجــات اHــعـدة أســاسـا من
qالنباتات

- البيض واHنـتوجات اHعدة من البيض واHرطبات
qرطباتHوكر�ات ا

qاحللويات -

- اHـواد الـغذائـيـة األخـرى احملـددة في الـنـقـطة 15 من
اHلحق األول بهذا القرار.

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن ال حتتوي اHواد الغذائية اHذكورة
في اHـادة 3 أعالهq عــلى الـكـائـنــات الـدقـيـقــة أو الـسُـمّـX أو
نــواجت األيض بـكــمـيـات �ــكن أن تـشـكـل خـطـرا عــلى صـحـة

اHستهلك.

اHادةاHادة 5 : : يـجب أن يسهـر اHتدخـلون اHسـؤولون على
وضع اHــواد الــغــذائــيـة لـالسـتــهالك عــلى احــتــرام اHــعــايــيـر
اHيكروبيـولوجية احملددة في اHلحقX األول والثاني بهذا

القرار.

اHـادة اHـادة 6 : : حتـدد اHـعـاييـر اHـيـكـروبـيـولـوجـيـة اHـتـعـلـقة
بــاHـواد الــغــذائــيــة اHــذكـورة فـي اHـادة 3 أعـالهq في اHــلـحق

األول بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 7 : : حتـدد تـقنـيـات الـقيـام بـالـتـجارب وتـفـسـير
نــتـائج الـتــحـلـيل اHــيـكـروبــيـولـوجي لــلـمـواد الـغــذائـيـة في

اHلحق الثاني بهذا القرار.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 8 : : تـــــــــــمــــــــــثـل الـــــــــــثــــــــــوابـت س و ج و م1 و م2
اHستعملة في اHلحقX بهذا القرار ما يأتي :

qس :- س : عدد الوحدات التي تشكل العينة -

- م- م1 :  : عـدد اجلـراثـيم اHـوجـودة في الـغـرام الـواحد أو
اHيـلـيـلـتـر الـواحد من اHـنـتـوج احملـللq الـذي يـوافق اHـقدار

qنتوج مرضيةHاألدنى الذي دونه تعتبر نوعية ا

- م- م2 : عــــــــدد اجلـــــراثــــــيــم اHــــــوجـــــــودة فـــي الـــــغـــــــرام
الــواحــــد أو اHــيــلــيــلــتــر الــواحــد من اHــنــتــوج احملــللq الــذي
يـوافق اHقدار الذيq إن ª جتـاوزهq تعتـبر نوعيـة اHنتوج

qغير مقبولة

- ج : - ج : الـــعــدد األقـــصى من وحـــدات عــيـــنــات اHـــنــتــوج
احمللل الذي �كن أن يتجاوز " مq" 1 على أن يبقى أقل من

"م2"   دون أن ترفض احلصة.

 وزير التجــــــــارة  وزير التجــــــــارة 

بختي بلعايببختي بلعايب

  وزير الصناعة و اHناجم  وزير الصناعة و اHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الفالحة والتنمية وزير الفالحة والتنمية 
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

  وزير الصحة والسكان   وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

qــصــبــرات الــغــذائــيـةH9 : : يـجـب أن تــسـتــوفي ا اHـادة اHـادة 
مـهــمـا كـانت طــبـيـعــة الـتـغـلــيف اHـسـتــعـملq وقـبـل وضـعـهـا
حــــيـــز االســــتــــهالكq اخـــتــــبــــارات االســـتــــقــــرار الـــواردة في

التنظيم  اHعمول به.

اHـادة اHـادة 10 : : تُـسـتبـعـد اخـتبـارات االسـتـقـرار بالـنـسـبة
لـــلـــمــصـــبـــرات الــغـــذائـــيــة اHـــوضـــبــة فـي عــلـب حــديـــديــة أو
زجـاجيـة أو بالسـتيـكيـة أو تركـيبـات حـديديـة بالستـيكـية
أو تركـيـبـات كـرتـون حـديـد بالسـتـيكq الـتي تـنـطـوي على

عيوب كبرى مثل االنتفاخ والتلX والتسرب.

11 : يـــجـب أن تـــؤدي مـــخـــتـــلف االخـــتـــبـــارات اHــــادة اHــــادة 
اHنجزة على اHصبرات الغذائيةq إلى ما يأتي :

- أن ال يـــــعــــايـن أي عــــيـب ظــــاهـــــر فــــيـــــهــــاq ال ســـــيــــمــــا
qاالنتفاخ أو التسرب

pHأن ال تـتــعـدى تــغـيــرات الـعــامل الـهــيـدروجــيـني -
قــيـمـة  0.5 وحـدةq بـX وحـدات الــعـيـنـات احملــضـنـة ووحـدة
الــعــيـــنــة الــشـــاهــدةq اHــوضـــوعــة في درجـــة حــرارة الــوسط

أثناء الدورات اHقررة.

qـادة 12 : : تـلـغــى كـــل األحـكــام اخملـالـفـة لـهـذا الـقرارHـادة اHا
ال ســـيــــمـــا أحـــكـــام الــــقـــرار اHـــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415
اHــوافق 23  يـــولـــيـــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHـــواصـــفـــات
اHيكروبيولوجية لبعض اHواد الغذائيةq اHعدّل واHتمّم.

اHادةاHادة 13 : : تسـري أحكـام هذا الـقرار بـعد سـنة واحدة
من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهورية اجلزائريّة الد�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 2 مــــحــــرم عــــام 1438 اHــــوافق 4
أكتوبر سنة 2016.

وزير اHوارد اHائية والبيئةوزير اHوارد اHائية والبيئة
 

عبد القادر واليعبد القادر والي
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احلليب النيئ

حـليب مـبـسـتـر ومنـتـوجـات حـليب
أخرى سائلة مبسترة.

حــــلـــيب مــــعـــقم بــــدرجـــة حـــرارة عــــالـــيـــة
وحليب معقم.

مسـحـوق احلـليب ومـسـحـوق مصل
احلليب.

ج® منتج بحليب نيئ.

جـ® مـنــتج بـحـلـيـب مـعـالج بـدرجـة
حــــرارة أقل من الــــبــــســــتــــرة وجـــ®
نـــــاضج مـــــنــــتج بـــــحــــلــــيـب أو مــــصل
احلـلــيب اHـبـسـتـر أو مـعـالج بـدرجـة

حرارة أقوى من البسترة.

جــ® ذو عــجـيــنــة لـيــنـة غــيــر نـاضج
(جـــــ® طــــري) مـــــنـــــتج بـــــحــــلـــــيب أو
مــصل احلــلـــيب مــبــســـتــر أو مــعــالج
بدرجة حرارة أقوى من البسترة.

جراثيم هوائية في 30°م

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ساHونيال

مضادات حيوية

ليستريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م

انتيروبا كتيرياسي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

انتيروبا كتيرياسي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

 ساHونيال

إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

 ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

 ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

  اHلحق األول  اHلحق األول
اHعايير اHيكروبيولوجية اHطبقة على اHواد الغذائيةاHعايير اHيكروبيولوجية اHطبقة على اHواد الغذائية

1-  احلليب ومشتقاته-  احلليب ومشتقاته

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م(و ت م (1) / غ  أو وت م /ملل) غ  أو وت م /ملل) الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية

مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع
العيناتالعينات

م2م1جس

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

510.3

210

210.5

منعدمة/ 25 ملل
منعدمة/ 1 ملل

100

منعدمة/ 25غ

210

10

310

210

2

2

2

0

-

0

2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

610.3

310

310.5

510

10

منعدمة/ 25 ملل

210

210

410

310

510

410

210

210

310

310

منعدمة / 25غ

100

منعدمة / 25غ

100

  0.1/10 ملل
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قشدة احلليب النيئ 

قشدة مبسترة

قــشــدة مــثــلــجــة وحتـــلــيــات لــبــنــيــة
مجمدة 

زبدة نيئة 

زبدة مبسترة

إيشير يشيا كولي
ســــــتـــــافــــــيــــــلــــــوكـــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز

اإليجابي
ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

انتيروبا كتيرياسي

ســــــتـــــافــــــيــــــلــــــوكـــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

ليستريا مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م

ســــــتـــــافــــــيــــــلــــــوكـــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

انتيروبا كتيرياسي

انتيروبا كتيرياسي(2)

ساHونيال

ليستريا مونو سيتو جيناس

إيشير يشيا كولي

ســــــتـــــافــــــيــــــلــــــوكـــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

انتيروبا كتيرياسي

ســــــتـــــافــــــيــــــلــــــوكـــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

ليستريا مونو سيتو جيناس

1-  احلليب ومشتقاته (تابع -  احلليب ومشتقاته (تابع 1)

منعدمة / 25غ
100

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ  أو وت م /ملل) غ  أو وت م /ملل) الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية

مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع
العيناتالعينات

م2م1جس

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

210

210

510

10

10

50

610

210

210

210.5

منعدمة / 25غ
100

10

210

210

310

منعدمة / 25غ

100

10

10

210

210

منعدمة / 25غ

100

210

310

310

410

منعدمة / 25غ
100
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منعدمة 

منعدمة 

منعدمة / 25غ

1-  احلليب ومشتقاته (تابع -  احلليب ومشتقاته (تابع 2)

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت نواجتفئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
األيضاأليض 

احلدود اHيكرو بيولوجيةاحلدود اHيكرو بيولوجيةمخطط اقتطاع العيناتمخطط اقتطاع العينات
(و ت م /غ أو وت م(و ت م /غ أو وت م/ملل)ملل)

م2م1جس
زبدة مركزة

حــــلـــــــــيب مـــــتــــخـــــمــــــــر     
(ل®q رائب)

يــــــــاهـــــــــورت أو يـــــــــاغــــــــورت
وحتليات لبنية 

Xالـــكـــازيــ) Xمـــادة اجلـــبــنـــ
الكازينات)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

0

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

10

10

210

210

510.3

جراثيم هوائية في 30°م
ســــتــــافـــــيــــاوكــــوك ذات الــــكــــواغــــوالز

اإليجابي
بكتيريا القولون اإلجمالية

 ساHونيال

بكتيريا القولون اإلجمالية
بــــكــــتــــيــــريــــا الــــقــــولــــون اHــــتــــحــــمــــلـــة

للحرارة
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
 ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس

انتيروبا كتيرياسي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
 ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
بكتيريا القولون اإلجمالية

ساHونيال

410.3

منعدمة/ 25 غ

100

منعدمة 

منعدمة  / 0.1 غ 

منعدمة / 25غ

(1) و ت م : وحدة تشكل مستعمرة.

(2) في جتارة التجزئةq يطبق هذا اHعيار في مرحلة التقطيعq أي أثناء التجزئة أو التعامل مع اHنتوج قصد البيع مباشرة للمستهلك النهائي.

210.5310.5

منعدمة / 25غ

100

410.3

30

210.3

510.3

210.3

310.3
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2-  اللحوم احلمراء ومشتقاتها اللحوم احلمراء ومشتقاتها

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض  نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
احلدود اHيكرو بيولوجيةاحلدود اHيكرو بيولوجيةمخطط اقتطاع العيمخطط اقتطاع العيّناتنات

(و ت م(و ت م/غ)غ)

م2م1جس

qنـــصـف هـــيــــاكل q هــــيـــاكـل
qــــاشــــيـــةHربع أو قــــطــــعــــة ا
اخلـــــــــــــرفـــــــــــــــانq اHـــــــــــــاعــــــــــــــز

واخليـول (1)

قـــــــــطــــــــعــــــــة مـن الــــــــلــــــــحــــــــوم
احلـــــــــــمـــــــــــراءq مـــــــــــبـــــــــــردة أو

مجمدة (2)

حلم مفروم 

أحشاء حمراء كاملة 

أحشاء حمراء مقطعة 

حلوم مـفصـولة مـيكـانيـكيا
(4) (VSM)

التحضيرات اللحمية 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

0

2

2

0

410

210

310

منعدمة/ 25غ
منعدمة/ 25غ

510

310

410

510.5
510.5

310

610.5
610.5

410

610.5

210.5

610

310

البسدوموموناس
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
انتيروبا كتيرياسي

ساHونيال
ليستريا  مونو سيتو جيناس

البسدوموموناس(3)
إيشير يشيا كولي

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م
البسودوموناس(3)
إيشير يشيا كولي

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

البسودوموناس(3)
إيشير يشيا كولي

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي
ساHونيال

إيشير يشيا كولي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
ساHونيال

منعدمة/ 25غ

510

210

منعدمة/ 25غ

510.5

50

210

610.5

210.5
310

منعدمة/ 25غ
510.5

510.5

210

610.5

610.5

310

منعدمة/ 25غ

510.5

50

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 10غ
310.5

310.5

210.5

210.5

(1) تقطع العيّنة بعد كي اHساحة.
(2) اقتطاع العيّنة يخص العمق زائد اHساحة بدون كي.

(3) هذا التحليل ال يتم في حالة ما إذا كان اللحم في تعليب مانع لدخول الهواء.
(4) تطبق هذه اHعـايير على اHنـتجات التي تستـعمل اللحم الباقي عـلى العظم بعد عـملية جتريد الـلحوم من العظامq بـواسطة وسائل ميكـانيكية التي

تسبب تخريب أو حتويل البنية الليفية للعضالت.
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3- حلوم الدواجن واألرانب ومشتقاتهما- حلوم الدواجن واألرانب ومشتقاتهما

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض  نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
احلدود اHيكرو بيولوجيةاحلدود اHيكرو بيولوجيةمخطط اقتطاع العيناتمخطط اقتطاع العينات

(و ت م(و ت م/غ)غ)

دواجـن أرانـب كـــــامــــــلـــــة (1)
وقطع دواجن مع اجللد

قــــــطع دواجـن بـــــدون جـــــلـــــد
وقطع أرانب 

مـــنــتــوجــات مـــعــدة أســاســا
مـن الـــــــــدجــــــــاج مـــــــــوجــــــــهــــــــة

لالستهالك مطهية

أحشاء الدجاج نيئة

حلم الدجاج اHفروم 

حلـم مـفــصــول مــيــكـانــيــكــيـا
(2) (VSM)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

0

2

2

0

310.5

310

منعدمة/ 10غ

410.5

410

610.5

210.5

210.5

410

310.5

منعدمة/ 10غ

310

210.5

310

210.5

410

310.5

210

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 10غ

610.5

210.5

510.5

50

إيشير يشيا كولي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
ساHونيال

إيشير يشيا كولي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
ساHونيال

إيشير يشيا كولي
ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز

اإليجابي
كومبيلوباكتر اHتحملة للحرارة

ساHونيال
إيشير يشيا كولي

ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز
اإليجابي
ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م
إيشير يشيا كولي

ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز
اإليجابي

كومبيلوباكتر اHتحملة للحرارة
ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م
إيشير يشيا كولي

ساHونيال

210.5

210.5

310.5

310.5

منعدمة/ 10غ

710.5

310.5

310.5

210

منعدمة/ 25غ

(1) اقتـطـاع العـيّنـات يتم عـلى الـهيـاكل الكـاملـة لـلدواجن من كال جـانبي عـظم الـقص (العـضالت الصـدريـة واجللـد)q بالـنسـبة لـألرانبq يتم عـلى مسـتوى
الفخذ.

(2) تـطـبق هـذه اHعـايـيـر على اHـنـتـوجات الـتي تـسـتعـمل الـلـحم البـاقي عـلى الـعـظم بعـد عـمـليـة جتـريد الـلـحـوم من العـظـام أو هـياكل الـدواجنq بـواسـطة
وسائل ميكانيكية تسبب تخريب أو حتويل البنية الليفية للعضالت.

م2م1جس
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4- منتوجات حلمية معدة أساسا من اللحم- منتوجات حلمية معدة أساسا من اللحم

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت نواجتفئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
األيض األيض 

احلدود اHيكرو بيولوجيةاحلدود اHيكرو بيولوجيةمخطط اقتطاع العيناتمخطط اقتطاع العينات
(و ت م(و ت م/غ)غ)

مــــواد حلــــمــــيـــــة تــــســــتــــهــــلك
مطهية (1)

مــــــواد حلـمــيـــــة مـطــهـيـــة
ال حتـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــوي عــــــــــــــــــــلــى

النشويـات (1) 

مواد حلمـية مطهية حتتوي
على النشويات (1)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

0

210.5

2 10.5

30

310.5

310.5

210.3

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 25غ

100

إيشير يشيا كولي

ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز
اإليجابي

اجلــــــراثـــــيم الـالهـــــوائـــــيــــــة اHـــــرجـــــعـــــة
للسلفيت

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز
اإليجابي

اجلــــــراثـــــيم الـالهـــــوائـــــيــــــة اHـــــرجـــــعـــــة
للسلفيت

ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــتــــافـــيــــلـــوكــــوك ذات الـــكــــواغـــوالز
اإليجابي

اجلــــــراثـــــيم الـالهـــــوائـــــيــــــة اHـــــرجـــــعـــــة
للسلفيت

باسيايس سيريس

ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس

610

10

210

50

210

610

10

210

50

710

210

310

210.5

310

منعدمة/ 25غ

100

(1)  ال تؤخذ بعX االعتبار عند التحليل أغلفة العيّنة اHقتطعة من اHنتوجات اللحمية إال إذا كانت موجهة لالستهالك.

710

210

310

210.5
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احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

5 - منتوجات الصيد البحري وتربية اHائيات - منتوجات الصيد البحري وتربية اHائيات 

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

منتوجـات الصيد البحري وتربية
اHائيات مصنعة من أنواع أسماك
مــــرتـــــبــــطــــة بـــــكــــمــــيـــــة كــــبـــــيــــرة من

الهيستيدين  (1) (2)
منتوجـات الصيد البحري وتربية
اHـــائــــيـــات الـــتـي خـــضـــعـت Hـــعـــاجلـــة
نــــضـج بــــواســــطــــة اإلنــــز�ــــات داخل
نقيع اHلحqمـصنعة من الهيستدين

بإستثناء صلصة السمك (1)
صــلـصـة الــسـمك مـنــتـجـة بـتــخـمـيـر
منتوجـات الصيد البحري وتربية

اHائيات
أســـــــــــــمــــــــــــــاكq رأســــــــــــــيـــــــــــــات األرجـل
ورخــــويـــــات نــــيـــــئــــة (بـــــاســــتـــــثــــنــــاء
الـــرخـــويــات ثـــنـــائــيـــة الـــصــمـــامــات

احلية ) (3)

qرخـــويــات ثــنـــائــيـــة الــصـــمــامـــات حــيــة
القدم بحرية حية (4)(5)شوكيات اجللد بخاخ البحر وبطنيات

القشريات النيئة اHقشرة 

قـشــريـات كـامــلـة نــيـئـة وشــوكـيـات
اجللد نيئة 

قـشريات كـاملة مـطهيـة وشوكيات
اجللد مطهية 

مــــنـــتــــوجــــات مــــقـــشــــرة ومــــنــــزوعـــة
الــــصــــدف لــــقــــشــــريــــات ورخــــويــــات

مطهية

 Xالهستام

 Xالهستام

Xالهستام

جراثيم هوائية في 30°م
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

إيشير يشيا كولي
ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة
اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة
ساHونيال

ليستريا  مونو سيتو جيناس
جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال
ليستريا  مونو سيتو جيناس

9

9

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

-

2

2

2

0

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

0

0

2

2

2

0

0

 200 ملغ/كلغ 100 ملغ/كلغ

 400 ملغ/كلغ 200 ملغ/كلغ

 400 ملغ/كلغ

610

10

210

710

210

310

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 25غ

     700                        230
ع أ إ*/100 غ        ع أ إ/100غ 

610

10

210

10

710

210

310

210

منعدمة/ 25غ
610

10

10

710
210

210

منعدمة/ 25غ
510

10

610

210

منعدمة/ 25غ
100

510.5

4

210

610.5

40

310

منعدمة/ 25غ
100
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احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

5- منتوجات الصيد البحري وتربية اHائيات (تابع) - منتوجات الصيد البحري وتربية اHائيات (تابع) 

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

أسـمـاك ومنـتـوجـات أخرى لـلـصـيد
qائيات مدخنةHالبحري وتربية ا

£لحةq منقوعة...

حتــضــيــرات ســمــكــيــة ومــنــتــوجــات
أخــرى لـــلــصـــيــد الــبـــحــري وتـــربــيــة

اHائيات نيئة تستهلك مطهية 
حتــضــيــرات ســمــكــيــة ومــنــتــوجــات
أخــرى لـــلــصـــيــد الــبـــحــري وتـــربــيــة
اHــائـيــات نــيــئـة �ــكن أن تــســتــهـلك

على حالها

مـــــواد حلــــمـــــيــــة مـــــعـــــدة أســــاســـــا من
منتوجـات الصيد البحري وتربية
اHـــائــيــات مـــطــهـــيــة تــســـتــهـــلك عــلى

حالها 

جمبريq أسماك وشوكيات اجللد 
مجففة

حـــــلـــــزونـــــات مـــــنـــــزوعـــــة الـــــصـــــدفــــة
مـجـمـدة أو مـجـمدة جتـمـيـدا مـكـثـفا

جراثيم هوائية في 30°م
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

باسيليس سيريس (6)
ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس
جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

باسيليس سيريس (6)
ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

ساHونيال
ليستيريا  مونو سيتو جيناس

اجلـراثيم الـالهوائـية اHـرجـعة لـلـسلـفيت
ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

0

2

2

2

2

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

310.5

50

منعدمة/ 25غ

310

منعدمة/ 25غ
منعدمة/ 25غ

610

10

210

210

710

210

310

310

10
210

50

210
310

210.5

منعدمة/ 25غ
100

410.5
210.5

310

50

210

410
210.5

310

610

10

210

 710
210

310

منعدمة/ 25غ
100

منعدمة/ 25غ
100

منعدمة/ 25غ
100

qكــلـوبـيــدي (سـمك الـرجنـة q(ـاكـروHا qالـبـونــيت qالـتــونـة) (إسـقـمــريـات) (1) بـاخلـصــوص أنـواع األسـمـاك الــغـنـيــة بـالـهـســتـيـدين مـن عـائـلـة ســكـومـبــريـدي
السردين)q أجنروليدي (أنشوبة)q كوريفينيداي (ماهي ماهي)q بوماتوميديq سكومريسوسيداي).

(2) يتم اقتطاع العينة على مستوى اللحم.
(3) يتم اقتطاع العينة على مستوى السطح والعمق بعد إزالة اجللد بالنسبة للسمك.

(4) يتم اقتطاع العينة على مستوى اللحم والسائل داخل الصمامات.
(5) عينة على شكل مجموعة متكونة من عشرة حيوانات مختلفةq على األقل.

(6) ينجز هذا التحليل في حالة احتواء التحضير على نشاء.
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احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م /غ أو وت م(و ت م /غ أو وت م/ملل)ملل)

6- الدهون احليوانية والنباتية- الدهون احليوانية والنباتية

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة /  نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

دهون حيوانية غير ذائبة

دهون حيوانية ذائبة

اHـــادة الــدســمــة الــلــبــنــيــة مــنــزوعــة
(MGLA)اءHا

السمن 

مــارغـــرين ومــواد دهــنـــيــة نــبـــاتــيــة
أخرى 

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

خمائر والعفنيات

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

خمائر والعفنيات

إيشير يشيا كولي

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

2

2

2

0

منعدمة/ 25غ

منعدمة

منعدمة

منعدمة/ 25غ

210.5

410

10

210

510

210

310

310.5

منعدمة

منعدمة

منعدمة/ 25غ

210.5310.5

منعدمة

منعدمة

منعدمة/ 25غ

210.5310.5

منعدمة/ 25غ

210

10

4

10

310

210

40

210

م2م1جس



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـ
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

7- اHصب- اHصبّرات ونصف اHصبرات ونصف اHصبّرات رات 

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة /  نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

نــصف مـــصـــبّــرات مـــبــســـتــرة ذات
مصدر حيواني (1)

نــصف مــصــبّــرات غــيــر مــبــســتــرة
ذات مــــصـــدر حــــيــــوانـي (أنــــشــــوبـــة

باHلح أو بالزيت...)(1)

نــــــصف مـــــصــــــبّـــــرات ذات مـــــصـــــدر
نباتي 

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

اجلــــــــراثــــــــيـم الـالهــــــــوائــــــــيــــــــة اHــــــــرجــــــــعـــــــة
للسلفيت(2)

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

2

0

510

منعدمة

منعدمة

منعدمة

منعدمة/ 25غ

410

منعدمة/ 25غ

410

210

210

الـرجـوع إلى اإلجـراء اHــنـصـوص عـلـيه في
التنظيم الساري اHفعول.

اختبارات االستقرار اHصبرات

510

610

منعدمة

منعدمة

منعدمة

منعدمة/ 25غ

510

310

310

(1)   إحـياء السـائل األصلي احملتـوي على جزيـئات صغـيرة Hدة 2 سا في درجة حـرارة اخملتـبر لـنصف اHصـبرات اHـبسـترة وHدة 30 إلى45 دقيقـة لنصف
اHصبرات غير اHبسترة.

(2) حالة خاصة باألنشوبة اHملحة : اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت : م1= م2  أقل من 10  و ت م/ غ.
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8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2639
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

منعدمة/ 25غ

310

210

50

منعدمة

منعدمة/ 10غ
منعدمة/ 10غ
منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 25غ

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م /غ أو وت م(و ت م /غ أو وت م/ملل)ملل)

8- أغذية الرضع واألطفال صغار السن - أغذية الرضع واألطفال صغار السن 

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة /  نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

اHستحضرات اHوجهة للرضع 

مــسـتــحـضــرات اHـتــابـعــة اHـوجــهـة
للرضع واألطفال صغار السن. 

األغــــذيـــة اHــــوجــــهـــة لــــلــــرضع فـــوق
ستة أشهر واألطفال صغار السن

الــتـــحـــضــيـــرات الــتـي تــســـتــوجب
الطهي قبل االستهالك (2)

جراثيم هوائية في 30°م
خمائر والعفنيات
باسيليس سيريس

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــــوالز
اإليجابي

انتيروباكتيرياسي
الكرونوباكتر

ساHونيال
ليستيريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م
ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكـــــــواغـــــــوالز

اإليجابي
انتيروباكتيرياسي

ساHونيال
ليستيريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م
باسيليس سيريس (1)

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
انتيروباكتيرياسي

ساHونيال
ليستيريا  مونو سيتو جيناس

جراثيم هوائية في 30°م
بكتيريا القولون اإلجمالية

خمائر والعفنيات

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

2

2

2

2

0

310

210

310

(1) يتم البحث عن هذا اHعيار في األغذية احملولة اHعدة أساسا من احلبوب فقط.

(2) يقصد بكلمة "الطهي" تسخX اHنتوج في درجة حرارة 100° مq على األقلH qدة 3 دقائقq على األقل.

410

310

210.5

410

منعدمة

منعدمة/ 10غ
منعدمة/ 25غ
منعدمة/ 25غ

410

310

منعدمة

10

منعدمة/ 25غ
منعدمة/ 25غ

410

210

210

10

510

310

310

210
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـ
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

9- احلبوب واHنتوجات اHشتقة منها- احلبوب واHنتوجات اHشتقة منها

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

الطحX والسميد

حــــبــــوب مــــوجــــهــــة لـالســــتــــهالك في
حالتها وليست للتحويل

كسكس وعجائن غذائية 

عـــجـــائن نـــصـف مــطـــهـــيـــة مـــجـــفـــفــة
(ديولq قطايفq رشتة..)

عــجـائـن طـازجــة (غــيــر مــحــشـوة أو
محشوة)

منتوجات البسكويت 

مـنـتــوجـات أخـرى مـطــهـيـة مــشـتـقـة
من احلــبـــوب (مــســمنq بــغــريــرq كل

أنواع اخلبز...)

إيشير يشيا كولي
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

باسيليس سيريس
العفنيات

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت
العفنيات

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت
العفنيات

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت
خمائر والعفنيات
إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

إيشير يشيا كولي
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

باسيليس سيريس
العفنيات
ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م
إيشير يشيا كولي

العفنيات
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال (1)
جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي
العفنيات

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال (1)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

10

210

310

310

210

310

210

210

210

410

210

310

منعدمة/ 25غ
10

210

210

310

410

منعدمة/ 25غ
310

3

210

210

410

30

310

310

منعدمة/ 25غ

(1)  يتم البحث عن الساHونيال فقط في مشتقات احلبوب التي حتتوي على البيض.

210

310

410

410

310

410

310

310

310

510

310

410

210

310

310

410

510

310

3

210

210

410

30

310

310

منعدمة/ 25غ
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8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2839
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

10

210

50

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م /غ )(و ت م /غ )

10- األطباق احملض- األطباق احملضّرةرة

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة /  نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

األطــــــــــبــــــــــاق احملــــــــــضّــــــــــرة الــــــــــتـي كل
مكوناتها مطهية

qعلى األقل qاألطبـاق احملضّرة الـتي
مـــكــون واحـــد من مـــكــونـــاتـــهــا غـــيــر

مطهو

 

السندويشات

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــــتـــــافــــــيــــــلـــــوكــــــوك ذات الـــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

باسيليس سيريس (1)

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

ســــــتـــــافــــــيــــــلـــــوكــــــوك ذات الـــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

باسيليس سيريس (1)

ساHونيال

ليستيريا  مونو سيتو جيناس

إيشير يشيا كولي

ســــــتـــــافــــــيــــــلـــــوكــــــوك ذات الـــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

ساHونيال

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

0

(1) ينجز هذا التحليل في حالة وجود نشاء في تركيبة الطبق احملضر.

510.3

10

210

50

210

منعدمة/ 25غ

610.3

210

310

210.5

310

610

210

210

50

210

منعدمة/ 25غ

100

710

310

310

210.5

310

منعدمة/ 25غ

210

310

210.5
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29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـ
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

10

210

1

1

10

10

منعدمة

منعدمة

منعدمة/20 ملل 

10

10

منعدمة / 250  ملل

منعدمة / 250  ملل

منعدمة / 50  ملل

منعدمة / 250  ملل

منعدمة / 250  ملل

منعدمة/ 25 ملل

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / ملل) ملل)

11- اHياه واHشروبات وعصائر الفواكه واخلضر- اHياه واHشروبات وعصائر الفواكه واخلضر

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة /   نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

اHـيــاه اHـعــدنـيــة الـطــبـيــعـيــة ومـيـاه

اHنبع 

اHشروبات الغازية

 
اHــشـروبـات غــيـر الــغـازيـة اHــعـاجلـة

حراريا

 
اHـــــشـــــروبــــــات اHـــــعـــــدة أســـــاســـــا من

عصير الفاكهة واحلليب 

عــــصــــيــــر الــــفــــواكـه واخلــــضــــر غــــيـــر
مبستر

 عصير الفاكهة واخلضرq نكتار
ومشروبات ثمرية مبسترة

إيشير يشيا كولي

اHكورات اHعوية

األبواغ الالهوائية اHرجعة للسلفيت

بكتيريا القولون اإلجمالية

البسودوموناس إيروجينوزا

جراثيم هوائية في 30°م

خمائر والعفنيات

بكتيريا القولون اإلجمالية

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

اHكورات اHعوية

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

خمائر والعفنيات

جراثيم هوائية في 30°م

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

انتيروباكتيرياسي

خمائر والعفنيات

ساHونيال 

إيشير يشيا كولي

خمائر والعفنيات

ساHونيال 

خمائر والعفنيات

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

0

2

210

210

210

310

10

10

210

310

510

منعدمة/ 25 ملل

210

410

10210

م2م1جس



8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3039
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

12- اخلضر والفواكه والنباتات واHنتوجات اHعدة أساسا من النباتات- اخلضر والفواكه والنباتات واHنتوجات اHعدة أساسا من النباتات

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

فواكه وخضر  طازجة
الــــــــــفـــــــــواكـه واخلـــــــــضــــــــــر اجلـــــــــاهـــــــــزة

لالستعمال (1)

الـــــــــــتــــــــــوابـلq خــــــــــلــــــــــيـط الــــــــــتــــــــــوابـل
والنباتات العطرية اجملففة 

النباتات اجملففة (شايq بابوجن ...)

األعشاب العطرية الطازجة 

احلــــبـــــوب اHــــســـــتــــنـــــبــــتـــــة اجلــــاهــــزة
لالستهالك

إيشير يشيا كولي

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا لبنية

إيشير يشيا كولي

ساHونيال

ليستيريا مونو سيتوجيناس

إيشير يشيا كولي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

خمائر والعفنيات

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

باسيليس سيريس(2)

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

العفنيات

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

ساHونيال 

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال

إيشير يشيا كولي

باسيليس سيريس

ساHونيال

ليستيريا مونو سيتوجيناس

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

2

2

0

0

210

610.5

510.5

210

منعدمة/ 25غ

100

منعدمة/ 25غ

410

10

310

10

510

210

410

210

منعدمة/ 25غ

210

210

710.5

310

310

310

منعدمة/ 25غ

310

710.5

610.5

310

210

310

410

210

310

310

410

510

310 

410

310

310

منعدمة/ 25غ

100

م2م1جس

610.5

210

210

210



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـ
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

12- اخلضر والفواكه والنباتات واHنتوجات اHعدة أساسا من النباتات (تابع)- اخلضر والفواكه والنباتات واHنتوجات اHعدة أساسا من النباتات (تابع)

مخطط اقتطاعمخطط اقتطاعالكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
العيناتالعينات

الرشيمات (3) 

الـــفــواكه اجلـــافــة (الـــتــX والـــتــمــور
والبرقوق والزبيب...)

qالــلــوز qاحلــبــوب الــزيـــتــيــة (اجلــوز
الفول السوداني)

ال® ومشتقاته 

حتــــضــــيــــرات مـن خــــلــــيـط الــــفــــواكه
الطازجة (سلطة الفاكهة...)

إيــشــيــر يــشـيــا كــولي اHــنــتــجــة لــســمـوم
(STEC) شيغا

H4 : 0104  و 0157,026,0111,0103,0145

إيشير يشيا كولي

العفنيات

ساHونيال

إيشير يشيا كولي

العفنيات

ساHونيال

بكتيريا القولون اإلجمالية

خمائر والعفنيات

خمائر والعفنيات

إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

2

2

0

2

2

0

1

2

2

2

2

0

منعدمة/ 25غ

10

210

410

210

210

210

310

510

310

310

10

210

210

310

منعدمة/ 25غ

2

210

20

310

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 25غ

(1) خضر وفواكه مغسولةq مقشرةq مقطرةq مبشورةq مقطعةq معبأة في جو معدل أو ال.

(2) يكون البحث عن باسيليس سيريس في التوابل وخليط التوابل فقط.

.(STEC) نتجة لسموم شيغاHونيال وإشيريشيا كولي اHعاجلة حرارية فعالة للقضاء على بكتيريا الساH (3) باستثناء الرشيمات التي خضعت

م2م1جس



8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3239
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

510

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م /غ أو وت م(و ت م /غ أو وت م/ملل)ملل)

13- اHرطبات واHنتوجات اHعدة مع البيضاHرطبات واHنتوجات اHعدة مع البيض

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

بيض بالقشور 

بـــيض ســـائل مـــبـــســـتــرq مـــســـحــوق
الـــــبـــــيـضq وزالل الـــــبـــــيضq بـــــيض

آخر محول

حتـضــيــرات لــلـحــلــويــات مـحــتــويـة
على البيض 

مـرطــبـات بـالـقـشـدةq قـشـدةq مـوس
الفواكهq تيراميسو ...

كل منتـوجات أخرى محـتوية على
البيض معاجلة باحلرارة

  

ساHونيال (1)

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

خمائر والعفنيات (2)

ساHونيال 

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

العفنيات

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت 

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

ليستريا مونو سيتوجيناس

جراثيم هوائية في 30°م

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

انتيروباكتيرياسي

ساHونيال

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

2

0

0

0

2

2

0

2

2

2

2

0

0

2

0

2

0

منعدمة/ 25غ

510

10

10

210

210

210

منعدمة/ 25غ

410,5

210

210

منعدمة/ 25غ

منعدمة/ 25غ

100

510,5

310

310

610

210

210

310

610

منعدمة

منعدمة/ 25غ

10210

(1) يجب أن ال تكون الساHونيال موجودةq ال في داخل وال في خارج حبة البيض بالقشرة.

(2) يطبق على مسحوق البيض فقط.

م2م1جس



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 39 8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـ
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

510

2

10

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

14- احللوياتحللويات

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

شـكـوالطـةq فـيـجـيـكـاو واHـنـتـوجات
اHشتقة منهما

مسحوق الكاكاو

مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــوجــــــــــــــــات أخــــــــــــــرى مـن
احلــلـــويـــــات (الــكـــارمــيـل وســكـــاكــر

ونوقة وحلقومة...) 

 

جراثيم هوائية في 30°م

انتيروباكتيرياسي

خمائر والعفنيات 

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

ساHونيال 

ليستيريا مونو سيتوجيناس

جراثيم هوائية في 30°م

انتيروباكتيرياسي

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغـــــوالز
اإليجابي

خمائر

العفنيات 

ساHونيال 

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

العفنيات 

ساHونيال

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

منعدمة/ 25غ

510

10

210

210

310

منعدمة/ 25غ

100

منعدمة/ 25غ

310

210

210

210

410

310

310

310

610

210

310

310 

410 

610

210

210

م2م1جس



8 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3439
2 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 م

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

15- مواد غذائية أخرى- مواد غذائية أخرى

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

مــواد عــطــريــة ومــضــافــات غــذائــيـة
على شكل مسحوق

مـــثــــلـــجـــات مــــعـــطـــرة ومــــشـــروبـــات
مثلجة 

أحسية مجففة 

خميرة (جافة وطرية)

ســـكــر مــوجه لالســـتــهالك الــبــشــري
واHصانع

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

إيشير يشيا كولي

خمائر والعفنيات

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

خمائر والعفنيات

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

إيشير يشيا كولي

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

ســــــتــــــافــــــيــــــلــــــوكــــــوك ذات الــــــكــــــواغــــــوالز
اإليجابي

باسيليس سيريس

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

بكتيريا القولون اإلجمالية

إيشير يشيا كولي

ساHونيال

جراثيم هوائية في 30°م

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت

خمائر والعفنيات

اجلراثيم احملمضة

1

1

1

1
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5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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2
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2
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2
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3
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1
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410

210

10

210

احلدود اHيكروبيولوجيةاحلدود اHيكروبيولوجية
(و ت م (و ت م / غ) غ)

15- مواد غذائية أخرى (تابع)- مواد غذائية أخرى (تابع)

الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة / نواجت األيض نواجت األيض فئات اHواد الغذائيةفئات اHواد الغذائية
مخطط اقتطاعمخطط اقتطاع

العيناتالعينات

Xجيالت

مايونيز غير مستقرة

مايونيز مستقرة 
وصلصات تتبيل أخرى

عسل

خل

جراثيم هوائية في 30°م
بكتيريا القولون اHتحملة للحرارة

اجلراثيم الالهوائية اHرجعة للسلفيت
ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي

ساHونيال
جراثيم هوائية في 30°م

خمائر والعفنيات
إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

خمائر والعفنيات
إيشير يشيا كولي

ستافيلوكوك ذات الكواغوالز اإليجابي
ساHونيال

خمائر والعفنيات
جراثيم هوائية في 30°م

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

2

2

2

2

0

2

2

2

0

1

1
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منعدمة/ 25غ
10

4

10
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210

210

30

410

210

10
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310

210

310

210

40
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منعدمة/ 25غ
310

210
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اHلحـــق الثانياHلحـــق الثاني
تـقنـيـة الـقيـام بـالـتجـربـة وتـفسـيـر نـتائج الـتـحـاليلتـقنـيـة الـقيـام بـالـتجـربـة وتـفسـيـر نـتائج الـتـحـاليل

اHيكروبيولوجية اHيكروبيولوجية 
 I . تقنية القيام بالتجربة :  . تقنية القيام بالتجربة : 

qبــالــنــسـبــة لــلــمــادة الـغــذائــيــة من نــفس الـطــبــيــعـة *
يـجب أن تكون الـعيّنـة مقسمـةq على األقلq إلى خمس (5)

qوحدات مقتطعة من نفس احلصة
* يـــــجـب أن يـــــحـــــوز اخملـــــبـــــر عـــــلى حـــــوالي 500غ من
اHـنــتــوجq أي عـلى 5 مـرات 100غ. �ــكن تــوفـيــر هـذه 100غ
عـلى شـكل قطـعـة واحـدة أو عـلى شـكل عـدة قطـع. يجب أن
حتـــتــــرم هــــذه االقــــتـــطــــاعــــاتq قـــواعــــد الــــعــــقـــامــــة وقــــواعـــد

qالتمثيل
* بــالــنــســبــة لــلــمـصــبّــراتq يــجب أن تــكــون الــعــيّــنـة
مــــــقـــــســــــمــــــةq عـــــلـى األقلq إلـى ست (6) وحــــــدات من نــــــفس

qاحلصة

* يتضمن القيـام بالتجربة اHعدة لتحضير السائل
األصلي والتخفيفات العشريةq على ما يأتي :

- األجزاء الـسـطـحيـة والـعمـيـقـةq خصـوصـا بـالنـسـبة
لـــلـــمـــنــتـــوجـــات عـــلى شـــكل شـــرائح واHـــفــرومـــة واألطـــبــاق

qطهية مسبقاHا
- األجـزاء الـعـميـقـة بعـد كي سـطح اHـنـتوجq ال سـيـما
بــالــنــســبــة لــلّــحــوم (قـطـع) والــدواجن (قــطع)q اHــنــتــوجـات

qاللحمية (قطع) واألسماك الكاملة
- اHـــــنـــــتــــوج اHـــــتـــــجـــــانس أو األجـــــزاء الـــــســـــطـــــحـــــيــــة
والـــعــمـــيــقــةq حـــسب طـــبــيـــعــة اHـــنــتـــوج الــســـائل أو نــصف

السائلq خصوصا اHنتوجات اللبنية.
* في حـالة الفحوص اHـيكروبيـولوجية اHـنجزة بعد
حـــــدوث تــــــســـــمـم غـــــذائـيq من الــــــضـــــروري الــــــبـــــحـث عـــــلى
اجلــراثــيم اHــمــرضـةq الــســامّــة و/ أو عـلـى سـمــومــهــاq حـيث

تشمل الفحوص السطح والعمق على حد سواء.

منعدمة
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II . تفسير نتائج التحاليل اHيكروبيولوجية : . تفسير نتائج التحاليل اHيكروبيولوجية :

  1 - تفسير حسب مخطط بثالثة أقسام : - تفسير حسب مخطط بثالثة أقسام : 
في حالة ما إذا كـانت قيمة "ج" تختلف عن الصفر (0)

يكون تفسير النتائج حسب مخطط بثالثة أقسام.
يعبّر عن النتائج بالطريقة اآلتية :

*  إذا كـانت نـتـيـجـة الـتـحـلـيل أصـغـر أو تـساوي "م1"
qيكروبيولوجي تكون مرضيةHعيار اHفإنّ نتيجة ا

* إذا كــانت نــتــيــجــة الـتــحــلــيل ال تــتــجـاوز "مq"2 وإذا
كان عدد وحدات العيّنة التي أعطت نتيجة أكبر من "م1"
يــــــتـــــــراوح بــــــX"1" و"ج"q فـــــــــإن نــــــــــتــــــــــيـــــــــجــــــــــة اHـــــــــعــــــــــيـــــــــار

qيكروبيولوجي تكون مقبولةHا

* إذا كـانت نتيـجة التـحليل تـتجاوز"مq"2 أو إذا كان
عدد وحـدات الـعيّـنـة التي أعـطت نـتيـجـة تتـراوح بX"م1"
و"م2" أكبر من "ج "q فإن نتـيجة اHعيار اHـيكروبيولوجي

تكون غير مُرضية.
❖ حـالــة خــاصـة بــالـنــســبـة لــلــهـســتـامــX اHــوجـود في

مـنتوجات الصـيد البحـري وتربية اHـائياتq احملضرة من
أنــــواع مـن األســـــمــــاك مـــــرتـــــبــــطـــــة بـــــكــــمـــــيـــــة كـــــبــــيـــــرة من
الهـسـتيـدينq باسـتثـناء صـلصـة السـمك اHنـتجـة بتـخمـير

منتوجات الصيد البحري وتربية اHائيات.
يعبّر فيها عن النتائج على النحو اآلتي :

* نتائج اHعيـار اHيكروبيولـوجي تكون مُرضيةq إذا
كانت اHتطلبات اآلتية موجودة : 

q"1الحظة أصغر أو تساوي "مHتوسطة اH1. القيمة ا
2. حـد أقـصى من الـقـيم اHالحـظـة " ج/س " تـتـواجـد

q"2م1"و "م" " Xب
3. ال يالحظ وجود أي قيمة تتجاوز احلد "م2".

* نـــتـــائج اHـــعـــيـــار اHـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجي تـــكـــون غـــيـــر
مُرضيةq عندمـا تكون القيمة اHتـوسطة اHالحظة تتجاوز
Xعـنـدمــا تـتـجـاوز قـيم " ج/ س " الــتي تـنـحـصـر بـ" q1م"
"م1"و "مq"2  أو عـــنـــدمـــا تـــكـــون قـــيــــمـــة واحـــدة أو عـــدة قـــيم

مالحظة أكبر من"م2".
 : Xتفسير حسب مخطط بقسم - : X2- تفسير حسب مخطط بقسم 

يـكون تـفـسـيـر النـتـائج حـسب مـخطط بـقـسـمqX في
حالة ما إذا كانت قيمة "ج" تساوي الصفر (0).

يعبّر عن النتائج بالطريقة اآلتية :

بالنسبة للعبارة "منعدمة /": بالنسبة للعبارة "منعدمة /": 
- نـتيجـة اHعـيار اHـيكـروبيولـوجي مُرضـية : عـندما
تــكــون الـكــائــنـات الــدقــيــقـة غــيــر مــوجـودة فـي كل وحـدات

qالعيّنة
- نـتـيـجـة اHـعـيــار اHـيـكـروبـيـولـوجي غـيـر مُـرضـيـة :
عـند وجود كـائنات دقـيقةq عـلى األقل في وحدة واحدة من
العـيّنـة. في حـالة الـكائـنـات الدقـيقـة اآلتـية : لـيسـيـتيـريا
مـــــونـــــوســـــيـــــتـــــوجــــــيـــــنـــــاسq الـــــســـــاHـــــونـــــيـال وبـــــكـــــتـــــيـــــريـــــا
الـكـومـبـيـلـوبـاكـتر (اHـقـاومـة لـلـحـرارة)q تـكـشف الـنـتـيـجة

بأن احلصة اHراقبة غير صاحلة لالستهالك.
بالنسبة للقيمة احلدية "مبالنسبة للقيمة احلدية "م1= م= م2":":

q"1إذا كــانت نـتـيــجـة الـتــحـلــيل أقل  أو تـسـاوي  "م - 
 qيكروبيولوجي مُرضيةHعيار اHفإن نتيجة ا

- إذا كـــانـت نـــتــيـــجـــة الـــتـــحـــلـــيـل تـــتـــجــاوز"مq"1 فــإن
نـتـيجـة اHـعـيار اHـيـكـروبـيولـوجي غـيـر مُرضـيـة. في حـالة
لــيـسـيـتـيـريـا مـونـوسـيـتـوجــيـنـاسq تـكـشف الـنـتـيـجـة بـأن

احلصة اHراقبة غير صاحلة لالستهالك.
 3 - حالة خاصة :- حالة خاصة : 

تعتبر الـعيّنة سامّة إذا كان احلد يتجاوز أو يساوي
 510 بـالـنـسـبـة لـلـبـكتـيـريـا : اجلـراثـيم الالهـوائـيـة اHـرجـعة

لــلــســولـفــيتq ســتــافــيــلــوكــوك ذات الــكــواغــوالز اإليـجــابي
والباسيليس سيريس. 

III. تــقــيــيم الــنــوعــيــة اHــيــكــروبــيــولــوجــيــة لــلــحــصتــقــيــيم الــنــوعــيــة اHــيــكــروبــيــولــوجــيــة لــلــحــصّـةـة

اHراقبة :اHراقبة :
تـكـشف نتـائج الـتـحالـيل اHـيـكروبـيـولوجـيـة لـلعـيّـنة

على النوعية اHيكروبيولوجية للحصة : 
* نـــوعـــيــة مُـــرضـــيـــةq إذا كـــانت نـــتـــائج كل اHـــعـــايـــيــر

qيكروبيولوجية مُرضيةHا
* نـوعية غيـر مُرضيـةq إذا كانتq على األقلq نـتيجة

qيكروبيولوجية غير مُرضيةHعايير اHمعيار من ا
* نـــوعــيـــة مــقـــبــولـــةq إذا كــانتq عـــلى األقلq نـــتــيـــجــة
مــعــيــار من اHــعــايــيــر اHــيــكــروبــيــولــوجــيـة مــقــبــولــةq وفي

qقابل ال توجد أي نتيجة غير مُرضيةHا
* تعـتـبـر احلصـة سـامّة إذا كـان احلـد أكبـر أو يـساوي
 510  بالنسبة للبيكتيريا : البكتيريا الالهوائية اHرجعة

لـلــســولــفـيت وســتــافــيـلــوكــوك ذات الـكــواغــوالز االيــجـابي
والباسيليس سيريس.
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-366 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIــــــوافق اIــــــوافق 15 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة q2014 يــــــq يــــــحـــــددحـــــدد

الــشـروط والـكــيـفــيـات اIـطــبـقـة فـي مـجـال اIــلـوثـاتالــشـروط والـكــيـفــيـات اIـطــبـقـة فـي مـجـال اIــلـوثـات
اIسموح بها في اIواد الغذائية.اIسموح بها في اIواد الغذائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورq ال ســـيـــمــــا اIـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 09-03  اIــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اIـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واIــتـعـلق

qادة 5 منهIال سيما ا qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 118-05
اIــــــؤرخ فـي 2 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق  11 أبــــريل

qواد الغذائيةIا Xتعلق بتأيIسنة 2005 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-452 اIؤرخ
في 9 جــمــادى األولى عـام 1412 اIـوافق 16 نـوفــمــبـر ســنـة
1991 واIـــتــــعـــلق بـــاIـــفـــتـــشـــيــــات الـــبـــيـــطـــريـــة في اIـــراكـــز

qاحلدودية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اIـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اIــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واIـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اIـــواد اIــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممIعدل واIا qستوردةIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-363 اIؤرخ
في 18 جمـادى الثانـية عام 1416 اIوافق 11 نوفـمبـر سنة
1995 الذي يحدد كيفـيات التفتيش البـيطري للحيوانات

احلــيــة واIـنــتـوجــات احلـيــوانـيــة أو اIــنـتــوجـات اآلتــيـة من
qتممIا qأصل حيواني اخملصصة لالستهالك البشري

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 405-95
اIــؤرخ في 9 رجب عــام 1416 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر  ســـنــة
1995 واIـــتـــعــــلق بـــرقـــابـــة مـــواد الــــصـــحـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة ذات

qتممIعدل واIا qاالستعمال الفالحي

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 189-04
اIـؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1425 اIـوافق 7 يــولــيـو
سـنـة 2004 الــذي يـحــدد تــدابـيــر حـفظ الــصــحـة والــنـظــافـة
qائياتIطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية اIا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 319-04
اIـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اIـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 الـذي يـحـدد مـبـاد® إعـداد تــدابـيـر الـصـحـة والـصـحـة

qالنباتية واعتمادها وتنفيذها

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 320-04
اIـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اIـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 واIـــتـــعـــلق بـــشـــفـــافـــيـــة تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة والـــصـــحــة

qالنباتية والعراقيل التقنية للتجارة

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 467-05
اIــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اIــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اIنتوجات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-102 اIؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1430 اIوافق 10 مـارس سنة 2009
الـذي يــحـدد اإلجــراءات اIـطــبـقــة عـنــد اسـتــيـراد وتــصـديـر

qاألدوية ذات االستعمال البيطري

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 10-69 اIؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1431 اIـوافق 31 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي
يـحــدد اإلجـراءات اIــطـبــقـة عــنـد اســتـيــراد وتـصــديـر مـواد

qالصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 5 من الـقـانون
رقم 09-03  اIـــــؤرخ في 29 صــــفـــــر عــــام 1430 اIـــــوافق  25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واIــذكـور أعـالهq يـهــدف هــذا اIــرسـوم
إلى حتـديـد الـشـــروط والـكـيـفـيـــات اIـطـبـقـــة فـــي مـجـال

اIلوثات اIسموح بها في اIواد الغذائية.

اIـــادةاIـــادة 2 : : تـــطــــبق أحـــكــــام هـــذا اIـــرســــوم عـــلى اIـــواد
الغذائية اIوجهة لالستهالك البشري.

اIادةاIادة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

اIـلوث :اIـلوث : هـو كل مـادة تضـاف بـغـيـر قـصـد في الـغذاء
ولــكن تــوجــد فــيه عــلى شــكـل بـقــايــا فـي اإلنــتــاج �ــا فــيــهـا
الـعالجـات اIـطــبـقـة عـلى اIــزروعـات وعـلى اIـواشي وفــي
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�ــارســة الـطب الــبـيـطـري وفي الــصـنـاعـة وفـي الـتـحـويل
وفي الـتحـضيـر وفـي اIعـاجلـة وفي التـوضيب والـتغـليف
وفي نـقل هـذا الـغـذاء وتـوزيـعه أو تـخـزيـنه أو بـعـد تـلـوث
بـــيــئي. وال تـــطـــبق عـــبــارة اIـــلــوث عـــلى بـــقـــايــا احلـــشــرات

وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية.

qساعـدات التكنـولوجية : كل مادة أو عـنصر ماديIساعـدات التكنـولوجية :اIا
مـــا عــدا األجـــهــزة أو األدوات اIـــنــزلـــيــةq غــيـــر اIــســـتــهـــلــكــة
كمكـون غذائي في حـد ذاتهـاq اIستـعمـلة في اIـواد األولية
أو اIـواد احملـولـة وفي األغـذيـة ومـكــونـاتـهـا لـتـحـقـيق هـدف
تــكــنــولــوجـي خالل اIــعــاجلــة أو الــتـــحــويل والــتي ¡ــكن أن
تــؤدي إلى وجــود غــيــر مــقــصــود ولــكــنه حــتــمي لــبــقــايـا أو

مشتقات في اIنتوج النهائي.

احلـيــوانـات اIــنـتـجــة لـلــمـواد الـغــذائـيـة :احلـيــوانـات اIــنـتـجــة لـلــمـواد الـغــذائـيـة : احلــيـوانـات
الـــــتـي تــــربـى أو الــــتـي تـــــتم حـــــيـــــازتــــهـــــا أو تـــــذبح أو يـــــتم

احلصول عليها لغرض إنتاج اIواد الغذائية.

بــقــايــا األدويــة الــبــيــطــريــة :بــقــايــا األدويــة الــبــيــطــريــة : كل اIــواد الــصــيــدالنــيــة
الـــنــشــيــطــةq ســواء كــانـت مــكــونــات نــشــيــطــة أو ســواغ أو
نــواجت الـتـحـلل وكـذا مــوادهـا األيـضـة الـبــاقـيـة في األغـذيـة
احملـصل عـلـيـها من احلـيـوانـات التـي § عالجهـا بـهـذا الدواء

البيطري.

بـــقـــايـــا اIـــواد الـــصــيـــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة :بـــقـــايـــا اIـــواد الـــصــيـــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة : كل اIــواد
الـــصــــيـــدالنــــيـــة الـــنــــشـــيــــطـــة اIـــعــــبـــر عــــنـــهـــا بــــاIغ / كغ أو
بــاIــيــكــروغــرام / كغq عــلـى أســاس الــوزن الــطــازجq سـواء
كـــانت مـــواد نـــشــــيـــطـــة أو ســـواغ أو نـــواجت الـــتـــحـــلل وكـــذا
مـــــوادهــــا األيـــــضـــــة الــــبـــــاقـــــيــــة فـي األغــــذيـــــة الـــــنــــاجتـــــة من

احليوانات.

الــبـــقــايــا :الــبـــقــايــا : بـــقــيــة اIـــواد الــتي لـــهــا تـــأثــيــر صـــيــدالني
وسـواغ ومن منتوجـات حتويلهـا وحتللهـا وموادها األيضة
وكـذا اIــواد األخــرى اIــنــقــولــة من اIــنـتــوجــات احلــيــوانــيـة

والتي ¡كن أن تلحق ضررا بالصحة البشرية.

بــــقــــايـــا اIــــبــــيـــدات :بــــقــــايـــا اIــــبــــيـــدات : كل مــــادة مــــحــــددة مـــوجــــودة في
األغـــذيــة أو في اIـــواد الــفـالحــيـــة أو اIــنـــتــوجـــات اIــوجـــهــة
لــلـــتــغــذيــة احلــيـــوانــيــة الــنـــاجتــة عن اســتـــخــدام اIــبــيــدات.
ويـــشــــمل هـــذا اIــــصـــطـــلـح كل مـــشــــتـــقــــات اIـــبـــيــــدات مـــثل
مـنـتـوجـات الـتـحـويل والـتـفـاعل ومـواد األيض والـشـوائب

التي تعتبر ذات أهمية من اجلانب السام.

احلــــد األقــــصى Iــــلــــوث مــــوجــــود في مــــنــــتــــوج مــــوجهاحلــــد األقــــصى Iــــلــــوث مــــوجــــود في مــــنــــتــــوج مــــوجه
لالسـتـهالك الـبـشري أو احلـيـواني :لالسـتـهالك الـبـشري أو احلـيـواني : هـو الـتـركـيز األقـصى

لهذه اIادة اIرخص به لهذا اIنتوج.

احلــد األقــصـى لــلــبــقــايــا :احلــد األقــصـى لــلــبــقــايــا : الــتــركــيـــز األقــصى لــبــقــيــة
اIــبــيـد (اIــعــبــر عــنه بــاIغ / كغ) واIــرخص به في أو عــلى
اIـــنـــتــــوجـــات الـــغـــذائـــيـــة أو األغـــذيــــة اIـــوجـــهـــة الســـتـــهالك
احلــــيـــوانــــات وتـــؤسـس احلـــدود الــــقـــصــــوى لـــلــــبــــقـــايــــا عـــلى
اIـعـطـيــات اخلـاصـة بـاIـمـارسـات اIـعــمـول بـهـا في الـفالحـة
واألغـذيــة احملـصل  عـلـيـهـا في اIـنــتـوجـات الـتي تـسـتـجـيب
لـلـحـدود القـصـوى لـلبـقـايـا اIطـبـقـة والتي تـعـتـبر مـقـبـولة

من ناحية السمية.

احلـد األقـصى لـبـقـايـا األدويـة الـبـيـطـريــة :احلـد األقـصى لـبـقـايـا األدويـة الـبـيـطـريــة : الـتـركـيــز
األقــصـى لـلـبــقـايـــا الـنـاجتـــة عن اسـتـــعـمــال دواء بــيـطــري
(مـعـبــر عـنـه بـاIغ / كغ أو اIـيـكـروغـرام / كغ عـلـى أساس

الوزن الطازج) اIرخص به في أو على الغذاء.

اIـــادةاIـــادة 4 : : تــطـبق أحـكـام هـذا اIــرسـوم عـلى كل اIـواد
الـــتـي تــدخـل في مـــفـــهـــوم اIــادة 3 أعالهq مـــا عــدا الـــســـمــوم
اجلــرثــومـيــةq كــالــسم الــبــخــصي والــسم اIــعــوي لــلــجــرثـوم
الــعــنــقــودي والــكــائــنــات اجملــهــريــة احملــددة �ــوجب تــنــظــيم

خاص.

qـرسومIـادة 5 :  : تـعتـبـر كمـلوثـات في مـفهـوم هذا اIـادةاIا
عندما تتجاوز احلدود القصوى اIسموح بها :

qبيداتI1 -  بقايا ا

qساعدات التكنولوجيةI2 -  بقايا ا

3 -  بــــقـــــايــــا األدويــــة الــــبــــيــــطـــــريــــة أو بــــقــــايــــا اIــــواد
qالصيدالنية النشيطة

4 -  الــسـمــوم الـطــبـيــعـيـة كــاأليض الــسـام والــسـمـوم
الـفـطــريـة الـتي يــعـتـبــر وجـودهـا في اIــادة الـغـذائــيـة غـيـر

qمقصود

5 -  السموم اجلرثـومية الناجتة عن الطحالب التي
تتراكم في الكائـنات اIائية القـابلة لالستهالك كاحملارات

qوالقشريات

6 -  اIـــلــوثـــات الــكـــيــمـــيــائـــيــة األخـــرى كــالـــنــيـــتــرات
واIـعــادن الـثـقـيـلـة والــديـوكـسـX ومـتـعــدد الـكـلـورو ثـنـائي

q...الفينيل

7 - اIلوثات عن طريق عـناصر مشعة كـالنكلويدات
اIشعة.

اIـــــادةاIـــــادة 6 : : يــــجـب أال تــــوضع اIــــواد الــــغــــذائـــيــــة الــــتي
حتتوي على بقـايا اIلوثات التي تتجاوز احلدود القصوى

اIسموح بها رهن االستهالك.



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1674
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

حتــدد الــقــوائـم واحلــدود الــقــصــوى لــبـــقــايــا اIــلــوثــات
اIـسموح بهـا في اIواد الغـذائيةq حسب احلـالةq بقرار من
الــوزيــر اIـكــلـف بـحــمــايــة اIــســتــهــلك والــوزيــر اIـعــني أو

.XعنيIالوزراء ا

اIـادة اIـادة 7 :  : ¡ـكن اسـتـعـمـال اIـسـاعـدات الـتـكـنـولـوجـيـة
في صناعة اIواد الغـذائيةq شريطة أال تـتجاوز بقايا هذه

اIساعدات التكنولوجية احلدود القصوى اIسموح بها.
حتـدد القوائم واحلـدود القصوى لـلبقـايا وكذا شروط
وكـيفيـات استـعمال اIـساعدات الـتكـنولوجـية في صـناعة
اIــــواد الـــغـــذائــــيـــة بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــحـــمـــايـــة

.XعنيIعني أو الوزراء اIستهلك والوزير اIا

اIـادةاIـادة 8 :  : تــطــبق احلــدود الــقــصــوى لــبــقــايــا اIــلــوثـات
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي اIـــادتــX 6 و 7 أعالهq عـــلى اجلـــزء

القابل لالستهالك من اIادة الغذائية اIعنية.

9 : : إذا لم حتــدد احلــدود الــقــصــوى لــلــبــقــايــا في اIـادة اIـادة 
اIــــواد الـــغـــذائــــيـــة احملـــولــــة و/ أو اIـــركـــبــــةq تـــكـــون احلـــدود
القصوى اIستعـملة هي تلك اIقبولـة علميا واIكرسة في

اIمارسة الدولية.

اIــــادة اIــــادة 10 ::  ال ¡ــــكـن اســــتـــــعــــمـــــال اIــــواد الـــــغــــذائـــــيــــة
اIذكورة في اIادتX 6 و 7 أعاله كمكون غذائي.

اIــادة اIــادة 11 :  :  ¡ــكن أن تــخـــضع بــعض اIـــواد الــغــذائــيــة
اIلوثة للمعاجلة اIناسبةq قصد تخفيض مستوى التلوث
قبل وضعها رهن االسـتهالكq عندما تكون طريقة اIعاجلة

مقبولة علميا وتقنيا.

ال ¡ـــــكن تــــخــــزيـن هــــذه اIــــواد مـع اIــــواد الــــغــــذائــــيــــة
اIــــــوجـــــهـــــةq ســـــواء لـالســـــتـــــهـالك الـــــبـــــشــــــري مـــــبـــــاشـــــرة أو

لالستعمال كمكون غذائي إال بعد معاجلتها.
وال ¡ـكن مـعــاجلـة اIـواد الـغــذائـيـة الـتـي حتـتـوي عـلى

السموم الفطرية بواسطة الطرق الكيميائية.
حتدد كيفـيات وشروط تطبـيق هذه اIادة بقرار من
الــوزيـر اIــكــلف بـحــمــايـة اIــسـتــهــلك  والـوزيــر اIــعـني أو

.XعنيIالوزراء ا

اIادة اIادة 12 : : يجب أن ال تـضر طـرق اIعـاجلـة بالـنوعـية
اجلوهرية للمنتوج أو تنتج عنها بقايا أخرى ضارة.

يـــــجب أن تـــــســـــتـــــمـــــد هـــــذه الـــــطـــــرق من اIـــــقـــــايـــــيس
اجلــزائـــريــة وتــســتـــمــد في حــالــة انـــعــدامــهــا مـن اIــقــايــيس

اIعمول بها على اIستوى الدولي.

اIادة اIادة 13 : عـند غـياب بـيان واضح يـدل على أن اIادة
الـغذائـية موجـهة لـلتـحويلq فـإنه يجب أن تـستـجيب هذه
األخــيــرة لــلــحــدود الــقــصــوى لــبــقــايــا اIــلــوثــات احملــددة في

اIواد الغذائية اIوجهة لالستهالك على حالتها.

qـرسـومIالــمــادة الــمــادة 14 : :  بـغض الـنـظـر عن أحـكـام هـذا ا
ال يسمح بوجود أي مادة محظورة في اIواد الغذائية.

15 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 15  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1437
اHــوافق اHــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة r2016 يــحــدr يــحــدّد قــوائم وكــذاد قــوائم وكــذا
احلدود الـقصوى لـبقـايا األدوية الـبيطـرية أو اHواداحلدود الـقصوى لـبقـايا األدوية الـبيطـرية أو اHواد
الــصــيــدالنــيــة الـــنــشــيــطــة اHــســمــوح بــهــا في اHــوادالــصــيــدالنــيــة الـــنــشــيــطــة اHــســمــوح بــهــا في اHــواد

الغذائية ذات األصـل احليواني.الغذائية ذات األصـل احليواني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1410 اHـــوافـق أول يـــنـــايــــر
rســـنــــة 1990 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الـــفـالحـــــة

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-240 اHؤرّخ
في 13 مــــحــــرّم عـــــام 1411 اHــــوافــق 4 غــــشت ســــنـــــة 1990
الــــذي يـــحـــدّد شــــــروط صـــنـــاعـــــــة األدويـــــة الـــبــــيـــطـــــريـــــة

rوبيعهـا ورقابتهـا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــــؤرّخ في 7 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافــق 10 يـــونـــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يـحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـيـد الـبـحـري

rوارد الصيديةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــصــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفياتHوإصالح ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في 23 جـــمـــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايــــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشري
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-366 اHؤرّخ
في 22  صــفــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديــســمـــبــر ســنــة 2014
الـــذي يــحـــدّد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال
اHــلـوثـــات اHــسـمــــوح بــهــا في اHــواد الــغـذائـــيــةr ال سـيــمــا

rادة 6 منـهHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في أول ربــــيع الـــثــــانـي عـــام 1433 اHــوافـق 23 فـــبــــرايــــر
ســـنــة 2012 واHـــتــضـــمّن اHــصـــادقــة عـــلى الــنـــظــام الــتـــقــني
اجلــــزائــري الـــذي يـــحـــدّد خـــصــــائص وشــــروط وكـــيـــفـــيــات

rوجهـة للـرضـعHستحضرات اHعـرض ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 14-366 اHــــؤرّخ في 22 صـــفـــر عـــام 1436
اHــوافق 15 ديــســمــبـــر ســنــة 2014 واHــذكــور أعالهr يــهــدف
هـــذا الــــقــــرار إلى حتــــديـــد قـــوائـم وكـــذا احلـــدود الــــقـــصـــوى
لـــبــــقـــايــــا األدويــــة الــــبـــيــــطــــريـــــة أو اHـــواد الــــصـــيــــدالنــــيـــة
الـــنـــشـــيـــطـــــة اHــســـمــــوح بـــهـــــا في اHـــواد الـــغـــذائـــــيــة ذات

األصــل احليـواني.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القرارr �ا يأتي :

احلـيــوانــات غـيــر اHــسـتــهــدفـة : احلـيــوانــات غـيــر اHــسـتــهــدفـة : احلــيــوانـات اHــنـتــجـة
لـلـمواد الـغذائـية الـتي ال تـسمح بـاستـخـدام اHواد الـطبـية
اHـنــتـمـــيـة إلى مــجـمــوعـــة الــكـوكــسـيــديـو سـتــاتـيك و/ أو

الهيستومونو ستاتيك.

األطـــفـــال صــــغـــــار الـــسـن : األطـــفـــال صــــغـــــار الـــسـن : األطـــفــــال الــــذين يـــفـــــوق
سـنـهم سـنـة واحـدة (12 شـهــرا) ويـقــل عـن ثالث سـنــوات

(36 شهـرا).

حــد الــكـشف : حــد الــكـشف : أقل درجــة من اHــركّـز تــتــيح إمــكـانــيـة
الـــتــعــرف عــلى اHــادة الــتــحــلــيــلــيــةr وتــعــرف عــمــومــا بــحــدّ
الـتــركـيــز األدنى لــلـمــادة الـتــحـلــيـلــيـة في عــيّـنــة االخـتــبـار
والـتي �ــكن قــيـاســهـا عــلى احـتــمـال أن اHــادة الـتــحـلــيـلــيـة

موجودة في تركيز أعلى كما هو في العيّنة الضابطة.

حــد قـــيــاس الــكــمــيــة : حــد قـــيــاس الــكــمــيــة : احلــد األدنـى من تــركــيــز اHــادة
الـتـحـلـيـلـيـة الـذي �ـكن قـيـاسهr ويـعـرّف عـمـومـا بـأنـه احلد
األدنى لتركيز اHادة الـتحليلية في عـيّنة االختبار والذي
�ـكن حتــديـده بـاإلحـكــام والــدقـــة اHـقـبـولــY (الـتـكــراريـة)

في ظـل الظروف اHعروفة لالختبار.

اHـادة التـحلـيلـية : اHـادة التـحلـيلـية : اHـادة الكـيـميـائيـة اHـبحـوث عنـها
أو احملددة في العيّنة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتـدّد قــائـمـة وكـذا احلـدود الـقــصـوى لـبـقـايـا
األدويـــة الــبـــيـــطـــريـــة أو اHـــواد الـــصـــيــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة
اHـسموح بـها في اHواد الـغذائيـة ذات األصل احليواني في

اHلحق األول اHرفق بأصل هذا القرار.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــجب أن ال تـــوضع رهـن االســتـــهالك اHــواد
الــغـذائـيــة اHـشـتــقـة من احلـيــوانـات غـيــر اHـسـتـهــدفـة الـتي
حتتوي على بـقايا تكوّنت عن طـريق تلوث مزدوج حتمي
للـمواد الـصيـدالنيـة النـشيـطة التـي تنتـمي إلى اجملـموعة
rالـكــوكـســيـديـو ســتـاتـيـك و/ أو الـهـيــسـتـومــونـو ســتـاتـيك
احملددة في اHـلـحـق األول واHسـتعـمـلة كـمضـافـات مسـموح
بـهــا في الـنــظـام الـغــذائي لـبـعـض أصـنــاف من احلــيـوانـات
خــــاصـــــة الــــدواجنr عــــنــــدمــــا تــــتـــجـــــاوز احلــــدود الــــقــــصـــوى

اHسمـوح بهـا.

حتــدّد قـــائــمـــة وكــذا احلـــدود الــقـــصــوى لـــبــقـــايــا اHــواد
الــصـــيـــدالنــيـــة الـــنــشـــيـــطــة الـــتي تـــنـــتــمـي إلى مـــجــمـــوعــة
الـكــوكــسـيــديـو ســتــاتـيك و/ أو الــهــيـســتـومــونــو سـتــاتـيك
اHـسـمـوح بـهـا في اHـواد الـغذائـيـة اHـشـتـقـة من احلـيـوانات
غـيــــر اHـســتـهــدفــــة فـي اHـلــحــق الـثــــاني اHــرفــق بـأصــل

هـذا القــرار.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتــدّد قــائــمــة األدويـــة الــبــيــطــريــة أو اHــواد
الــصــيــدالنـيــة الــنــشــيـطــة اHــمــنــوع اســتـعــمــالــهــا في اHـواد
الـغـذائيـة ذات األصل احلـيـواني في اHلـحق الـثـالث اHرفق

بأصل هذا القرار.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــجب أن ال تــــوضع اHــــواد الـــغــــذائــــيـــة ذات
األصــل احلــيـوانـي الـتـي حتـتــوي عــلى بــقــايــا اHــواد احملـددة
في اHـــلــحق الــثــــالـث وكــــذا اHــواد األخــــرى غـــيــر احملــــددة

في قائمة اHلحق األولr رهن االستهالك.

يـجب أن تــأخــذ بـعــY االعـتــبـار حــدود الــكـشف لــهـذه
الـــبــقـــايــاr اHـــبــيّـــنــــة لــغــــرض اHــراقـــبـــةr الـــتــركــــيــز األدنى
للبقايا الـتي �كن كشفها حسب منـاهج التحلـيل احملــددة
في الـتـنـظـيم اHـعـمـول بهr وفي حـالـة عـدم وجـودهاr يـرجع

إلى اHقاييس اHعترف بها على اHستوى الدولي.

7 :  : �نع اسـتعـمال األدويـة الـبيـطريـة أو اHواد اHاداHادّة ة 
rــلــحق الــثــــالثHالــصــيــدالنــــيــة الــنــشــيـطــــة احملــــددة في ا
rـلحق األولHـواد األخـرى غـيـر احملـددة في قائـمــة اHوكــذا ا

للحيـوانـات.
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اHــاداHــادّة ة 8 :  : ال يـــســـمح بـــوجـــود بــقـــايـــا األدويـــة أو اHــواد
الـصيـدالنيـة النـشـيطـة في اHواد الـغذائـيـة اHعـبأة مـسبـقا

واHوجهة خصيصا للرضع واألطفال صغار السن.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20
يونيو سنة 2016.

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17 -  - 140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 رجب عــام رجب عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 11 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2017 يــحـــدد شـــروطq يــحـــدد شـــروط

الــنـظــافـــة والـنــظــافـة الــصــحـيــة أثــنــاء عـمــلــيـة وضعالــنـظــافـــة والـنــظــافـة الــصــحـيــة أثــنــاء عـمــلــيـة وضع
اHواد الغذائية لالستهالك البشري. اHواد الغذائية لالستهالك البشري. 

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

qتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-01 اHــــؤرخ في 19
رمـضان عام 1419 اHوافق 6 ينـاير سـنة 1999 الـذي يحدد

qتعلقة بالفندقةHالقواعد ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق
بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشq اHـعـدلq ال سـيـمـا اHـادة 6

qمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةHا Xتعلق بتأيHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

qتممHعدل واHا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في  8 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايــر ســـنــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

qاألغذية لالستهالك

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-82 اHـؤرخ
في 26 محرم عام 1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يـحدد شـروط وكيفـيات مـنح االعتـماد الـصحي لـلمـنشآت
التي يرتـبط نشاطـها بـاحليوانـات واHنتـوجات احليـوانية

qتممHا qصدر احليواني وكذا نقلهاHوذات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-189 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اHـطبـقة

qائياتHعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدد مــــبـــاد� إعـــداد تـــدابــــيـــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

qالنباتية واعتمادها وتنفيذها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

qعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-125 اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
qوجهة لالستهالك البشريHياه اHتعلق بنوعية اH2011 وا

qتممHعدل واHا

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

qنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

qوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

qستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

qواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عــام 1436 اHــوافق 25  يــونـــيـــو ســـنــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

qيكروبيولوجية للمواد الغذائيةHاخلصائص ا
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
الهـدف ومجـال التطبيـقالهـدف ومجـال التطبيـق

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 6 من الــقـانـون
رقم 09 - 03 اHـــــؤرخ في 29 صـــــفـــــر عـــــام 1430 اHـــــوافق 25
فــبـــرايــر ســـنــة q2009 اHــعــدل واHـــذكــور أعالهq يـــهــدف هــذا
اHـرسوم إلـى حتديـد شـروط النـظـافـة والنـظـافـة الصـحـية

أثناء عملية وضع  اHواد الغذائية لالستهالك البشري. 

اHاداHادّة ة 2  :   : دون اإلخالل بـاألحكام الـتنظـيميـة اHعمول
بـــهـــاq تـــطـــبق أحـــكــام هـــذا اHـــرســـوم عـــلى كل مـــراحل وضع
اHـواد الـغذائـيـة لـالسـتهـالكq وتـشـمل اإلنـتـاج واالسـتـيراد
والــتـــصـــنـــيع واHـــعــاجلـــة والـــتــحـــويل والـــتـــخـــزين والـــنــقل
والــتــوزيع بــاجلــمــلــة وبــالــتــجــزئــة من اإلنــتــاج األولي إلى

غاية اHستهلك النهائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تعاريفتعاريف

اHاداHادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- شروط وضع اHواد الـغذائيـة لالستهالك :- شروط وضع اHواد الـغذائيـة لالستهالك : الـقواعد
الـعـامـة الـواجب احـتـرامـهـا فـي مـجـال الـنـظـافـة والـنـظـافة

 qواد الغذائية لالستهالكHالصحية خالل عملية وضع ا
- نظـافـة اHـواد الـغـذائـية  :- نظـافـة اHـواد الـغـذائـية  : وتـدعى في صـلب النص
"نــــظـــافــــة"q هــي اإلجـــــراءات والـــشــــــروط الالزمــــة قـــصــــد
الــتـحــكم فــي األخـطــار وضــمـان طــابع نـظــيف لالســتـهالك

qالبشري للمادة الغذائية بالنظر لالستعمال احملدد لها
- خــــطــــر : - خــــطــــر : كل عـــــامل بـــــيــــولـــــوجي أو كـــــيــــمـــــيــــائي أو
فــيـزيــائي مــوجــود في اHــواد الــغـذائــيــة �ــكن أن يــكـون له

qتأثير مضر بالصحة
- مــــخــــاطـــر :- مــــخــــاطـــر : دالــــة عـــلـى احـــتــــمــــاالت تــــأثـــيــــر مــــضـــر
بـالــصـحــة وحــدته نـتــيـجــة وجــود خـطــر (أخـطــار) في مـادة

qغذائية

- الــنـظـافـة الـصــحـيـة لـلـمــواد الـغـذائـيـة  :- الــنـظـافـة الـصــحـيـة لـلـمــواد الـغـذائـيـة  : ضـمـان أن
تـــكــون اHـــواد الــغـــذائـــيــة ذات جـــودة مـــقــبـــولـــة لالســـتــهالك

qوجهة لهHالبشري طبقا لالستخدام ا

- أمن اHــــواد الــــغــــذائــــيـــة :- أمن اHــــواد الــــغــــذائــــيـــة : ضــــمــــان أن تــــكــــون اHـــواد
الــغـــذائــيـــة بال خــطـــر عــلـى اHــســـتــهــلـك عــنـــد إعــدادهــا و/أو

qوجهة لهHاستهالكها طبقا لالستخدام ا

- الـــتـــلـــويث :- الـــتـــلـــويث : إدخـــال أو وجـــود أي مــــلـــوث في اHـــادة
qالغذائية أو في احمليط حيث ¢ حتضيرها

- الـــــتــــنـــــظــــيف :- الـــــتــــنـــــظــــيف : إزالــــة األوســـــاخ وبــــقــــايـــــا األغــــذيــــة
والـــقــــاذورات والـــدهـــون وكـل مـــادة أخـــرى غــــيـــر مـــرغـــوب

qفيها

- التـطهير :- التـطهير : خـفض عدد الكـائنات الـدقيقـة اHوجودة
فـي الــــبــــيـــــئــــة عن طـــــريق عــــوامـل كــــيــــمــــيـــــائــــيــــة أو طــــرق
فيزيائيـة حتى الوصول إلى مستوى ال يشكل خطرا على

qاألمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية

- اHــنـشــآت (احملالت ومــلــحــقــاتــهـا) :- اHــنـشــآت (احملالت ومــلــحــقــاتــهـا) : كل وحــدة أو كل
مـــنـــطــقـــة يـــتم فـــيـــهــا الـــتـــعـــامل مع اHـــواد الـــغــذائـــيـــة وكــذا

qتدخلHمحيطها التابع لنفس ا

- نـــظــام حتـــلــيل األخـــطــار ونـــقــاط اHـــراقــبـــة احلــرجــة- نـــظــام حتـــلــيل األخـــطــار ونـــقــاط اHـــراقــبـــة احلــرجــة
(HACCP) : ) : مـجـمـوع األعـمـال واإلجـراءات اHـكـتـوبـة الـتي
تـوضع عــلى مـســتـوى اHــنـشــآت لـتــقـيــيم األخـطــار وحتـديـد
النـقاط احلـرجـة التي تـهدد الـنظـافـة الصـحيـة وأمن اHواد

qالغذائية بغرض التحكم فيها

- اHــسـتــخــدمـون اHــكــلـفــون بــتـداول اHــواد الــغـذائــيـة- اHــسـتــخــدمـون اHــكــلـفــون بــتـداول اHــواد الــغـذائــيـة
(اHــتــداولـون) :(اHــتــداولـون) : كل شــخص يــتــداول بـشــكل مــبــاشــر اHـواد
الــغــذائــيـــة اHــعــبــأة أو غــيــر اHــعــبــأة واHــعــدات واألواني أو

qواد الغذائيةHاألسطح التي تالمس هذه ا

- اإلنـتـاج األولي :- اإلنـتـاج األولي : مـراحل الـسـلـسـلـة الـغـذائـيـة الـتي
تـــشـــمل عـــلى اخلـــصـــوصq جـــمع احملـــصـــول والـــذبح واحلـــلب

qوتربية احليوانات والصيد البحري والبري

- اHــنـتـوج األولي :- اHــنـتـوج األولي : اHــنـتـوجـات الـنــاجتـة عن اإلنـتـاج
األولي �ا فـي ذلك منـتـوجات الـتـربة وتـربـية احلـيـوانات

qوالصيد البري والبحري

- الـتوضيب :- الـتوضيب : عمـليـة وضع مادة غـذائيـة في تغـليف
qعنيةHادة اHأو حاو يالمس مباشرة ا

- حــاويـة مـحــكـمـة اإلغالق :- حــاويـة مـحــكـمـة اإلغالق : حــاويـة مــصـمـمــة لـغـرض
 qتشكيل حاجز لدخول األخطار
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- الــــتــــحــــويل :- الــــتــــحــــويل : كـل عــــمــــلـــيــــة تــــؤدي إلـى تــــغــــيــــر هـــام
Xوالــــتــــدخـــ Xلــــلــــمــــنـــتــــوج األولـي �ــــا في ذلك الــــتــــســــخــــ
والـتمـليح واإلنـضاج والـتجـفيف والـتخـليل واالسـتخراج

qهذه الطرق Xوالبثق أو اجلمع ب

- منتـوجات خام غيـر محولة : - منتـوجات خام غيـر محولة : اHواد الـغذائية التي
لم تتعرض ألي حتـويل وتشمل اHنتوجات اخلام اجملزأة أو
اHـفصـولة أو اHـقطـعة إلى شـرائح أو اHقـسمـة أو اHنـزوعة
الـعـظم أو اHـفـرومة أو اجملـردة أو اHـطـحـونة أو اHـقـطـعة أو
اHــنـظـفــة أو اHـقــلـمـة أو اHــقـشــرة أو اHـرحـيــة أو اHـبـردة أو

qذابة اجلليدHاجملمدة أو اجملمدة جتميدا مكثفا أو ا

- مـنــتـوجـات مــحـولـة :- مـنــتـوجـات مــحـولـة : اHــواد الـغـذائــيـة الــنـاجتـة عن
حتــويل اHــنــتــوجــات في حــالــتــهــا اخلــام. و�ــكن أن حتــتـوي
هذه اHـنتـوجات عـلى مواد ضـرورية في عـملـية تـصنـيعـها

qأو ألجل إعطائها �يّزات خصوصية

- احملالت اHـــؤقــتــة أو اHـــتــنـــقــلـــة :- احملالت اHـــؤقــتــة أو اHـــتــنـــقــلـــة : تـــعــتـــبــــر كـــأمــاكن
تــمــــارس فــيــهـا نــشــاطــات جتــاريــة غــيــر قــــارة أو بــصــفـة
مــتــنـقــلـة فـــي األسـواق أو في اHــعــارض أو أي فـضــاء آخـر

مهيأ لهذا الغرض.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتزامات العامــــةااللتزامات العامــــة

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : يــــــــجـب عــــــــلى اHــــــــتــــــــدخل فـي كـل اHــــــــراحل
اHذكورة في اHادة 2 أعالهq أن يسهر على ما يأتي :

- احــتـرام الـقـواعـد الــعـامـة لـلـنــظـافـة احملـددة في هـذا
اHـــرســـوم واHـــتـــطـــلـــبـــات اخلـــاصـــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

qعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا

- أن تــكـون اHــواد الـغـذائــيـة مـحــمـيـة مـن كل مـصـدر
لـــلـــتـــلـــويث أو اإلتالف الـــقـــابل أن يـــجـــعـــلـــهـــا غـــيـــر صـــاحلـــة

لالستهالك البشري.

اHاداHادّة ة 5 :  : باسـتثـناء مـرحلـة اإلنتـاج األوليq يجب أن
تــطـبق كل اHـنـشــآت اHـعـرفـة في اHـادة 3 أعالهq اإلجـراءات
ألجل الـتـأكـد من الـنـظـافـة الـصـحـيـة وأمن اHـواد الـغـذائـية
اHـبنـية على مـباد� نـظام حتـليل األخـطار ونـقاط اHـراقبة

.(HACCP) احلرجة

حتــــدد شــــروط وكــــيــــفـــيــــات تــــطــــبــــيق نــــظــــام حتـــلــــيل
األخطار ونـقاط اHراقـبة احلرجة (HACCP) وكذا اHـنشآت
اHعنية �وجب قرار مشترك بX الوزير اHكلف بحماية

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

الفصل الرابعالفصل الرابع
الضوابط اHطبقة على اإلنتاج األوليالضوابط اHطبقة على اإلنتاج األولي

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا الـــفـــصل عـــلـى اإلنـــتــاج
األولي وعـلى الـعــمـلـيـات اHـتـعـلـقــة عـلى اخلـصـوص بـالـنـقل
والتخزين ومعاملة اHنتوجات األولية في مكان إنتاجها.
اHـاداHـادّة ة 7 : : يـجب أن تـكــون اHـواد األولــيـة مـحــمـيـة من
كل تــلـويث مع مــراعـاة كل عــمـلــيـة حتـويـل قـد تـتــعـرض له

الحقا.
اHــاداHــادّة ة 8 :  : يــجـب عــلى اHــتـــدخــلــX فـي اإلنــتــاج األولي
الــسـهـر عــلى احـتــرام األحـكـام الــتـشــريـعـيــة والـتــنـظـيــمـيـة
اHـعـمـول بـهـا واHـتـعـلـقـة بـالـوقـايـة من األخـطـار الـتي �ـكن
أن تــشــكل خــطــرا عــلى صــحــة اHــســتــهــلك وأمــنه والســيــمـا

منهاq التدابير الالزمة :
- لـــتـــجــــنب كل تــــلـــويث قــــادم من الـــهــــواء والـــتـــربـــة
واHــــــاء واحلــــــشــــــرات والـــــقــــــوارض وأغــــــذيــــــة احلــــــيــــــوانـــــات
واألسـمــدة واألدويـة الـبــيـطــريـة ومـواد الــصـحــة الـنـبــاتـيـة
واHبـيـدات وكـذا التـخـزين ومـعـاملـة الـنـفايـات والـتـخلص

qمنها
- اHـتـعـلـقـة بــالـصـحـة وكـذا احملـافـظــة عـلى الـنـبـاتــات
الـــتـي �ـــكـن أن تـــتــــســـبب فــــي تـــأثـــيـــرات عـــلـى الـــصـــحـــة
الـــبــشـــريـــة �ــا في ذلـك بــرامـج رصــد ومـــراقــبـــة األمــراض

qاحليوانية ومصادر هذه األمراض
qتخذة قصد جتنب كل تلويث برازي أو غيرهHا -

- Hـعاجلـة النـفايـات وتخـزين اHواد الـضارة بـطريـقة
مالئمة. 

9 : : يــــجب أن تـــكـــون الـــتــــجـــهـــيـــزات واHـــعـــدات اHــاداHــادّة ة 
واحملالت الـالزمة لـعـمـليـات جـمع اHـواد األولـية أوإنـتـاجـها
أو حتــضـــيــرهـــا أو مــعـــاجلــتـــهــا أو تـــوضــيـــبــهـــا أو نــقـــلــهــا أو
تــخـزيــنـهـا مــهـيــأة ومـسـتــعـمـلــة بـطــريـقـة مـالئـمـة و بــصـفـة

جتنب كل تشكل لبؤرة تلويث.
ويـــجـب أن تــكـــون مـــكـــونــة أو مـــغـــلـــفــة �ـــواد مـــانـــعــة
لـلـتـسـرب ومـلـسـاء ومـضـادة لـلـتـعـفن ومـقـاومـة لـلـصـدمات

والتآكل.
ويـجب أن تــخـضع لــتـنـظــيف شـامل وصــيـانـة ســهـلـة

ومرضية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الضوابط اHطبقة على اHنشآت والتجهيزاتالضوابط اHطبقة على اHنشآت والتجهيزات

10 :  : تـطــبق أحــكــام هــذا الــفــصل عــلى مــنــشـآت اHـاداHـادّة ة 
وجتـهيـزات تـصنـيع اHواد الـغذائـيـة وحتويـلهـا وتوضـيبـها

وتخزينها وتوزيعها.
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القسم األولالقسم األول
موقع اHنشآتموقع اHنشآت

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : زيــــــادة عـــــلـى األحــــــكــــــام الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والتنـظيـمية اHـعمـول بها في هـذا اجملالq يـجب أن ال تقام

مواقع اHنشآت اHعرفة في اHادة 3 أعالهq في اHناطق :
- اHـــلـــوثــــة وذات الـــنـــشـــاطـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة اHـــولـــدة
Hصادر مـحتـملة لـلتـلويث والتي تـشكل خـطرا على األمن

qوالنظافة الصحية للمواد الغذائية
- اHــعـرضـة لـلـفــيـضـانـات إال إذا وضـعـت فـيـهـا أجـهـزة

qأمن كافية
- الــقـــابــلــة ألن تـــكــون مــعـــرضــة لــآلفـــات والــقــوارض

qواحليوانات الضارة األخرى
- حيث تخزن النفايات.

القسم الثانيالقسم الثاني
تصميم اHنشآت وتهيئتهاتصميم اHنشآت وتهيئتها

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـجب أن تـصـمم اHـنـشـآت وتـهـيـأ بـطـريـقة
تـسـمح بــتـطـبـيق الــطـرق احلـسـنــة لـلـنـظـافــة والـوقـايـة من

تلويث اHواد الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 13 : : يـجب أن تــكـون احملالت ومـلـحــقـاتـهـا الـتي

يتم فيها التعامل مع اHواد الغذائية :
- ذات أبعـاد كـافيـة بـالـنظـر إلى طـبـيعـة اسـتـعمـالـها
واHـــــســـــتــــخـــــدمـــــX الالزمـــــX والــــتـــــجـــــهــــيـــــزات واHـــــعــــدات

qستخدمةHا
- حتــتــوي عــلى فــضــاءات مـنــفــصــلــة لــتــخـزيـن اHـواد

qواد احملولةHاألولية وا
- حتــتــوي عــلى الــتــهــيــئــات الالزمــة لــتــأمــX ضــمـان
كـــاف ضــد اســـتــقــرار احلـــشــرات والـــقــوارض واحلـــيــوانــات
األخـرى واHلـوثات اخلـارجيـةq ال سيـما التـي تتـسبب فـيها

qاالضطرابات اجلوية والفيضانات ودخول الغبار
- منفصـلة وال تتصل مبـاشرة بأماكن حفظ اHالبس

qياهHراحيض أو بدورات اHوبا
- مــهـــيـــأة بــشـــكل �ـــنع ولـــوج احلـــيــوانـــات إلى داخل

اHنشآت.
اHاداHادّة ة 14 :  : يجب أن تكون احملالت ومـلحقاتها بكيفية

تسمح بالفصل بX مناطق أو أقسام :
- اسـتالم اHواد األوليـة وتخزينـها ومنـاطق حتضير

qنتوج النهائي وتوضيبهHا

- صــنع اHـنـتــوجـات الــقـابـلــة لالسـتــهالك وتـخـزيــنـهـا
qستعملة للمنتوجات غير القابلة لالستهالكHناطق اHوا
- الــتـعــامل مع اHــواد الـغـذائــيـة الــسـاخــنـة بــالـنــسـبـة
إلى اHـواد الــغـذائــيـة الــبــاردة بـاســتـثــنـاء حــالـة اســتـعــمـال

اHواد األولية.
15 : : يــجب أن تــكـون أغــلــفــة األرضــيــة وأسـطح اHـاداHـادّة ة 
اجلـدران مــصــانـة جــيـدا وســهــلـة الــتــنـظــيف وعــنـد احلــاجـة
سهلة التطهير ومصنوعة من مواد مانعة للتسرب وغير
قابـلة لالمـتـصاص وقـابلـة للـغـسل وغيـر سامـة. ويجب أن

تستوفي اHتطلبات اآلتية :
- أن تـــــكــــون األرضــــيـــــة مــــهـــــيــــأة بــــطـــــريــــقــــة تـــــســــمح

qتدفقةHبالتخلص من السوائل ا
- أن تــتـوفــر اجلــدران والــفـواصـل عـلـى سـطـح أمـلس
حتى علو مالئمq بالـنظر إلى العمليات التي تخصص لها

هذه احملالت.
اHـاداHـادّة ة 16 : : يجـب أن تكـون أسـطح الـعـمل �ـا في ذلك
أسـطح الـتـجـهـيـزات في اHـنـاطق الـتي يـتم فـيـهـا الـتعـامل
مع اHــواد الـــغـــذائــيـــة مـــصـــانــة جـــيـــدا وســهـــلـــة الــتـــنـــظــيف
والـتـطـهــيـر. ويـجب أن تــكـون مـصــنـوعـة من مــواد مـلـسـاء

قابلة للغسل ومقاومة التآكل وغير سامة.
اHاداHادّة ة  17 :  : يجب أن تـكون األسقف وأشـباه األسقف
وكـــذا الــتــجــهــيــزات األخــرى اHــعــلــقــة مــصــمــمــة ومــصــنــعــة
بـطـريــقـة تـســمح بـإبـقــائـهـا في حــالـة نـظــافـة بـصــفـة دائـمـة
و�ـنـع الـقــاذورات وبــتــقــلــيص تــراكم وظــهـور الــتــعــفــنـات
غــيــر اHــرغــوب فــيــهــا وكــذا ســقــوط اجلــزيـئــات عــلـى اHـواد
الـــغــذائـــيـــة أو عـــلى األســـطـح الـــتي �ـــكن أن تالمـس اHــواد

الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـجـب أن تـكـون الـنـوافـذ واHـنـافـذ األخـرى
الـتي تـسمـح باالتـصـال باحملـيط اخلـارجي مجـهـزة بسـتـائر
واقية من احلشرات وسـهلة النزع من أجل تـنظيفها. وإذا
كان فتح النوافذ يؤدي للتلويثq فإنه يجب اإلبقاء عليها

مغلقة خالل حتضير اHواد الغذائية.
19 : : يـــجـب أن تـــكـــون األبــــواب مـــغـــلــــفـــة �ـــواد اHــاداHــادّة ة 
مـلسـاء وغـيـر قـابـلة لالمـتـصـاص وسـهـلة الـتـنـظـيف وعـند
احلـاجـة سـهــلـة الـتــطـهـيـر. ويــجب أن تـبـقـى دومـا في حـالـة

نظيفة.
اHاداHادّة ة 20 :  : يجب أن تتوفر للمستخدمX في احملالت
مـرافق صــحـيــة كـافـيــة من حـيـث الـعـدد وأن تــشـتــمل عـلى
qاءHالبس ومراحـيض مزودة بـاHمغـاسل وحـجرات حلـفظ ا
لـــهـــا إنـــارة وتـــهـــويــة جـــيـــدة وتـــكـــونq في كل األوقـــاتq في

شروط نظافة جيدة. 
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يــــجـب أن تــــوضع اHـــــغــــاسل فـي مــــكــــان ظــــاهــــر عــــنــــد
اخلـــروج من اHـــراحـــيض وأن تـــكـــون مــزودة بـــاHـــاء اجلــاري
الـــســـاخن والـــبـــارد أو �ــــاء مـــضـــبـــوط عـــلى درجـــة حـــرارة
مالئمـة وكـذا أجهـزة الغـسلq وعـند احلـاجةq تـطـهيـر األيدي
ووسـائل صـحيـة لـتجـفـيفـهـا ويجب أن تـبـقى هذه األجـهزة

بصفة دائمة في حالة نظيفة وعملية.

القسم الثالثالقسم الثالث
احملالت اHؤقتة أو اHتنقلة واHوزعات اآلليةاحملالت اHؤقتة أو اHتنقلة واHوزعات اآللية

اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : يــــطــــبق هــــذا الــــفــــصل عــــلى الــــنــــشــــاطـــات
الـتـجاريـة غـيـر الـقـارة الـتي تـمـارس عن طـريـــق الـعرض
أو بصـفة مـتنـقلــة فـــي األسواق أو اHـعارض أو أي فـضاء
آخـر يـعـد لـهـذا الـغـرض وكـذا اHـوزعـات اآللـيـة وذلك طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 22 : : يجب أن تكون احملـالت اHؤقتة أو اHتنقلة
وكــذا اHـــوزعــات اآللــيـــة مــوضــوعـــة ومــصــمـــمــة ومــصـــنــعــة
ومـبـنـيـة وأن حتـتـوي عـلى مـرافق مالئـمـة وبـأبـعـاد كـافـيـة
بـالنـظر خملتـلف اHواد الـغذائـية اHـتعـامل معـها. ويجب أن
تــكـــون مــنـــظـــفــة و مـــصـــانــة لـــتـــجــنـب كل تـــلــويـث لــلـــمــواد
الــغـــذائــيــةq خــاصـــة عن طــريـق احلــيــوانـــات والــطــفـــيــلــيــات

والقوارض والكائنات الضارة.
يـــجب الـــتـــحـــكم فـي كل خـــطـــر في مـــجـــال الـــنـــظـــافــة
يـــرتـــبـط بـــهـــذه اHـــنـــشـــآت لـــضـــمــــان أمن اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة

ونظافتها الصحية.

القسم الرابعالقسم الرابع
التجهيزات واHعدات واألوانيالتجهيزات واHعدات واألواني

اHـاداHـادّة ة 23 : : يـجب أن تـسـتـجـيب الـتـجـهـيـزات وجـميع
اHــــــعـــــــدات واألواني الــــــتـي من شـــــــأنــــــهــــــا مالمــــــســــــة اHــــــواد

الغذائيةq للخصائص اآلتية :

- أن تـكــون ذات مـظــهـر وشــكل مالئـمــX وأن تـركّب
qعلى نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهيرها

- أن تكـون اHـساحـات اHالمـسة لـلـمواد الـغـذائيـة جد
مـلـساء وغـيـر سـامـة وغـيـر قـابلـة لـلـتـآكل وأن تـصـمـد أمام

qتكررة والتنظيفHعمليات الصيانة ا

- أن تــكــون مــصــنــوعــة �ــواد لـيـس لــهــا أي أثــر سـام
على اHادة الغذائيةq طبقا للتنظيم اHعمول به.

24 :  : يــجب أن تــتــوفــر الــتــجــهــيــزات ومــعــدات اHـاداHـادّة ة 
الــتـبــريــد اHـســتـعــمــلـة في اHــنـشــآت الــتي تـلــجــأ إلى حـفظ
اHــواد الـــغــذائـــيـــة الــقـــابــلـــة لـــلــتـــلف اHـــبــردة أو اجملـــمــدة أو

اجملمدة جتميدا مكثفاq خصوصا على اخلصائص اآلتية :

- أن تـكـون مصـنـوعـة من مواد غـيـر قابـلـة للـتـسرب
وغـيـر قابـلة لـلـتعـفن وأن تـكون مـقاومـة لـلصـدمات وأن ال
تــفـســد اHــواد الــغــذائـيــة الــتي تالمــســهــا وأن تـكــون ســهــلـة

qالتنظيف والتطهير

- أن تـكـون مـهـيـأة لـتـسـهـيل تـخـزين اHـواد الـغـذائـية
تـــخــزيـــنــا مـــحـــكــمـــاq وأن تــســـمح �ـــرور الــهـــواء بـــداخــلـــهــا
وبـالـتـوزيع اHـتسـاوي لـدرجـة حـرارة احملـيط بـX مـخـتلف

qواد الغذائية اخملزنةHعناصر ا

- أن تــكــون مــزودة بــنــظـــام تــســجــيل درجــة احلــرارة
يوضع بصفة تسمح باالطالع عليه بسهولة.

الفصل السادسالفصل السادس
الضوابط اHطبقة على التزوالضوابط اHطبقة على التزوّد باHاءد باHاء

اHاداHادّة ة 25 :  : دون اإلخالل بـالتـنظـيم اHـعمـول بهq يجب
أن تـــتـــوفـــر في اHـــنـــشـــآت حـــيـث يـــتم الـــتـــعـــامل مع اHـــواد
الــغــذائــيــة وحتــضــيــرهــا كــمــيـات كــافــيــة من اHــاء الــصــالح
لـلـشـرب ويـكـون اسـتـعـمـال اHـاء الـصـالح لـلـشـرب إلـزامـيـا
لـكل االسـتـخــدامـات حـيث تـوجــد إمـكـانـيـة تــلـويث لـلـمـواد

الغذائيةq والسيما :
- لـــــتــــنـــــظــــيـف األواني واHـــــعــــدات والـــــتـــــجــــهـــــيــــزات

qوادHالمسة لهذه اHا
- للتعامل معها وحتويلها.

اHاداHادّة ة 26 : : دون اإلخالل بـالتـنظـيم اHـعمـول بهq يجب
أن يــكــون الـثــلج اHالمس لــلــمـواد الــغــذائـيــة مـصــنــوعـا من
اHــاء الـصـالـح لـلـشــرب ويـتـعــامل مـعه ويــخـزن في شـروط

تقيه من أي تلويث.
اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــجب أن ال يــحــتــوي الـــبــخــار اHــســتــعــمل
مـــبــاشـــرة Hالمــســـة اHــواد الــغـــذائــيـــة أو مع أســطح الـــعــمل
للـمـواد الـغـذائيـة عـلى أي مـادة تـشـكل خطـرا عـلى الـصـحة

أو قابلة ألن تلوثها.
اHــــاداHــــادّة ة 28 : : يــــجب أن ال يــــشـــكـل اHـــاءq عــــنــــد اHـــعــــاجلـــة
احلـراريـة لـلـمـواد الـغـذائـيـة اHـوضـوعـة في أوعـيـة مـحـكـمـة
اإلغـالق واHـــــســـــتـــــعـــــمل فـي تـــــبـــــريـــــد هـــــذه األوعـــــيـــــة بـــــعــــد

التسخqX مصدرا لتلويث هذه اHواد.
اHاداHادّة ة 29 :  : �كن اسـتعـمال اHـاء غير الـصالح لـلشرب
في اHـنـشـآت اHـذكـورة في اHـادة 10 أعالهq إلنـتـاج الـبـخـار
والـــــتــــبـــــريـــــد ومــــكـــــافـــــحــــة احلـــــرائق والـــــصـــــرف الــــصـــــحي
والــتــخــلص مـن الــنــفــايــات وبــقــايــا اHــيــاه واالســتــعــمــاالت
األخــرى اHـشــابـهــة ولـكن دون أن يــدخل في مالمــسـة اHـواد

الغذائية.
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يــجب أن تـــعــلّم وتــفــصل قــنـــوات اHــاء غــيــر الــصــالح
لـلشـرب ويجب أن ال تـربط بـأنظـمة اHـاء الصـالح للـشرب

التي من اHمكن أن تتدفق فيها.

الفصل السابعالفصل السابع
الضوابط اHطبقة على اإلنارة والتهويةالضوابط اHطبقة على اإلنارة والتهوية

30 : : يـــجـــب أن تـــكـــــون احملـالت ومـــلـــحــــقـــاتـــهـــا اHــاداHــادّة ة 
كافية :

qالتهوية وبصفة مالئمة طبيعيا و/أو ميكانيكيا -
- اإلنــارة بـصـفـة طـبــيـعـيـة و/أو اصـطــنـاعـيـة ويـجب
أن ال تشكل مصدر لـبس من شأنه تضليل اHستهلك حول

حالة اHادة الغذائية.
يجب أن تـكون أجـهزة اإلنـارة محـميـة ألجل الوقـاية

من كل التلويثات الفيزيائية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 31 :  : يــــــجب أن تــــــكـــــون أجــــــهــــــزة الـــــتــــــكـــــيــــــيف

والتهوية مصممة بصفة :
- تـضمن صرف احلـرارة اHفـرطة والدخـان واألبخرة

qلوثHأو الرذاذ ا
- جتــنب كل تـســرب لـلـهــواء من مـنــطـقـة مــلـوثـة إلى
مــنــطــقــة نــظــيــفــة وخــصـوصــا مــنــطــقــة الــتــعــامل مـع اHـواد

qالغذائية
- تسمح بـسهـولة الـوصول للـمرشـحات وكـذا القطع

الواجب تنظيفها أو تغييرها.

الفصل الثامنالفصل الثامن
الضوابط اHطبقة على صرف النفاياتالضوابط اHطبقة على صرف النفايات

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  : يـــــجـب أن تـــــوفـــــر أجـــــهــــــزة و/أو هـــــيـــــاكل
مالئمـة ألجل التـخـزين والتـخلص بـطرق حـسنـة للـنظـافة
من الــــنــــفــــايــــات الـــــغــــذائــــيــــة غــــيــــر الــــقــــابــــلــــة لالســــتــــهالك
واHـنــتــوجـات الــثـانــويـة والــنــفـايــات األخـرىq ســواء كـانت

صلبة أو سائلة. 
كــمــا يــجب أن تــكــون مــصــمــمــة ومــصــنــعــة بــطــريــقـة
تـــســمح بــتــجــنب كل مـــخــاطــر تــلــويث اHــواد الــغــذائــيــة أو

شبكات التزود باHاء الصالح للشرب.
اHــــــاداHــــــادّة ة 33 : : يـــــــجب أن تـــــــكـــــــون فــــــضـــــــاءات تــــــخـــــــزين
الــنـفــايــات مـصــمــمــة ومـســيّــرة بـطــريــقـة تــســمح بــبـقــائــهـا

نظيفة بصفة دائمة. 
يـجب أن تــصـرف الـنــفـايـات الــغـذائــيـة واHـنــتـوجـات
الــثــانــويــة غــيــر الــقــابــلــة لالســتــهالك والــنــفــايــات األخــرى
بـــأســـرع وقت �ـــكن من احملـالت الـــتي تـــوجــد فـــيـــهـــا اHــواد
الـغذائـية وبـصفـة تسـمح بتـجنب عـدم تكـدسهـا وتشـكيـلها

مصدرا لتلويث مباشر أو غير مباشر.

فــي حــالـــة احملـالت اHــؤقــتـة أو اHـتــنـقـلـةq يـجـب أن
ال تـــتـــرك الــــنـــفـــايـــات الـــســـائـــلـــة أو الـــصـــلـــبـــة والــبـــقـــايــا

والقمامة في أماكن التوقف.

يجب التخلص من كـل النفايات بطـريقة صحية مع
احترام البيئة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل التاسعالفصل التاسع
الضوابط اHطبقة على النقلالضوابط اHطبقة على النقل

اHاداHادّة ة 34 :  : يجب أن يـكون الـعتـاد اHوجـه أو الوسـيلة
اHــوجــهــة لــنــقل اHــواد الــغــذائــيـة مــخــصــصــا حــصــريــا لــهـذا

االستعمال.

ويــــجـب أن يــــزود هــــذا الـــــعــــتــــاد أو وســـــيــــلــــة الـــــنــــقل
بـالـتهـيـئـات والـتجـهـيـزات الضـروريـة لـضمـان حـفظ جـيد
لـلـمـواد الـغـذائـيـة اHـنـقـولـة واحلـيلـولـة دون وقـوع أي تـلف

لها.

وفـي جــمـيـع األحــوالq يــجب أن حتــتــرم  اHــواصــفـات
القانونية والتنظيمية بصرامة في مجال النقل. 

اHــــاداHــــادّة ة 35 :  : يــــجب أن يــــنــــظـم نــــقل اHــــواد الــــغــــذائــــيــــة
الـــقـــابـــلـــة لــلـــتـــلف عـــلى نـــحـــو حتـــتـــرم فــيـه شــروط احلـــفظ
اHـطـلوبـة حـسب مـا إذا كانـت هذه اHـواد الـغـذائيـة مـجـمدة
جتـــمــيـــدا مــكـــثـــفــا أو مـــجــمـــدة أو مـــبــردة أو عـــلى حـــالــتـــهــا

الطازجة.

اHاداHادّة ة 36 :  : يجب أن يكون الـعتاد اHوجهq أو الوسيلة
اHوجهة لنقل اHواد الغذائية :

- مـصـممـا ومصـنعـا بـطريـقة تـسمـح بتـنظـيفه و/أو
qتطهيره بصفة الئقة

- نـظـيـفــا وفي حـالـة صـيـانـة جـيــدة تـسـمح بـحـمـايـته
qمن كل تلويث

- يـــــبــــــقـي اHـــــواد الــــــغــــــذائــــــيـــــة فـي شــــــروط احلـــــرارة
والـــــرطــــوبـــــة اHالئـــــمـــــة والــــشـــــروط األخـــــرى الــــضـــــروريــــة
حلــمـــايــتـــهـــا من كل تـــكـــاثــر لـــلـــجــراثـــيم اHـــمـــرّضــة أو غـــيــر
اHـرغـوب فـيـهـا أو مـن كل تـلف من شـأنه أن يـجـعـلـهـا غـيـر

صاحلة لالستهالك.

37 :  : عــنــدمــا يــســمح الـــعــتــاد أو وســيــلــة الــنــقل اHـاداHـادّة ة 
بـنـقل مـواد غذائـيـة مخـتـلـفة في نـفس الـوقتq فـإنه يجب
فـصل هذه األخـيـرة �ـا فيه الـكـفـاية بـشـكل يـسمح بـتـفادي

أي تلويث متقاطع.
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38 : : يـــجب أن يــــتم نـــقل اHــــواد الـــغـــذائـــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
احلاالت غـيـر اHـعـبـأة في حـاويـات مخـصـصـة لـهـذا الـغرض
ومالئـمــة لـلـمـواد اHـعـنــيـة سـواء كـانت فـي حـالـة سـائـلـة أو
حــبــيــبــات أو مــســحــوقـــة ويــجب أن حتــمل هــذه احلــاويــات
بـيانـا واضحـا ومرئـيا وغـير قـابل للـمحـو بالـلغـة العـربية
وعـلى سـبـيـل اإلضـافـة بـلـغـة أو بـلـغــات أخـرى سـهـلـة الـفـهم
لدى اHستهلكq يـوضح بأنها مخصصة حصريا لنقل اHواد

الغذائية اHعنية أو حتمل بيان " للمواد الغذائية فقط".

الفصل العاشرالفصل العاشر
الضوابط اHطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهيرالضوابط اHطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يـجب أن تـكــون احملالت ومـلــحـقـاتــهـا وكـذا
جتــهـيــزاتـهــا مــصـانــة بــشـكل صــحــيح وأن تـبــقى  في حــالـة
جـــيــــدة من الــــنــــظـــافــــة لــــتـــجــــنب مــــخــــاطـــر تــــلـــويـث اHـــواد

الغذائية.
ويــجـب عــلى اHــتـــدخل وضع بــرامـج وأنــظــمـــة فــعــالــة

ألجل :
- ضمان صيانـة ونظافة مناسبـة ومالئمة للمحالت

qستعملةHوملحقاتها وجتهيزاتها وكذا األواني ا
- مــكـــافــحـــة اآلفــات والــقـــوارض واألجــســـام الــضــارة

بأمن وسالمة اHواد الغذائية.
40 : : ال �ــكن الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــطــهــيــر احملالت اHـاداHـادّة ة 
ومـــلــحــقــاتــهــا خــاصــة عـن طــريق تــبــديــد الــرذاذ إال بــعــد أن
يتـوقف كل نشـاط إنـتاج أو حتـويل أو تـعامل أو تـوضيب
أو تـــخـــزين وبـــشــرط أن تـــتـــوفــر حـــمـــايــة فـــعـــالــة لـــلـــمــواد
الــغــذائــيــة الــتي مــا تــزال مــوجــودة فــيـهــا مـن كل مــخــاطـر

التلويث.
يجب أن يكون تنـظيف وتطهير احملالت ومـلحقاتها

بصفة دورية وكافية ألجل جتنب كل مخاطر التلويث.
�ــنع مــنـــعــا بــاتــا الــكــنـس اجلــاف واســتــعــمــال جنــارة

اخلشب على أرضيات احملالت وملحقاتها.
اHاداHادّة ة 41 : : مواد الصيانة والتنظيف : 

- يــجب أن تـسـتــعـمل مع تـوفــيـر جـمـيع الــضـمـانـات
qواد الغذائيةHلتفادي كل مخاطر تلويث ا

- يـجب أن ال تـخـزن في مـنـاطق حـيث يـتم الـتعـامل
مع اHـــواد الــغــذائــيــة ولــكن يــجـب أن تــخــزن في أمــاكن أو

خزائن مانعة للتسرب وتغلق �فاتيح.
وينبغي أن تطـبق هذه التدابير على جميع األشياء
الــتـي من احملــتــمل أن جتــعـل اHــواد الــغــذائــيــة ضــارة أو أن

تفسد تركيبها أو �يّزاتها.

اHــــاداHــــادّة ة 42 : : يــــجب أن تــــســــتـــــجــــيب مــــواد الــــصــــيــــانــــة
وتــنـظــيف الــتــجــهـيــزات أو األواني الــتي تــكــون مالمــسـة
لــلـــمـــواد الــــغــــذائـــيـــة لـــلـــخـــصـــائص احملـــددة في الـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.
الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر

الضوابط اHطبقة على اHواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على اHواد الغذائية
اHاداHادّة ة 43 : : يـجب على اHـتدخلـX عدم قبـول أي مكوّن
أو مـــادة أولـــيـــة مـــلـــوّثــــة  من اHـــمـــكن أن يــــجـــعال اHـــنـــتـــوج

النهائي غير صالح لالستهالك البشري.
44 :  : يــــجب أن تــــخـــزن وحتــــفظ اHــــواد األولـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واHـــكـــونــات في شـــروط مالئـــمــة تـــســمـح بــتـــجــنب تـــلــفـــهــا

وتضمن حمايتها من كل تلويث.
45 :  : يــــــــــجـب أن ال حتــــــــــفـظ اHــــــــــواد األولــــــــــيــــــــــة اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 
واHــكــونــات واHــنــتــوجــات نـصـف الــنـهــائــيــة واHــنــتــوجـات
النهائية الـتي من اHمكن أن تسهل تكاثـر الكائنات احلية
الـدقيـقة اHـسـببـة لألمراض أو إفـراز الـسمـوم في درجات
احلـرارة الــتي من اHـمـكن أن تــسـبب خـطـرا عــلى الـصـحـة.

كما يجب أال تنقطع سلسلة التبريد.
 غــيـر أنهq يـقــبل سـحب اHــواد الـغـذائــيـة من درجـات
احلـرارة هـذهq لـفـتـرات قـصـيـرة من أجل الـتـداول الـعـمـلي
خالل التحـضيـر والنـقل والتخـزين والعـرض قصـد البيع
و تـقـد� اHـواد الـغـذائـيـة بـشـرط أن ال تـؤدي هـذه الـعـمـلـيـة

إلى مخاطر على الصحة. 
اHــاداHــادّة ة 46 : : عــنـــد حــفظ أو تــقــد� اHـــواد الــغــذائــيــة في
درجـــات حـــرارة مــنـــخـــفـــضـــةq فـــإنه يـــجب أن تـــبـــرد بـــقــدر
اإلمــكـان بـعـد مـرحــلـة اHـعـاجلـة احلـراريــة أو في غـيـاب تـلك
اHـعــاجلـةq بــعـد آخــر مـرحــلـة لإلنــتـاج و فـي درجـة حـرارة ال

تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
اHـاداHـادّة ة 47 : : يـجب أن تـتم عـمـلـيــة إزالـة الـتـجـمـيـد من
اHــواد الـغــذائــيــة بـطــريــقــة تـقــلص إلى حــد أقــصى اخملــاطـر
الـناجمة عن تكـاثر الكائنـات الدقيقة اHمـرضة أو تشكيل
الــــســـــمـــــوم فـي هـــــذه اHـــــواد. ويـــــجب أن ال تـــــخـــــضـع اHــــواد
الـغذائـية خالل عـملـية إزالـة التـجمـيد إلى درجـات حرارة

تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
يـجب الـتـخـلص بـطـريـقـة مالئـمة من كـل سائـل ناجم
عن عملية إزالـة التجميد من شـأنه  أن يشكل خطرا على

الصحة.
يـجب أن تــعـامل اHـواد الــغـذائـيــةq بـعـد عـمــلـيـة إزالـة
جتـميـدهـاq بـطريـقـة تسـمح بـالـتقـلـيص إلى حـد أقصى من
خــطــر تـــكــاثــر الــكــائـــنــات الــدقــيــقـــة اHــمــرضــة و/أو إفــراز

السموم. 
�ـــنع إعـــادة جتـــمـــيـــد اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة اHـــزال عـــنـــهــا

التجميد اHوجهة للمستهلك.
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غــــيـــر أنهq يـــرخـص بـــإعـــادة الـــتـــجـــمـــيــــد في مـــصـــانع
تصـنيع وحتـويل اHواد الـغذائـية ذات األصل احلـيواني مع
ضــرورة احــتـــرام اHــواصــفــات واالســتــخــدامــات الــصــحــيــة

اHعمول بها. 
حتدد شروط وكيـفيات إعادة التجميد �وجب قرار
مـشـتــرك بـX الـوزيــر اHـكــلف بـالـفـالحـة والـوزيــر اHـكـلف
بـــحـــمــايـــة اHـــســـتــهـــلك وقـــمع الـــغش والـــوزيـــر أو الــوزراء

 .XعنيHا
اHـاداHـادّة ة 48 :  : يــجب أن تــخـزن اHــواد الـغــذائـيــة الـقــابـلـة
لـلــتـلف اHــبـردة أو اجملــمـدة أو اجملــمـدة جتــمـيــدا مـكـثــفـا في
غرف الـتـبـريد وفـقـا لـلشـروط اHـنـصـوص علـيـهـا في اHادة
24  أعالهq وأن تعـرض للـبيع في واجـهات زجـاجيـة مبردة

ومجهزة بنفس طريقة غرف التبريد.
حتـــدد درجـــات احلـــرارة وطـــرق حـــفظ اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة
الـقابـلـة لـلـتـلف عن طـريق التـجـمـيـد أو الـتجـمـيـد اHـكثف أو
التبريد وكذا مـدة حفظها �وجب قـرار مشترك بX الوزير

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHكلف بحماية اHا
اHاداHادّة ة 49 :  : باسـتثناء اHـواد الغذائـية احملمـية طبـيعيا
بـغـالف أو قـشــرة تــنــزع قــبل االســتــهالكq يــجب أن تــكـون
اHـنـتــجـات الــغـذائـيــة الـنـهــائـيــة مـحـمــيـة من جــمـيع أنـواع
الـتــلـوثـات عــنـد بـيــعـهــا بـواسـطــة غالف رزم يـكـفـل لـهـا كل
الـضــمـان الـصــحي وفـقـا لــلـتــنـظـيم اHــعـمــول به في مـجـال

اHواد اHعدة لكي تالمس اHواد الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 50 : : يـجب أن تـخــزن اHـواد الــغـذائـيــة اجلـاهـزة
و/أو تـعـرض لـلـبـيع حـسب الــشـروط الـتي تـمـنع أي تـلف

أو تلويث.
�نع عرض اHواد الغذائية خارج احملالت واHنشآت.
ويــــجب أن تــــكـــون اHــــواد الــــغـــذائــــيـــة غــــيــــر احملـــمــــيـــة
طــبــيــعــيــا أو غــيــر اHــبــيــعــة مـــغــلــفــة مــعــزولــة عن مالمــســة
الـــزبــائـن بــواســطـــة واقــيـــات زجــاجـــيــة أو حـــواجــز مــزودة
�ــشــبك دقــيق الــثــقــوب أو بــأي وســيــلـة فــصـل أخـرى ذات

فعالية.
يــجـب أن تــعـــرض اHــواد احملـــولــة مـــنــفـــصــلـــة عن تــلك

التي تكون في احلالة اخلام. 

الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر
الضوابط اHطبقة على توضيب وتغليف اHواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على توضيب وتغليف اHواد الغذائية

اHـاداHـادّة ة 51 :  : يـجب أن ال تـكـون اHــواد اHـكـونـة لـتـغـلـيف
اHواد الغذائية مصدرا للتلويث.

يـجب أن تسـتجـيب مكـونات الـتغـليـفات اHعـدة لكي
تالمس اHـواد الـغـذائـيـة لـلـمـتـطـلـبـات احملددة فـي الـتنـظـيم
اHـــعـــمــول به واHـــتـــعــلق بـــاHــواد اHـــعـــدة لــكي تـالمس اHــواد

الغذائية.

اHــــاداHــــادّة ة 52 :  : يـــجــب أن تــــتـم عــــمــــلــــيــــات الــــتــــوضـــــيب
والـتــغــلـيف بــطـريـقــة تـسـمح بـتـجـنب كل تـلـويث لـلـمـواد
الــغــذائـــيــةq خــصــوصــا في حــالــة اســـتــعــمــال عــلب حــديــديــة
وأوعـــــيــــــة زجــــــاجـــــيــــــة. ويـــــجـب ضــــــمـــــان سـالمـــــة األوعــــــيـــــة

ونظافتها.
يـجب أن تــخـزن الـتــغـلــيـفـات بــطـريـقــة تـســمح بـعـدم

تعرضها خملاطر التلويث والتلف.
يجب أن تكون التغليفات اHوجهة إلعادة استعمالها
لتوضيب اHواد الغـذائية سهلة التـنظيف وعند االقتضاء

سهلة التطهير.

الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر
الضوابط اHطبقة على اHعاجلة احلرارية للمواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على اHعاجلة احلرارية للمواد الغذائية

اHوضوعة في السوق في حاويات محكمة اإلغالقاHوضوعة في السوق في حاويات محكمة اإلغالق

اHــاداHــادّة ة 53 : : يـــجب عـــلى كل عـــمــلـــيـــة مــعـــاجلــة حـــراريــة
مــســتــعــمــلــة لـــتــحــويل مــنــتـــوج خــام أو نــصف نــهــائيq أن
تــوصل كل عـنــصـر من اHــادة الـغـذائــيـة اHـعــاجلـة إلى درجـة
حــرارة مالئـمــة في زمـن قـصــيــر ومـحــدد وذلك مـع جتـنب
كـل مـــخــــاطــــر تــــلـــويـث. ويــــجب أن تــــســـتــــوفـي الـــعــــمــــلــــيـــة
اHـسـتـعـمـلـة اHـواصـفـات الـوطـنـيـة وفي حـالـة عـدم وجـودهـا
مـــواصــفــات مـــتــعــارف عـــلــيـــهــا عــلـى اHــســتـــوى الــدولي في
مـجـال اHــعـاجلـة بـاحلـرارة (الــبـسـتـرة والــتـعـقـيم والــتـعـقـيم

بحرارة عالية جدا).
اHــــاداHــــادّة ة 54 :  : يــــجب الــــتــــأكــــد بــــانــــتــــظــــام من الــــعــــوامل
األسـاسـيـةq السيـمـا مـنـهـاq درجـة احلـرارة والـضغـط واخلتم
واحلــمــولــة اجلــرثــومــيــة اHـــســمــوح بــهــاq الالزمــة لــفــعــالــيــة

عملية اHعاجلة احلرارية.

الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
الضوابط اHطبقة على اHستخدمX والتكوينالضوابط اHطبقة على اHستخدمX والتكوين

اHاداHادّة ة 55 :  : يـجب على اHـتدخل في عـملـية وضع اHواد
الغذائية لالستهالك اتخاذ التدابير الالزمة من أجل :

 - أن يــــلـــبـس اHـــســــتـــخــــدمـــون الــــذين يــــعـــمــــلـــون في
مـــنــطـــقــة الـــتــعـــامل والــتـــداول مع اHـــواد الــغـــذائــيـــةq بــدلــة
مـالئـــمـــة وأن يـــكـــونـــوا عـــلى مـــســـتـــوى عـــال من الـــنـــظـــافـــة
اجلـــســــديــــة والــــهـــنــــدام وأال يــــرتــــدوا وأال يـــدخــــلــــوا أشــــيـــاء
شــخـــصــيــة مـــثل احلـــلي والــســـاعــات والـــدبــابــيـس وأشــيــاء

qأخرى مشابهة
 - مــنع األشــخــاص اHــمـــكن أن يــكــونــوا مــصــابــX أو
حاملي Hرض متـنقل عن طريق اHواد الغذائية أو يعانون
Xمن جـروح مـتـعــفـنـة أو طـفح جـلــدي أو إسـهـال أو مـصـابـ
بالـتهابـاتq من التعـامل مع اHواد الـغذائيـة والدخول إلى

 qواد الغذائيةHأماكن التعامل مع ا
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- أن يـخـضع اHـسـتـخدمـون اHـنـوط بـهم الـتـعامل مع
اHــواد الــغــذائــيــة لــفــحــوصـات طــبــيــة دوريــة ولــفــحــوصـات
تــــكـــمـــيـــلـــيـــة كل ســـتـــة (6) أشـــهـــر عــــلى األقل ولــــعـــمـــلـــيـــات
الــتــطـــعــيم اHــنــصـــوص عــلــيــهــا فـي الــتــشــريع و الـــتــنــظــيم

qعمول بهماHا
XـسـتخـدمHفرض تـدابـير وقـواعد الـنـظافـة على ا -
لـتـجـنب كل تـصـرف من شـأنه أن يـؤدي إلى تـلويـث اHواد
الـــغــــذائـــيـــة كــــاألكل واHـــضـغ واســـتـــهـالك اHـــواد الـــتــــبـــغـــيـــة
والبصق وكل تصـرف غير صحي في مناطق التعامل مع

qواد الغذائيةHا
- أن يــكـــون غــسل األيــدي وعـــنــد احلــاجـــة تــطــهـــيــرهــا
qـــواد الـــغــــذائـــيـــةHفـــعــــاال ومـــنـــتــــظـــمـــا قــــبل الـــتــــعـــامل مـع ا
خصوصاq بـعد استعمـال اHراحيض وذلك عن طريق وضع
الفـتـات وإعالنـات وتــوصـيـات لـلـمـسـتـخـدمـX في األمـاكن

qناسبةHا
- تـــنــظـــيم دخـــول األشــخـــاص األجــانـب عن اHــنـــشــآت
(زوار ومــــتــــربــــصــــون) إلى األمــــاكـن اخملــــصــــصــــة لــــلــــمــــواد
الغـذائية وحتديـد إجراءات النـظافة اHـطبقـةq ال سيما في

مجال النظافة اجلسدية ونظافة الهندام.
اHــاداHــادّة ة 56 :  : يــجب عــلـى اHــتـدخــلــX فـي عــمــلــيــة عـرض

اHواد الغذائية لالستهالك السهر على :
- أن يكون اHتـداولون اHدعوون للدخول في اتصال
مــبــاشـــر أو غــيــر مــبــاشـــر مع اHــواد الــغــذائـــيــةq مــؤطــرين
ومــتـحــصــلــX عــلى تــكـويــنــات و/أو تــعـلــيــمــات في مــجـال
الـنظـافة الـغذائـيةq تـتالءم مع العـملـيات اHـكلـفX بـالقـيام

qبها
- أن يــــكــــون األشــــخــــاص اHــــســــؤولــــون عن تــــطــــبــــيق
اإلجـراء اHــذكــور في اHـادة 5 من هـذا اHــرســوم ووضـعه أو
تـنـفـيــذ دلـيل الـطـرق احلـسـنــة لـلـنـظـافــةq قـد حتـصـلـوا عـلى
تــكــوين مـســبق مالئم فــيــمـا يــخص تــطـبــيق مــبـاد� نــظـام
(HACCP) ــــراقـــــبــــة احلــــرجــــةHحتــــلـــــيل األخــــطـــــار ونــــقــــاط ا

qرسومHوقواعد النظافة احملددة في أحكام هذا ا
- وضع أنـظــمـة يــقـظــة لـضــمـان بــقـاء اHــتـعـامــلـX مع
اHــواد الــغــذائــيــة عــلى عــلم دائم بــكـل تــطــورات اإلجـراءات
الالزمــة لإلبــقـاء عــلى األمـن والـنــظــافــة الــصـحــيــة لــلــمـواد

الغذائية و احترامها.

الفصل اخلامس عشرالفصل اخلامس عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 57 : : �ـكن اHـتـدخــلـX اHـعـنـيــX اسـتـعـمـال أدلـة
الـطــرق احلـسـنــة لـلــنـظــافـة وتــطـبــيق مـبــاد� نـظـام حتــلـيل
األخــــــطــــــار ونــــــقــــــاط اHــــــراقــــــبــــــة احلــــــرجــــــة (HACCP) ألجل
مساعدتهم لالمتثال للمتطلبات احملددة في هذا اHرسوم.

يــجب أن تــكــون هــذه األدلــة الـــتي يــعــدهــا اHــهــنــيــون
و/أو جمعياتهم حسب شعبة اإلنتاج :

qرسومHمالئمة لضمان احترام أحكام هذا ا -

- مـــســتــمـــدة من مـــدونــات اHــمـــارســات ذات الـــصــلــة
باHدونة الغذائية.

حتــدد شـــروط وكــيــفــيــات اHــصــادقــة عــلى هــذه األدلــة
�ـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــحـــمـــايـــة

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

اHـاداHـادّة ة 58 : : حتـدد اHـعـايـيـر اHـيـكـروبـيـولـوجـيـة لـلـمواد
Xالغـذائـية خالل عـملـيـة اإلنتـاج �وجب قـرار مـشتـرك ب
الوزيـر اHـكلف بـحـمايـة اHـستـهلك وقـمع الـغش والوزراء

.XعنيHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 59 :  : حتـــــدد الـــــشـــــروط اخلـــــاصـــــة بـــــالـــــنـــــظـــــافـــــة
والـنظـافـة الصـحـية اHـطـبـقة في مـنـشآت اإلطـعـام �وجب
قــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـر اHــكــلف بــحــمــايــة اHــســتـهــلك

.XعنيHوقمع الغش والوزراء ا

qـرســوم عــنـد احلــاجـةHـادّة ة 60 : : تـوضـح أحـكــام هــذا اHـاداHا
�ـوجـب قـرارات مــشـتــركـة بــX الـوزيــر اHــكـلف بــحـمــايـة

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

اHـاداHـادّة ة 61 : : تــكـــيّف مـخـــالـفــات أحــكــام هــذا اHــرسـوم
وتقمع طبقا لـلتشريع اHعــمول بهq السـيـما منـها أحكــام
الـــــقــــــانـــــون رقــم 09- 03 اHـــــؤرخ في 29 صـــــفـــــر عـــــام 1430

اHوافق 25 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

62 : : تــلــغــى أحــكــــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
91-53 اHؤرخ في 8  شعـبـان عام 1411 اHوافق 23 فـبراير

سـنـة 1991 واHـتــعـلق بــالـشــروط الـصــحـيــة اHـطــلـوبــة عـنـد
عــــمــــلــــيـــة عــــرض األغــــذيــــة لالســــتـــهـالك وتــــبـــقـى نـــصــــوصه
الـتطبيقـية سارية اHفعـول حتى حلول الـنصوص اHتخذة

لتطبيق هذا اHرسوم محلها.

اHــاداHــادّة ة 63 :  : يـــجب عــلـى اHــتـــدخــلــX فـي عــمــلـــيــة وضع
اHواد الغذائية لالستهالك أن �تثلوا ألحكام هذا اHرسوم
فـي أجل ســــتـــة (6) أشــــهــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ نــــشــــره في

اجلريدة الرسمية.

64  :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 14 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 11
أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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:يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٣ةّداملا

ةقلعتملا تايطعملا مييقتو عمج ةيلمع :راطخألا ليلحـت–
ديدحت لجأ نم ،اهدوجو ىلإ يدؤت يتلا لماوعلاو راطخألاب
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالسل اديدهت لكشي اهنم يأ

ةطشنألاو طورشلا : )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا–
ةــمئالم ةــيحص ةـــئيب ىلـــع ظاـــفحلاب حـــمست يـــتلا ةــــيساسألا

كلهتسملا ىلإ اهلوصو ةياغ ىلإ ةنمآلا ةيئاذغلا داوملا جاتنإل
.يئاهنلا

اــهدـنـع مـتـي ةـلـحرـم :)PCC( مــكحتلل ةــجرـحلا طاــقـنـلا–
ءاضقلا وأ ةياقولل مكحتلا تاءارجإ نم رثكأ وأ ءارجإ قيبطت
اميف لوبقم ىوتسم ىلإ لصي هلعج وأ /و نّيعم رطخ ىلع
.ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس صخي

داوـملا نــمأــب طبـترـم رـطـخ ىوـتـسم : لوبـقـم ىوـتـسـم–
.يئاهنلا جوتنملا يف هزواجت يغبني ال يذلا ةـيـئاذــغـلا

لـسـلـسـتل يجهنم ليـثـمت : تايلمعلل يحيضوت مسر–
.ّنيعم يئاذغ جوتنم جاتنإ يف ةمدختسملا تايلمعلا وأ لحارملا

.جرحلا دحلا مارتحا مدع:فارحنا–

تالخدملا مالتسا نم جاتنإلا ةيلمعل ةلسلس يه:ةلحرم–
.يئاهنلا كلهتسملا ةياغ ىلإ

ةقباطملا نامضل ةمزاللا تاءارجإلا عيمج ذاختا :مكحتي–
.اهيلع ظافحلاو )PCCAH( ةطخ يف ةددحملا ريياعملل

ةحيحص ةعبتملا قرطلا اهيف نوكت يتلا ةلاحلا :مكحتلا–
.ةيضرُم ريياعملاو

هيـلإ ءوـجـلـلا نــكمـي طاـشـنو لــخدــت لــك :مكحتلا ءارجإ–
ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس ددهي رطخ ىلع ءاضقلا وأ ةياقولل
.لوبقم ىوتسم يف هلعجل وأ

اــــمدنع هذاـــختإ نّيــــعتي ءارــــجإ لــــك :يحيحصت ءارجإ–
نادقف ىلإ )PCC( ىوتسم ىلع سرامملا دصرلا جئاتن ريشت
.ةرطيسلا

.لوبقلا مدع نع لوبقلا زيمي يذلا رايعملا :جرح دح–

)PCCAH( ئدابمل اقبط تدعأ ةقيثو :)PCCAH( ةطخ–
لاجم يف جوتنملاب ةطبترملا راطخألا يف مكحتلا نامضل
.)PCCAH( ماظن قيبطت

وأ تاــــــظحالملا نــــم ةــــلودــــجم ةــــــلسلس ءارـــــجإ :دصري–
)PCC(  مكحتلل ةجرحلا ةطقنلا تناك اذإ ام ديدحتل تاءارجإلا

.مكحتلا تحت

ةراجتلا ةرازو

٢٤٤١ ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورــش ددـحـي ،٠٢٠٢ ةـنـس ربـمـســيد لوأ قــفاوــملا

طاــــقـنو راطخألا ليلحــت ماـظـن قيـبـطت تاــيـفـيكو
.)PCCAH( اهيف مكحتلل ةــجرحلا ةـبـقارـملا

–––––––––
  ،ةراجتلا ريزوّنإ
 ،ةعانصلا ريزوو
 ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو
يــف خرؤــملا361-٠2 مــقر يــساـئرلا موـــسرـملا ىــضـتقمب–

٠2٠2 ةـنس وـيــنوــي32 قـــفاوملا1٤٤1 ماـــع ةدـــعـــقــــلا يذ لوأ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يـف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفــنتلا موـسرملا ىضــتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رـــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماـــع لاوـــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤـملا28-٤٠ مـقر يذيـفـنتـلا موـسرـملا ىضتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سراـم81 قــفاوـملا٥2٤1 ماــع مرـحـم62

يــــتلا تآــشنملل يــحصلا داــمتعالا حــنم تاـــيفيكو طورـــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يــف خرؤـملا973-11 مــقر يذيـفـنـتلا موـسرـملا ىضتقـمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذـيفـنتلا موـسرملا ىضتــقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

خرؤــــــملا821-٠2 مـــــقر يذـــــيـفـنتلا موـــــسرـملا ىـــــضـتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس وـيام12 قـفاوملا1٤٤1 ماــع ناـضـمر82 يـف
،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي

:يتأي ام نوررقي

يذيفنتلا موسرملا نم٥ةّداملا ماكحأل اًقيبطت :ىلوألاةّداملا
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر

تايفيكو طورش رارقلا اذه ددحي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس
مكحتلل ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن قيبطت
.ةينعملا تآشنملا اذكو ،)PCCAH( اهيف

جاـــــتنإ تآــــشنم ىلــــع رارــــقلا اذــــه ماـــــكحأ قـــــبطت:٢ةّداملا
موسرملا ماكحأل ةعضاخلا تآشنملا ءانثتساب ةيئاذغلا داوملا
قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62 يف خرؤملا28-٤٠ مقر يذيفنتلا

.هالعأ روكذملاو ممتملا ،٤٠٠2 ةنس سرام81
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رـصاـنـع ةـيـلاـعـف لوــح ةــلدأ ىلــع لوصحلا:ةــقداصـملا–
.)PCCAH( ةطخ

لـــــيــلاـــــحتلاو تاءارـــــــجإلاو قرـــــــطـلا قـــــيـبـطت :قــقـــحـتلا–
ديدحت لجأ نم ،دصرلا ىلإ ةفاضإلاب ،ىرخألا تامييقتلاو
.)PCCAH( ةطخ عم ةقباطملل لاثتمالا ىدم

ةـيـئاذــغـلا ةداـملا راـسـم عـبـتت ىلـع ةردــقــلا :راسملا عبتت–
ةدام يف اهجمد لمتحملا نم وأ جمدت يكل ةهجوم ةدام وأ

.جاتنإلا لحارم عيمج يف ةيئاذغ

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي:٤ةّداملا
ماـــــظن ئداـــبم ىلـــع ةـــينبم نوــــكت ةـــمئاد تاءارــــجإ قــــيبطت
)PCCAH( ةيئاذغلا داوملا نمأو ةمالس نامض لجأ نم.

)7( ةعبسلا ئدابملا ىلع )PCCAH( ماظن دمتعي :٥ةّداملا
: ةيتآلا

،راطخألا ليلحت:١ أدبملا

،اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحت :٢ أدبملا

،ةجرحلا دودحلا وأ دحلا ديدحت:٣ أدبملا

طاــــقنلا يف مـــــكحتلاب حــــمسي دــــصر ماــــظن عـــــضو :٤ أدبملا
،)PCC( ةجرحلا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدحت :٥ أدبملا
ةجرحلا ةطقنلا ىلع ةرطيسلا مدع نع دصرلا فشكي امدنع
،ةنّيعملا )PCC(  مكحتلل

ماظن نأ نم دكأتلل ققحتلا تاءارجإ قيبطت :6 أدبملا
)PCCAH(  ةيلاعفب لمعي،

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت :7 أدبملا
.اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

بجي ،)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأ نم :6ةّداملا
تابلطتملل لاثتمالا ،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع
.رارقلا اذه قحلم يف ةددحملا

عبتت ماظن قيــبـطتو دادــعإ ةأـــشـنملا ىلـع بـــجـي :7ةّداملا
اهتقالعو تاــجوتنملا صـــصح دــــيدحتب حــــمسي يذــــلا راــــسملا

جاتنإلاب ةقلعتملا تاليجستلا اذكو ةيلوألا داوملا صصحب
نيدّروملا ديدحتب ماظنلا اذه اضيأ حمسي نأ بجيو .ميلستلاو
تاــــــجوتنملل نـــيرشابملا ءالــــمعلاو تالـــــخدملل نـــــيرشابملا
ةقباطملا ريغ ةيئاذغلا داوملا بحسو ةباقرلا ليهستو ةيئاهنلا

.تايلوؤسملا ديدحت اذكو كلهتسملا مالعإو

قيبطتب نوفلكملا نومدختسملا نوكي نأ بجي:٨ةّداملا
.لاجملا اذه يف امئالم انيوكت نينّوكم  )PCCAH( ماظن

،هالعأ2ةّداملا يف ةروكذملا تآشنملا ىلع بجي :٩ةّداملا
خيرات نم )2( نيتنس ةدم لالخ رارقلا اذه ماكحأل لاثتمالا

.ةّيمسرلا ةديرجلا يف هرشن

ةّيروهمجلل ّةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٠١ةّداملا
.ةيبعشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا

قــفاوــملا2٤٤1 ماــع يــناـثــلا عـيــبر٥1 يــف رــئازــجلاــب ررــح
.٠2٠2 ةـنـس رـبـمـسـيد لوأ

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

قحلملا

)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت لجأل تابلطتم

لـــثـــتمت نأ بجــــي ،)PCCAH( ماـظـن ئداـبـم قـيــبــطــت لــجأل
: ةيتآلا تابلطتملل ةأشنملا

: )PCCAH( قيرف ليكشت –١

نــــم اـــنوــكتم )PCCAH( قـــــيرف ةأــــشنملا لـــــكشت نأ بـــــجي
.)PCCAH( ةطخ عضو لجأ نم نيلهؤم نيمدختسم

ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع دنتسي نأ  )PCCAH( قيرفل نكمي
.اهيلع قداصملا )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

اهيلع بجي ،نولهؤم نومدختسم ةأشنملا ىدل نكي مل اذإ
يف ةصصختم ةلقتسم تائيه وأ/و نيصتخم ىلإ ءوجللا

.لاجملا اذه

: يئاهنلا جوتنملا فصو –٢

جوتنملل لماكلا فصولاب مايقلا )PCCAH( قيرف ىلع بجي
ةـــيــئاـــيـمـيـكلا –ةـيــئاــيزــيــفلا تازــيـمملا ،بيـــكرـتـلا : يـئاــهنلا

بيضوتلاو ،اهل عضخ  يتلا  تاجلاعملا  ،ةيجولويبوركملاو
ةـــــيحالصلل ىــــندألا خــــيراتلاو كالــــهتسالل ىــــصقألا خـــــيراتلاو
  ...لقنلا طورشو نيزختلا طورشو لامعتسالا طورشو

 : يئاهنلا جوتنملا مادختسا ديدحـت –٣

عــّقوــتملا مادــخــتسالا دــيدحت )PCCAH( قـــيرـــف ىلع بجــــي
.ينعملا يئاهنلا كلهتسملاو مدختسملا  بسح يئاهنلا جوتنملل
ةفيعضلا تائفلا ةاعارم يرورضلا نم ،تالاحلا ضعب يفو
.نيّنسملاو لافطألا :لاثملا ليبس ىلع ،نيكلهتسملا نم
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مسرلا وأ تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا ميمصت –٤
: )جاتنإلا ةيلمعل فصو( قفدتلل يحيضوتلا

مــــسرلا دادــــعإب موــــقي نأ )PCCAH( قـــــيرف ىلـــع بـــــجي
لـــحارملا عــيمج رــيخألا اذــــه لـــمشيو .تاـــيلمعلل يــــحيضوتلا
ىلإ ةيلوألا داوملا مالتسا نم ،نّيعم جوتنمل ةقبطملا ةيلمعلا

.يئاهنلا جوتنملا لاسرإ ةياغ

تايلمعل يحيضوتلا مسرلا نم عقوملا يف دكأتلا –٥
: جاتنإلا

: )PCCAH( قيرف ىلع بجي

هتنراقمو جاتنإلا تايلمع ريس صحف رارمتساب مايقلا–
ليدعتو زجنملا تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا عم  عقوملا يف
،ءاضتقالا دنع ريخألا اذه

.تايلمعلا هذهل يحيضوتلا مسرلا ديكأت–

: )١ أدبملا( راطخألا ليلحـت –6

: )PCCAH(  قيرف ىلع بجي

لــــكب ةـــطبترملا ةــــنماكلا راــــطخألا عـــيمج دادـــــعتب ماــــــيقلا–
،تايلمعلل يحيضوتلا مسرلا لحارم نم ةلحرم

يــتلا راـــــطخألا دـــــيدحت ضرـــــغب راــــطخألا لـــــيلحتب ماـيــقلا–
ىوتسم ىلإ اهعاجرإ وأ اهتلازإ يرورضلا نم ،اهتعيبط مكحب
.لوبقم

لماوعلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ،راطخألا ليلحت لجأل
: ةيتآلا

 ،راطخألا روهظ فورظو بابسأ •

 ،ةحصلا ىلع راطخألا هذه بقاوع ةروطخ •

.اهروهظ لامتحا وأ راطخألا هذه رتاوت •

.رطخ لك يف مكحتلل اهقيبطت بجاولا تاءارجإلا ديدحت–

: )٢ أدبملا( اهيف مكحتلل )PCC( ةجرحلا طاقنلا ديدحـت –7

مكحتلل ةجرحلا طاقنلا ديدحت )PCCAH( قيرف ىلع بجي
،اـهيلع ةرـــطيسلا نادــــقف ةــــلاح يف ،ةـــيلمع يـــهو .)PCC( اــــهيف
حيحصتل ،جاتنإلا ةيلمع ءانثأ ةقحال ةيلمع يأ يف كردتست نل
ىلع ةلوبقم ريغ رطاخم ىلإ يدؤيس يذلاو جتانلا فارحنإلا

.كلهتسملا ةحص

: )٣ أدبملا( )PCC(  لكل ةجرحلا دودحلا ديدحـت–٨

ةــجرح ةــطقن لـــكل ةـــقفاوملا ةـــجرحلا دودـــحلا دـــيدحت بـــجي
متي ،تالاحلا ضعب يفو .اهيلع قداصملاو )PCC( مكحتلل

.ةنيعم ةلحرمل ةجرح دودح ةدع ديدحت

.سايقلل ةلباق ةجرحلا دودحلا هذه نوكت نأ بجي

ةيلمع عون بسح الامعتسا رثكألا لماوعلا ددحت نأ بجي
:لاثملا ليبس ىلع ،ينعملا جوتنملاو جاتنإلا

)ةدملا وأ( تقولا ،ةرارحلا ةجرد : جاتنإلا ةيلمعل ةبسنلاب–
...ةبوطرلا ،ةيرارح ةجلاعم لكل

ةضومحلا ةجرد ،)wA( يئاملا طاشنلا : جوتنملل ةبسنلاب–
)Hp(، ةيقوذلا ةيوضعلا لماوعلا ،ةجوزللا ،رولكلا دوجو... 

)PCC( مكحتلل ةجرح ةطقن لكل دصر ماظن عضو–٩
: )٤ أدبملا(

رـتاوـتو قرـطـلاو لـئاسوـلا دـيدـحــتــب دصرــلا ماــظــن حــمسي
.ةجرحلا دودحلا مارتحا نامضل تاظحالملا وأ تاسايقلا

يأ فاشتكا ىلع ةرداق ةقبطملا تاءارجإلا نوكت نأ بجي
.مكحتلل نادقف

: دصرلا نم ناعون كانه

ظافحلاب حمسي هنأل ايلاثم ربتعي يذلا رمتسملا دصرلا–
دنع اميس ال ،يلعفلا تقولا يف لخدتلاو دصرلا ليجست ىلع
،ةيحيحصتلا تاءارجإلاب ءدبلا

لوصولا نكمي تاباجإ بلطتي يذلا رمتسملا ريغ دصرلا–
رتاوتب )ققحتلا ةمئاق( ”ال“ وأ ”معن“ عون نم ةعرسب اهيلإ

.ددحم

ةـيـئاــيزــيــفلا لــماوـعــلا تاــفوــشك ذــخأــب ماـيــقـلاـب ىصوــي
،عرـسأ نوــكـي اـهـب ماــيـقلا نأل لوألا ماـــقملا يــف ةـيـئاــيميـكلاو
.ةيجولويبوركملا براجتلا ءارجإ لبق كلذو

طاقنلا دصر نع ةجتانلا تافوشكلا عيمج نوكت نأ بجي
صاــــخشألا وأ صـــخشلا نـــم ةاــضمم )PCC( مـــكحتلل ةــــجرحلا
يلوؤـــــسم دـــحأ فرـــط نـــم اذــــكو دـــصرلا تاـــيلمعب نيـــفلكملا
.ةأشنملا

اهذاختا بجاولا ةيحيحصتلا تاءارجإلا ديدــحـت–٠١
ةـطـقــنــلا ىلع ةرــطــيسلا مدــع نــع دصرــلا فشكــي اــمدــنــع
: )٥ أدبملا( نّيعملا )PCC( مكحتلل ةجرحلا

ةجرح ةطقن لكل ةصاخ ةيحيحصت تاءارجإ عضو بجي
ةطقنلا نأب تاءارجإلا هذه نمضت نأ بجيو .)PCC(  مكحتلل
نأ بــــــجيو .دـــــيدج نـــم اـــهب مــــكحتم )PCC( مـــــكحتلل ةــــــجرحلا

 .قباطملا ريغ جوتنملل ةصصخملا ةهجولا ،اضيأ نمضتت

ماــظن تالــجــس يــف ةذخـتـملا تاءارــجإلا قـــــيـثوـــــت بـجــي
)PCCAH(.
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ماـظـن نأ نـم دـكأتـلـل قـقـحـتـلا تاءارــجإ قــيــبــطــت–١١
)PCCAH( ةيلاعفب لمعي )6 أدبملا( :

تاءارجإلا قيرط نع ققحتلل )PCCAH( ماظن عضخي نأ بجي
ةــــطخ عــــم هتقباطم ديدحت ىلإ تاءارجإلا هذه فدهتو .ةدعملا
)PCCAH(، ةزهجأ ةـــبقارم تاءارـــجإ : لاـــثملا لـــيبس ىلـــع
.تانّيعلا عاطتقاو سايقلا

ماظن ىلع قيدصتلل ايفاك تاققحتلا رتاوت نوكي نأ بجي
)PCCAH(. 

فلكملا صخشلا ريغ صخش لبق نم ققحتلا ءارجإ بجي
مايقلا رذعتي امدنعو .ةيحيحصتلا تاءارجإلاو دصرلا ءارجإب
ققحتلا ءارجإ نكمي ،ةأشنملا لخاد ققحتلا ةطشنأ ضعبب

وأ اهل نيعبات ريغ نيصصختم ةطساوب ةأشنملا ةحلصمل
.ةلهؤم ىرخأ فارطأ

تافوشكلاو تاءارجإلا عيمج زربي فلم ليكشت –٢١
: )7 أدبملا( اهقيبطت اذكو ئدابملا هذهب ةقلعتملا

قيبطتلا تابثإل تالجسو تافلم ليكشتب رمألا قلعتي
.ةأشنملا يف )PCCAH( ماظن ئدابمل لاعفلا

لــهسيل ةــطيسب تالـــجسلاو تاــــفلملا هذـــه نوـــكت نأ بـــــجي
.اهلالغتسا

تاءارـجإلا : لـثـم قـئاــثوــلا عــيــمــج ةــفشرأب ماــيــقــلا بجــي
يتلا ةيجراخلا قئاثولاو تاليجستلاو ةيتايلمعلا قرطلاو

هذـــه نوـــكـــت نأ بجــــيو )PCCAH( ماـظـن ذـيـفـنــتــل اــهــعضو مت
 .ةباقرلا تاطلس فرط نم اهيلع عالطالل ةحاتم قئاثولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ـه٢٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج7٠7١  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس يفناج١٣ 20

يف خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذــــلا2٠٠2 ةـــنس رــــبمسيد12 قــــفاوملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يــف خرؤــملا28-٤٠ مــقر يذيـــفـنتلا موــسرـملا ىضــتــقـمبو–
ددحي يذلا٤٠٠2 ةنس سرام81 قفاوملا٥2٤1 ماع مرحم62

يــتلا تآـــشنملل يـــحصلا داـــمتعالا حـــنم تاـــيفيكو طورــــش
تاذو ةيناويحلا تاجوتنملاو تاناويحلاب اهطاشن طبتري
،ممتملا ،اهلقن اذكو يناويحلا ردصملا

يف خرؤملا76-٥٠ مــقر يذـيـفـنـتـلا موــسرــملا ىـضــتقمبو–
٥٠٠2 ةـنس رـياــنــي٠3 قـــفاوملا٥2٤1 ماـــــع ةـــــجحلا يذ٠2
ديدحتو ةيئاذغلا ةنودملل ةينطولا ةنجللا ءاشنإ نمضتملاو
،اهميظنتو اهماهم

يف خرؤملا973-11مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا71٠2 ةنس ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،هنم7٥ةّداملا اميسال ،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

يف خرؤملا821-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم7٥ ةداــملا ماــكـحأل اــقـيـبـطــت : ىلوألاةّداملا
قفاوملا83٤1 ماع بجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو71٠2 ةنس ليربأ11
ةنسحلا قرطلا ةلدأ ىلع ةقداصملا تايفيكو طورش ديدحت

ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل
  .)PCCAH( ةجرحلا

ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ةلدأ دادعإ طورش ددحت:٢ ةّداملا
ةجرحلا ةبقارملا طاقنو راطخألا ليلحت ماظن ئدابم قيبطتو
:يتآلا وحنلا ىلع ،)PCCAH( اهيف مكحتلل

جاـــتنإلا ةـــبعش ســـفنل مــــهتايعمج وأ/و نوــــينهملا موــــقي–
يذيفنتلا موسرملا ماكحأ مارتحا لظ يف ليلدلا عورشم دادعإب
ليربأ11 قفاوملا83٤1 ماــع بــجر٤1 يف خرؤملا٠٤1-71 مــقر

تاــــــــنّودم ىلإ داـــــــنتسالابو ،هالــــــــعأ روــــــــكذــملاو71٠2 ةــــــنس
،ةيئاذغلا ةنّودملاب ةلصلا تاذ تاسرامملا

ةعساو ةراشتسا عوضوم ليلدلا عورشم نوكي نأ بجي–
ةفلكملا ةيرازولا رئاودلاو ةينعملا بعشلا وأ ةبعشلا يينهمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٥١يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
طورش ددحي ،٠٢٠٢ ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا٢٤٤١
ةـــنسحلا قرـــطلا ةـــلدأ ىلـــع ةــــقداصملا تاــــيفيكو
راطخألا ليلحـت ماـــظن ئداـــبم قـــيبطتو ةـــفاظنلل

.)PCCAH( اــهيـف مــكحتلل ةــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو

–––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف  خرؤملا361–٠2 مــقر يساــئرــلا  موــسرـملا  ىـضـتـقمب–
٠2٠2 ةــــــــنس وـــــينوي32 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــــع ةدــــــعقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو
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ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا عمقو كلهتسملا ةيامحب
تاـــــئيهلاو يـــنعملا لاـــجملا يفنيــــصتخم ،ءاـــضتقالا دـــــنعو
 .ةينعملا ىرخألا

اقباطم ليلدلا عورشم ىوتحمو لكش نوكي نأ بجي
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف ةددحملا تابلطتملل

عورــــشم ىلــــع ةــــقداصملا بــــلط هــــجوي نأ بـــــجي :٣ةّداملا
ةــبعش بـــسح ،مــــهتايعمج وأ/و نييـــــنهملا فرـــط نـــم لـــيلدلا
.ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر ىلإ ،جاتنإلا

خــسن نــمٍفاـــك ددـــعب اـــقفرم بـــلطلا اذـــه نوـــكي نأ بـــجي
.ينورتكلإلاو يقرولا هيلكش يف ليلدلا عورشم

ءاــــضعأ لــــبق نـــم لـــيلدلا عورــــشم  ةــــسارد  مـــــتت :٤ةّداملا
نيينهملا لثمم روضحب ةـــيئاذغلا ةـــنّودملل ةـــينطولا ةــــنجللا
.هيلع ةقفاوملا  فدهب  مهتايعمج وأ /و نيينعملا

نـــم اـــهنع رــــبعملا ءارآلاو تاـــــظحالملا لـــــسرت:٥ةّداملا
لـبـق نـم ةـيـئاذـغـلا ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنــجــلــلا ءاضعأ فرــط
دصق مهتايعمج وأ/و نيينهملا لثمم ىلإ هلثمم وأ اهسيئر
.اهب لفكتلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ/و نوينهملا لسري:6ةّداملا
ةنجللا سيئر ىلإ ليلدلا عورشمل ةححصملا ةخسنلا ،جاتنإلا
اهيلع صوصنملا لاكشألا سفن يف ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا

.اهيلع ةقداصملاو اهتسارد ةداعإل ،هالعأ3ةّداملا يف

،لـيلدلل ةــــيئاهنلا ةــــخسنلا ىلــــع ةــــقداصملا مــــتي :7ةّداملا
،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا ءاضعأ فرط نم ةانبتملا

.هلثمم وأ اهسيئر نم ررقمب

.ررقملا اذهب مهتايعمج وأ /و نيينهملا راطخإ متي

.رارقلا اذـهب يــناثلا قـــحلملا يف ررـــقملا اذـــه جذوـــمن ددــــحي
.هيلع قداصملا ليلدلا يف ررقملا اذه جردي نأ بجيو

: مهتايعمج وأ/و نوينهملا موقي نأ بجي :٨ةّداملا

،نيينعملا مهئاضعأ ىلع هيلع قداصملا ليلدلا رشنب–

ةـــيـقروــلا هـيــتــخـسن يــف هـيــلـع قداـصـملا لـــيـــلدــلا لاــسرإ–
عـمــقو كلــهـتسملا ةـياـمـحب ةــفـلـكملا تارازوــلل ةـيـنورــتكلإلاو
.ةعانصلاو ةحالفلاو ةحصلاو شغلا

ةبعش بسح ،مهتايعمج وأ /و نيينهملا نكمي :٩ةّداملا
تاريغتلا ببسب هيلع قداصملا ليلدلا ةعجارم بلط ،جاتنإلا
.ةيجولونكتلا وأ ةيملعلا وأ ةيميظنتلا

قداصملا ليلدلا نييحت بلط ،اضيأ  ةينعملا تارازولا نكمي
.هالعأ ةروكذملا بابسألا سفنل هيلع

ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا سفنل ليلدلا نييحت عضخي
.هيلع ةقداصملاو هدادعإب

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرـــــجلا يف رارـــــقلا اذـــــــه رـــــــــشني :٠١ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس ربمسيد

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيآ تاحرف

 ةحالفلا ريزو
ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

لوألاقـــــــحلملا

  عورشم نومضمو لــكشب ةــقلعتملا تابلطتملا

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد

)PCCAH( ماظن

ةـــــنسحلا قرـــــطلا لـــــيلد عورـــــشم دادــــــعإ عـــــضخي نأ بــــجي
: ةيتآلا تابلطتملل)PCCAH( ماظن ئدابم قيبطتو ةفاظنلل

: ةماع ةمدقم –١

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع ءزجلا اذه لمشي

،ليلدلا فادهأ–

،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل ماع ضرع–

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد حرتقي نأ بجي–
قيبطت دصق اذهو ،ذيفنتلا قرطو لئاسولا )PCCAH( ماظن
يحصلا نــمألا فادــهأل ةــباــجــتسالاو هــب لوــمــعملا مــيــظــنــتـــلا
 ،ةينعملا جاتنإلا ةبعشل رظنلاب ةيئاذغلا داوملل

ةــبــعش يف نيلــخدــتملا لـــك ىلإ لـــيـــلدـــلا هـــجوـــي نأ بجـــي–
 ،ةينعملا جاتنإلا

ةءورــقــم لــيــلدــلــل ةراــتــخملا ةــبراــقملا نوـــكـــت نأ بجـــي–
 .ةبقارملا حلاصمو نيينهملا فرط نم ةموهفمو حوضوب

: ليلدلا قيبطت لاجم –٢

،صوصــخلا ىلـع لـيـلدــلا قيـبـطت لاجــم نــمضـتي نأ بــجـي
:يتأي ام

،ليلدلا اهلمشي يذلا جاتنإلا ةبعش لاجم–
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يناثلا قـــــــحلملا

ىلع ةقداصملا نمضتملا ررقملا نم جذومن

 ئدابم قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا  ليلد

)PCCAH( ماظن

نمضتي ،................يفخرؤــــم ................مقر ررقم
 ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد ىلع ةقداصملا

 راطخألا ليلحـت ماظن ئدابم قيبطتو

)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا طاقنو

....................................................:جاتنإلا ةبعش–

،ةيئاذغلا ةنّودملل ةينطولا ةنجللا سيئر نإ

يـف خرؤـملا76–٥٠ مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىـضـتــقــمب–
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا٥2٤1 ماع ةجحلا يذ٠2
اـهـماـهـم دــيدـحتو ةـيـئاذـغـلا ةــنّودــمـلل ةـينـطوـلا ةـنـجـللا ءاـشـنإ

،اهـمـيظـنـتو

عيبر٥1 يف خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا ىضتقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا

ةــــنسحلا قرــــطــــلا ةـــــلدأ ىلع ةـــــقداصملا تاـــــيـــــفـــــيـــــكو طورش
طاــقــنو راــطــخألا لــيـــلحت ماــظــن ئداــبــم قــيــبــطــتو ةــفاــظــنــلــل
،هنم7 ةداملا اميس ال،)PCCAH( ةجرحلا ةبقارملا

ةـنّودـمـلـل ةـيـنـطوـلا ةـنـجـلــلا عاــمــتــجا جئاــتــن ىضتــقمبو–
...............................خيراتب دقعنملا ،ةيئاذغلا

: يتأي ام رّرقي

: ةديحو ةدام

خرؤملا كرتشملا يرازولا رارقلا نم7 ةداملا ماكحأل اقيبطت
٠2٠2 ةنس ربمسيد لوأ قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٥1 يف

قيبطتو ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا ليلد نإف ،هالعأ روكذملاو
ةـــجرحلا ةـبــقارـملا طاــقــنو راـطـخألا لــيـلــحت ماــظـن ئداــبـم
)PCCAH( ةــبعـشب قــلـعــتملا...................................................
 .هيلع اقداصم ،)جاتنإلا ةبعـش ةـيـمـسـت نييــعـت(

ةينطولا ةنجللا سيئر عيقوت

ةيئاذغلا ةنّودملل

،ةينعملا وأ ينعملا تاجوتنملا وأ جوتنملا–

.جاتنإلا قرط وأ ةقيرط–

: ةمدختسملا تاحلطصملا –٣

لـــــيلدلا يف ةـــــمدختسملا تاــــحلطصملا نوـــــكت نأ بـــــجي–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا عم ةقفاوتم

ةـــــــلمعتسملا تادرــــــفملاو فـــــيراـــعتلا نوــــــكت نأ بــــــجي–
.ةينعملا جاتنإلا ةبعشب ةطبترم

: ضرعلا –٤

احضاوو اقسانتم هريرحتو ليلدلا ىوتحم نوكي نأ بجي–
اميس ال ،لــــيلدلا اذـــــهب نييـــــنعملا نييـــــنهملل ةـــــــبسنلاب ايلــــمعو
،سرهف دوجوب

نم اءزج ةيفارغويلببلا عجارملا ةمئاق نوكت نأ بجي–
 .ليلدلا

: ليلدلا لكش –٥

يقرولا هيلكشب هيلع قداصم لـيلد لــــك رـــشني نأ بــــجي–
.مهتايعمج وأ/و نيينهملا فرط نم ينورتكلإلاو

: )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا –6

لكشب )HPB( ةفاظنلل ةنسحلا قرطلا حضوت نأ بجي–
نإ ،ةيعقاو ةلثمأ ةطساوب اهحاضيإو ةقدب اهفصوو حيحص

،كلذ نكمأ

تامولعملاب ريكذت وأ تازاجنإلل ةلثمأ ءاطعإ نكمي–
باـسح قرـطو رــيهطتلاو فـــيظنتلا نــــع ةـــقاطب( ةــــيساسألا
لـــجأ نــم لـيــلدـلا قـحــلم يــف )خـلإ....... ةـيرارحلا سـيياــقـملا
.مهفلا ىلع ةدعاسملا

 : )PCCAH( ماظن ئدابم قيبطت –7

ماــظــنــل )7( ةــــعـــــبسلا ئداـــــبملا لـــــيـــــلدـــــلا حضوـــــي نأ بجـــــي
)PCCAH( كرــتشملا يرازوــــلا رارـــقلا يف اـــهيلع صوــــصنملا
.ماظنلا اذهب قلعتملا

: ةلثمأ –٨

ةـقــيــقد نوــكــت نأ بجــي ةــلــثــمأب لــيــلدــلا حضوــي نأ نــكــمــي
عـقاوـلا ضرأ ىلع ةـلوــهسب اــهدــيسجت نــكــمــيو ةــيــحــيضوــتو
.هقحلم يف اهضرع نكمي هيلعو ،ليلدلا ةءارق قيعتّ الأ بجيو

: ةقبطملا ةيميظنتلا عجارملا –٩

ةـــيـــمـــيـــظـــنـــتـــلا صوصنـــلــــل ءزجلا اذــــه يف راشي نأ بجــــي
.ةقبطملا
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-299 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r r2016 يـحـدد شروطيـحـدد شروط

وكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــةوكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــة
لــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــراتلــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.تنظيف هذه اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقــريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

rناجمHالصناعة وا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق
بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr اHـعـدّلr ال سـيـمـا اHـادة 7

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في  8 شــعـــبــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممHعدل واHا rستوردةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-210 اHؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 28 يـولـيـو سـنـة
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2004 الـــذي يــحــدد كــيـــفــيــات ضــبـط اHــواصــفــات الـــتــقــنــيــة

لـلــمـغــلـفــات اخملـصــصــة الحـتــواء مـواد غــذائـيــة مـبــاشـرة أو
rأشياء مخصصة لألطفال

- و�ـقتـضى 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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-468 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

rووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

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

rنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

rواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـديد شـروط وكيـفـيات اسـتعـمال األشـياء والـلوازم
اHــوجــهــة Hالمـــســة اHــواد الــغــذائــيـــةr وكــذا مــســتــحــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــطـــبق أحــكــام هــذا اHـــرســوم عــلى األشــيــاء
والـلـوازم اHــوجـهـة Hالمـســة اHـواد الـغـذائـيــة اHـسـمـاة أدنـاه
"األشياء واللوازم" التيr في حالة اHنتوجات النهائية :

rواد الغذائيةHالمسة اH تكون موجهة -

- تــكـون مـالمـسـة لــلـمــواد الـغــذائـيــة ومـصــمـمــة لـهـذا
rالغرض

- �ـكن مـنـطـقـيــا تـوقع مالمـسـتـهــا لـلـمـواد الـغـذائـيـة
ضمن الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالها.

اHاداHادّة 3 : : تستثنى من مجال تطبيق هذا اHرسوم :

rقدمة كمنتوجات عتيقةHاألشياء واللوازم ا -

- أشـيـاء ولـوازم الـتـلـبـيس والـطالء كـلـوازم تـلبـيس
قـــشــرات األجـــبــان أو اHـــنـــتــوجـــات الـــلــحـــمــيـــة الـــنــيـــئــة أو
اHطـهية أو الـفواكهr التـي تشكل جـزءا من اHواد الغـذائية

rوادHوالقابلة لالستهالك مع هذه ا

rالــعـمـومــيـة أو اخلـاصـة rـوجـودة حــالـيـاHـنــشـآت اHا -
اHوجهة لتوزيع اHاء الصالح للشرب.

اHاداHادّة ة 4 :  : يقصد في أحكام هذا اHرسوم �ا يأتي : 

- شيء ولــــــوازم :- شيء ولــــــوازم : كـل جتــــــهــــــيــــــز وعـــــــتــــــاد ومــــــعــــــدات
وتـغــلـيـف وكل آلـة أخــرىr مـهـمــا كـانـت اHـادةr مـوجــهـة في

استعمالها العادي Hالمسة اHواد الغذائية.

- مستـحضر الـتنظيف :- مستـحضر الـتنظيف : كل منـتوج �لك خصائص
الــتــنـــظــيف أو الــتــطــهــيــر يــســـتــعــمل وحــده أو مــركــبــا مع
منـتـوج أو منـتوجـات أخـرى قصـد زيادة فـعـاليـتهr �ا في
ذلك اHـنـتـوجـات اHـوجـهـة لـتـحـسـY الـغـسل بـعـد اسـتـعـمال

منتوجات التنظيف أو التطهير.

- تـتــبع اHــسـار :- تـتــبع اHــسـار : الــقـدرة عــلى تــتــبع مــسـار شيء أو
لوازم خالل جـميع مـراحل الصـنع واالسـتيـراد والتـحويل

والتوزيع.

- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع :- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع : الـطـرق الـتي تـضمن أن
األشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي
تـــكـــون مــطــابــقـــة لــلــقــواعــد اHـــطــبــقــة عــلـــيــهــا وHــواصــفــات
rالئـــمــة لالســتــعـــمــال الــتي تــكـــون مــوجــهــة لهHالــنـــوعــيــة ا
بـحـيث ال تــسـبب تـغـيــيـرا غـيـر مـقــبـول في تـركـيب اHـواد

الغذائية أو إفساد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

القسم األولالقسم األول
األشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائيةاألشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائية

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن تكون األشياء واللوازم اHوضوعة
في السوقr ضمن الـشروط العادية لالسـتعمال أو اHمكن
تـــوقــعـــهـــاr مـــضــمـــونـــة وتـــتــوفـــر عـــلى األمن بـــالـــنــظـــر إلى
االسـتـعــمـال اHـشـروع اHـنــتـظـر مـنــهـاr وأن ال تـلـحق ضـررا

بصحة اHستهلك وأمنه ومصاحله.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـجب أن تــصــنع األشــيـاء والــلــوازم احملـددة
في اHــادة 4 أعالهr فـــقط مـن مــركـــبـــات ال تــشـــكل أي خـــطــر

على صحة اHستهلكY وأمنهم.
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7 :  : يــجب أن تــصــنع األشــيــاء والــلــوازم طــبــقــا اHـاداHـادّة  
لـلـطـرق احلـسـنـة حـتى ال تـنـقل إلى اHـواد الـغـذائـيـةr ضـمن
الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالهاr مركبات بكمية

قابلة Hا يأتي : 
rستهلكHأن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة ا -

rأن حتدث تغييرا غير مقبول في تركيبها -
- أن تفسد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

اHـاداHـادّة  8 :  : تـعــتـبـر األشــيـاء والـلـوازم كــمـا هي مـحـددة
في اHادة 4 أعالهr تلك التي تصنع من اللوازم اآلتية : 

- اHـــــواد الـــــبـالســـــتـــــيـــــكـــــيـــــة �ـــــا في ذلـك الـــــبـــــرنـــــيق
rوالتلبيس

rالسيليلوز اجملدد -
rطاطHاإليالستومير وا -

rغيرة لأليوناتHالراتنجات ا -
rاألوراق والكرتون -

rاخلزف -
rالزجاج -

rعادنHعادن ومزيج اHا -
rYاخلشب �ا في ذلك الفل -

rنتوجات النسيجيةHا -
rYوشمع ميكرو كريستال Yشمع البراف -

rطبعةHحبر ا -
rالسيليكون -

- الغراء.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : حتـــــدد اخلــــصـــــائص اHـــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــاألشـــــيــــاء
والــــلــــوازم اHـــذكــــورة فـي اHـــادة 8 أعـالهr �ـــوجـب قـــرارات
مـــشـــتــركـــة بـــY الـــوزراء اHـــكـــلـــفــY بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتــهـــلك
وبــالـــصـــنــاعـــة وبـــالــصـــحـــة وبــالـــفالحـــة وبـــاHــوارد اHـــائـــيــة

وبالبيئةr التي حتدد على اخلصوصr ما يأتي :

1 - قــــائــــمـــــة اHــــواد اHـــــرخص بــــهـــــا لــــصــــنـع األشــــيــــاء
rواللوازم

rوادH2 - معايير نقاوة هذه ا

 rوادH3 - الشروط اخلاصة الستعمال هذه ا

4 - احلــــدود اخلــــاصــــة النــــتــــقــــال بــــعض اHــــركــــبـــات أو
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHمجموعات ا

5 - احلـد اإلجـمـالي النـتـقـال اHركـبـات أو مـجـمـوعات
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHا

6 - الـــــتــــدابـــــيــــر الــــتـي تــــهـــــدف إلى حـــــمــــايـــــة صــــحــــة
اHــسـتـهـلك مـن األخـطـار احملـتــمـلـة الـتي �ــكن أن تـنـتج من

rالمسة عن طريق الفم مع األشياء واللوازمHا

7 - الـتـعلـيـمات الـتي تـسـمح بضـمـان احتـرام أحـكام
rادة 7 أعالهHا

8 - الـــقــواعـــد األســاســـيــة الـــضــروريـــة لــلـــتــحـــقق من
احـترام األحـكـام اHنـصوص عـليـهـا في النـقاط 4 و5 و6 من

rادةHهذه ا

9 - الـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـاقــتـطــاع الـعــيـنـات ومــنـاهج
التحـليل الضـرورية لـلرقابـة والتـأكد من احتـرام األحكام

اHنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه اHادة. 

اHـاداHـادّة ة 10 : : حتت طـائـلـة الــعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول بـــهـــمـــاr �ــنـع الــبـــيع
والــصـــنع واالســتـــيــراد واحلـــيــازة بــقـــصــد الـــبــيع لـألشــيــاء
والــلــوازم غـيــر اHــتــحــصل عــلــيــهــا طــبـقــا لــلــطــرق احلــســنـة
لـلصـنع الـتي تـشـكلr ضـمن الشـروط الـعـادية أو اHـتـوقـعة

.YستهلكHخطرا على صحة ا rالستعمالها

اHاداHادّة ة 11 :  : يجب أن تصـنع األشياء واللوازم وتخزن
وتـــنــــقل وتــــوضع لــــلــــبـــيـع ضـــمـن الـــشــــروط الــــتي حتــــتـــرم

القواعد اHطبقة في مجال النظافة والبيئة. 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــلــــزم مــــصــــنــــعــــو ومــــســــتــــوردو األشــــيـــاء
واللـوازم بـتقـد� شـهـادة مطـابـقـة مسـلّـمـة من طرف هـيـئة
معـتـمـدة تـثبت مـطـابـقـتهـا لـلـمـتطـلـبـات اHـنصـوص عـلـيـها

في هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : ال �ـكـن أن تـوضع في الــسـوق إالّ األشـيـاء
والــــــلـــــوازم احملــــــددة في اHـــــادة 4 أعـالهr الـــــتـي حتـــــمـل عـــــلى
وسـمـهـا وعـلى فـواتـيـر بـيـعهـا وكـذا عـلى وثـائـقـهـا اHـرافـقة

بيان "للمالمسة الغذائية". 

اHاداHادّة ة 14 :  : يجب أن تكون األشـياء واللوازم اHصنعة
أو اHـسـتـوردة اHـوجـهـة لـلـمالمـسـة احلـصـريـة لـبـعض اHـواد
الـغــذائـيــة بـســبب تـركـيبـهـا وعطـالـتهـاr مـرفقـة بـفواتـير
و/ أو وثــائق حتـــمل بــيـــان "لــلـــمالمــســـة احلــصـــريــة مع ..."

متبوعا باسم جنس هذه اHواد.

r13 و14 أعاله YــــادتـــHــــادّة ة 15 :  : ال تــــطــــبق أحــــكـــام اHــــاداHا
عـلى األواني واألوعـيـة اHـستـعـمـلـة في الـطـبخ الـتي تـكون

بطبيعتها موجهة Hالمسة اHواد الغذائية.
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اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يــــجــب أن حتــــمـــل األشــــيـــــاء والــــلـــــوازم
الـــتــي تــبــــدو أنــهــا مـــوجــهــــة بــطــبــيــعـــتــهــا Hالمــســة اHــواد
الغذائية ولـكنهــــا ال تستجـيب للشروط احملددة في اHادة
6 أعالهr بـيـان "ال �ـكن أن تالمس اHـواد الـغـذائـيـة" مـحرر

بطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

اHــــــاداHــــــادّة ة 17 :  : يــــــجب أن يـــــــســــــتــــــجـــــــيب وسـم األشــــــيــــــاء
والــلــوازم وعــرضــهــا لــلــمــتــطــلــبــات اHـنــصــوص عــلــيــهــا في
الـــتــشــريع والــتــنــظــيـم اHــعــمــول بــهــمــا في هــذا اجملــال وأالّ

يؤدي إلى تضليل اHستهلك.

18 : : يـــجـب فـــصل بــــيـــانـــات الـــوسم اHــــتـــعـــلـــقـــة اHــاداHــادّة ة 
باألشياء واللوازم عن البيانات اHرتبطة باHادة الغذائية

اHالمسة لهذه األشياء واللوازم.

اHـاداHـادّة ة 19 : : يــجـب أن تـــرفق األشـيـاء والــلـوازم الـتي
rــواد الـغــذائـيــة أثـنــاء تـســويـقــهـاHالمــسـة اH لم تــوضع بـعــد

بالبيانات اآلتية :

1 - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم : - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم :

- إما بـيـان "لـلـمالمـسـة الـغذائـيـة" أو "مـنـاسـبـة Hادة
r"غذائية

rإما بيان خاص يتعلق باستعمالها -

- إمــا الــرمــز (كــأس وشــوكـة) اHــرفـق بــاHـلــحـق بــهـذا
rرسومHا

- وإذا أمكنr الـتعـليـمات اخلـاصة الواجـب احتـرامها
من أجل استعمال مؤمن ومالئم.

2 - البيانات اHتعلقة باHصن - البيانات اHتعلقة باHصنّعY واHستوردين :عY واHستوردين :

- االسم أو عـــــنــــوان الـــــشــــركـــــة والــــعـــــنــــوان أو مـــــقــــر
الشركة.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـجب أن يــظـهــر الـرمـز اHــذكـور في اHـادة
19 أعاله واHــرفـق بــاHــلـــحق بـــهــذا اHــرســـومr عــلـى األشــيــاء

والـــلـــوازم بـــصــــورة جـــلـــيـــة ومـــرئــــيـــة بـــوضـــوح ومـــقـــروءة
ومتعذر محوهـاr وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـجـب وسم الـبــيـانــات اHـذكــورة في اHـادة
19 أعالهr بـطــريـقــة تـســمح بـتــحـديــد تـتــبع مـســار األشـيـاء

والـــــلــــوازمr وذلــك طــــبـــــقــــا لــــلــــتـــــشـــــريـع والــــتـــــنـــــظــــيـم
اHــــعـــــمــــول بــــهـــــمــــا فـي مــــجــــال إعـالم اHــــســـــتــــهــــلـك وحــــسب

الكيفيات اآلتية : 

1 - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي : - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي :

- إما عـلى بطـاقة مـوضوعـة على األشـياء أو الـلوازم
rأو على تغليفاتها

- وإمــا مـــبـــاشـــرة عــلـى األشــيـــاء أو الـــلــوازم أو عـــلى
تغليفاتها.

: Yوجهة للمهنيHاألشياء واللوازم ا - : Yوجهة للمهنيH2 - األشياء واللوازم ا

rعلى البطاقات أو التغليفات -

rأو وضعها مباشرة على األشياء أو اللوازم -

- أو على الوثائق اHرافقة.

القسم الثانيالقسم الثاني
مستحضرات التنظيفمستحضرات التنظيف

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـجب أالّ حتـتـوي مــسـتـحـضـرات تـنـظـيف
األشياء والـلوازم عـلى مركـبات تـشكل خـطرا أو مـخاطرة
عـلـى صـحـة اHـسـتــهـلـكـY وأمـنــهمr كـمـا يـجـب أن تـسـتـعـمل

حسب توافقها مع االستعمال اHوجهة إليه.

اHاداHادّة ة 23 :  : يجب أن تستـعمل مستحـضرات تنظيف
األشـيـاء واللـوازم طـبـقا لـلـتـعـليـمـات اHـسجـلـة عـلى الوسم

من أجل تفادي كل أخطار تلوث اHواد الغذائية.

اHـاداHـادّة ة 24 : : يـجب أن تــخـزن مــسـتــحـضــرات تـنــظـيف
األشــــيــــاء والــــلــــوازم في أمــــاكن مـالئـــمــــة ومــــوجــــهــــة لــــهـــذا

الغرض.

rـركـباتHـركبـات أو مـجـموعـات اHـادّة ة 25 : : تـرفق اHـاداHا
عـــنــد االقــتـــضــاءr بـوثــائق تـتـضــمن اHـعـلــومـات اHـتــعـلـقـة

بـما يأتي : 

rمعايير نقاوتها -

- تــركـيـزاتــهـا الــقـصـوى والــدنـيـا فـي مـسـتــحـضـرات
rالتنظيف

- شروط استعمالها. 

حتـدد اHركبـات أو مجموعـات اHركبـات اHرخص بها
في مــســتــحــضــرات تــنـــظــيف األشــيــاء والــلــوازمr �ــوجب
قـرار مــشـتـرك بـY الــوزراء اHـكـلـفــY بـحـمـايـة اHــسـتـهـلك

وبالصناعة وبالصحة وباHوارد اHائية وبالبيئة.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يــجب أن يـســتـجــيب وسم مــسـتــحـضـرات
تنـظـيف األشيـاء والـلوازم لـلـمتـطـلبـات اHـنصـوص عـليـها
في الـتــشــريع والـتــنـظــيم اHـعــمــول بـهــمـا في مــجـال إعالم

اHستهلك.
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القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : يــــجب أن يــــكـــون تــــتــــبع مــــســـار األشــــيـــاء
والـلـوازم مـضـمـونـا في جـمـيع مـراحل الـوضع لالسـتـهالك
قـصـد تـسـهـيل الـرقـابة وسـحب األشـيـاء والـلـوازم اHـعـيـبة

وإعالم اHستهلكY وكذا حتديد اHسؤوليات.

اHــاداHــادّة ة 28 : : كل إخـالل بــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يـــعــاقب
عـلـيه طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـاr ال سـيـما
أحـكـام الـقـانـون رقم 09-03 اHـؤرخ في 29 صــفـر عـام 1430

اHوافق 25 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 29 : : تــلـــغـى أحــكــام الـــمــرســوم الــتـــنــفــيــذي
رقــم 91-04 اHــــــــــؤرخ فـي 3 رجـب عــــــــــام 1411 اHــــــــــوافـق 19
يــنـــايــر ســـنــة 1991 واHــتـــعــلق بـــاHــواد اHـــعــدة لـــكي تالمس

األغذية و�ستحضرات تنظيف هذه اHواد.

اHـاداHـادّة ة 30 : : تـدخل أحــكـام هـذا اHـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرسمية.

اHادة اHادة 31 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
رمز اHالمسة الغذائيةرمز اHالمسة الغذائية



٦3  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش3
21م٩١٠٢ ةنس وينوي٦

ةراجتلا ةرازو

٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
صـــــــئاصخلا ددــــــحي ،٩١٠٢ ةــــــنس يـــــفناج٦١ قــــــفاوملا
فزخلا نــــم ةــــعنصملا مزاوــــــللاو ءاــــيشألاب ةـــــقلعتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

52 يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نـــــــمضتملاو٧١٠2 ةـــنس تــــشغ٧١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــــع ةدـــــــعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو–
قـلعتملاو٠٩٩١ ةـــــنس رــــياني٠٣ قـــــفاوملا٠١٤١ ماـــــع بــــــجر٣

،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

8 يف خّرؤملا5٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةــــنس رـــــياربف2١ قــــــفاوملا2١٤١ ماــــــع ناـــبعش
لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملا و

خّرؤــملا٣5٤-2٠ مـــقر يذـــيفنتلا موــــسرملا ىــــضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس رـبمسيد١2 قــــفاوملا٣2٤١ ماـــع لاّوـــش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي
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: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةداملا

ءايشألا: فزـــــــــخلا نـــــم ةــــــــــعنصملا مزاوـــــــــللاو ءاـــــيشألا–
ةيلاع ةبسن عم ةيوضعلا ريغ داوملا طيلخ نم ةعنصملا مزاوللاو
تايمك اهل فاضت نأ نكمي يتلا تاكيليسلا وأ نيطلا نم امومع
مزاوللاو ءايشألا هذه ليكشتً الوأ متيو .ةيوضعلا داوملا نـم ةليلق
يـــهطلا قـــيرط نـــع ةـــمئاد ةــــفصب هـــيلع لــــصحتملا لــــكشلا تــــبثيو
.ةنيزم وأ/و ةيلطمو ةججزم نوكت نأ نكميو

ةداملا دلقي يبيرجت طسو : ةيئاذغلا ةداملا يكاحم–
مزاوللا نم داوملا لاقتنا هريثأت لالخ نم ثدحي يذلا ةيئاذغلا
 .ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا لـــــقنت ال نأ بـــــجي:3 ةداملا
تاجوتنملا ةلاح يف ،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا فزخلا نم
صاصرلا نم تايمك ةيئاذغلا داوملا اهتسمالم دنع ،ةيئاهنلا

: هاندأ ةنّيبملا دودحلا نم ربكأ مويمداكلاو

ءايشألاو ءلملل ةلباقلا ريغ مزاوللاو ءايشألا: ىلوألا ةئفلا
نيب ساقملا يلخادلا اهقمع نوكي يتلا ءلملل ةلباقلا مزاوللاو
وأ لقأ ايلعلا ةفاحلا ربع رمي يذلا يقفألا ىوتسملاو ةطقن ىندأ
: مم52 يواسي

،2مد/غلم8,٠ : صاصرلا –

.2مد/غلم٧٠,٠ : مويمداكلا –

نــيزختلا ةـــيعوأو ةـــئبعتلاو خــــبطلا يناوأ: ةـــيناثلا ةئفلا
: تارتل )٣( ةثالث نم ربكأ ةعس تاذ

،ل/غلم5,١ : صاصرلا –

.ل/غلم١,٠ : مويمداكلا –

ةلباقلا ىرخألا مزاوللاو ءايشألا لك : ةثلاثلا ةئفلا
: ءلملل

،ل/غلم٠,٤ : صاصرلا –

.ل/غلم٣,٠ : مويمداكلا –

نم ةعنصملا مزاوللا وأ ءايشألا نوكت امدنع :٤ ةداملا
زواجتي ال نأ بجيف يفزخ ءاطغب دوزم ءاعو نم ةنوكم فزخلا
هالـــــعأ٣ ةداـــــملا يف ةــــنيبملا دودــــــحلا موـــــيمداكلا وأ/و صاــــــصرلا
.هدحو ءاعولا ىلع  دحلا اذه قبطيو  .)ل/غلم وأ2مد/غلم(

براجتل ءاطغلل ةيلخادلا ةحاسملاو هدحو ءاعولا عضخي
.ةيليلحتلا طورشلا سفن نمض ةلصفنم

وأ/و صاــــــصرلا جارـــــختسا يــــتبسن عوــــــــمجم فاــــضي
مجح وأ ةحاسم ىلإ ،ةلاحلا بسح ،هيلع لصحتملا مويمداكلا
.هدحو ءاعولا

ةلقتنملا مويمداكلاو صاصرلا تايمك ددحت :5 ةداملا
ةبرجتلا لامعتساب فزخلا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا نم

خّرؤــملا٧٦٤-5٠ مـــقر يذــــيفنتلا موـــسرملا ىــــضتقمبو–
5٠٠2 ةــنس رـــبمسيد٠١ قــــفاوملا٦2٤١ ماـــع ةدعـــقلا يذ8 يف

ةدروتسملا تاجوتنملا ةــقباطم ةـــبقارم طورــــش ددـــحي يذلا
،كلذ تايفيكو دودحلا ربع

يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلا و ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٣٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةـنس وـــيام٦ قـــفاوملا٣٣٤١ ماـــع ةـــيناثلا ىداـــمج٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

يف خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــلا٤١٠2 ةــــنس تــــشغ٧2 قـــفاوملا5٣٤١ ماــــع ةدـــعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةـــنس سراــــم لّوأ قـــفاوملا٧٣٤١ ماـــع ىلوألا ىداــــمج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملا و

يف خّرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس رــبمتبس22 قــــــفاوملا٧٣٤١ ماـــــع ةــــجحلا يذ٠2
دــــــيصلاو ةـــــيفيرلا ةـــــيمنتلاو ةــــحالفلا رــــيزو تاـــــيحالص ددــــــحي
،يرحبلا

خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قــــفاوملا8٣٤١ ماــــع رـــفص٣2  يف

ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تاـــيفيكو طورـــش ددـــحي
هذه فيظنت تارـــضحتسم اذـــــكو ةـــــيئاذغلا داوــــــملا ةـــــسمالمل

،مزاوللا

خّرؤملا٠٤١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذـــــلا٧١٠2 ةـــنس لـــــيربأ١١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــــع بــــجر٤١ يف

عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش ددحي
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا داوملا

خّرؤـملا٤٦٣-٧١ مـقر يذـــيـفـنـتلا موـــسرـملا ىــــضتقمبو–
٧١٠2 ةنـس رـبـمسـيد52 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناـثـلا عيـبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تاـيـحالص ددـحـي يذلا

:يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعنصملا مزاوللاو ءاـيشألاب ةــــقلعتملا صـــئاصخلا دــــيدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملاو فزخلا
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،مويمداكلاو صاصرلا وأ مويمداكلا لاقتنا ديدحت متي امدنع
ةبرجتلل عضخيس يذلا حطسلا لعجت ةقيرطب ةنيعلا ىطغت
.سمادلا مالظلا يف ظفحي

ءلملا .3

ءلملل ةلباق ةنيع .١.3

%٤ ىلإ فزــــخلا نــــم ةـــعنصملا مزاوــــللا وأ ءيــــشلا ءلــــم
ملم )١( دــحاو ةــــياغ ىلإ كــــيتيسألا ضــــمح لوــــلحم نــــم )ح/ح(
نــــم ءادــــتبا ةـــساقم ةــــفاسملا ،زواــجت ةـــطقن نـــــم رــــثكألا ىلــــع
.ةنيعلل ةيولعلا ةفاحلا

وأ ةحطسم ةفاح اهل يتلا تانيعلا ةلاح يف هنأ ريغ
ةحاسم نيب ةفاسملا لعجت ةقيرطب ةنيعلا ألمت ،اليلق ةلئام
لوط ىلع ةساقم ،رثكألا ىلع ،مم٦ زواجتلا ةطقنو لئاسلا
.ةلئاملا ةفاحلا

ءلملل ةلباق ريغ ةنيع .٢.3

ةسمالمل ةهجوم تسيل يتلا ةنيعلا ةحاسم ىطغت ،الوأ
لمع ةمواقم ىلع ةرداق ةبسانم ةيقاو ةقبطب ةيئاذغلا داوملا

كلذ دعب رمغتو .)ح/ح( %٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح لولحم
ضمح لولحم نم فورعم مجح ىلع يوتحي ءاعو يف ةنيعلا
ةـــــــهجوملا ةـــــحاسملا ةــــمات ةـــــــفصب ىـــــطغت ثـــــــيحب ،كـــــيتيسألا

.ةبرجتلا لئاسب ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

ةحاسملا ديدحت .٤

نم فزخلا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا ةحاسم لداــــعت
ةرحلا ةـحاسملا نــــم لـــــكشملا بدــــحملا حــــطسلا ةـــــحاسم١ ةـــئفلا
صوصنملا ءلملا طورش مارتحا عم هيلع لصحتملا لئاسلل
.هالعأ ةروكذملا٣ ةطقنلا يف اهيلع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يناثلا قـــحلمــــلا

مويمداكلاو صاصرلا لاقتنا ديدحتل ليلحتلا جهنم

: قيبطتلا لاجمو فدهلا .١

وأ/و صاصرلل صاخلا لاقتنالا ديدحتب جهنملا حمسي
.مويمداكلا

أدبملا .٢

مويمداكلا وأ/و صاصرلل صاخلا لاقتنالا دـــــيدحت مـــــتي
ريياعمل بيجتست تاودأ لامعتسا قيرط نع ،ليلحت جهنمب

.هاندأ٤ ةطقنلا يف ةّنيبملا ءادألا

فشاوكلا .3

،ةيليلحت ةدوج تاذ فشاوكلا عيمج نوكت نأ بجي–
.ةيسكعلا تافصاوملا ءانثتساب

قـــــلعتي رـــمألا ّنإـــف ،ءاـــملا لاـــمعتسا ىلإ راــــشي اــــمدنع–
.ةلداعم ةيعون نم ءاملا وأ رطقملا ءاملاب امئاد

جهنم لامعتسابو لوألا قحلملا يف اهطورش ىلع صوصنملا
.رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف ّنيبملا ليلحتلا

مويمداكلاو صاصرلا لاقتنا زواجتي ال امدنع :٦ ةداملا
مت يتلا فزخلا نم ةعنصملا مزاوللا وأ ءيشلا يف امهدحأ وأ
،%٠5 نم رثكأ ،هالعأ٣ ةداملا يف ةّنيبملا تايمكلا ،اهرابتخا

ةروكذملا تاميلعتلل اقباطم مزاوللا وأ ءيشلا كلذ عم ربتعي
،موــــــــيمداكلاو صاــــــــصرلا تاـــــيمك تـــــناك اذإ رارـــــــــــــقلا اذــــــه يف

ىلع ةقباطتم ىرـــخأ مزاوـــل وأ ءاـــيشأ ةــــثالث نم ةــــصلختسملا
ةبرجتل تعضخو نهدلاو نييزتلاو ماجحألاو لكشلا يف ،لقألا

لوألا نيــقحلملا يف اـــــهيلع صوــــصنملا طورــــشلل اــــقفو ىرـــــجت
ةــــّنيبملا دودــــــحلا طــــــسوتملا يف زواــــــجتت ال ،رارـقلا اذــــــهب يـناثلاو
وأ ءايشألا هذه نـــم لــــكل  %٠5 نــــم رــــثكأ دودــــحلا زواــــجتت مل اذإو
.مزاوللا

ةـــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف رارـــــــــقلا اذــــــه رـــــــــشني :٧ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

٦١ قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف رئازجلابرّرح
.٩١٠2 ةنس يفناج

لوألا قــــــحلمــــلا
صاصرلا لاقتنا ديدحتل ةيساسألا دعاوقلا

مويمداكلاو
)”ةيئاذغلا ةداملا يكاحم“( ةبرجتلا لئاس .١
يئام لولحم يف ،)ح/ح( %٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح

.اثيدح رضحم

ةبرجتلا طورش .٢
ةجرد2 ±22 ةرارح ةجرد يف ةبرجتلا ءارجإ .١.2

.ةعاس5.٠ ±٤2 ةدمل ةيوئم

،طـــــــقف صاـــــــصرلا لاـــــــقتنا دـــــــيدحت مــــتي اــــــمدنع.2.2
طورشلل ضرــــعتو ةـــبسانم ةــــيامح ةــــليسوب ةــــنيعلا ىـطغت
.ةيربخملا ةءاضإلل ةيداعلا

ةراجتلا ريزو

بالج ديعس

مجانملاو ةعانصلا ريزو

  يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
 تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

 ةيئاملا دراوملاريزو

بيسن نيسح

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
 ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
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وأ/و صاــــصرلا دـــــيدحتل ةـــــبرجتلا لوــــلحم ذـــــخأ لـــــبق–
بسانم جــهنم بــــسح ةـــنيعلا ىوـــــتحم ســــناجي ،موـــــيمداكلا

ةعضاخلا ةحاسملل لمتحم لكآت يأ وأ لولحملا نادقف بنجي
.ةبرجتلل

لكل لــــمعتسملا فــــشاكلل ضاــــيب ىلع ةـــبرجت ىرــــجت–
.تاديدحتلا نم ةلسلس

طورشلا يف مويمداكلا وأ/و صاصرلا تاديدحت ىرجت–
.ةبسانملا

`````````````````````````H`````````````````````````

يئام لولحم ،)ح/ح( %٤ ،كيتيسألا ضمح .١.3

ءاملا ىلإ يدــيلجلا كــيتيسألا ضــمح نم لـــم٠٤ ةـــفاضإ
.لم٠٠٠١ ىلإ لصي ىتح

ةريعملا ليلاحملا .٢.3

٠٠٠١ يلاوتلا ىلع يوتحت يتلا ةريعملا ليلاحملا دادعإ
يف مويمداكلا نم ،لقألا ىلع ،ل/غلم٠٠5و صاصرلا نم ل/غلم
يف هـــــيلإ راــــشم وـــــــه اـــمك  %٤ ىلإ كـــــيتيسألا ضــــــمح لوـــــلحم
.هالعأ٣.١ ةطقنلا

تاودألا لامعتساب ليلحتلا جهنمل ءادألا ريياعم .٤
صاــــــــصرلا فــــــــــشك نــــم دــــــــــحلا نوـــــــــكي نأ بـــــــــجي.٤.١

: نم لقأ وأ ايواسم مويمداكلاو

،صاصرلل ل/غلم١.٠–

.مويمداكلل ل/غلم١٠.٠–

لوـــلحم يف رــــصنعلا زــــيكرت هــــنأب فــــشكلا دـــــح فّرـــــعي
ةطقنلا يف هيلإ راشم وه امك ،%٤ ةبسنب كيتيسألا ضمح
يلخادلا توصلا نم نيترم يواست ةراشإ يطعي يذلا ،٣.١
.زاهجلل

مويمداكلاو صاصرلل يمكلا دحلا نوكي نأ بجي.٤.٢
: نم لقأ وأ ايواسم

،صاصرلل ل/غلم٠.2–

.مويمداكلل ل/غلم2٠.٠–

عاــــــــــجرـــتسا حوارــــــــــتي نأ بـــــــــــجي .عاـــــجرتسالا .3.٤
كــيتيسألا ضـــمح لوـــلحم ىلإ فاضملا موــــيمداكلاو صاصرلا
%٠2١و٠8 نيب اـــم ،٣.١ ةـــطقنلا يف هـــيلإ راـــشم وـــه اــــمك ،%٤ ىلإ

.ةفاضملا ةيمكلا نــم

لـــــــيلحتلا ةـــــقيرط نوـــــكت نأ بــــــجي .ةــــيصوصخلا .٤.٤
ةيفيطلا تالخادتلا نم ةيلاخ ةمدختسملا تاودألا لامعتساب
.ةداملا نع ةمجانلا كلتو

جهنملا .5
ةنّيعلا ريضحت .١.5

ةيأ وأ نهدلا نم ةيلاخو ةفيظن ةنيعلا نوكت نأ بجي
.ةبرجتلا ىلع ريثأتلل ةلباق ىرخأ داوم

يذ لئاس فظنم ىلع يوــتحي لوــلحمب ةــنّيعلا لــسغت
 .ةيوئام ةجرد٠٤ يلاوح ةرارح ةجردب يلزنم عون

وأ رطقملا ءاملاب مث يراجلا ءاملاب الوأ ةنيعلا فطشت
الو .ثولت يأ بنجتل ففــجتو رـــطقت مث .ةـــلداعم ةـــيعون نـــم
مت نأ دـــــعب ةـــــبرجتلل ةـــــــــعضاخلا ةــــنيعلا ةـــــحاسم لـــــــمعتست
.اهفيظنت

مويمداكلا وأ/و صاصرلا ديدـحـت .٢.5
طورـــــشلل اـــــقفو ةـــبرجتلل ةرـــضحملا ةـــنيعلا عـــــضخت–

،لوألا قحلملا يف اهيلع صوصنملا
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ةراجتلا ةرازو

0441 ماع ىلوألا ىدامج٩ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
صئاصخلا ددـــــــحي ،٩10٢ ةنـــــــس يفـــــــناـــــــج٦1 قفاوملا
ةــيشغأ نــم ةــعــنصملا مزاوــلــلاو ءاــيشألاــب ةــقـــلـــعـــتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا

––––––––––
،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

، ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

٥2 يف خّرؤملا٣٤2–٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب-
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا٥٦–2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤملا٣٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٧٦٤–٥٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠١ قفاوملا٦2٤١ ماع ةدعقلا يذ8 يف

ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا
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ةراجتلاريزو

بالجديعس

مجانملاوةعانصلاريزو

يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيمنتلاو ةحالفلاريزو
يرحبلا ديصلاو  ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

يف خّرؤملا٩٧٣–١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٣٠2–2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

خّرؤملا١٤2–٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا88–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا2٤2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا  هذه  فيظنت تارضحتسم  اذكو ةيئاذغلا  داوملا

خّرؤملا٤٦٣–٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2–٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

ءاــشــغ“ ـب ،رارــقــلا اذـــه موــهــفـم يــف ،دــصـــقي:٢ ةداملا
نع اهيلع لصحتملا ةقيقرلا ةقرولا : ”ددجملا زوليليسلا

ريغ نطقلا وأ بشخلا نم جتانلا رركملا زوليليسلا قيرط
 .لكسرملا

زوليليسلا ةيشغأ ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت:٣ ةداملا
داوملا ةسمالمل ةهجوملا ،هالعأ2 ةداملا يف ةفرعملا ،ددجملا
: يتلاو ،اهتهجو بسح ،اهل ةسمالملا وأ ةيئاذغلا

،يئاهنلا جوتنملا اهتاذب لكشت–

ىلع يوتحي يذلا يئاهنلا جوتنملا نم اءزج نوكت–
.ىرخأ داوم

ددجملا زوليليسلا ةيشغأ نوكت نأ نكمي:4 ةداملا
: اّمإ ،هالعأ2 ةداملا يفةددحملا

،ةيلطم ريغ )١

،زوليليسلا نم قتشم ءالط ةطساوب ةيلطم )2

.ةيكيتسالب داوم نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطم )٣

داوملا تاعومجم وأ داوــــملا ةــــمئاق ددـــــحت:5 ةداملا
قحلملا يف ،ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهبصخرملا

.رارقلا اذهب

ريغ ددــــــجملا زوليلــــيسلا ةيــــــشغأ عنــــــصت ال:٦ ةداملا
،زولـيلــــيسلا نم قتـــــــشم ءالط ةطـــــساوب ةيـــــلطملاو ةيــــــلطملا
داوملا تاعومجم وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا
.رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا

تاعومجم وأ داوملا لامعتساب صّخري ال :٧ ةداملا
عنصل ،رارـــــقلا اذـــــهب قحـــــلملا يف ةددـــــحملا كلـــــت رـــــيغ ،داوــــــملا
ةطساوب ةيلطملاو ةيلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا ةيشغأ

اذإ ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملا زوليليسلا نم قتشم ءالط
وأ )تاغبصو تانولم( ةنولم داومك داوملا هذه تلمعتسا

يف داوملا هذه لاقتنال اراثآ كرتت ّالأ طرشب ةقصال داومك
.اهيلع وأ ةيئاذغلا داوملا

ةيلطملا ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنصت:٨ ةداملا
يف ةروكذملاو ةيكيتسالب ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب
تاعومجم وأ داوملا نم طقف ءالطلا عضو لبق ،هالعأ٤ ةداملا
.رارقلا اذهب قحلملا نم لوألا ءزجلا يف ةددحملا داوملا

ةيشغأ ىلع عضولل هجوملا ءالطلا عنصي ال:٩ ةداملا
ةدام نم بكرم ءالط ةطساوب ةيلطملا ددجملا زوليليسلا

وأ داوملا نم ّالإ ،هالعأ٤ ةداملا يف ةروكذملاو ةيكيتسالب
.هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا داوملا تاعومجم

ةيشغأل ةعوبطملا ةهجلا سمالت ّالأ بجي :01 ةداملا
.ةيئاذغلا داوملا ،ددجملا زوليليسلا

ةّيمسّرلا ةدـــيرــــجلا يف رارــــــقلا اذـــــه رــــــشني:11 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٩ يف رئازجلاب رّرح
 .٩١٠2  ةنس يفناج٦١



ـه0441 ماع لاّوش040٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس وينوي٣٢ 28

دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

تافاضملا .ب
يف )ك/ك(%٧2 يواـــــــــســــــي وأ نــم رــــــغــــــصأ-

.عومجملا

يلـــطــلـــــــل ةــــهـــــــجوــملا ةــيــشغألا يــف طــــقــــف-

ةــيــئاذــغــلا داوملا يف كلذ دــعــب ةــلــمــعـــتسملاو

ءاملا ىلع يوتحت ال يتلا يأ ،ةللبملا ريغ

.حطسلا ىلع ايئايزيف رحلا

نم ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكميال -

رــــثــــيإ )لــــيـــــثـــــيإ يسكوردـــــيـــــه -2( يئاـــــنـــــث

ةيئاذغلا  داوملا يف ةدوجوملا لويدناثيإو

غلم٠٣ عونلا اذه نم ءاشغلا تسمال يتلا

.ةيئاذغلا ةداملا يف غلكلا يف

.٠٠2١و٠٥2 نيب طسوتملا يئيزجلا نزولا -

وأ نم رغصأ طسوتملا يئيزجلا نزولا -

رحلا لويدنابورب -٣,١ ىوتحمو٠٠٤ يواسي

.ةداملا نــــم  )ك/ك(%١ يواــــــــسي وأ نـــــم رغــــــــــصأ

تاللبملا .1

)لــيــثــيإ يسكوردــيــه -2(يئانث

.﴾لوكيلغنالـيثيإلا يئانث =﴿رثيإ

.﴾لوكيلغ ناليثيإلا يداحأ =﴿ لويدناثيإلا

.لويدناتوب -٣,١

.لوريسيلغ

نالــــــــــيــبورـــــب -2,١ =﴿ لوــــــيدــــناــــبورـــب -١,2

.﴾لوكيلغ

ناليثيإ ددعتم =﴿ ناليثيإ يسكوأ ددعتم

.﴾لوكيلغ

-2,١ =﴿ ناليبورب يسكوأ ددعتم -١,2

.﴾لوكيلغ ناليبوربددعتم

. لوتيبروس

.لوكيلغ ناليثيإ يعابر

.لوكيلغ ناليثيإ يثالث

.يروألا

قحلملا

 ددجملا زوليليسلا ةيشغأ عنص يف اهب صّخرملا داوملا  تاعومجمو داوملا ةمئاق

ةيلطملا ريغ ددجملا زويليسلا ةيشغأ : لوألا ءزجلا

)ك/ك(% 2٧ يواسي وأنم ربكأ -
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دودحلاتايمستلا

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -1.٢
لوألا

)عبات(قحلملا

يف )ك/ك(%١ يواـــــــــســـــي وأ نـــــــــم رـــــغــــــصأ -
.عومجملا

وأ داوملا ةــــيــــمــــك زواــــجــــتــــت نأ نــــكـــــمـــــي ال -
2مسد / غلم2 هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

.يلطملا ريغ ءاشغلا نم

،٤HN،aC نـم هــحالـــمأو كيــتـيـسألا ضـمــح
gM،K،و aN.

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروكسألا ضمح
gM،K،وaN.

.مويدوصلا تاوزنبو كييوزنبلا ضمح

،٤HN،aC  نم هحالمأو كـــيمروـــــفلا ضـــــــمح
gM،K،وaN.

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا
نوبرك نم يجوز ددع عم ةعبشملا

ضاـــــــــــــمــــــحأ اذـــــــــــكو٠2C ىلإ8C نــــــــــم
كيــــيــــلوألا عورــــخو  كيـــــنـــــيـــــهـــــيـــــبـــــلا

،٤HN،aC،gM،K،aN  نــــــم اهـحالمأو
lAوnZ.

،كيــــــــيلـاـــملا ،كــيــتكاللاlوdو كــيرتـــيــــــسـلا ضــمـــــح
.KوaN  نم هحالمأو كيرثراثلا-١

،٤HN،aC نم هحالمأو كيبروسلا ضمح
gM،KوaN.

ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا ديمأ
نم يجوز ددع عم ةعبشملا ريغ وأ
دــــــيـــــــــمأو٠2C ىلإ8C نـــــــم نوــــــــبرـــــــكلا
.كييلوألا عورخو كينيهيبلا ضامحأ

. ةيلصألا ةيئاذغلا تايوشنلاو ءاشنلا

ةــــلدــــعملا ةــــيــــئاذــــغــــلا تاــــيوشنــــلاو ءاشنـــــلا
.ةيئايميك ةقيرطب

.زوليمألا

موــــــــيسلاــــــــكــــــــلا روروــــــــلــــــــكو تاــــــــنوــــــــبرـــــــــك
.مويزينغملاو

ضامحألاعملورسيلغلاتاريتسا
ةعبشملا ريغو ةعبشملاةيطخلاةينهدلا

٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز ددع عم
-2١ ،كيرـــتـــيسلا ،كيـــبـــيدألا ضاـــمــــحأ وأ/و
يسكوأ( كيراــــــــــــــيــــــــــــــتس يسكوردـــــــــــــــيـــــــــــــــه

.كييلوألا عورخو )نيرايتس

تافاضملا .ب

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.٠٠٠٤و٠٠2١ طسوتملا يئيزجلا نزولا-

داوملل ةيلامجإلا ةيمكلا زواجتت نأ نكمي ال -
الو ،يلطملا رـــيــــغ ءاشغــــلا نــــم2مسد /غـلــم١
تاعومجم وأ داوملا ةيمك زواجتت نأ نكمي
اّدح وأ(2مسد /غلم2,٠ هاندأ ةروكذملا داوملا
.يلطملا ريغ ءاشغلا نم )ةددحم تناك اذإىندأ

نم2مسد /غلم٥٠,٠  يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ددع( ناليثيإ يسكوأ ةددعتم تاريتسا
8 نيب ناليثيإ يسكوأ تاعومجم
ةيطخلا ةينهدلا ضامحألا عم )٤١و
ددع عم ،ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا

.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
ضاـــمـــحألا عـــم لوـــتـــيـــبروسلا تارـــيـــتسا

ريغ وأ ةعبشملا ةيطخلا ةينهدلا
نــــــــم يجوز ددـــــــــع عـــــــــم ةـــــــــعـــــــــبشملا
.٠2C ىلإ8C نم نوبركلا

ضمــــح تارــــيــــتسا يئاــــنــــث وأ/و -يداـــــحأ
وأ/و لوــيدــناــثـــيإلا عـــم كيراـــيـــتسلا

ريثإ )ليثيإ يسكورديه -2(يئانث
 .لوكيلغ ناليثيإ يثالث وأ/و

،موـــــيـــــنـــــموـــــلألا دـــــيسكوردــــــيــــــهو دــــــيسكوأ
مويسيليسلا ،مويزنغملا ،مويسلاكلا

ةـهـيـمملا تاـكـيـلـيسلاو تاـكـيــلــيسلاو
مويزنغملا ،موـيسلاـكـلا ،موـيـنـموـلألاـب
 .مويساتوبلاو

ناليثيإ ددعتم =[ ناليثيإ يسكوأ ددعتم
.] لوكيلغ

.مويدوصلا تانويبورب

.مويدوصلا تانوفلوس نازنب )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس نيلاطفن ليبوربوزيإ

.مويدوصلا تافلوس )8C -8١C( ليكلأ

.مويدوصلا تانوفلوس )8C -8١C(ليكلأ

.مويدوصلا تانيسكوسوفلوس ليتكوأ يئانث

يسكوردـــيـــه يئاـــنـــث تاراـــيـــتس يئاـــنـــث
نيمأ يثالث ناليثيإ -يئانث ليثيإ
.تاتيسأ يداحأ

موـيزـنـغملا ،موـيـنوــمألا تاــفــلوس لــيروــل
.مويساتوبلاو

’N,N-ونيمأ يئانث ليورايتس يئانث
ليوثملاـب يئاـنـث-N,N’و ناـثــيإ
لويلوأ يئانث -N,N’و ناثيإ ونيمأ
.ناثيإ ونيمأ يئانث

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٢
يناثلا

تافاضملا .ب

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد /غلم١,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
 .يلطملا ريغ ءاشغلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشـــــــغلا نم2مـــــسد /غلــــم١داوـــــــملل
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

وأ نم رغصأ رحلا نيماليملا نم ىوتحملا -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم٣,٠ يواسي
.يلطملا

نم2مسد /غلم٥٧,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.يلطملا ريغ ءاشغلا

رغصأ رحلا ديهدلامروفلا نم ىوتحملا -
ءاشغلا نم2مسد /غلم٥,٠ يواسي وأ نم
.يلطملا ريغ

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ريغ ءاشغلا نم2مسد /غلم١٠,٠ داوملل
.يلطملا

-ناليثيم( يئانث -٤,٤ - ليسد يعابس -2
.نيلوزاسكوأ )تارايتس

لـيـثـيإ دـيـماراـيـتس وـنـيـمأ نالـيـثـيإ ددـعـتــم
.تافلوس

دـيـهدـلاـمروـف نيمالـيـم فـيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا وأ لدـــــعملا رـــــيــــــغ
 : ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
،نيمأ يثالث -ناليثيإ يئانث ،لوناتوب

،نيمأ يعابر ناليثيإ يثالث،لوناثيإ
-يثالث ، نيمأ يسامخ ناليثيإ يعابر
 ،نيمأ )ليثيإ يسكورديه -2(

لـيـبورــب يئاــنــث وــنــيــمأ يئاــنــث -٣,٣‘
يئاـــنـــث وـــنـــيـــمأ يئاـــنـــث -٤,٤’،نيمأ
نيمأ ليتوب

- يروأ - نيمالـــيملا فـــيــــثــــكــــت جوــــتــــنــــم.
-2( - يثالثو لدعملا ديهدلامروف
.نيمأ )ليثيإ يسكورديه

.نيميإ ناليثيإ ددعتمو نيمأ ناليثيإ ددعتم

دـيـهدـلاـمروــف - يروألا فــيــثــكــت جوــتــنــم
وأ دـــــحاو عـــــم لدـــــعملا رـــــيـــــغ وأ لدــــــعملا
: ةيتآلا تاجوتنملا نم ديدعلا
ضمح ،كينوفلوس ليثيم ونيمأ ضمح

ونيمأ يئانث ،لوناتوب ،كيلينافلوس
لـيـثـيإ يئاـنـث ،وـنـيــمأ يئاــنــث ، ناــتوــب
لـيـبورــب يئاــنــث ،وــنــيــمأ يئاــنــث ،نيمأ
يئاــنــث ،ناــبورــب وــنــيــمأ يئاـــنـــث ،نيمأ
،لوــــــناــــــثــــــيإ ،نيمأ يثالــــــث ،نالــــــيـــــــثـــــــيإ
،ناليثيإ يعابر ،لوناثيم ،نيديناوغ
يعابر ،ناليثيإ يثالث ،نيمأ يسامخ
 .مويدوصلا تيفلوس ،نيمأ

ةـيــئاذــغــلا توــيزــلا تالــعاــفــت تاــجوــتــنــم
.ناليثيإ يسكوأ ددعتمو ةينيمألا

.نيمأ لوناثيإ يداحأ تافلوس ليرول

تافاضم-٢
ىرخأ

مسقلا -٢.٣
 ثلاثلا

تيبثت لماع-

تافاضم -٢
ىرخأ

مسقلا -4.٢
عبارلا

تافاضملا .ب

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

ددجملازوليليسلا .أ

ءالطلا .ج

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالــــطلا نم2مـــــسد /غـــــلم٠٥ داوــــــملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد /غلم٠2 يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمـــــلـــــل سمالملا حـــــطسلا ىلع ءالـــــطـــــلا
نيب توزألا ىوـتـحـم حوارــتــي ،ةــيــئاذــغــلا

تارتين يف )ك/ك( %2,2١و )ك/ك( %٠١,8
.زوليليسلا

ةـيـلاـمـجإلا ةـيـمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٥,2١ داوملل
طقفو ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا
ددــجملا زوــلــيــلــيسلا  ةـــيشغأ رـــيضحـــتـــل
تارتين نم اساسأ دعم ءالطب ةاطغملا
.زوليليسلا

ريميلوبلا .1

كيــلــيــثــيإ يسكوردــيــه ،كيــلـــيـــثـــيإلا رـــيـــثإ
كيـلـيـثـيـمو كيـلـيــبورــب يسكوردــيــه
 .زوليليسلا

.زوليليسلا تارتين

.نييزاكلا

، رــمــلــبــتـــلا تاـــجوـــتـــنـــم وأ /و ناـــفوـــلوـــك
يسكــــــعــــــلا بساــــــنــــــتـــــــلا وأ ةـــــــجردـــــــهـــــــلا

،كيــلــيــثـــيملا لوـــحـــك نـــم هـــتارـــيـــتسإو
ؤفاـكـتـلا ددـعـتـم لوـحـكو كيـلـيــثــيإلا
2C-٦Cلوحكلا اذه نم طيلخ وأ. 

ةجردهلا ، رملبتلا تاجوتنم وأ /و نافولوك
عـــــم فـــــثـــــكملا يسكـــــعـــــلا بساـــــنــــــتــــــلا وأ
وأ/و كيــيــلاملا وأ/و كيــلــيرــكألا ضاـــمـــحأ
وأ/و كيراـــــــــموـــــــــفــــــــــلا وأ/و كيرــــــــــتــــــــــيسلا
يسكورديه -٤( يئانث2,2 وأ/و كيلاطفلا

رتسؤملاو ديهدلامروف نابورب )لينيف
لوحك وأ كيليثيإلا ،كيليثيملا لوحكب
نم طيلخ وأ٦C ىلإ2C نم ؤفاكتلا ددعتم
.لوحكلا اذه

يسكورديه -2 ( يئانث نم ةقتشم تاريتسإ
ةفاضإلا تاجوتنم عم ريثإ )ليثيإ

B-يئاــنــث وأ/و ناــتــنــب يئاــنــث ،ناــنـــيـــب
.كييلاملا ديرديهنأو نابرث

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

ةيلطملا ددجملا زويليسلا ةيشغأ : يناثلا ءزجلا

.لوألا ءزجلا يف ةروكذملا دودحلا سفن -

تاجنتارلا .٢

تافاضملا .ب
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

.تيبثت لماع رظنأ -

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد/غلم٦ داوملل
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

ءالطلا نم2مسد /غلم٠,٤ يواسي وأ رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

طافسوفلا ةيمك زواجتت نأ نكمي ال -
: لينيف يئانث ليسكيه ليثيإ -2

اذهل ةسمالملا ةيئاذغلا ةداملا نم غك /غلم٤,2 )أ

 وأ  ،ءاشغلا نم عونلا

حطسلا ىلع ءالطلا نم2مسد /غلم٤,٠)ب
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا

وأ/و فيفجتلل هتاجوتنمو عورخلا تيز
عـم فـيـثـكــتــلــل هــتاــجوــتــنــمو ةــجردــهــلا

،كيبيدألا ضامحأ لوريسيلغلا ددعتم
كيـــــلاـــــطـــــفـــــلا ،كيـــــيـــــلاملا ،كيرـــــتـــــيسلا

.كيسابيسلاو

.]رامد =[ ةيعيبطلا تاجنتارلا

.]كينيبريث تاجنتار =[ نانيب-B-ددعتم

.ديهدلامروف يروأ تاجنتار

.ليتوبلا يثالث تارتيس ليتيسأ

لــيـــثـــيإ -2( يثالــــث تارــــتــــيس لــــيــــتـــــيسأ
.)ليسكيه

.ليتوبوزإلا -يئانث تابيدأ

.ليتوب-n- يئانث تابيدأ

.ليسكه-n- يئانث تاليزأ

.ليسكيه ولكيس يئانث تالاطف

يئاــنــث لــيسكــيــه لــيــثـــيإ -2 تاداــفسوـــف
يئاـــنـــث طاـــفسوـــف : فدارــــم( لــــيــــنــــيــــف
.)ليسكيه ليثيإ -2 لينيف

- يداحأ =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يداحأ
.] نيتيسألا

يئانث =[ لوريسيلغلا تاتيسأ يئانث
.] نيتيسأ

يثالــث =[ لورــيسيــلــغــلا تاــتــيسأ يثالـــث
.] نيتيسأ

.ليتوب - يئانث تاسابيس

.ليتوب-n-يئانث تارثراث

.ليتوب -وزيإ -يئانث تارثراث

تاحفصملا .٣
ةيكيتسالبلا

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
زوليليسلا ءاشغ يف2مسد /غلم٦ داوملل
ءالطلا كلذ يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا

.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

لوألا ءزجلا يف ةدوــــجوملا دوــــيــــقـــــلا سفـــــن -
ءاشغب2مسد /غــلــم ـب تاــيــمــكــلا طـــبـــترـــت(
يف امب ،يلطملا ريغ ددجملا زوليليسلا
داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا كلذ
.)ةيئاذغلا

وأ داوملا ةـــــيـــــمـــــك زواـــــجـــــتــــــت نأ نــــــكــــــمــــــي ال -
2مسد /غلم2 ،هاندأ ةروكذملا داوملا تاعومجم

ءالطلا نم )ةصاخ تناك اذإ ىندأ اّدح وأ(
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع

نم2مسد/غلم١ يواسي وأ نــــــــم رـــــــــغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
.ةيئاذغلا

نم2مسد/غلم2,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
داوـــــمــــــلــــــل سمالملا حــــــطسلا ىلع ءالــــــطــــــلا
 .ةيئاذغلا

lلوناكيد ينامث-١و لوناكيد يسادس.

ةــيــطخلا ةــيــنــهدــلا ضاــمــحألا تارـــيـــتسإ
ددـــع عـــم ةـــعـــبشملا رــــيــــغ وأ ةــــعــــبشملا

امب٠2C  ىلإ8C نم نوبركلا نم يجوز
عــــم كيـــــيـــــلوألا عورـــــخ ضمـــــح كلذ يف

، كيــــــــلــــــــيـــــــــثـــــــــيإلا يطخلا لوـــــــــحـــــــــكـــــــــلا
.كييلوألاو كيليمألا ،كيليتوبلا

ضاــمــحأ ىلع يوــتــحـــي اـــناـــتـــنوـــم عـــمش
وأ /و ىقنملا )٦2C -2٣C( كيناتنوملا
٣-١ وأ/و لوــيدــناــثــيإلا عـــم هـــتارـــيـــتسإ
مويسلاكلا نم هحالمأ وأ/و لويدناتوب
.مويساتوبلاو

.ابونراك عمش

.لحنلا عمش

.وترابسإلا عمش

.اليلدناكلا عمش

 .ناسكوليس ددعتم ليثيم يئانث

ىلع يوتحي( يديسكوبإلا اجوصلا تيز
.)%8 و٦ نيب ناريسكوألا

نيلاتسيركوركيم عمشو رركملا نيفاربلا
.رركملا

.لوثيرثيريإ يسامخ تارايتس يعابر

ليسيد ينامث( يئانثو يداحأ طافسوف
.)ناليثيإ يسكوأ يئانث

تاـــــــــفاضم .٢.4
ءالطلاب ةصاخ

تافاضم .4.1
يف ةروـــــــكذــــــــم
 لوألا ءزجلا

تاـــــــــــــفاضم .4
 ىرخأ

ءالطلا .ج

)عبات(
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دودحلاتايمستلا

)عبات(قحلملا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةـيـلاــمــجإلا ةــيــمــكــلا زواــجــتــت نأ نــكــمــي ال -
ىلع ءالـــــــــــطلا نم2مــــــــــسد/غــــــلم٦,٠ داوـــــملل
ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا

نم2مسد/غلم٦٠,٠ يواسي وأ نم رغصأ -
.ةيئاذغلا داوملل سمالملا حطسلا ىلع ءالطلا

ةرتسؤملاو )٠2C-  8C( كيتافيلألا ضامحأ
يسكورديه -2( يئانث وأ يداحأ عم
.نيمأ )ليثيإ

لوزينأ يسكورديه -٤ -ليتوب -ثراث -٣ و -2
﴾AHB لوزينأ يسكورديه ليتوب [

لونيف ليثيم -٤ -ليتوب - ثراث - يئانث -2,٦
.﴾ THB -نيولوت يسكورديه ليتوب[

يئانث -)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تايلام
-n-ناتاليتكوأ.

.ليتوبلا تاتيسأ
.ليثيإلا تاتيسأ
.ليتوبوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربوزيإلا تاتيسأ
.ليبوربلا تاتيسأ
.نوتيسألا

.لوناتوبلا -١
.لوناثيإلا

.لوناتوبلا -2
.لونابوربلا -2
.لونابوربلا -١

.ناسكهولكيس
.لوكيلغ ناليثيإلا كيليتوبلا يداحأ ريثيإ
كيـــتــــيــــتوــــبــــلا يداــــحأ رــــثــــيإلا تاــــتــــيسأ

.لوكيلغ ناليثيإلا
.نوتيس ليثيإ ليثيم
.نوتيس ليتوبوزيإ ليثيم
.ناروفورديه يعابر

.نيولوت

تابيذملا .5

: ةظحالم

ءاشغ ةيمكل ةبسنلاب بسحتو )ك/ك( ةلتكلا /ةلتكلاب قحلملا اذه نم يناثلاو لوألا نيءزجلا يف ةنّيبملا ةيوئاملا بسنلا نع رّبعي –
.يلطملا ريغ رديهنألا  ددجملا زوليليسلا

.نيسوق نيب تعضو ةداتعملا ةينقتلا تايمستلا –

.ةواقنلا صئاصخب قلعتي اميف ةديج ةينقت ةيعون نم ةلمعتسملا داوملا نوكت –

ءالطلا .ج

)عبات(



٢٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع نابعش١١
15م١٢٠٢ ةنس سرام٥٢

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق

ةراجتلا ةرازو

ةــــيـــناـــثــلا ىداــمــج٢ يــفخّرؤـــم كرــتـشـــم يرازو رارــق
ددـــحــي،١٢٠٢ ةــنـــس يــفناــــج6١ قــــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا نم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،ةئيبلا ةريزوو

يف خرؤـملا361–٠2 مــقر يساـئرلا موــسرـملا ىـضـتــقـمب–
٠2٠2 ةــنـس وـيــنوـــي32 قـــفاوـملا1٤٤1 ماـــع ةدــعـــقلا يذ لوأ

،ممتملاو لدــعملا ،ةـموــكحلا ءاـضـعأ نييــعـت نمضـتملاو

يف خرؤــملا93–٠9 مــقر يذـيـفـنتلا موــسرـملا ىضـتــقمبو–
قلـعتملاو٠991 ةـنـس رياـني٠3 قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر3

 ،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبـقارــمب

يف خرؤـملا٥6–29 مــقر يذـيـفنتلا موسرملا ىضـتــقــمبو–
قلعتملاو2991 ةنس رياربف21 قفاوملا21٤1 ماع نابعش8

لدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،ممتملاو

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد12 قفاوملا32٤1 ماع لاوش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا973–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا11٠2 ةنس ربمفون12 قفاوملا23٤1 ماع ةجحلا يذ٥2
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــملا88–61 مــقر يذيـفـنتلا موــسرــملا ىضــتقمبو–
يذلا61٠2 ةنس سرام لّوأ قفاوملا73٤1 ماع ىلوألا ىدامج12
،ممتملاو لدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا992–61 مقر يذيفـنتلا موــسرملا ىضـتــقـمبو–
ددحي يذلا61٠2 ةنس ربمفون32 قفاوملا83٤1 ماع رفص32

ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوـــــلـلا هذـــه فيــظنـت تارضحتسم اذـــكو ةــيـئاذــغــلا داوـملا

،هنم9 ةداملا اميس ال

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيـفـنـتـلا موسرـملا ىضـتــقمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس وياــم12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص

يف خرؤملا7٥3–٠2 مقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضتـقــمبو–
٠2٠2 ةنس ربمفون٠3 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر٤1
،ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا393-٠2 مــقر يذيفـنتلا موـسرملا ىضـتــقـمبو–
٠2٠2 ةـنـس ربـمـسيد32 قــفاوملا2٤٤1 ماــع ىلوألا ىداـــمج8
،ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نورّرقي

موــسرــملا نــم9 ةداــملا ماــــكــحأل اـــقــيـبـــــطــت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا83٤1 ماع رفص32 يف خرؤملا992–61 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه  فدهي ،هالعأ روكذملاو61٠2 ةنس ربمفون32
نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملاو  طاطملا

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ يف ،دصقي :٢ ةداملا

تاذ ،سكتاللا لكش ىلع ةفاجلا تاجوتنملا: تاريميلوب–
تاريميلوبلا نم ةنوكتملا ،يعانطصالا وأ يعيبطلا لصألا
.ةيوضعلا تاريميلوبوكلا وأ ةيوضعلا ةسناجتملا

،ةنرملا ةلاطتسالا نم ةيلاع ةجرد وذ ريميلوب: طاطم–
تائيزج وركام نم نوكتي ،ساكعنالل ةلباق ةلاطتساب زيمتي
يذلاو ةنكلفلا ةطساوب اًمومع هيلع لوصحلا متي ،ةينوبرك
 .هيلإ ىرخأ داوم وأ تافاضم ةفاضإ نكمي

: ىرخأ ةيئادتبا داوم وأ تاريمونوم–

لجأ نم رملبتلا ةيلمع نم عون لكل عضخت يتلا داوملا )أ
،تاريميلوبلا عنص

ةـيـعاـنــطصالا وأ ةــيــعــيــبــطــلا ةــيــئيزــج ورــكاملا داوملا )ب
،ةلدعملا تائيزج وركاملا عنص يف ةلمعتسملا

تائـيزـــجورــكاــملا لــيدــعــت لــجأ نــم ةـــلـمـعـتـسـملا داوـملا )ج
.ةيعانطصالا وأ ةيعيبطلا ةدوجوملا

،هالعأ2 ةداملا يف ةفّرعملا تاريميلوبلا ددحت:3 ةداملا
ةهجوملا ةيطاــطملا مزاوــللاو ءاــيــشألا عنص يــف ةــلــمعــتــسملا

.رارقلا اذهب ،أ لودجلا،لوألا قحلملا يف ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل
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ةعنصملا تاصاصملاو تاملحلا قلطت ّالأ بجي :٩ ةداملا
،قالطإلا تارابتخا ءانثأ لمعتسملا لولحملا يف طاطملا نم

،أ ءزجلا،عبارلا قحلملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا نمض
N-داومو نيمازورتين –Nاــهـنـع فــشـكـلل لــباـقــلا لـبازورتين
.ب ءزجلا،عبارلاقحلملا يف هيلع صوصنملا جهنملا قيرط نع

: ةيتآلا تايمكلا نع فشكلاب جهنملا اذه حمسي

لكل قلطت يتلا نيمازورتين-N عومجم نم غلم1٠,٠•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
،)طاطملا

لكل قلطت يتلا لبازورتين-N داوم عومجم نم غلم٠,1•
نم ةعنصملا تاصاصملا وأ تاملحلا نم ءازجأ( مارغوليك
.)طاطملا

نم ةعنصملا مزاوـللاو ءاـيشألا دــســفـت ّالأ بجي:٠١ ةداملا
ةيوضعلا ةيعونلا ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
ىلإ ةفاضإلابو .اهتسمالمل ةعوضوملا ةيئاذغلا داوملل ةيقوذلا
تارضحتسم مزاوللاو ءايشألا هذه لمحتت نأ بجي ،كلذ
امدنع ،لوعفملا يراسلا ميظنتلا يف اهب صخرملا فيظنتلا

.كلذ اهلامعتسا طورش يضتقت

ةــيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني:١١ ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

قـــفاوـملا2٤٤1 ماــع ةيناـثــلا ىداـمـج2 يف رــئازـــجلاـب رّرــح
 .12٠2 ةـنـس يـفـناــج61

لـــصألا تاذ تارــــيـمــيلوــبلا عـنـصـــت نأ بــجــــي :٤ ةداملا
ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا يعانـطصالا
تاريمونوملا نم ،طـقـف ،ةـيـئاذـغـلا داوملا ةـسـمالــمل ةـهــجوــملا

قــحـلـملا يف ةددــحملا ةـلدــعملا لـماوــعـلاو ةـيـئادــتبالا داوـملاو
.رارقلا اذهب ،ب لودجلا،لوألا

ةيجولونكتلا رملبتلا تادعاسم لكشت ال نأ بجي :٥ ةداملا
لصألا تاذ تارـــيـــمـــيــــلوــــبــــلا ىلع لوصحلا يف ةــــلــــمــــعــــتسملا
يف وأ اهتاذ دح يف ،هالعأ٤ ةداملا يف ةنيبملا ،يعانطصالا

ةيرشبلا ةحصلا ىلع ارطخ ،اهب ةصاخلا ليوحتلا تاجوتنم
ةزهاجلاو ةيئاهنلا طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا يف

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل

اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف ددحت:6 ةداملا
ةسمالمل ةــهــجوملا طاــطملا نــم ةــعــنصملا مزاوـــلـــلاو ءاـــيشألا
يف ةــقــبــطملا ةــلاــطــعــلا ةــبرجت طورش اذـــكو ةـــيـــئاذـــغـــلا داوملا
.رارقلا اذهبيناثلا قحلملا

قحلملا يف ةجردملا تافاضملا طقف ةفاضإ نكمي:٧ ةداملا
،هالعأ2 ةداملا يف ةددحملا تاريميلوبلا ىلإ ،رارقلا اذهبثلاثلا
ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

نم ةعنصملا مزاوــلـلاو ءاـيــشألا نوــكــت نأ بــجــي:٨ ةداملا
ريياـعمل ةــقــباـطـم ،ةيئاذـــغـلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا طاطملا
: هاندأ ةروكذملا ةلاطعلا

،%٥,٠≤ : ةرح ةرخبتم ةيوضع تابكرم–

 : يلك لاقتنا–

ةحاسم نم )2مد/ غلم( عبرم رتميسيد لكل مارغيلم٠1≤
وأ ،سمالملا ءيشلا وأ مزاوللا

مارـــغولــيك لــكــل ةــلـقـتـنملا تاـبـــكرملا نــم مارــــغــيلم٠6≤
: ةيتآلا تالاحلا يف ةيئاذغلا داوملا نم )غلك / غلم(

نكمي يتلا ةيعوألا وأ ةيعوألل ةهباشم ءايشأ وأ ةيعوأ )أ
،رتل٠1و رتليلم٠٠٥ نيب حوارتت ةعسب اهؤلم

ةحاسملا ريدقت نكمي ال يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ءايشألا )ب
،ةيئاذغلا داوملل ةسمالم نوكت يتلا

.ىرخألا قلغلا ةزهجأ وأ تادادس وأ تالصو وأ تالوسبك )ج

: )SML( صاخلا لاقتنالا دودح–

ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهاربا يلع تيا تاحرف

ناكسلاو ةحصلا ريزو

تايفشتسملا حالصإو

ديزوب نب نامحرلا دبع

 ةحالفلا ريزو

ةيفيرلا ةيمنتلاو

ينادمح ديمحلا دبع

ةيئاملا دراوملا ريزو

يقارب يقزرأ

ةئيبلا ةريزو

ثارح نب ةريصن

،غلك / غلمSML≥1: ةيوناثلاو ةيلوألا ةيرطعلا تانيمألا•

،غلك / غلمSML≥3: ديهيدلامروفلا •

ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألا يطعتّ الأ بجي : تاديسكوريبلا•
در،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مادختسالل ةزهاجلا

،تاديسكوريبلا ىلع يباجيإ لعف

• N-نيمازورتين :SML≥12مسد / غكم،

.2مسد / غكم٠1≤SML: لبازورتيـن-N داوم •
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لوألا قــــــحلمــــلا

أ لودجلا

 طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ةمئاق

اهتاراصتخاو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

تاريميلوبلا تايمستتاراصتخالا

BIIR

BR

CIIR

CM

CR

CSM

EPDM

EPM

EVA

FPM

IIR

IR

NBR

PVC

SBR

XNBR

XSBR

YSBR

YHSBR

YSIR

.)ليتوبوموربلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا نم ةموربملا تاريميلوبوكلا

.)نايداتوبلا طاطم( نايداتوبلا ددعتم

.)ليتوبورولكلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلاب رولكلا ىلع يوتحت يتلا تاريميلوبوكلا

.رولكلا ىلع يوتحي يذلا ناليثيإلا ددعتم

.)ناربورولكلا طاطم( ناربورولكلا ددعتم

.ينوفلوسورولكلا ناليثيإلا ددعتم

طاطم( ةيبناجلا ةلسلسلا يف وه عبشملا ريغ ءزجلا نايدو ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبريت
.)نايد ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبريت

.)ناليبوربلا -ناليثيإلا تاريميلوبوك طاطم( ناليبوربلاو ناليثيإلا تاريميلوبوك

.لينيفلا تاتيسأو ناليثيإلا تاريميلوبوك

يرويلف يسكوكلأ وأ يرويلف ليكلأ وأ رويلفلا ىلع يوتحت ةيبناج تاعومجم مضي يذلا طاطملا
.)ينوبركورويلفلا طاطم(

.)ليتوبلا طاطم( ناربوزيإلاو ناتوبوزيإلا تاريميلوبوك

 )ناربوزيإلا طاطم( يعانطصالا  ناربوزيإلا ددعتم

.)ليرتينلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا تاريميلوبوك

.)لينيفلا رورولك( ددعتم

.)ناريتسلا - نايداتوبلا طاطم( ناريتسلاو نايداتوبلا تاريميلوبوك

،ليرتينلا - نايداتوبلا طاطم( كيليركألا ليرتينو نايداتوبلا نم ةيليسكوبركلا تاريميلوبوكلا
.)يكيليسكوبركلا كيليركأ ، ليرتينلا كيليركأ

نارــيــتس - ناــيداــتوــبــلا طاــطــم( نارــيــتسلاو ناــيداــتوــبــلا نــم ةــيــلــيسكوــبرــكــلا تارــيـــمـــيـــلوـــبوـــكـــلا
.)يكيليسكوبركلا

.ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.جردهملا ناريتسلاو نايداتوبلا لتك تاريميلوبوك

.ناريتسلاو ناربوزيإلا نم لتك تاريميلوبوك
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ب لودجلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا ةلدعملا لماوعلاو ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا ةمئاق

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو
ةيئادتبالا داوملاو تاريمونوملا -١

ريمونوملا
ةيئادتبالاةداملاوأ

ةسناجتملا تاريميلوبلا
تاريميلوبوكلاو

مادختسالا دييقت وأ ديدحتلا

مارغيلملاب اهنع اربعم ”mQ“( ىوصقلا ةيقبتملا تايوتحملا تيبثت ىلإ ةيئادتبالا داوملا وأ تاريمونوملا هذه ضعب يدؤت
ةيئاذغلا داوملا نم مارغوليك لكل مارغيلملاب اهنع اربعم ”SML“( صاخلا لاقتنالا دودح وأ/و )مزاوللاو ءايشألا نم مارغوليك لكل
.)ةيكاحملا اهداوم نم  وأ

.مادختسالل ةزهاجلا مزاوللا وأ ءايشألا ةلحرم يف دودحلا نم نيعونلا نيذه مارتحا نم ققحتلا بجي

SML)T( =داوملاب وأ ةداملاب وأ عيمجتلاب ايلك اهنع اربعم ،ةيكاحملا اهداوم وأ ةيئاذغلا داوملا يف صاخلا لاقتنالا دح
.ةنيبملا

DL= ليلحتلا جهنم نع فشكلا دح،

DN= ليلحتلا جهنم ةطساوب فشكلل لباق ريغ. 

SML =21غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

mQ =غلك /غلم٥

mQ =غلك /غلم٥

-

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠
)جردملايليلحتلاحماستلا

SML )T( =٠3غلك /غلم

)كييلاملا ضمحب اهنع ربعملا(

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =2غلك /غلم٠,٠(

)جردملايليلحتلاحماستلا

mQ =1غلك /غلم

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

-

-

-

-

SML =DN)DL =1غلك /غلم٠,٠(

.لينيفلا  تاتيسأ

.ديماليركألا

 .كيليركألا ضمح

كيليركاثيملا ضمح

.كيراموفلا ضمح

.ليرتينوليركألا

.كييلاملا ديرديهنأ

.نايداتوبلا -3،1

.لينيفلا رورولك

ناليثيإلا

.نابوربورويلف يسادس

   .)ناتوبوزيإ =( نابورب -1 -ليثيم2

.نابوربلا

ناريتسلا

EVA

RBSX

RBNX

XNBR

XNBR

،ايلبق كباشتملا

NBR / PVC

FPM

CIIR, BIIR , IIR

EPDM, EPM

YSBR, XSBR, SBR

NBR,

NBR,

و جردهملا NBR,XNBR

-

XNBR,

SBR

SBR, BR,

.ايلبق كباشتملا NBR,

NBR,

h

EPMEPDM,CM,CSM,EVA
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ةلدعملا لماوعلا-٢

ريميلوبلل ةلدعملا لماوعلا
ةسناجتملا تاريميلوبلا

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتتاريميـــلوبوكلاو

  تيربكلا ديسكوأ يناث

  موربلا

   رولكلا

نيجورديهلا

CSM

BIIR

CM, CSM, CIIR

-

-

-

-

-

يناثلا قــــــحلمــــلا

طاطملا نم ةعنصملا مزاوللاو ءايشألا اهلالخ نم تفنص يتلا لامعتسالا تائف

ةقبطملا ةلاطعلا ةبرجت طورشاذكو ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

 )١( ةلاطعلا ةبرجت طورشةينعملا ءايشألا نع ةلثمألامعتسالا عاونأ

،ةــعــباــتــتملا ةــنـــخاسلا ةسمالملا

ةسمالملا لالــــخ نــــم اــــيــــلاـــــمـــــتـــــحا

.ةلوطملا

.ةلوطملا ةسمالملا

.ةدملا ةطسوتم ةسمالملا

.ةريصقلا ةسمالملا

 .)2(مفلا قيرط نع ةسمالملا

.طغضلا رجانط  تالصو

.ةمقعملا رارجلا تالصو

بلــــــعــــــلــــــل برستـــــــلا عـــــــنـــــــم تالصو

 .ةيعوألاو

يتــلا ماــمصلا رصاــنـــعو بيـــباـــنألا

.نيلامعتسالا نيب ةأبعم تيقب

مل يتلا مامصلا رصانعو بيبانألا

ةمزحألاو تازافقلاو ،ةأبعم قبت

.ةلقانلا

.تاصاصملاو تاملحلا

.ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

،ةيوئام ةجرد121 دنع ةعاس1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1 مث

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع مايأ٠1

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس2

.ةيوئام ةجرد٠٤ دنع ةعاس٤2

تائفلا

A

B

C

D

T

مزاوللاو ءايشألاب قلعتملا ميظنتلا ىلإ عوجرلا بجي ،طاطملاب ةقلعتملا ةيئايميكلا ةلاطعلا تارابتخا ذيفنت دصق)1(
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا ةدام نم ةعنصملا

.عبارلا قحلملا رظنأ)2(
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ثلاثلا قــــــحلمــــلا
 ءايشألا عنص يف ةلمعتسملا تاريميلوبلا ىلإ اهتفاضإب صخرملا تافاضملا

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا ةيطاطملا مزاوللاو

مادختسالا ديـيـقـت وأ دـيدـحــتداوملا ءامسأ

.لوزايثوزنبوتباكرم -2

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 كنزلا حلم

.لوزايثوزنبوتباكرم -2 مويدوصلا حلم

.لوزايثوزنب يئانث تيربكلا يئانث

N - t-ديمانيفلوس -2 -لوزايثوزنب ليتوب.

N-ديمانيفلوس -2 - لوزايثوزنب - ليسكهولكيس.

.نيمألا ليثيإ ليسكهولكيس

N،N‘ -نيديناوج لينيف يئانث.

.نيديناوج يئانث ليلوت -٠

.مارويثلينيفلا يئانث ليثيملا يئانث تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليزنب يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا نيليثيم يسامخ يئانث تيربكلا ارتيت

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يداحأ

.مارويثلا ليثيإ يعابر تيربكلا يئانث

.مارويثلا ليثيم يعابر تيربكلا يئانث

.ساحنلا تامابراك ويث يئانث ليثيملا يئانث

 .نيديرببلا تامابراك ويث يئانث نيليثيملا يسامخ

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليزنبلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليتوبلا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثيإلا يئانث

.مويدوصلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث ليثملا يئانث

.كنزلا تامابراك ويث يئانث لينيفلا ليثيإ

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xam Q =٥٠,٠ %

A،B،C،D،T تائفلا

T : xamQ =1 %

.D ةئفلا

B،C،Dتائفلا

D ةئفلا

C،D تائفلا

D ةئفلا

Dةئفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤.٠ %.

  تاعرسملا -١
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مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ

N-كنزلا تامابراك ويث يئانث نيليثملا يسامخ.

.نيلوزايث وتباكرم -2

.ايرويث لينيف يئانث

.نيمألا يعابر نيليثملا يسادس

ويث  - يئانث – ويث يعابر )ليثيإ ليثم -1( – يئانث٠،٠
ليبورب وزيإلا( – يئانث نم تيربكلا يعابر =( تامروف
.))تانيج وثنازك

.نيمألا يئانث نيليثملا يسادس تامابراك

.)نيمأ يسكيهولكيس( – يئانث – نيليثم – ’٤ ،٤ تامابراك

B،C،D تائفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

D ةئفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

D  ةئفلا

D ةئفلا

ةنكلفلا لماوع -٢

.لييوزنبلا يئانث ديسكوريب

.ليتوبلا.t -يئانث ديسكوريب

.ليموكلا يئانث ديسكوريب

.)لييوزنبورولك -٤( -يئانث ديسكوريب

.نيزنب -)ليبورب وزيإ - ليتوب.t( يئانث –1،3 ديسكوريب

)ليتوب.t( –يئاــنـــث2،٥ -لــيــثـــيـــم يئاـــنـــث -2،٥ دـيسكورــيــب
.ناسكه

.تيربكلا

A،B،C،D،T  تائفلا

)للحتلا تاداضم( نيجسكألا تاداضم -3

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف ليتوب.t -6 ليثيإ -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

.)لونيف ليسكهولكيس -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا – ’2،2

.)لونيف لينون -6 - ليثم -٤( يئانث – نيليثملا –’2،2

ليثم -٤ – ليسكهولكيس - ليثم -6( يئانث – نيليثملا – ’2،2
.)لونيف

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث – ناديليتوب –’٤،٤

.)لونيف ليثم -3 – ليتوب.t -6( يئانث ويث–’٤،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

T : xamQ٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

B،C،Dتائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا
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.يليتكوألا وأ يليتوب وزيإ ليتوب لونيف

،نايداتنب ولكيس يئانثو لوسيرك. P نم لعافتلا تاجوتنم
.يليتوب

.)THB=( لونيف ليثم -٤ - ليتوب.t - يئانث –2،6

.نونيكورديهلا ليمأ.t  يئانث –٥،2

ليتوب.t-يئانث  -3،٥( يثالث -6 ،٤ ،2 – ليثم يثالث -٥ ،3 ،1
.نيزنبلا )ليزنب يسكورديه -٤

-يـــــئاـــنث -3،٥( –3[ سـيــــك ارـتـــــيــت ليــثـيرـــــث يرأ يـــساـــمــخ
t.وأ ] تاــــنوـــيبورــب )لـــيـنــيف يــســـكوردـــيـــه -٤ –لـــيــتوـــــب
–٤ – ليتوب.t-يئانث -3،٥(– نيليثم[ سيك ارتيت :)فدارملا(

.ناثيم ]تيمانيس ورديه )يسكورديه

] ليإ –2 – نيز ايرت -1،3،٥– )ويث ليتكوأ(يئانث -6،٤[ -٤
.لونيف )ليثيإ ليثيم يئانث –1،1(يئانث -6،2 – ونيمألا

n.يئانث3،٥( –3 ليسيد ينامث- t.يسكورديه–٤ – ليتوب
.تانويبورب )لينيف

.كينويبورب يد ويث ’اتيب ،اتيب ضمح نم رتسيل يرول يد

.ينيريتس تالونيف

.تيفسوف )لينيف - لينون يئانثو يداحأ( يثالث

.تيفسوف )لينيف – ليتوب.t-يئانث -٤ ،2( يثالث

.نوتيسألا / نيمأ لينيف يئانث تافثكم

.يليتكوأ نيمأ لينيف يئانث

.ينيريتس نيمأ لينيف يئانث

N- )1،3- ليـتوــب لـيـثـيم يــئاــنـث(–N ‘لــيــنــيــف – P.نــلـيـنيــف -
.نيمألا يئانث

يسكورديه -2( –1و تانيسكوس ليثيم يئانث فثكم ددعتم
.نيديربب ليثم يعابر  -6 ،6 ،2 ،2  – يسكورديه –٤ - ليثيإ

)لينيف ليثيم - ’٥ – ليتوب.t – ’3 – يسكورديه – ’2 ( –2
.لوزايثوزنب ورولك -٥

A،B،C، D تائفلا

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٤,1 %.

B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =٤,٠ %.

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

A،B،C،D تائفلا

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1 %.

.ةانثتسم ةينهدلا ةسمالملا،C،D تائفلا

xamQ =1%.

D تائفلا

xamQ =٥,1 %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =3,٠ %.

A،B،C،D  تائفلا

xamQ =٥,٠ %.

مادختسالا دييقت وأ ديدحـتداوملا ءامسأ
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.)1( كنزلا ديسكأ

.)1( كنزلا تانوبرك

ةعبشم ريغ وأ ةعبشم  ةينهدلا ضامحألا نم كنزلا حالمأ
.)٠2C)1- 21C   نم

.)2( مويسلاكلا ديسكأ

.)2( مويسلاكلا ديسكورديه

.)2( يزينغملا

.)2( مويزينغملا تانوبرك

نم  ةعبشملا ريغ وأ ةعبشملا  ةيجوزلا ةينهدلا ضامحألا
21C -٠2C.

.نيمألا لوناثيإ يثالث

.ليكلأ.n هتاريتسإو لوكيلج نيليثيإ ددعتم

.A،B،C،D،T  تائفلا

)1(

.غلك / غلم٠1 ةيكاحملا اهداوم وأ ةيذغألا ىلإ كنزلا لاقتنا زواجتي ّالأ بجي )أ

: ةيتآلا  صئاصخلا مارتحا بجي ،تاصاصملاو تاملحلا ةعانص لاجم يف كنزلا حالمأ وأ ديسكألا لامعتساب قلعتي اميف )ب
،%1٠٠,٠ : موينيليسلا ،%1٠٠,٠ : قبئزلا ،%1٠٠,٠ : خينرزلا،%3٠٠,٠ : مويمداكلا ،%2٠٠,٠ : صاصرلا نم : ىوصقلا تايوتحملا
.%1٠٠,٠ : مويرابلا

تائبعتلا ىلع ةقبطملا ةيندعملا رصانعلا ضعبب ةقلعتملا ةواقنلا ريياعمل ةقباطم تاطشنملا هذه نوكت نأ بجي )2(
.)هاندأ تائبعتلا -6 ةطقنلل اقبط( طاطملل ةهجوملا ةيندعملا

تالطعملا -٥

تاطشنملا -٤

.كييوزنبلا ضمح

.كيليسيلاسلا ضمح

.كيلاثف ديرديهنأ

ليثيم يثالث - ’21 ،’8 ،’٤( –2 –1 ليثيملا يعابر7،8،٥،2
.)لوريفوكوت افلأ وأ (٠-6 نامورك )ليسيد يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا
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.هيمملا نيمولألاو نيمولألا

.مويسلاكلا تانوبرك

.)eimolod()يمولود( مويسلاكلاو مويزينغملا تانوبرك

.يليلسلا سيليسو سيليسلا

.مويدوصلا تانيمولأ - وكيليس

.مويزينغملا تاكيليس

مويسلاكلا تاكيليس

.موينمولألا تاكيليس

ةــلــباــقــلا موــيراــبـــلا حالـــمأ نـــم ةـــيـــلاخلا( موـــيراـــبـــلا تاـــفـــلوس

.)نابوذلل

.)2( )يرارحلا وأ ينرفلا( نوبركلا دوسأ

.ناتيتلا ديسكأ

.تنايمألا ءانثتساب ، ةيعانطصالاو ةيعيبطلا فايلألا

.ةيجاجزلا فايلألا

A،B،C،D،T  تائفلا

)١( تائبعتلا-6

ضمــح نــم1.٠M يف ةــباذإلا دــعــب ةددحملا ةــيــندــعملا رصاــنــعــلا ىوــتــحــم زواــجــتــي ّالأ بجــي تاــئبــعــتـــلا لـــكـــل ةـــبسنـــلاـــب )1(

،%1٠.٠ : موينيليسلا ،%1٠.٠ : مويمداكلا ،%٥٠٠.٠ : قبئزلا ، %1٠.٠ : خينرزلا ،%1٠.٠ : صاصرلا : ةيتآلا دودحلا كيرديهرولكلا

 .%1.٠ : موركلا ،%1٠.٠ : مويرابلا

ةسمالملا داوملل%٠3 ىلإ تضفخ ،ةداملا نزو نم%xamQ٠٥ ىصقألا ىوتحملا نوكي ،دوسألا نوبركلل ةبسنلاب )2(

صلختسم مدقي نأ بجي .%٥1.٠ يواسي وأ نم لقأ نيولوتلا صلختسم دوسألا نوبركلا مدقي نأ بجي .تويزلا وأ بيلحلل

)رتمونان683( ةيجسفنبلا قوف ةعشألل ءافطنا )ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةعاس٤2 ،دوسألا نوبركلا نم غ1 ـل للم٠٠1( ناسكه ولكيس

لامعتسالل ةزهاجلا طاطملا نم مزاوللاو ءايشألا جتنت ال نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .مس1 ةيلخل ىصقأ دحك2٠.٠ نم

نع فشكلا دح نم ربكأ ،اهتاكاحم وأ ةيئاذغلا داوملا يف ،نيريب - )3،٤( وزنبلل اددحم الاقتنا دوسألا نوبركلاب ةلمحملاو

.)غلك / غكم٥٠.٠= DL( ةمدختسملا ةيليلحتلا ةقيرطلا
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.ةيئاذغلا ةيعونلا تاذ ةينيفاربلا ةيندعملا تويزلا

1،٤و1،3 نــم طــيــلــخو كيــبـــيدألا ضمـــح تارـــيـــتسإ ددـــعـــتـــم
نزولا( ةلتسؤم ليسكورديهلا تاعومجم نيأ لويدناتوب
.)٠٠٠1 ىلإ > طسوتملا يئيزجلا

لويدناتوب1،3 نم طيلخو كيبيدألا ضمح تاريتسإ ددعتم
.)٠٠٠1 > طسوتملا يئيزجلا نزولا( لويدناسكه1،6 و

.)ليسكه ليثيإ -2( يئانث تابيدأ

.ليتوبوزيالا يئانث تابيدأ

  .ليتوبلا يئانث تالاطف

.ليزنبلا ليتوب تالاطف

.ليسكه ولكيسلا يئانث تالاطف

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تالاطف

.لينونوزيالا يئانث تالاطف

.لييدوزيالا يئانث تالاطف

  .ليتوبلا يئانث تاسابيس

.)ليسكه ليثيا -2( يئانث تاسابيس

.لوكيلغلا ناليثيا يثالث تاليرباكيد

)٠2C-21C( لـــــيـــــكـــــلألا ضاــــــمــــــحأ كيــــــلوــــــنــــــيــــــفــــــلا تارــــــيــــــتسإ
.كينوفلوسلا

SML=3,غلك/غلم٠.

SML =3ةجردهملا تويزلا يف غلك/غلم.  

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =81غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =8,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

SML )T( =٥,1غلك/غلم.

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =6غلك/غلم

A،B،C،D،T  تائفلا

 تانولملاو تاغبصلا -٧
 ءايشألاب قلعتملاو هب لومعملا ميظنتلا يف اهب صخرملا تانولملاو تاغبصلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا نم ةعنصملا مزاوللاو

ةيكيتسالبلا تاحفصملا -٨
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 .نافولوكلا

.ةلدعملا ريغ وأ ةلدعملا نافولوكلا تاريتسإ

يزـيرـيــمــيدــلا وأ/و جردــهملا ناــفوــلوــكــلا ضاــمــحأ تارــيــتسإ
)eésirémid(.

.نابرثلا ةددعتم ،كينبرثلا تاجنتار

ديهدلامروف  - لوليزك جنتار

ديهدلامروف – نيسزوزير جنتار

ديهدلامروف – نيمالم جنتار

ةجردهملا كيتافيلأ طفن تاجنتار

A،B،C،D،T  تائفلا

       .غلك/غلم3 : ديهدلامروفلا نمSML  : ريكذت

SML =3غلك/غلم.

تاجنتارلا-٩

.يئاذغ عباط وذ يعانطصا

.ناليثيإلا ددعتم عمش

ةـيـعوـنـلا وذ نيلاـتسيرـكورــكــيملا نوــكــي نــيأ نيفارــبــلا عــمش
.ةيئاذغلا

.ابونراك عمش

.ديماكوريإ

.ديمارايتس

.ديمايلوأ

 )NIS 223(نيتيسيل

.يديسكوبيإلا اجوصلا تيز

)*( 21Cنم ربكأ ةيجوز ةينهذ ضامحأ كنزلا حالمأ

.لوكيلغلا تارايتس يداحأ

.ناتوبلا ةددعتم

.يناويح لصأ تاذ ءارغ

.ناتكلا تيز

.ةجردهملا كينيد اتنب ولكيس عون نم طفنلا تاجنتار

.ةيتابنلا تويزلا نم اهيلع لصحتم

xamQ =٠2 %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

1- SML =3,غلك/غلم٠.  

2 - SML =3جردهملا عمشلا يف غلك/غلم.           

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xamQ =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =3غلك/غلم. 

A،B،C،D،T  تائفلا

ذيفنتلا لماوع-٠١

.تاطشنملا-٤ :ثلاثلا  قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )*(
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.)كيليسكوب راكيدوزأ ضمح ديمأ يئانث  =(  ديمانوبراكيدوزأ

.)ديزارديه لينوفلوس نازنب ( يئانث يسكوأ –٤‘ ،٤

A،B،C،D،T  تائفلا

خفنلا لماوع -١١

.)1(كنزلا تارايتس

تاعومجم عم نازكوليس ةددعتم ةيوضع( نوكيليسلا تويز
.)2()لينفلا وأ/و ليثيملا

ةينهد ضامحأ مويساتوبلا وأ/و مويسلاكلا ،مويدوصلا حالمأ
٠2C– 21C ةيجوز

.لوكيلغلا ناليثيا  ددعتم

.لوكيلغلا ناليبورب ددعتم

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا تانوفلوس)٠2C-8C( ليكلأ

.زوليليسلا ليثم

A،B،C،D،T  تائفلا

عزنلا لماوعو تاقلزملا -٢١

   .تاطشنملا-٤:GdãÉdå قحلملا نم )1( ةطقنلل اقبط )1(

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا رموتساليإب ةقلعتملا لوعفملا ةيراسلا ماكحألل ةقباطم )2(

ســكتاللةصاختاجوتنم -3١

دحأ قيرط نع اضيأو كاينومألا قيرط نع هينَج ناكم يف يمحيو تبثي نأ نكمي طاطملل يعيبط ريميلوب سكتاللا
 : ةيتآلا تاجوتنملا

،مويدوصلا وأ كنزلا تاموبراك ويث يئانث ليكلأ يئانث −

.مارويث ليثيا يثالث وأ ليثم يثالث روفلوس يئانث −

.كنزلا ديسكوأ-

تانخثملا ،يقاولا ءارغلا هابشأ )أ -3١

.موينومألاو مويساتوبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نييزاكلا

.ةيئاذغلا نيتاليجلا

.يئاذغلا ديراكاسلا ددعتم

.مويدوصلا تانيجلأ

.كيليركألا ضمح ريميلوبلا ددعتم وموأ

كيـيلاـملا و كيـليرــكأ اــثـيـم كـيـليرــكألا ضاـمــحأ ريـمـيلوــبوــك
،تاــتاــسرــيفلا ليـنـف ،رـثـيالا لــيـنـف ليــثم ،نارـيــتـسلا عــم
موينومألاو مويـساتوـبلاو مويدوصلا نم هحالمأو نايداتوبلا
.)٠٠٠1  > طسوتملا )ج و( يئيزجلا نزولا(

A،B،C،D،T  تائفلا
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يئيزـجلا نزوــلا( كييلاملا دــيردــهنأو ناريـتسـلا ريمـيلوـب وــك
.)٠٠٠٠2 > طسوتملا )ج و(

ناليبورب ددعتم وأ/و ناليثيإلا ددعتم عطق –ريميلوب وك
.ناثيروأ ددعتم وأ /و تانيسوزيا ددعتم عم لوكيلغلا

اذكو نافولوكلا نم ةيجنتارلا ضامحألاو لوكيلغلا تاريتسإ
.ةجردهملا اهتاجوتنم

،لـيــثــيا يسكوردــيــه ،لــيــثــيا ،لــيــثــم :زوــلــيــلــيسلا تاــقــتشم
،لــيــثــيا يسكوردــيــه لــيــثــيا ،رــيــثـــيا لـــيـــثـــيا يسكوردـــيـــه
.زوليليسلا ليثيم يسكوبراك

.كيلينيفلا ددعتم لوحك

.نوديلوريب لينيف ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

ضاـــمـــحألل موـــيـــنوـــمألاو موـــيساـــتوـــبــــلاو موــــيدوصلا حالــــمأ -
. )٠2C- 21C( ةيجوزلا ةينهذلا

اذــــكو( موـــــينوــمألاو موــــيــساـــتوــبــلاو موـــيدوــصـــلا تاـــــتــيـــيـــبأ -
 .)وردـيـهـيد و ردـــيه تاـــقـــتـشـــم

ضـمـحــل موــيــنوـــمألاو موـــيساـــتوـبـــــــــــــــــــــــلاو موــــيدوـصـلا حالـمأ -
.كينيسكوسوفلوس )٤C -61C( ليكلأ

.كينوفلوس )٠2C- 21C( نيكلأ ن -1 ضمح مويدوصلا حلم -

مويدوصلا حلم عم كيمروفلا ديهدلأ فيثكت تاجوتنم -
.كينوفلوسلا نيلاطفن ضمح موينومألاو

.)٠2C- 8C( تانوفلوس ناكلأ -

،تاـنوـفـلوس )نازـــنـــب ،نيلاـــطـــفـــن =( نارأ )8C -81C( لــيــكـــلأ -
.مويسلاكلا وأ مويدوصلا نم اهحالمأو تافسوفو تافلوس

.مويدوصلا تافسوف ددعتم يثالث -

،)3C -81C( لوحكلا ىلع ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
وأ ةينوفلوسلا ةقتشملا اهحالمأو لونيف )٤C -9C( ليكلأ
.ةيتافسوفلا وأ ةيتافلوسلا

ةينهدلا تانيمألا ىلع ناليثيإلا ديسكوأ فيثكت تاجوتنم -
)21C -81C( ةيثالثلا وأ ةيوناثلا وأ ةيلوألا.

ناليبوربلا ديسكأ وأ/و ناليثيإلا ديسكأ فيثكت تاجوتنم -
81C ىلإ8C نم لوحكلا ددعتم وأ يداحأ ىلع

A،B،C،D،T  تائفلا

تاقتشملاو تابلحتسملا )ب -3١
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.موينومألا تاوزنب

.مويدوصلا تاوزنب

.مويساتوبلا تابروس

.دحاو –3 - نيلوزايث وسيزنب2،1

.مويدوصلا تانيف لينف -2

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

SML =2,1غلك/غلم،xam Q =2٠,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =2,٠ %

A،B،C،D،T  تائفلا

ةوغرلا تاداضم )د -3١

،)*( )لينيف وأ/و( ليثم تاعومجم عم نازكوليس ددعتم يوضع
.اهب صخرملا تاجوتنملا عم هبالحتسا لمتحملا نم

.لونابورب وزيإ

ةيجوزلا ةيــنــهدــلا ضاـــمــحألا تارــيـتسإ يـــسكوــــكــلأ ددــــعـــتم
.٤2Cىلإ8C نم

.لويد -7 ،٤ – نيسيد٥ – ليثيم يثالث-7،9،٤،2

.تافسوف ليتوب يثالث

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

A،B،C،D،T  تائفلا

xam Q =1%

A،B،C،D،T  تائفلا

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل هجوملا نوكيليسلا رموتسالياب قلعتملا لوعفملا يراسلا ميظنتلل اقبط )*(

.كاينومألا

.دوصلا

.ساتوبلا

.مويدوصلا تانوبراك

.مويساتوبلا تانوبراك

.موينومألا تاتيسأ

.موينومألا رورولك

.موينومألا تارتين

.موينومألا تافلوس

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ ليثم يئانث –2

.لونابورب -1 – ليثم –2 – ونيمأ –2

2– )- Nلوناثيإ )ونيمأ ليثم يئانث.

A،B،C،D،T  تائفلا

 رمختلا نم ةيامحلا لماوع )ج- 3١

 ةدياحملاو دادسلا لماوع )ــه- 3١
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.)*( نازكوليس ليثم يئانث ددعتم ريثيا ددعتم

.كيتيسألا ضمح

.كيرتيسلا ضمح

.كيرتراتلا ضمح

.مويسلاكلا رورولك

.مويسلاكلا تارتين

.موينمولألا تافلوس

)xedoC  ةيعون( بشلا

.ريثيا )ليثم – لينيف( ددعتم

A،B،C،D،T  تائفلا

رثختلا لماوع )و -3١

عبارلا قــــــحلمــــلا

.لبازورتين-N  داومو  نيمازورتين-N ريرحـت ديدـحــت يف ةقبطملا  ةيساسألا  طورشلا  . أ  ءزجلا

: )باعللا يكاحم لولحم ( ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا .١

غ٠,lCaN(، 2( مويدوصلا رورولك نم غ٥,٠ ،)3OCHaN( مويدوصلا تانوبراكيب نم غ2,٤ باذي ،لئاسلا اذه ىلع لوصحلل

يذ ءام وأ رطقملا ءاملا نم دحاو )1( رتل يف )2ONaN( مويدوصلا تيرتين نم غلم٠3 و )3OC2K( مويساتوبلا تانوبرك نم

.9 يواسي لولحملل )HP( ينيجورديهلا سألا نوكي نأ بجي .هل ةلداعم ةيعون

: براجتلا طورش .٢

ريرحتلا براجت يف لمعتسملا لئاسلا يف تاصاصملا وأ تاملحلا نم ةبسانم ةيمك ىلع ةداملا نم ةعطتقم تانيع رمغت

.)ةيوئام ةجرد2 ±( ةيوئام ةجرد٠٤ ةرارح ةجرد يف ةعاس )٤2( نيرشعو عبرأ ةدمل

نم ةررحملا لبازورتين- N داوم و  نيمازورتين- Nىوتسم  دـيدـحـــت  جهنم  يف  ةقبطملا ريياعملا  . ب ءزجلا
.تاصاصملا وأ تاملحلا

صالــــخـتسا مـتـي .أ ءزــجـلل اًقبط هيـلـع لصحتم لوــلـحـم لـــك يـف يـماــسـقلا ءزــجلا يــف نيمازورتــين- N رــيرــحت ددــحــي .1

N-ناثيم ورولك يئانث قيرط نع نيمازورتين )MCD( يف يفارجوتاموركلا ةطساوب ددحيو رحلا نيمازورتينلا نم يلاخلا

.ةيزاغلا ةلحرملا

ليوحت متي .أ ءزجلل اقبط هيلع لصحتم لولحم لك نم ةماسقلا نم رخآلا ءزجلا يف لبازورتين-N داوم ريرحت ددحي .2

صالختسا متي ،كلذ دعب.كيرديهرولكلا ضمحب يماسقلا ءزجلا اذه ضيمحت قيرط نع نيمازورتينلا ىلإ لبازورتين-N داوم

.ةيزاغلا ةلحرملا يف يفارجوتاموركلا قيرط نع هديدحت متيوMCD قيرط نع لولحملا نم نيمازورتينلا

.ةوغرلا تاداضم : )د -31 )1( ةطقنلا / لثم )*(
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يف  خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٦١٠2 ةنس ربمفون٣2 قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2

ةــــسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعتسا تايفيكو طورش
،مزاوللا هذــه فـــيظنت تارـــضحتسم اذــــكو ةـــيئاذغلا داوــــملا

يف خّرؤملا٠٤١-٧١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددــحي يذـــلا٧١٠2 ةـــنس لـــيربأ١١ قـــفاوملا8٣٤١ ماــــع بــــجر٤١

داوملا عضو ةيلمع ءانثأ ةيحصلا ةفاظنلاو ةفاظنلا طورش
،يرشبلا كالهتسالل ةيئاذغلا

خّرؤـــملا٤٦٣-٧١ مـــقر يذـــيفنتلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
٧١٠2 ةنس ربمسيد52 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٩ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس ربمفون٣2
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا صئاصخلا ديدحت

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا ريموتساليإ

ءاـــــيشألا ىلـــــــع ،رارـــــقلا اذــــــــه ماــــكحأ قـــــبطت ال:٢ ةداملا
لمعتسملا نوكيليسلا ريموتساليإ نم ةعنصملا مزاوللاو

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل نيهجوملا نوتركلاو قرولا عنص يف

: يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي:3 ةداملا

متي ”ةنرم“ صــئاصخ هــيدل رــيميلوب: ريموتساليإ –
.كباشتلا قيرط نع هيلع لوصحلا

نم نوكتت تاريميلوب: نوكيليسلا ريموتساليإ –
.نازكوليسلا ةددعتم تايوضع

ةداــملا دـــــلقي ةــبرجت طـــسو: ةيئاذغلا ةداملا يكاحم –
نــــم لاـــقتنا ثادـــحإ دــــيعي هرــــيثأت لالـــخ نـــم يذـــلاو ةـــيئاذغلا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا

يذلا نوكيليسلا ريموتساليإ نوكي نأ بجي:4 ةداملا
داوـــملا ةـــسمالمل ةـــهجوملا مزاوــــللاو ءاــــيشألا عـــنصل لــــمعتسي
يتلا نازكوليسلا ةددعتم تايوضع نم ايرصح انوكم ةيئاذغلا

يتلا ليثيملا تابكرم ىلع ،مويسيليسلا تارذ قوف ،يوتحت
: ةيتآلا تابكرملاب ايئزج اهلادبتسا نكمي

،2C -2٣Cىلع لينيكلأ–

،2C -2٣C ىلع ليكلأ –

،ليسكورديه –

،نيجورديه –

،يليسكورديه ليكلأ وأ/و لادبتسالا يئانث ينيمآ ليكلأ –

ةراجتلا ةرازو

٠44١ ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يف خّرؤم كرتشم يرازو رارق
صــــــــئاـــــصخلا دّدـــــــــــــــحي ،٩١٠٢ ةــــــــــنس سراــــــــــــــم٦ قـــــــــفاوــــملا
ريموتساليإ نم ةّعنصملا مزاوللاو ءايشألاب ةقلعتملا
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا

````````````````````

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

 ،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب –
نمضتملاو٧١٠2 ةنس تشغ٧١ قفاوملا8٣٤١ ماع ةدعقلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قـــلعتملاو٠٩٩١ ةـــنس رـــياني٠٣ قـــفاوملا٠١٤١ ماـــع بـــجر٣
  ،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا5٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

لّدعملا ،ةدروتسملا وأ ايلحم ةجتنملا داوملا ةقباطم ةبقارمب
،مّمتملاو

خّرؤملا٣5٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا١١٠2 ةنس ربمفون١2 قفاوملا2٣٤١ ماع ةجحلا يذ52
،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٤١٠2 ةـــنس تـــشغ٧2 قــــفاوملا5٣٤١ ماـــــع ةدـــــعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خّرؤملا88-٦١  مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةــنس سراــم لوأ قــفاوملا٧٣٤١ ماــع ىلوألا ىدامـج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص دّدحي يذلا

،مّمتملاو

خّرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص ددحي يذلا
،يرحبلا
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اــمهفيثكت تاــجوتنمو يــسكوكلأ وأ/و يــسكوتيسأ –
يذلا لوكيلغلا نيليبورب وأ/و لوـكيلغلا نالــيثيإ ددــعتم عــم
،نيليثيإلا ديسكوأ يطعي

- n -رولفلا ىلع يوتحي يذلا ليكلأ.

نوكيليسلا ريموتساليإ يوتحي ال نأ بجي : لينيف -
نزو نــم %2 نــــم رثــكأ ىلــــع ،هــل ةــنوكملا رــــصانعلا نيــب نـــم
نم لقأ ىلع يوتحي يذلا نازكوليسولكيس لينيف ليثيم
ال نأ بجي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .يسكوليس تادحو )5( سمخ
رــيــموـــتسالـــيإ يف ،يقـــلحلا نازـــكوـــلـــيس ددـــعـــتـــم يأ لـــمـــحـــي
لينيفلا بكرم ىلع مويسيليسلا ةرذ سفن قوف ،نوكيليسلا

.ليثيملا بكرم ىلع وأ نيجورديهلا ةرذو

داوـــملا تاـــعومجم وأ داوـــملا ةـــفاضإ نـــكمي:٥ ةداملا
ءايشألا ىلإ ،رارقلا اذهبⅠ قحلملا نم أ ءزجلا يف ةددحملا

.نوكيليسلا ريموتساليإ نم ةعنصملا مزاوللاو

تاـعومجمو داوـــملا هذـــه ضــعبل ةواـــقنلا رـــيياعم ددـــحت
.رارقلا اذهبⅠ قحلملا نم ب ءزجلا يف داوملا

نـــــم مزاوـــــلــــــلاو ءاــــــيـــــــشألا عــــــــّنصــــــت نأ بــــــــجي :٦ ةداملا
ةـــيئاذغلا داوــــملا ةـــسمالمل ةــــهجوملا نوــــكيليسلا رــــيموتساليإ

ةيوضعلا ةيعونلا دسفتّ الأ بجي .عنصلل ةنسحلا قرطلل اقفو
نأ بــجيو ،اـــهتسمالمل ةـــعوضوملا ةـــيئاذغلا داوـــملل ةـــيقوذلا

نع اهب صّخرملا ةرهطملاو ةفظنملا تارضحتسملا لمحتت
.هب لومعملا ميظنتلا قيرط

ةّعنصملا مزاوللاو ءايشألا ةلاطع ريياعم ددحت:٧ ةداملا
،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا ريموتساليإ نم
: يتأي امك

.%٥,٠ < : ةرح ةرخبتم ةيوضع داوم –

 : يلك لاقتنا –

ةحاسم نـم )2مد/غم( عبرم رتميسيد لــــكل مارــــغيلم٠١ ≤
،مزاوللاو ءايشألا

نم مارغوليك لكل ةلقتنملا تانوكملا نم مارغيلم٠٦≤
: ةيتآلا تالاحلا يف  )غك/غم( ةيئاذغلا داوملا

يتلا ةيعوألا وأ ةيعوألل ةهباشم ءايشأ وأ ةيعوأ )أ
رتل٠١ و )لم( رتليلم٠٠5 نيب حوارتت ةعسب اهؤلم نكمي
،)ل(

اهلالخ نم يتلاو اهؤلم نكمي يتلا ءايشألا )ب
،ةيئاذغلا داوملل ةسمالم نوكت يتلا ةحاسملا ريدقتنكمي ال

قلغلا ةزهجأ وأ تادادس وأ تالصُو وأ تالوسبك )ج
.ىرخألا

: صاخ لاقتنا –

ءاـــــيشألا يـــــطعت ّالأ بــــــجي: تادــــــيسكوريبلا –
عم اّيباجيإ العافت مادختسالل ةزهاجلا ةيئاهنلا مزاوــــــللاو
،تاديسكوريبلا

لاـقــتــنالا نوــكــي نأ بجــي:رــيدصقــلا تاـــيوضع –
مارـــغوليك لـــكل مارـــغيلم١.٠ نـــم رـــغصأ رــــيدصقلل صاخلا
 .ةيئاذغلا داوملا نم )غك/غم(

لاقتنالا زواجتي ّالأ بجي: نيليثيإلا ديسكوأ –
يف وأ ةــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا داوــملا يف نيــلـــــــيـــــــثــــــــيإلا دـــيسكوأل صاخلا

.)غك/غم(مارغوليك لكل مارغيلم5١,٠ اهــتايكاحم

٧ ةداــملا يف ةروــكذملا ةــلاطعلا رــيياعم ددـــحت:٨ ةداملا
.رارقلا اذهبⅡ قحلملا يف ددحملا ةبرجتلا جهنمب ،هالعأ

نم رهشأ )٦( ةتس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست :٩ ةداملا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيــــمسّرلا ةدـــيرجلا يف هرـــــشن خــــيرات
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةّيــــمسّرلا ةدــــيرجلا يف رارــــقلا اذــــه رـــــشني:٠١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ةراــجتلا ريزو

بالج ديعس

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا  حالصإو

يوالبسح راتخم

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو
ةددجتملا

يطاورز ءارهزلا ةمطاف

Ⅰ قــحلمــــلا

اهتفاضإب صخرملا داوملا تاعومجمو داوملا -أ
نوكيليسلا ريموتساليإ ىلإ

I.-ةئبعتلا داوم :

.)١( يليليسلا سيليسلاو سيليسلا –

.)١( زتراوكلا نيحط–
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ريموتساليإلا نم %١,٠<2 -لوأ٣-نيتوب2-ليثيم–
.مدختسملا

III. -ةزفحملا - ةبلصملا داوملا :

.ريدصقلا ليتكوأ-n-يئانثل تارول يئانث–

.ريدصقلا ليتوب يئانثل تارول يئانث–

:ريدصقلا ليتوــــب يئانــــــــــثل تاتـــــــيـــــــــسألا يــــــــــــئاــــــــنـــــــــث–
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ ءايشألل ةبسنلاب %١^5≤عومجمب

يليتوب وزيإلا لوحك عم كيناتيتلا ضمح تارتسا–
تالونإ لوحكو يليبورب وزيإلا لوحكو يليتوب-n لوحكو
ءايشألل ةبسنلاب %٣≤عومجمب  : ليثإلا تاتيسأ وتيسألا
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ

ءايشألل ةبسنلاب  غك/غم٠2١ < : )tP( نيتالبلا تابكرم–
.ةيئاهنلا مزاوللا وأ

.ديماتيملاب–

.ديماراييتس–

.ديماييلوأ–

.ديماييلونيل–

مزاوــللا وأ ءاــيشألل ةــبسنلاب %2,٠≤ : دـــيماليسورإ–
نــم ةـــجتانلا كلت رــيغ بـــــئاوشلا لــــــك نــم ةــيلاخلا( .ةــيئاهنلا

.)عنصلا ءانثأ ىرخأ ةينهد ضامحأ دوجو

VI. -كباشتلا لماوع :

.ليوزنبلا ديسكوريب–

.ليوزنبورولكلا يئانث ديسكوريب–

 .ليموكلا يئانث  ديسكوريب–

.ليموكلا و ليتوبلا يثالث ديسكوريب–

،ليثيم يئانث2,5 ،)يسكوريبلا ليتوب يثالث( رركم–
مزاوللا وأ ءايشألل ةبسنلاب %2,٠ < عومجمب : ناسكيه2,5
.ةيئاهنلا

V. -نع اهب صخرملا كلت : )٣(تاغبصلاو تانولملا
مزاوللاو ءاــــــيشألاب ةـــــقلعتملا،هـــــب لوــــمعملا مــــيظنتلا قـــــيرط

.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا نم ةعّنصملا

.ةواقنلا ريياعم : )٣( و )2( و )١(

مويزينغملاو مويسلاكلا تاكيليس لثم تاكيليسلا–
قـــــــلطلا كلذ يف اــــمب ،موــــينوكريزلاو دــــــيدحلاو موــــــينمولألاو
 .)١( تنايمألا ءانثتسابو )جلاعملا ريغ وأ جلاعملا(

موـــــــينمولألاو موـــــــيزـــيــــنغملاو مويـــــــسلاكلا تاديـــــــسكأ–
%١ كنزلا ةبسن زواجتتّ الأ بجي،كنزلاو ديدحلاو ناتيتلاو
.)١( ةيئاهنلا مزاوللاو ءايشألا نزو نم

 .)١( موينمولألاو مويزينغملاو مويسلاكلا تاديسكورديه–

.)١( موينمولألاو مويزينغملاو مويسلاكلا تانوبرك–

.)١( مويسلاكلا تاتيربك–

.)١( مويرابلا تاتيربك–

.)١( مويسلاكلا تانيمولأ وفلوس–

نم %٧ ىلإ٤ نم يوتحي يذلا موينمولألا زنورب–
 .)١( موينمولألا

ةيليسكوبركلا ضامحألا يداحأ نم مويسلاكلا حالمأ–
.)١( ٠2C-٠١Cىلع ةينهد ةميقتسم ةلسلس تاذ

 .)١( مويسلاكلا تارايتس يسكورديه-2١-

 .)2( تيفارغلا–

ةـمـــيـــــقلا( مــــــكـــــــــم١ > رــــــــــطـــــــــــق تاذ ةـــــــــيـــــــــــــجاــــــــــجز فاـــــــــيـــــــــــــــــــلأ–
.)مكم5> ةطسوتملا

ىلإ5 نم طسوتم رطق تاذ ةيرهجم ةيجاجز تايرك–
.مكم٠٠١

 .لكسرملا ريغ زوليليسلا–

 .لكسرملا ريغ نطقلا –

 .)2( نوبركلا فايلأ –

اث × لاكساب٠5 > ةجوزل وذ ناليثيإورولف يعابر ددعتم –
.م°٠8٣ ةرارح ةجرد دنع

 .)2( نوبركلا دوسأ –

 .)١( تاموتايدلا ةبرت –

تاتف نــحط قــيرط نــع هــيلع لـــصحتملا قوـــحسملا –
٧ ىلإ٤ نم داوملل اقبط نوكيليسلا ريموتساليإ نم فيظن
.رارقلا اذه نم

II. -تاطبثملا :

ريموتساليإلا نم %١,٠ < لونازكهولكيس -لينيثيإ –
.مدختسملا
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تاــــــعومجمو داوــــملا ضــــعبل ةواــــقنلا رــــيياعم -ب
نوكيليسلا ريموتساليإ ىلإ اهتفاضإب صخرملا داوملا

داوملا هذهل نابوذلل لباقلا ءزجلا يوتحي ال نأ بجي )١(
: نم رثكأ ىلع٠١/lCH(  N( كيرولكورديهلا ضمح يف

،صاصرلا نم% ١٠,٠ •

،خينرزلا نم% ١٠,٠ •

،قبئزلا نم% 5٠٠٠,٠•

،مويمداكلا نم% ١٠,٠ •

،)ناوميتنألا( دمثإلا نم% 5٠٠٠,٠•

.مويرابلا نم% ١٠,٠ •

دوــسأ نــم صـــلختسملا ءزــــجلا زواـــجتي الأ بــــجي )2(
ةـــطساوب نوــبركلا فاـــيلأ نـــم وأ تيـــفارغلا نـــم وأ نوـــبركلا
ناريب٣,٤ وزنب ىوتحم نوــكي نأ بــجي .%5١,٠ نــيولوتلا

.غك/غكم٠٣ يواسي وأ نم،رغصأ نوبركلا دوسأل

صخرملا تاغبصلاو تانولملا بيجتست نأ بجي )٣(
ةواقنلا ريياعمل ،نوكيليسلا ريموتساليإ عنص يف اهتفاضإب
.هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ةددحملا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ⅱ قحلملا
نم ةعّنصملا مزاوللاو ءايشألا ةلاطع ديدحت جهنم

ةسمالمل ةهجوملا نوكيليسلا ريموتساليإ
ةيئاذغلا داوملا

نـــع ثــحبلاو يلــكلا لاــقتنالا ةــبرجت ىرــجت نأ بـــجي
نم ةعطتقملا تانّيعلا ىلع ةرحلا ةرخبتملا ةيوضعلا داوملا
تـــمت يـتلا مادـــختسالل ةزـــهاجلا ةـــيئاهنلا مزاوــــللا وأ ءايــــشألا

ةـنسحلا قرـطـلـل اـعـبـت اـهـبـيـلصت متو تيرـبــكــلاــب اــهــتجلاــعــم
: يتآلا ةبرجتلا جهنم مارتحا بجي .عنصلل

: يلكلا لاقتنالا ديدحت .١

بسح لاقتنالا براجت طورشو تايكاحملا رايتخا متي
.هب لومعملا ميظنتلا قيرط نع ةددحملا ريياعملا

ةلباقلا ةيئاذغلا ةداملا عون بسح تايكاحملا رايتخا متي
.مزاوللا وأ ءايشألل ةسمالم نوكت نأل

: ةرحلا ةرخبتملا ةيوضعلا داوملا ديدحت .٢

،مس١×١ يلاوح عطق ىلإ ةنيعلا نم غ٠١ يلاوح عطقت
ةرارح ةجرد يف ،ةعاس )8٤( نيعبرأو نامث ةدمل ظفحتو
عطقلا نزوت .مويسلاكلا رورولكب دوزم ففجم يف طيحملا
نـــخستو حــــطسم ةـــيفصت ساـــيقم يف غــــم١,٠ ± ىلإ ةجلاعملا

دعب .م °٠٠2 ةرارح ةجرد دنع تاعاس٤ ةدمل ظفحي نرـــف يف
لوصحلا متي .ديدج نم عطقلا نزوت ،ففجملا يف ديربتلا

،نينزولا نيب قرفلا قيرط نع ،ةرخبتملا داوملا ةبسن ىلع
.ةيوئاملا ةبسنلاب اهنع ربعي نأ بجيو

: نوكيليسلا ريموتساليإ يف تاديسكوريبلا ديدحت .3

نوكيليسلا ريموتساليإ يف تاديسكوريبلا ديدحت متي
مدــع ةــلاح يفو .ميـظنتلا قـيرط نـع ةددــحملا جــهانملا بــسح
ىوـــتسملا ىلـــع اهـــب فرــــتعملا جــــهانملا لــــمعتست ،اهدوـــــجو
.يلودلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــH ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يف خّرؤملا88-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس سرام لوأ قفاوملا٧٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج١2
لّدعملا ،ةئيبلاو ةيئاملا دراوملا ريزو تايحالص ددحي يذلا

،مّمتملاو

خرؤملا٩٩2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٦١٠2 ةنـــــس رــــبـمفوـن٣2 قــفاوـــملا8٣٤١ ماع رـفص٣2 يف

ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا لامعـتسا تاـيفيـكو طورش ددـحي
هذـه فــيــظــنــت تارضحــتسم اذــكو ةــيــئاذــغــلا داوملا ةسمالمل

،هنم٥2 ةداملا امّيس ال ،مزاوللا

خّرؤملا٤٦٣-٧١ مــــقر يذـــيفـــنتلا موـــسرملا ىضـــتقمبو–
٧١٠2 ةنس ربمسيد٥2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا عيبر٦ يف

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

: يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٥2 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا8٣٤١ ماع رـفص٣2 يف خّرؤملا٩٩2 -٦١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنـس ربـمفوـن٣2
يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجم وأ تابّكرملا ديدحت
ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم
 .ةيئاذغلا داوملا

تابــــّكرــــملا تاـــــعوـــمــــجمو تاــــبّكرـــــملا ددـــــــحت :٢ ةداملا
يف مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم يف اهب صخرملا
.رارقلا اذهب قفرملا قحلملا

تاـــــــبّكرـــملا زيـــــكرـــت زواـــــجــــتي ال نأ بـــــــجـــــــي :٣ ةداملا
٠٠2 رارقلا اذهب قحلملا يف ةددحملا تابّكرملا تاعومجمو
.فطشلا مامح يف يئاملا رضحتسملا نم رتل لكل غم

رهشأ )٦( ةتس  دعب  رارقلا اذه  ماكحأ  يرست:٤ ةداملا
.ةّيمسّرلا ةديرجلا  يف هرشن خيرات  نم

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارـــــــــــقـــــلا اذــــــه رــــــــشنـــي:٥ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩2 يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس سرام٦

 ةراجتلا ةرازو

ماع ةيناثلا ىدامج٩٢ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
تابّكرملا دّدحي ،٩١٠٢ ةنس سرام6 قفاوملا٠٤٤١
يف اـــهــــب صــــــخرــــملا تاـــــبّكرـــــملا تاعوـــــــــمــــــــــــجـــــم وأ

ةهّجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةيئاملا دراوملا ريزوو

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزوو

 ،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خّرؤملا٣٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا٩٣-٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠٣ قفاوملا٠١٤١ ماع بجر٣
،مّمتملا و لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

يف خّرؤملا٥٦-2٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو2٩٩١ ةنس رياربف2١ قفاوملا2١٤١ ماع نابعش8

،ةدروــتـسملا وأ اــيــلــحــم ةــجـتــنملا داوملا ةـــقـــباـــطـــم ةـــبـــقارمب
،مّمتملاو لّدعملا

خّرؤملا٣٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا٣2٤١ ماع لاّوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خّرؤملا٩٧٣-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمـــــــفون١2 قفاوــــملا2٣٤١ ماع ةجــــحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
،تايفشتسملا

خّرؤملا٤١2 -2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٥١ قفاوملا٣٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٣2 يف

ةيئاذـغلا تافاــــضملا لامعـــتسا تايفـــيكو طورــــش ددحي يذلا
،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا ةيئاذغلا داوملا يف

خّرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥٣٤١ ماع ةدعقلا يذ لّوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

خّرؤملا٦٦٣ -٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٤١٠2 ةنس ربمسيد٥١ قفاوملا٦٣٤١ ماع رفص22 يف

تاــثوــلملا لاــجــم يف ةــقــبــطملا تاــيــفــيــكــلاو طورشلا ددـــحـــي
،ةيئاذغلا داوملا يف اهب حومسملا

ةراجتلاريزو

بالجديعس

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ةيئاملا دراوملا ريزو

بيسن نيسح

ةددجتملا تاقاطلاو ةئيبلا ةريزو

يطاورز ءارهزلا ةمطاف
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قحلملا
تارضحتسم يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا

ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا مزاوللاو ءايشألا فيظنت
لوألا لصفلا

مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم بيكرت يف اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ىلع لصفلا اذه قبطي
.يعانصلا لامعتسالل ،ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا

لوألا مسقلا

  : نأ مسقلا اذه يف اهيلع صوصنملا فيظنتلا تارضحتسم نكمي

،وأ لامعتسالا دعب ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب فطشت–

.يناوألا فطشل لمعتست اهنأ ىلع ضرعت–

رظن ةهجو نم ،ةرطخلا صئاصخلا ،فيظنتلا تارضحتسمل ،مسقلا اذه تابّكرم تاعومجمو تابّكرم حنمت ال نأ بجي
.ةثولملا ةيئايميكلا رصانعلا نم اهتازيكرت ببسب ،ةيّمسلا

ةصاخلا ةواقنلا ريياعمل ،هاندأ١ لودجلا يف اهيلع صوصنملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا بيجتست نأ بجي
ريياعملا ددحت ثيحب ،ساحنلاو كنزلاو صاصرلاو خينرزلا ءانثتساب ،هسفن لودجلا يف اهيلع صوصنملا ةيئاذغلا تافاضملاب
: يتآلا وحنلا ىلع ةواقنلل ةماعلا

،ىصقأ دحك ،غك / غم٣ : خينرزلا–

،ىصقأ دحك ،غك / غم٠١ : صاصرلا–

.كنزلا نم غم٥2 كلذ يف امب ،ىصقأ دحك غك / غم٠٥ : ساحنلاو كنزلا–

١ مقر لودجلا
ةصاخلا ةواقنلا ريياعمل بيجتست نأ بجي يتلا اهب صخرملا تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ةمئاق

ةيئاذغلا تافاضملاب

كيبروس ضمح

 مويدوصلا  تايمروف

كيبيدأ ضمح

كينيسكوس ضمح

 ناثنزك )ةكلع( غمص

زوليليس ليبوربيسكورديه

موينملألا تافلوس

نوديلوريبلينيفيلوب

لوكيلغ - نيليبورب

لوتيبروس

SIN 200

SIN 237

SIN 355

SIN 363

SIN 415

SIN 463

SIN 520

SIN 1201

SIN 1520

SIN 420 i

ةقفاوملا ةيئاذغلا تافاضملااهب صخرملا تابكرملا تاعومجمو تابّكرملا
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”حطسلا لماوع” عون نم تابّكرملا : ىلوألا ةعومجملا

 ةينوينألا حطسلا لماوع - أ
،)ةيجنتارلاو ةينهدلا ضامحألل ةيولقلا حالمألا( نوباصلا /١

،ةيولق تافلوسليكلأ /2

،ةيولق تانوفلوسليكلأ /٣

،ةيولق تانوفلوسليراليكلأ /٤

،مويدوصلا تانيسكوسوفلوس - ليتكوأ يئانث /٥

.نيفيلوأ -افلأ تانوفلوس مويدوص حالمأ /٦

،مويدوصلا تانوفلوس نيفيلوأ - افلأ ـب  اهيلإ راشي نأ اضيأ نكمي يتلاو نيفيلوأ - افلأ تانوفلس مويدوص حالمأ نوكت
: نم جيزم نع ةرابع

 .نيلومشم٠2و٠١ نيب ام حوارتي ددع وه  ”n” ثيح

ىلع ،يئاملا لولحملا يف ةينوينألا ةطيشنلا داوملا نم ،لقألا ىلع ،%8٣ نم نوكتت يتلا تابّكرملا يوتحت ال نأ بجي
: نم رثكأ

،ةرح نيفيلوأ - افلأ نم% 2  -

،مويدوصلا تافلوس نم% ١ -

،مويدوصلا ديرولك نم% ١ -

،دحاولا مارغوليكلل نوتلوسلا عومجم نم مارغيليم٠٠٣ -

.دحاولا مارغوليكلل نوتلوس -٤ ,١ نم مارغيليم٠٥ -

.ةيولق تانوفلوس ريثإ لوكيلغ ددعتم ليراليكلأ /٧

نم جيزــــم نع جتان رضحـــتـــســـم نــــع ةرابــــع ةيوـــلـــق تانوـــفــــلوـــــس رــــيثإ لوكيلــــغ ددـــعـــتم ليرالــــيـــكــــلأ تاــــبــــكرـــــمنوــــكــــت
ةينهدلا تالوحكلا هذهل ةتربكم تاقتشمل ةيولق حالمأو نيليثإلا ديسكأ ةددعتم ةينهد تالوحكو ةيولق تانوفلوسليراليكلأ

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم

.ةيولقلا اهحالمأو كينوفلوس ةيئانث ديسكولينيف يئانث - ليكلأ  ةيئانثو ةيداحأ ضامحأ /8

ىلع ،تابيذمك ،يوتحتو .نوبرك تارذ٠١ ىلإ٩ نم ةيطخ لسالس نم ةفلؤم ليكلأ روذج  هذه حطسلا لماوع لمشت
. %١ هردق  ىصقأ نزو ىوتحمب ،طقف نيليثيملا ديرولك

 ةينويتاكلا حطسلا لماوع - ب

 ةيعابرلا موينومألا حالمأ

وأ )٥H٦C-( لينيف ةعومجم قفاوي”rA” وأ ”ليرأ” رذجلا نإف ،هاندأ ةروكذملا ةيعابرلا موينومألا حالمأل ةبسنلاب
ةفلأتم ،ةعرفتم وأ ةميقتسم ،ةعبشم ةينوبركورديه ةلسلس قفاوي  ”R” وأ  ”ليكلأ” رذجلا نأو )٥H٦C-2HC-( ليزنب ةعومجم
.نوبرك ةرذ ةرشع ينامث ىلإ نامث نم

وأ تانبلملا ءانثتساب ،بيلحلا لمعتست يتلا عناصملا كلذ يف امب ،تاهجولا عيمجل حالمألا هذه لامعتساب صخري
.بيلحلا ريمخت عناصمو تانبلملا تادعم

: مويدوصلا تانوفلوس - نيسلأ -٣

و

CH3-(CH2)n -CH = CH-CH2-SO3N
α

CH3-(CH2)n:مويدوصلا تانوفلوس - ناكلأ -يسكورديه -٣ -CH-CH2-CH2-SO3N
α

OH

و
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CH2R"                         Cl -

R - C - N+-CH2 - COOR'        ou

N   CH2 Br -

CH2

CH=CH3

R-N+        CH         Cl-

CH - CH

CH3 Cl -

R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3 ou

Ar                   Br -

،موينومأ ليكلأ ليثيملا يثالث تاديمورب وأ تاديرولك /١

،موينومأ ليكلأ يئانث ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /2

،موينومأ ليكلأ يثالث ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /٣

،موينومأ ليكلأ ليرأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٤

،موينومأ ليراليثيإ ليكلأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٥

،موينومأ ليكلأ يئانث ليرأ ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /٦

،موينومأ ليكلأ  يثالث ليرألا تاديمورب وأ تاديرولك /٧

،موينومأ ليكلأ ليرأ يئانث ليثيملا تاديمورب وأ تاديرولك /8

،موينومأ ليكلأ يئانث ليرألا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٩

.موينومأ ليثيإ يسكوثيإ )يسكوزيرك وأ( يسكونيف ليكلأ ليرأ ليثيملا يئانث تاديمورب وأ تاديرولك /٠١

: ةيتآلا ةغيصلل تاريخألا هذه بيجتست

.ضعبلا امهضعبب ”rA”و ”R” نيرذجلا لادبتسا نكمي

ديرولك” ـب ةداملا هذه ىلإ اضيأ راشيو .ليتوبوزيإ يئانث وه ”ليكلأ” رذجلا ثيح ةصاخ ةلاح وه موينوثيزنبلا ديرولك
.”موينومأ ليزنب ليثيم يئانث ليثيئيسكوثيإ يسكونيف ليتوبوزيإلا يئانث

.موينيلوزاديميإ ليكلألا تاديمورب وأ تاديرولك /١١

: ةيتآلا ةغيصلل تابّكرملا هذه بيجتست

R =ليكلأ

‘R = Hوأ M.

‘‘R = HO2HC-وأ HO2HC-2HC-.

M =+aNوأ +Kوأ+
٤HNنيمالوناكلأوأ.

.موينيديريب ليكلألا تاديرولك /2١

 : ةيتآلا ةغيصلل تابّكرملا هذه بيجتست
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  .موينومأ -ليثيم يئانث -ليسيدلا يئانث ديرولك /٣١

كلذ يف امب ،تاهجولا لكل موينومأ -ليثيم يئانث - ليسيدلا يئانث  لامعتسا نكمي ،هالعأ ةروكذملا ةماعلا ماكحألل افالخ
.بيلحلا ريمخت عناصمو تانبلملا تادعموأ تانبلملا

ةينويألا ريغ حطسلا لماوع - ج

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةيجنتارلاو ةينهدلا ضامحألا /١

وأ ةيليسكوبركلا تاقتشملا  اذكو ةتربكملا اهتاقتشمل ةيولقلا حالمألاو نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلا /2
 .نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلا هذهل ،ةيولقلا اهحالمأ

.ةينوينألا حطسلا لماوع ةئف يف داوملا هذهل ةيولقلا حالمألا فنصت

: ةيتآلا ةغيصلل اهحالمأ وأ نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلل ةيليسكوبركلا تاقتشملا بيجتست

.n≤2 و الماش22و الماش٤ نيب اهيف نوبركلا تارذ ددع حوارتي ةيطخ ةلسلس قفاوي ”R”ثيح

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتملا ةينهدلا تالوحكلل الثامم ،٥22 يلاوح قفاوي ”n”  ثيح

.هالعأ  ةروكذملا نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا ةينهدلا تالوحكلل الثامم ،نوبرك تارذ٦ =Rو٥ ىلإ١= n ثيح

.نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ -ليكلألا تاريميلوبوك /٣

: ةيتآلا ةغيصلل ،نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ-ليكلألا تاريميلوبوك بيجتست

”m”و٧١ ىلإ١ نيب ام حوارتي ”n” و نوبرك ةرذ ةرشع ينامث ىلإ ينامث نم  نّوكم ينوبركورديه رذج وه ”R”ثيح
.٦١ ىلإ2 نم

نأ بجي .”نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تالوحكلا تاريميلوبوك”ـب  تاريخألا هذه ىلإ راشي نأ اضيأ نكمي
.اهب صخرملا نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأو تاريثيإ - ليكلألا تاريميلوبوك نم %٩٩ نم رثكأ ىلع يوتحت

.مارغوليك لكل مارغيليم٥ ريمونوم نيليثيإلا ديسكأ نم يقبتملا ىصقألا اهاوتحم زواجتي ال نأ بجي

،نيليثيإلا ديسكأ ددعتم لوكيلغ نيليبورب /٤

،نيليثيإلا ديسكأ ددعتم نيلونال /٥

،نيليثيإلا ديسكأوذ يناويحلا محشلا ديرسيلغوركوس /٦

،ةينهدلا ضامحألا تاديمالوناكلأ /٧

: تاديرسيلغوركوسلاو زوركسلل ةينهدلا ضامحألا تاريتسإ /8

،زوركسلا تاراييتس  يئانثو يداحأ .١.8

،زوركسلا تاتيملاب  يئانثو يداحأ .8.2

،زوركسلا تايلوأ  يئانثو يداحأ .٣.8

،ةيئاذغلا ةينهدلا ماسجألاو ةينهدلا ضامحألا تاديرسيلغوركوس .٤.8

:ةغيصلا وذ لوكيلغ نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا نوكي

R-(O-CH2-CH2)n-O-CH2-C=O

OH

اهحالمأ وأ

: اضيأ وأ

CH2OH-(CH2-O-CH2)n- CH2OH

R-O-[(C2H4O)n-(C3H6O)m]-H

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH

CH3

RO- (C6O5H10)n-C6O5H11:ةغيصلا  وذ ديزوكولغليسكيهلا نوكي
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،نيمأ - ليثيم يئانث -ليسيدودلا ديسكأ /٩

.٠2 تابروسلا ددعتم وأ ، ناتيبروس٠2 نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا تارول يداحأ /٠١

: ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

.٠2 يلاوح= a + b + c + d و  كيرول ضمح  لثمي”RCO” ثيح

.ليتوب رذجلاب ةلسلسلا ةياهن يف ةزوجحملا ةينهدلا تالوحكلا تاليسكوثإ  /١١

: ةيتآلا ةغيصلل هذه حطسلا لماوع بيجتست

.2١ ىلإx =2 و٠2 ىلإn =8 ثيح

.ديزوكولغ ليرباك ليليرباك /2١

: ةيتآلا ةغيصلل هذه حطسلا لماوع بيجتست

.نوبرك تارذ رشع ىلإ ينامث نم ةنّوكم ةينوبركورديه ةلسلس=R و٥ ىلإ١ نمn=  ثيح

.%2 هذه حطسلا لماوع يف كيليسيد لوحكل  نزولا زيكرت زواجتي ال .٠٠٧ يلاوحب ةيئيزجلا اهنازوأ ردقت

.نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم -لويلوبلا تاريتسإ /٣١

لويلوب نوكي .٠٠2و٠2 نيب ام امومع حوارتي”n” هيف نوكي يذلا)-n)-O-2HC-2HC رذجلا تابكرملا هذه نمضتت
نيليثيإ  :ةيتآلا عاونألا دحأ نم ةنّوكم ةريصق ةينوبرك ةلسلس نع ةرابع ،هذه نيليثيإلا ديسكأ ةددعتم -لويلوبلا تاريتسإ
.زوكولغليثيمو لوريسيلغ ،لوكيلغ نيليبورب ،لوكيلغ

ةرذ نيرـــــشعو نيتــنثا ىلإ تـــس نم ةنّوكم ةيــــنهد ةلســــلس نيليثيإلا ديــــــسكأ ددعتم - لويلوـبلا ســـفن تاريــــتسإ نمضتت
.ال وأ ةعبشم نوبرك

.مارغوليك لكل مارغيليم١رحلا نيليثيإلا ديسكأ نم تابكرملا هذهل ىصقألا ىوتحملا ردقي

.نيليتوبلا ديسكأو نيليثيإلا ديسكأ تائيزج عم وسكوأ تالوحكلا تافثكتم  /٤١

ىلإ لصي ام عم٥١C ىلإ٩C نم ،وسكوأ تالوحكلا نم تافثكتم يه ،يئام لولحم يف ال وأ ةضورعم ،تابكرملا هذه
هذهل ةيفرطلا تاعومجملا نوكت ،نيليتوبلا ديسكأ نم تائيزج ةعبرأ ىلإ لصي امو نيليثيإلا ديسكأ نم ائيزج رشع ةثالث
.ليثيملا تاعومجمب ال وأ ةبوجحم تافثكتملا

.تاديزوكولغليكلأ /٥١

 : يتأي امك ايطيطخت بكرملا اذه لكيه لثمُي

CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3

CH2OH

HO            OH                           O                      CnH2n+1

OH                        x

RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11

.8١ ىلإ٠١= n و٦ ىلإ١= x ثيح

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                                 O

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d
- OCR
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.نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأ تاريميلوبوك /٦١

: ةيتآلا ةغيصلل نيليبوربلاو نيليثيإلا تاديسكأ تاريميلوبوك بيجتست

.n =8 و٦١ ىلإ١= x عم

.يليسكوبركلاو نيليثيإلا ديسكأ ددعتملا ينهدلا ضمحلا تاديمأ لوناثيإ يداحأ نم جيزمل مويدوصلا حلم /٩١

: ةيتآلا ةغيصلل بّكرملا اذه بيجتسي

.طسوتملا يف2,٥= n و8١C ىلإ8C نم ةيطخ ةلسلس=OC-R ثيح

ضمح نم مارغوليك لكل مارغيليم٠2 و ناسكوألا يئانث نم ىصقأ دحك مارغوليك لكل مارغيليم١ ىلع يوتحي
.ةداع لمعتسم جهنم ةطساوب هنع فشكلا نكمي ال رحلا نيليثيإلا ديسكأ نم زيكرت ىلعو كيتيسارولك يداحأ

.عيبلل ةعوضوملا فيظنتلا تابيكرت يف  %٧ هردق ىصقأ زيكرتب بّكرملا اذه لامعتسا نكمي

.ةيليسكوكلأ تالوحك /٠2

 : ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

نم دحاو لوم نم و2١C ىلإ٦C  ةيقلحاللا ةيطخلا تالوحكلا جيزم نم دحاو لوم : نم ةجتانلا حطسلا لماوع عمجب موقي
ثيحب ،ناكلايسكوبيإ١,2 نم دحاو لوم نمو نيليثيإلا ديسكأ نم لوم نيرشعو ةسمخ ىلإ ةرشع نمو نيليبوربلا ديسكأ
.%١ نم لقأ داوملا هذهل بئاوشلا ىوتسم نوكي .2١C ىلإ٤C نم ةلسلسلا فلتخت

.%٥ زواجتت ال تازيكرتب عيبلل ةعوضوملا فيظنتلا تابيكرت يف هلامعتسا نكمي

 )تيلوفمأ(وأ ةيريتوفمألا حطسلا لماوع - د

.نيياتيب - ليثيم -يسكوبراك -٣-ونابورب -وينوماليثيم يئانث -٣-وديمأ -يكلأ -١ /١

: ةيتآلا ةغيصلل بيجتسي .”نيياتيبليبورب -وديماكوك” حلطصمب بكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي

.٤١C-2١C يف ةينهدلا ضامحألا تاقتشم تاديمازوكولغليكلأ /٧١
%٠٤ ةبسنب ةيلوحكلا  ةيئاملا ليلاحملا  يف نيقّوَسُم نيَرَضْحتسُم لكش يف ،هذه ةينويألاريغ حطسلا لماوع نوكت

.بيترتلا ىلع كيتسيريمو كيرول ضامحأ نم لك بسن يف فلتخت يتلاو  %٠٥ وأ
.قحلملا اذهب قفرملا2 لودجلا يف  ةقّوسملا ليلاحملا صئاصخ ددحت

.ديزوكولغليسكيهليثإ -2 /8١
: ةيتآلا ةغيصلل ديزوكولغليسكهليثإ -2 بك رملا بيجتسي

HO-(CH2-CH2-O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H

CH3

CH3

R-CONH-(CH2)n-N+-CH2COO-

CH3

CH3  OH

C6 à 12H13 à 25O(CH2CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25[CH2CH(CH2)1 à 9CH2]0 à 2H

HO-[C6O4H10]x-O-CnH2n-1

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONa

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H 

و

.نوبركةرذ٧١ىلإ٧نملسالس=Rثيح
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CH3

R-N+-CH2COO-

CH3

.% ٥,2 هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لمعتسي

لسغلل روكذملا بّكرملا ىلع يوتحت يتلا تارضحتسملا صصخت نأ طرشب ،%٥ ىلإ زيكرتلا اذه ةدايز نكمي ،كلذ عم
.ةيعانصلا يناوألل يوديلا

.نيياتيب -ليثيم يئانث ليكلأ /2

: يتآلا ماعلا لكيهلل ،هذه ةيريتوفمألا حطسلا لماوع قفاوتت

.٦١C وأ٤١C وأR =2١C ثيح
اذهب قفرملا٣ لودجلا يف اهتواقن ريياعم ديدحت مت يتلاو ،طشنلا رصنعلا نم %٠٣ يلاوحب ،ليلاحم لكش يف ضرعت

.قحلملا

.ةيعانصلا يناوألل يوديلا فيظنتلل  ةهجوملا تاريضحتلا يف %٥ هردق ىصقأ زيكرتب لامعتسالل ةلباق نوكت

”ةظفاح لماوع” وأ ”ةرهطم لماوع” عون نم تابّكرملا : ةيناثلا ةعومجملا
،جسكؤم ءام /١

.كيتيساريب ضمح /2

.% ٥,٩٩ نم ربكأ ةواقن ةجردب كيتيساريب ضمح ىلع لوصحلل لمعتسملا كيتيسأ ضمح نوكي نأ بجي

يتلا تاريضحتلا تافيلغت ىلع لامعتسالل ىصقأ خيرات ليجستل )٣HC-H٣OC( كيتيساريب ضمح لامعتسا عضخي
.روكذملا بكرملا ىلع يوتحت

،ةيولق تاتيرولكوبيه /٣

،مويدوصلا نم اهحالمأو كيرونايسورولك ضامحأ /٤

،مويدوص ديمافلوسورولك نيولوتاراب /٥

.كيليثيإ لوحك /٦

- ليثيم هيلإ افاضم ليثيإلا تاتيسأ وأ ليمألا تاتيسأ ةطساوب كيليثيإ لوحك ةعيبط ريغت نأ الامتحا نكمي
.نوتيسليثيإ

 .كيليبوربوزيإ لوحك /٧

-ليثيم  هيلإ افاضم ليثيإلا تاتيسأ وأ ليمألا تاتيسأ ةطساوب كيليبوربوزيإ لوحك ةعيبط ريغت نأ الامتحا نكمي
 .نوتيسليثيإ-ليثيم نم مجحلاب %٥,٠ ةطساوب وأ  نوتيسليثيإ

.ديهدلاراتولغ /8

.ةيئاملا ليلاحملا يف لمعتسي نأ،OHC-2HC-2HC-2HC-OHC : ةغيصلا وذ ،بكرملا اذه نكمي

.)ديناوغ يئانث نيليثيماسكيه( -ددعتم تارديهرولك /٩

.%٠2 ةبسنب ةيئاملا ليلاحملا يف )ديناوغ يئانث نيليثيماسكيه( -ددعتم تارديهرولك  لمعتسي

.كيبروس ضمح /٠١

روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل ،لقألا ىلع ،%٩٩ اهردق نزو ةبسنب يقنلا ،كيبروس ضمح بيجتسي نأ بجي
.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف

قيرط نع لمعتست اهرودب يتلا  ةيلوحكلا ةيئاملا ليلاحملا يف %٣ هردق ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي
.عقنلا
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١١/ N- )ليبوربونيمأ -٣( -N-نيمألا يئانث -١,٣-نابوربليسيدود.

هترــــــملب تاـــــجوتــــنمب ابوـــــحــــصم نيمألا يئانث -١,٣-نابوربليــــــسيدود-N- )ليــــبوربوـــــنيمأ -٣( -Nبكرــــملا نوــــــكي
،ةيساسألا ةداملاب ةنراقم %٥,2 نم لقأ ةبسنب داوملا هذه عيمج نوكتو .نيـــــمأ يئانــــــث -نيليـــــبوربـــــــــليروــــــلو نيمالـــــــــيروـــــــلو
N- )ليبوربونيمأ -٣( -N-نيمأ يئانث -١,٣-نابوربليسيدود.

.كيتيسأ - يسكورديه ضمح /2١

يف ةددحملا ةواقنلا ريياعمل ،”كيلوكيلغ ضمح” اضيأ ىّمسملا ،كيتيسأ يسكورديه ضمح بيجتسي نأ بجي
.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا

.كيتيسأومورب يداحأ ضمح /٣١

نم يمكارتلا اهاوتحم نوكيو .لقألا ىلع نزولاب %8٩ ةبسنب ايقن لمعتسملا كيتيسأومورب يداحأ ضمح نوكي
.%2يواسي وأ نم لقأ كيرديهومورب ضمحو كيتيسأومورب يئانث ضمح

:ةيتآلا طورشلا يف لامعتسالل الباق نوكي

 ،رتل لكل مارغ٧,٠ ،لامعتسالل زهاجلا رهطملا لولحملا يف كيتيسأومورب يداحأ زيكرت زواجتي ال–

حطسألا ىلع لمعتستو )بيلحلا ءانثتساب( تابورشملا عناصمل بّكرملا اذه ىلع يوتحت يتلا تاريضحتلا صصخت–
حلاصلا ءاملاب لماك فطشب اعوبتم ،لقألا ىلع ،ةقيقد٠٣ هردق سمالت تقو دعب ،اهلامعتسا نوكيو .اقباس اهفيظنت مت يتلا
ةطساوب اذه فطشلا ءارجإ ةيلاعف نم ققحتلا بجيو ،ةلمعتسُم ةدحو لك فورظ عم فيكم بوتكم ءارجإ بسح ،برشلل
،بسانم ليلحت جهنم

ربتعت نأ لجأ نم رتل لكل مارغوركيم٠١ نم لقأ ،ةريخألا فطشلا هايم يف كيتيسأومورب يداحأ ضمح زيكرت نوكي–
،ةيفاك فطشلا ةيلاعف

رّكذُي انايب ،ةرشنلا وأ ةقاطبلا ىلع ،كيتيسأومورب يداحأ ضمح ىلع يوتحت يتلا ةرهطملا تاريضحتلا لمحت–
هايم ءاوتحا مدع بجي هّنأب رّكذي انايبو بسانم جهنم ةطساوب بوتكملا ءارجإلا نم ققحتلا مت يتلاو فطشلا ىلإ ةجاحلاب
.ضمحلا اذه نم رتل لكل مارغوركيم٠١ نم رثكأ ىلع ةريخألا فطشلا

.كيليسيلاس ضمح /٤١

.كيوزنب2-يسكورديه ضمح وأ كيوزنبيسكورديه -وثروأ ضمح اضيأ بكرملا اذه ىّمسي

”ةفلتخملا”تابّكرملا :ةثلاثلاةعومجملا

)ريجللليزمريثأتوتابسرتللليزمريثأت(ضامحألا -أ

.كيروفلوس ضمح /١

.%٠٥ نم لقأ عيبلل ةعوضوملا تاريضحتلا يف هاوتحم نوكي نأ طرشب بكرملا اذه لامعتسا نكمي

،كيرديهرولك ضمح /2

،كيرتين ضمح /٣

،كيروفسوفوثروأ ضمح /٤

،كيتيسأ ضمح /٥

،كيتكال ضمح /٦

،كيرتيس ضمح /٧

،كيرطرط ضمح /8

،كيمافلوس ضمح /٩

،كينوفلوسليراليكلأو كينوفلوسليكلأ ضامحأ /٠١

.كيبيدأ ضمح /١١
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.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل كيبيدأ ضمح بيجتسي نأ بجي

.كينيسكوس ضمح /2١

نأو ،قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل كينيسكوس ضمح بيجتسي نأ بجي
:ةيتآلا نزولا صئاصخ هل نوكي

 ،مارغوليك لكل مارغيليم٠١ يواسي وأ نم لقأ نوكي ةليقثلا نداعملا ىوتحم–

 ،مارغوليك لكل مارغيليم٠٠١ يواسي وأ نم لقأ نوكي ءاملا يف لالحنالل ةلباقلا ريغ داوملا ىوتحم–

،نيتعاس ةدمل ةيوئام ةجرد٥٠١ يف ىصقأ دحك %١ نرفلا يف نادقف–

ديرديهنأ دوجو ةيناكمإ ببسب٠٠١ رايعلا زواجتي نأ نكمي( ،ةفاجلا ةداملا ساسأ ىلع ،%٣٠١ ىلإ %٩٩ نم رايعلا–
.)كينيسكوس

.كييلام ضمح /٣١

.ءاملا نم %٠٦ ىلع يوتحي لولحم لكش يف هضرع دنع كيراموف ضمح نم %١ نم لقأ ىلع كييلام ضمح يوتحي

.%8 هردق ىصقأ زيكرتب  ةقّوسملا تارضحتسملا يف لمعتسيو

دعاوقلا -ب

،ةيواك ادوص /١

،ةيواك ساتوب /2

،ريج /٣

،كاينومأ /٤

.نيمالوناكلأ /٥

نابوذللةلباقلاةيندعملاحالمألا -ج

،يولق تانوبرك /١

،مويسينغملا تانوبرك /2

،يولق تانوبركيب /٣

،يولق تانوبراكريب /٤

،يولق تافسوف /٥

.رولكم مويدوص يثالث تافسوف /٦

يثالث تافسوف نم هتانوكمل دحاو تقو يف رولبتلا قيرط نع رولكم مويدوص يثالث تافسوف ىلع لوصحلا متي
.مويدوصلا تيرولكوبيهو مويدوصلا

،يولق تافلوس /٧

.موينملألا تافلوس /8

فاضملا ةواقن ريياعمل ريخألا اذه بيجتسي نأ بجيو .ءاملا نم ةئيزج8١يذ هيمملا موينملألا تافلوسب رمألا قلعتي
.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا

،مويسينغملا تافلوس /٩

،يولق تافلوس يئانث /٠١

،)يتيربك ديرديهنأ( يولق تيفلوس يئانث /١١
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،يولق تاكيليس /2١

،مويدوصلا تانيمولأ وكيليس /٣١

،ةيولق تاديرولك /٤١

،موينملألا ديرولك /٥١

.موينومألا تارتيس /٦١

نابوذللةلباقلاريغةدعاسملالماوعلاوةئبعتلالماوع -د

،مويسلاكلا تانوبرك /١

،فافخ /2

.)ةلماخلا( ةلاعف ريغ داوم نم اهريغو رهوغلزيك ، اكيليس ةردوب /٣

لصفلا لماوع - ـه

 ،يولق تافسوف ددعتم /١

،يولق تانوكولغ /2

،يولق تانوتبيهوكولغ /٣

،ةيولقلا هحالمأو )ATDE( كيتيسأ يعابر نيمأ يئانث نيليثيإ ضمح /٤

،)PDEH( كينوفسف يئانث نيليثيإ يسكورديه ضمح /٥

.كينوفسوف نيليثيم يثالث - ونيمأ ضمح /٦

: هتغيص يذلا و ”كينوفسوف - نيليثيم يثالث وليرتين ضمح” حلطصملاب بّكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي

نزو ىوتحم ىلع فيظنتلا تارضحتسم ءاوتحا ىلإ هلامعتسا يدؤي نأ نكمي ،بكرملا اذه عينصت ةقيرط ببسب
 : هردق  ىصقأ

 ،كينوفسوف نيليثيم يسكورديه ضمح نم %٣ -

 و )كينوفسوف -نيليثيم( يثالث – نيمأ يثالث -نيليثيإ يئانث ضمح نم %٦ -

.يروفسوف ضمح نم %٤ -

.كييؤيد -ناسكهيسكوبراك -٣-ونوفسوف ضمح /٧

:ةيتآلا ةغيصلا كييؤيد - ناسكهيسكوبراك -٣- ونوفسوف ضمح ىدل

.مويدوصلا تاليركأ ةددعتمو كيليركأ ةددعتم ضامحأ /8

:ةيتآلا ةغيصلا يوذ مويدوصلا تاليركأ نم تاريميلوب وأ كيليركأ ضمح نم تاريميلوب يه تابّكرملا هذه

N (CH2-PO3H2)3

.مارغ٠٠٠.٠١و مارغ٠٠٠١ نيب ام ةيلوملا اهتلتك حوارتت

PO3H2

HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH

COOH

-CH2-CH-

COOH
n

-CH2-CH-

COONa
n

وأ
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H          CH-CH2

CO2H
m

CH2-CH             H

CO2H
n

O

P

ONa

.نزولاب %2,٠ تاريميلوبلا هذه يف ريمونوم مويدوصلا تاليركأ وأ ريمونوم كيليركأ ضمح ىوتحم زواجتي ال

.)كينوفسوف - نيليثيم( -يسامخ - نيمأ يثالث نيليثيإ يئانث ضمح /٩

نزو ىوتحم ىلع فيظنتلا تارضحتسم ءاوتحا ىلإ هلامعتسا يدؤي نأ نكمي ،بكرملا اذه عينصت ةقيرط ببسب
 : هردق  ىصقأ

 ،كينوفسوف نيليثيم يسكورديه ضمح نم %٣–

 و ،)كينوفسوف -نيليثيم( يثالث – نيمأ يثالث -نيليثيإ يئانث ضمح نم %٦–

.يروفسوف ضمح نم %٤–

.كيليسكوبرك -وتانيفسوف ضمح ددعتم /٠١

-)ليثيإ - يسكوبرك -2- ددعتم( - رركم نم %٩٧ ىلإ %١٧ ىلع يوتحي يئام لولحم نع ةرابع بكرملا اذه نوكي
: يتأي امك ةروطملا هتغيص نوكت يذلاو مويدوصلا تانيفسوف

.٦١= m + n عم

: ىلع يوتحي

،تينوفسوف نم% ٩–

 ،يروفسوفوبيه ضمح نم% 8–

،كينوفسوف - ليثيإ- يسكوبرك -2 - رركم  ضمح نم% 2–

،تانوفسف نم% ١–

و ،يروفسوف ضمح نم% ١–

.كيليركأ ضمح نم% ١٠,٠–

.كييلام ضمحو كيليركأ ضمح تاريميلوبوك /١١

يواسي وأ نم لقأ تاريميلوبوكلا هذه يف كيراموف ضمحو كييلام ضمح تاريمونوم نم يلـــــكلا ىوــــتـــــحملا نوــــكــــــي
.%١٠,٠ يواسي وأ نم لقأ كيليركأ ضمح ريمونوم ىوتحم نوكيو ،%٤,٠

: نم نوكتتو ،٠٠٠.٠٧و٠٠٠.٠٥ نيب ام تاريميلوبوكلا هذهل يئيزجلا نزولا طسوتم حوارتي

،٣ ىلإ٧ نم نزو ةبسن يف كييلام ضمحو كيليركأ ضمح تاريميلوبوك مويدوص حلم–

،ادوصلا  ةطساوب ايئزج لازُم هلوعفم نكلو هقباسك ريميلوبوكلا سفن–

.١ ىلإ١ نم نزو ةبسن يف كييلام ضمحو كيليركأ ضمح ريميلوبوك مويدوص حلم–

2١/ N، N- ليثيميسكوبراك( رركم( - LD- مويدوصلا حلم يثالث ،نينالأ ”ADGM٣aN”.

هايم يف فيفختلا دعب ،%١2,٠زواجتي الو ىصقأ دحك %٥,٠2 ةبسنب ةبلصلا تابيكرتلا يف بّكرملا اذه لمعتسي
.لسغلا

.)”aN SDI”( مويدوصلا تانيسكوس يئانث ونيميإ مويدوص حلم /٣١

تانخثملا وأ عضوتلا ةداعإل ةداضملا وأ ةوغرلل ةداضملا لماوعلا - و

،نازكوليس ددعتم ليثيم /١
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،زوليليسليثيإ يسكورديهو زوليليسيثيإو زوليليسليثيميسكوبراكو زوليليس ليثيم /2

.ناثنزك غمص /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.%٥,٠ اهردق ىوصق ةعرجب فيظنتلا تارضحتسم يف هلامعتسا نكميو

،نانيجاراكو نيتكبو تانيجلأ /٤

.ليرايتسلا ضمح تافسوف /٥

.كيرايتس ضمحل كيروفسوف رتسيإ يئانث نم %22 نمو رتسيإ يداحأ نم %8٧ نم طيلخ ىلع ةيمستلا هذه قبطت

.لسغلا ءام نم رتل لكل مارغيليم٥١  اهردق ىوصق ةعرجب الإ ليرايتس ضمح تافسوف لامعتساب حمسي الو

.نوديلوريبلينيفيلوبلا /٦

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

 .كيبروس ضمح نم %٣ نع  ديزي ال  ام ىلع  يوتحت يتلا ةيلوحكلا  ةيئاملا ليلاحملا  يف لمعتسي نأ اضيأ نكميو

.كيليركأ تاريميلوبوك /٧

%٣و ليثيإلا تاليركأ و كيليركاثيم ضمح نم نوكتت .ةيئام تابلحتسم يف هذه كيليركأ تاريميلوبوك ضرع متي
ليروللا تاليركاثيم٠2 )يسكوثيإ( نم ىصقأ دحك %٥,٠و  ليرايتس -ليتيسلا تاليركاثيم٠2 )يسكوثيإ( نم ىصقأ دحك
.٠٠٠.٠٠٥يلاوحب يئيزجلا اهنزو ردقيو .ءاملاو

ةبسنلاب مارـغوـلـيـك لـكـل مارـغـيـلـيـم٠٠٥ نــم لــقأ ،بيــترــتــلا ىلع ،تاــبــكرملا هذــه يف تارــيــموــنوملا تاــيوــتــحـــم نوـــكـــت
.كيليركاثيم ضمحل ةبسنلاب مارغوليك لكل مارغيليم٠٠١ نم لقأو ليثيإلا تاليركألل

.ريثيإ ددعتم - لينيسلأ - ددعتمب ةكباشتم كيليركأ ضمح تاريميلوب /8

يئانث ءانثتساب ،ةرولكملا تابيذملاو ةينيزنبلا تانوبركورديهلا بايغ يف ةدعم تاريميلوبلا هذه نوكت نأ بجي
ريمونوم كيليركأ ضمح تايوتحم هيف نوكتو .مارغوليك لكل مارغيليم٠٠٥ يقبتــــملا هزيكرت زواـــــجتي ال يذلا ناثـــــيمورولك
 .مارغوليك لكل مارغ٠١ نم لقأو ،مارغوليك لكل مارغ٣ نم لقأ ،بيترتلا ىلع ،ليثيإلا تاتيسأو

تاريميلوبلا هذهل يئيزجلا نزولا طسوتم نوكيو .مارغوليك لكل مارغ2 نم لقأ  يقلحلا ناسكهلا نم اهاوتحم نوكيو
.٠٠٠.٠٠٥.١ ـل ابراقم

.%٣ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل ةلباق نوكت

.مويدوصلا تايمروف /٩

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.زوليليس ليبوربيسكورديه /٠١

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.لوكيلغ - نيليثيإلا تاراييتس يئانث /١١

رتسيإ يئانث نم %٥٩ ىلإ٥8 نم انوكم لوكيلــغ-نيلـــيـــثـــــيإلا نـــــم ىصــــقأ دـــــحـــــك %١ مــــضــــــي يذــــــلا بــــــّكرـــملا اذـــــه نوــكـيو
R-COO-2HC-2HC-OOC-Rرتسيإ يداحأ نم %٥١ ىلإ٥ نمو HO-2HC-2HC-OOC-R،ثيح OOC-Rضامحألا نم جيزم لثمي
.8١C و٦١C يف ةعبشملا ةينهدلا

.ةيعانصلا يناوألل يوديلا لسغلل  ةهجوملا تارضحتسملا يف %2 اهردق ىوصق ةعرجب لامعتسالل الباق نوكيو

تابيذملا -ز

.لوكيلغ نيليبورب يئانث ريثيئليثيم يداحأو لوكيلغ نيليبوربلا ريثيئليثيم يداحأ /١
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: ةيتآلا غيصلل تابكرملا هذه بيجتست

.٠٠٤GEP ـل ةبسنلاب  طسوتملا يفn= 8 و٠٠٣GEP ـل ةبسنلاب  طسوتملا يف٦ =nثيح

:ةيتآلا تافصاوملل بيجتست نأ بجي

،ىصقأ دحك %٥2,٠ : لوكيلغ نيليثيإ يئانث + لوكيلغنيليثيإ يداحأ–

،غك/غم٥ نم لقأ : ةليقثلا نداعملا–

،غك/غم٣ نم لقأ : خينرزلا–

،نزولاب %١,٠ نم لقأ : دامرلا–

.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا يف اهتواقن ريياعم ددحتو .%١ يواسي وأ نم لقأ اهيف بئاوشلا ىوتحم نوكي

.ريثيإ ليتوب -n لوكيلغ نيليبورب /2

-n-2نم انوكم اهنم %٥ نم لقأ نوكي ثيحب لونابوربيسكوتوب -n نم %٩٩ نم رثكأ ىلع بّكرملا اذه يوتحي
%٥٩ نم رثكأ ىلع يوتحيو لوكيلغ نيليبوربل كيليتوب -n ريثيإ تاريموزيإ نم نينثا نم نوكتيو .١-لونابوربيسكوتوب
.2-لونابورب -يسكوتوبn-١- نم

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل الباق نوكي

.ريثيإ ليتوب -n لوكيلغ نيليبورب يئانث /٣

ةنّوكم هنم %٤ يلاوح نوكت ثيحب ،لونابوربيسكوبوربيسكوتوب-n نم %٥,8٩ نم رثكأ ىلع بكرملا اذه  يوتحي
- )يسكوبوربيسكوتوب-n-2(-2 نم ةنّوكم هنم ادج ةريغص ةبسن نوكتو2-لونابورب - )يسكوبوربيسكوتوب-n-2(-١ نم
.١-لونابورب -)يسكوثيإ - ليثيم -١ - يسكوتوب-n-2( -2نمو١-لونابورب

نم %٥٩ نم رثكأ ىلع يوتحيو ،لوكيلغ نيليبورب يئانثل كيليتوب -n ريثيإ نم تارـــيـــموزـــيإ ةـــعـــبرأ ىلـــع يوـــتـــحـــي
١- )2-n-2-لونابورب - )يسكوثيإ-ليثيم -١-يسكوتوب.

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تاريضحتلا يف لامعتسالل الباق نوكي

.لوكيلغ نيليثيإ يئانثلريثيئليتوب يداحأ وأ لوكيلغ يئانث ليتوب /٤

.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا يف ةروكذملا ةواقنلا ريياعمل ،نزولاب %8٩ ةبسنب يقنلا بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.لوكيلغ نيليثيإ يثالث /٥

اذهب قفرملا٣ لودجلا يف ةروكذملا ةواقنلا ريياعمل بيجتسي نأ بجيو . %٦,٩٩ نم ربكأ بكرملا اذه ةواقن ةبسن نوكت
.قحلملا

.لوكيلغ نيليبورب يثالثل يليتوبn- ريثيإ /٦

يف ةروكذملا ىوصقلا زيكارتلا زواجتت ال بئاوش ىلع يوتحيو تاريموزيإ8 طيلخ نم %٥٩ نم بيذملا اذه نوكتي
.قحلملا اذهب قفرملا٣ لودجلا

.)٠٠٤GEP(و )٠٠٣GEP(٠٠٤و٠٠٣ لوكيلغنيليثيإ ددعتم /٧

: ةيتآلا ةغيصلا عم تابكرملا هذه قفاوتت

CH3-O-CH2-CHOH-CH3

CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3

CH3

H- (OCH2-CH2)n-OH

و
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،غك/غم٠١ نم لقأ : نيليثيإ ديسكأ–

،غك/غم٠١ نم لقأ : ناسكويد -٤ ،١–

.٥,٧و٥,٤ نيب ام حوارتي لم٠٠١ / مارغ٥ لولحم يف)Hp( ينيجورديهلا لماعلا–

.لوناتوبوزيإ /8

. %١ هردق ىصقأ زيكرتب ةيئاملا تاريضحتلا يف  بّكرملا اذه لامعتسا نكمي

ىرخألاتابّكرملا :ةعبارلاةعومجملا -٤

ةيفاضإلالماوعلا -أ

.)ايرويلا( ةلوبلا /١

.نيهيرك معط وأ ةحئار كرتل لباقلا ،تيرولكوبيهلاب جالعلا دعب ،دئازلا رولكلا ةلازإل ايرويلا لامعتسا نكمي

.لوكيلغ /2

.%١ اهردق  ىوصق نزو  ةعرجب ّالإ تاريضحتلا يف هلامعتسا نكمي ال،HO-2HC-2HC-OH : هتغيص يذلا بكرملا اذه

.)لويدينابورب -2 ،١ وأ( لوكيلغ نيليبورب /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

.%٠١ هردق ىصقأ نزو زيكرتب ّالإ تاريضحتلا يف هلامعتسا نكمي ال

.لوتيبروس /٤

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل بكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

 .)OPMET( ليسكوأ-N- نيديريبيب ليثيم يعابر -٦،٦،2،2 /٥

ةلومحملا نوبركلا تارديه  نم اساسأ ةنّوكملا خاسوألا لالحنا لهسي فيظنتلل دعاسم لماعك ”OPMET” لمعتسي
.ةريبلا ةسمالمل ةهجوملا ةيئاشغلا داوملا ىلع

.ةريبلا حيشرت دعب أدصلل مواقملا ذالوفلا ةيشغأ ديدجت يف لامعتسالل طقف بكرملا اذه هجوي

)٥(سمخ ءاملاب َلسغلا هُلامعتسا ُطِرتشيو .فيفختلا دعب %٠١ زواجتي الو رتل / غم٥2 زيكرتب بيكرتلا يف لمعتسي
.ةيلاتتم تارم

.موينملألا تاراييتس /٦

تاراييتس يثالث نم %٥٣ و2O٥٣H8١C( HOlA(2 تاراييتس يئانــث نـــــــم %٥٦ نـــــم طيــــلــــخوـــه مويـــنــــملألا تاراـــيـــيـــتــــس

٣)2O٥٣H8١C(١A. نابوذلل لباقلا دامرلاو ءاملاو ةرحلا ةينهدلا ضامحألا نم هتايوتحم ردقتو .%2٩ ـب  ايندلا  هتواقن  ردقتو
.يلاوتلا ىلع ،%٥,١ و %2 و %٧  براقي ام

.نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ يعابر /٧

ىمسملا ،نيمأ يئانث - نيليثيإ-ليتيسأ يعابر نم %8٩ نم رثكأ ىلع نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ يعابر يوتحي
نيمأ يئانث - نيليثيإ-ليتيسأ يثالث نم %٩,٠ ىلع اضيأ يوتحيو.DEATوأ ديماتيسأ يئانث -رركم -نيليثيإ-’N-N ـب  اضيأ

.نيمأ يئانث- نيليثيإ-ليتيسأ يئانث نم %١,٠ يلاوحو

ريضحت ىلع لوصحلاب حمسيو .اهب صخرملا تانّوكملا نم جتانلا نيجورديهلا ديسكوريب دوجو يف هلامعتسا متي
كيتيساريب ضمح ىوتحم نوكي نأ بجيو.DEADوأ نيمأ يئانث -نيليثيإ-ليتيسأ -يئانثو كيتيساريب ضمح ىلع يوتحي

.ةرهطم صئاصخ هيدل هنأ ىلع هضرعب حمسي يذلا كلذ نم لقأ ريضحتلا اذه يف

،١-لوناكيدودليتكوأ -2 /8
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.نوراييتس /٩

١-لوناكيدودلـــيـــتــــكوأ -2 نم %٠8 ىلع اهرودب يوتحت يتلا ةوغرلل ةداضملا تاريضحتلا ةعانص يفهذه نوراييتسلالخدت
نأ بجيو .نزولاب %٥2,٠ فيظنتلارضحتسم يف نوراييتسلل ىصقألا زيكرتلا زواجتي ال نأ بجيو .نوراييتسلا نم %8 و
.قحلملا اذهب قفرملا2 لودجلا يف ةروكذملا صئاصخلل ،نوتيسليكلأ اضيأ ةاّمسملا ،هذه نوراييتسلا بيكرت بيجتسي

.AVP كيلينيف ددعتم لوحك /٠١

.ىصقأ دحك %١ ـب لوناثيملا نم هاوتحم ردقيو .%٩٩ نع ديزي امب ءاملا يف نابوذلل الباق كيلينيف ددعتملا لوحكلا نوكي

.ةيعانصلا يناوألا لسغ لجأ نم ةفظنملا تارضحتسملا بيضوتل لمعتست سايكأ عينصتل بكرملا اذه هجوي

.تارديهلا يداحألا زينغنملا تافلوس /١١

.%8٩ ةبسنب ايقن بكرملا اذه نوكي

ةقّوسملا تابيكرتلا فيفخت قيرط نع ةجتانلا لسغلا ضاوحأ يف زينغنملا تافلوــــس ىوـــتـــحـــم زواـــجـــتــــي ال نأ بـــجـــي
.)دحاولا رتلل زينغنملا نم غم2,2 يلاوح( رتل/غم٦

.لوزايرتوزنب /2١

.لقألا ىلع ،نزولاب %٩٩ ةبسنب ايقن ،”لوزايرتوزنب -١،2،٣” وأ ”لوزايرتوزنب-H،١” اضيأ ىّمسملا ،بكرملا اذه نوكي
.لوزايرتونيمأ -و١،2 نم رثكألا ىلع %١,٠ ىلع يوتحيو

.%٥,٠ فيظنتلا تارضحتسم يف ىصقألا هزيكرت زواجتي ال نأ بجي .لكآتلل داضم لماعك لامعتسالل الباق نوكي

.نيفارابلا تيز /٣١

.ةيوئم ةجرد٠2 يف٥٦8,٠ يلاوحب ردقت ةفاثكاذ،٥2C-٥٤C ،نيفارابلا  تيز  نوكي

.%2 هردق ىصقأ ىوتحمب لامعتسالل الباق نوكي

.لوكيلغنيليثيإ ددعتم رتسيإ يئانث /٤١

يف ةلثمم نوكت نأ  كيريتس ةتتشملا حطسلا لماوع وأ ”تاريميلوب” ـب  ةاّمسملا هذه ةينويألا ريغ حطسلا لماوع نكمي
ةماعلا ةغيصلايذ ةيليســـــــكورديــــــهلا ةــــيـــــنــــــهدلا ضاـــــــمـــــــحألا فــــــثاـكــــــت جوـــــتــــنــــــم ىلـــــــــع لدـــــــيRثـــــــيــــــح،»R-OEP-R« : لـــــــكــــــش
»HOOC-’‘RHOHC- ‘R«نيأ ‘Rو R”عم ،ةينوبركورديه لسالس ناقفاوي ’’R + ‘R =2نوبركلا تارذب امهنع اربعم(8١ ىلإ(.

ةظفاحلالماوعلا -ب

.لويد -٣،١-نابوربورتين -2-ومورب -2 /١

:ةيتآلا ةغيصلل بكرملا اذه بيجتسي

Br

CH2OH-C-CH2-OH

NO2

.لقألا ىلع ،%٧٩ قوسملا بكرملا يف ةيقنلا ةداملل نزولا زيكرت ردقي

ةهجوملاو ،نيمألل ةيواحلا ريغ تاريضحتلا يف ،%١,٠ هردق ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق بّكرملا اذه نوكي
.بيلحلا ريمخت تاجوتنمو تانبلملا تادعمو تانبلملا ءانثتساب ،ةيئاذغلا ةيعارزلا عناصملا يف لامعتسالل

.مويدوصلا تالونيف -لينيفوثروأ /2

لامعتسا اضيأ نكميو .%٣,٠ هردق ىصقأ نزو زيكرتب تايرطفلل داضم ظفاحك لامعتسالل الباق بّكرملا اذه نوكي
ىصقأ نزو زيكرت ةياغ ىلإ مويدوصلا تالونيف -لينيفوثروأل ليدبك وأ لمكمك )لوأ -2-لينيف يئانث وأ( لونيفلينيفوثروأ
.%٣,٠ هردق
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.نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2 و نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ /٣

نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ طيلخ نم ىصقأ دحك %٣ ىلع ظفاحك ةلمعتســـــملا تاريضــــحـــتلا يوـــــتــــحت
.نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2و

نوكي ثيحب ،فطشلا وأ فيظنتلا رضحتسم نم مارغوليك لكل ةلاعفلا ةداملا هذه نم ىوصقلا تايمكلا دَّدحُت نأ بجي
ديزي ال ،هذه فطشلا وأ فيظنتلا تارضحتسمل يئاملا فيفختلا دعب هيلع لوصحلا مت يذلا لئاسلا يف ةلاعفلا ةداملا زيكرت
مارغوليك لكل نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2 و نوأ-٣-لوزايثوزيإ-H2-ليثيم -2-ورولك -٥ طيلخ نم مارغوركيم٠٥١ نع
.اهفطش وأ اهفيظنت دارملا  حطسألا ةسمالمل ةرشابم عوضوملا لئاسلا نم

تاميزنإلا - ج

 .ةيئاذغلا داوملا يف ةلمعتسم تاميزنإ /١

.اهب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اقبط اهب صخرملا كلت يه تاميزنإلا هذه

.سوتنول سوليساب نم جتانلا نيتوربلل للحملا ميزنإلا نم تاريضحت /2

ريغو ضرملل ةببسم ريغ ةيصعل يولقلا طسولل بحملا ليدبلا نم ةيميزنألا تاريضحتلا هذه ىلع لوصحلا متي
نم %٠٣ ىلإ٠2 يلاوح نم هرودب نّوكملا ،تاميزنإلا نم زَّكَرُم ىلع يوتحتو .سوتنول سوليساب عم ةلثامتم ،ةيمس

.يميزنإ طاشن اهيدل اهنم %٥٦  ىلإ٠٦ كلذ يف امب تانيتوربلا

.زابيللا ميزنإ نم تاريضحت /٣

صاخ زابيل زيمرتب موقت ةنيج جمد لالخ نم ،ايثارو ةلدعملا ازيروأ سوليجربسأ ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
 .ازونيجونال الوكيموه نم ةيتآلاو١،٣

.ديريسيلغلا يثالث نم٣ و١ عقاوملا يف رتسيإ طباور ءاملاب ليلحتب هذه ميزنإلا تاريضحت موقت

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف %١ يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق نوكت

.ةيولقلا زايتوربلا تاريضحت /٤

زايتورب زيمرتب موقت ةنيج جمد لالخ نم ايثارو ةلدعملا سوليفولاكلأ سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
.ىرخأ سوليساب

يناوألا تالاسغ تافظنم يف %2 يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق هذه ميزنإلا تاريضحت نوكت
.ةيعانصلا تالامعتسالل

.ةيولقلا زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /٥

 .ايثارو ةلدعملا سوليفولاكلأ سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي

ضمحب ّالإ ،هالعأ ةروكذملا٤ ةطقنلا يف ةفوصوملا كلت نع فلتخت ال ةطشن ةدام ىلع هذه ميزنإلا تاريضحت يوتحت
.دحاو ينيمأ

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف %٥,٤ يلاوحب ردقي زيكرت ةياغ ىلإ لامعتسالل ةلباق نوكت

.زاليمأ افلأ نم ةيميزنإ تاريضحت /٦

.ينيجلا بيكرتلا ةداعإ قيرط نع اهرودب جتنت يتلا سيمروفينيكيل سوليساب ةلالس نم ميزنإلا جاتنإ متي

.ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا تالاسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق هذه ميزنإلا تاريضحت نوكت

.زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /٧

 .يولقلا طسولل بحملا سوتنول سوليسابل بيكرتلا ةداعم ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي

نينثاب ّالإ ،هالعأ ةروكذملا2 ةطقنلا يف ةفوصوملا كلت نع فلتخت ال ،ةطشن ةدام ىلع هذه ميزنإلا تاريضحت يوتحت
.ةينيمألا ضامحألا نم
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ردقي زيكرت ةياغ ىلإ ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا لسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق تاريضحتلا هذه نوكت
.لسغلا لولحم نم دحاو رتلل ةبسنلاب ريضحتلا نم دحاو مارغب بوسحم ،ل / غ١,٠ يلاوحب

.زايتوربلا نم ةيميزنإ تاريضحت /8

زايتوربلا نع ريبعتلل ةفيضم ايريتكبك ايثارو ةلدعملا سيليتبوس سوليساب ةلالس نم ميزنإلا ىلع لوصحلا متي
.سوتنول سوليسابل ةيولقلا

ردقي زيكرت ةياغ ىلإ ةيعانصلا تالامعتسالل يناوألا لسغ تافظنم يف لامعتسالل ةلباق تاريضحتلا هذه نوكت
.%٥ يلاوحب

ةيئاذغلا داوملا يف اهلامعتساب صخري يتلا تابكرملا - د

 .هب لومعملا ميظنتلا ماكحأل اقبط ةيئاذغ تافاضمك اهب صخرم ،تانّولملا فالخب ،تابكرم

يف ةروكذملا تابكرملا كلت نم ضعبب ةصاخ ماكحأ يف اهيلع اصوصنم اعافترا رثكأ تايوتحم نوكت امدنع ءانثتساب
ءايشألا ةسمالمل ةرشابم نيهجوملا فيظنتلا رضحتسم يف وأ لولحملا يف ةيئاذغلا تافاضملا زيكرت نإف ،مسقلا اذه
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ةيئاذغلا داوملا يف  اهب صخرملا تازيكرتلا  زواجتي ال نأ بجي مزاوللاو

ةيرطعلا داوملا - ـه

نع اهزييمتل ةهجوم اروطع اهئاطعإل امامت ةيفاك تايمكب ّالإ فيظنتلا تارضحتسم يف ةيرطعلا داوملا جمدت ّالأ بجي
.فيظنتلا تارضحتسم يف لامعتسالل  ةراض ريغ اهنأ تبث اذإ لمعتستو .ىرخأ تارضحتسم

 تانولملا - و

اهريغ نع اهزييمت ىلإ فدهت ةفص  اهئاطعإل امامت ةيفاك تايمكب فيظنتلا تارضحتسم يف تانّولملا جمدت نأ بجي
.تارضحتسملا نم

،هب لومعملا ميظنتلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح ةيئاذغلا داوملا يف اهب صخرم تانولم /١

،FCF عمال قرزأ /2

.نيناريب نّولم /٣

: ةيتآلا ةيئايمكلا ةيمستلل نولملا اذه بيجتسي

: اضيأ وأ ،كينوفلوس يثالث نيريب -١،٣،٦ -يسكورديه-8 ضمح مويدوص حلم

 .كينوفلوس يثالث نيريب -١،٣،8 -يسكورديه-٦ ضمح مويدوص حلم

.فيظنتلا رضحتسم يف مارغوليك لكل مارغ٥٠,٠ نم لقأ ةعرجب ّالإ هلامعتسا نكمي ال

.رولكملا ساحنلا نينايسولاتف /٤

.فيظنتلا تارضحتسم يف %٥٠٠,٠ هردق ىصقأ زيكرتب رولكملا ساحنلا نينايسولاتف  لامعتساب صخري

.٠8١LRH-E نالودناس قرزأ /٥

ةيرصبلا تارينملا - ز

.مويساتوبلا نم اهحالمأب ةيرصبلا تارينملا هذه مويدوص حالمأ لادبتسا نكمي

غابصأل ةبولطملا ةواقنلا ريياعم سفنل بيجتستو اهفيط اهيلع دهشي ةيفاك ةواقن ةيرصبلا تارينملا هذه لك مدقت
.ةيئاذغلا داوملا ةسمالمل ةهجوملا كيتسالبلا داوم تانّولمو

،مويدوصلا -’2،2 -تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤- )ايرويلينيف( رركم /١

- تانوفلوس يئانث -نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ-١،٣،٥ -لينيزأ يثالث )٦ -نيمالوناثيإ يئانث( )2 -ونيمالينيف( رركم /2
،مويدوصلا ’2،2
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،مويدوصلا ’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ -١،٣،٥-لينيزأ يثالث - )2،٥-ونيمالينيف يئانث( رركم /٣

’2،2- تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ -ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦ -ونيمأ-لوناثيئليثيم( )2-ونيمالينيف( رركم /٤
،مويدوصلا

يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيم يئانث( )2-ونيمأ-لينيفورولكاراب( رركم /٥
،مويدوصلا ’2،2-تانوفلوس

’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبلـيتس -’٤،٤-٤-ونـــــيـــمأ -١،٣،٥ -ليــــنيزأ يــــثالـــث -)٦-ونــــيماليــــنيف( )2-ونــــيماليـــــثيإ( ررــكم /٦
،مويدوصلا

’2،2-تاـنوـفـلوس يئاــنــث -نيبــلــيــتس -’٤،٤-٤-وـنـيــمأ -١،٣،٥ -لـــيـــنـــيزأ يثالــــث -)٦-ونيمالـيـنـيـف( )2-يسكوـثـيــم( ررــكــم /٧
،مويدوصلا

يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤-ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيإ يئانث( )2-ونيمالينيفوفلوساراب( رركم /8
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس

- نيبليتس -’٤،٤-٤-ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث -)٦-ونيماليثيإونايس يئانث( )2-ونيمالينيفوفلوساراب( رركم /٩
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس يئانث

يئاــــنث - نيبــــليــــتس -’٤،٤-٤ونــــيــــمأ -١،٣،٥ -ليــــــنــــيزأ يــــــثالــــث - )٦-ونـــــيمأ-نيليـــثيئيــــــسكوـــــثـــــيم( )2-ونيلينأ( ررــــــــكـــم /٠١
،مويدوصلا  ’2،2-تانوفلوس

’2،2-تانوفلوس يئانث - نيبليتس -’٤،٤-٤ونيمأ -١،٣،٥ -لينيزأ يثالث - )٦ -ونيلوفروم( )2-ونيمالينيف( رركم /١١
،مويدوصلا

،مويدوصلا ”2-تانوفلس -١،2،٣ -لوزأ يثالث )٥-٤ = ‘2-’١ وتفان( )2 = ”٤ ليبليتس( /2١

،نيزاريب -2- ديماليسكوبراك -لينيف - )٣-ليمافلوس( )٦-ديماليسكوبراكليثيم( )٣،٥-ونيماليثيم يئانث( /٣١

)١-لــيــنــيــفودــيــماــفــلوساراــب( وأ لوزارــيــب - )٤،٥-وردــيـــه يئاـــنـــث( )٣-لينـيـفوروـلـكاراـب( )١-لينيفودـيـماـفـلوساراـب( /٤١
،نيلوزاريب - )٣-لينيفورولكاراب(

 .نيليثيإ )2- ليلوزاديميزنبليثيئيسكورديه-N( اتيب )2-ليلوزاديميزنب( افلأ /٥١

ةيسح تادراط - ح

.ةيقوذلا ةيوضعلا ةعيبطلا فالتإ قيرط نع فيظنتلا رضحتسم كالهتسا عنمل تابكرملا هذه هجوت

.موينوتانيدلا تاوزنب /١

يئانث-N، N -ليثيئوسكوأ -2-ونيمأ)-لينيفليثيم يئانث -٦،N -2-)2 تاوزنب مساب بكرملا اذه ىلإ اضيأ راشي
.موينوماثيم نيزنبليثيإ

:يتآلا ضرعلا عم اضيأ قفاوتت٣O2N٤٣H82C ةيلامجإلا هتغيص

CH3                                                                                -

C6H3-NH-CO-CH2-N(C2H5)2-CH2-C6H5 C6H5CO2
-

CH3

.بولطملا دراطلا ريثأتلل  امامت يرورض زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي

يناثلا مسقلا

،مزاوللاو ءايشألا فيظنت تارضحتسم بيكرت يف اهب صخرملا تابكرملا تاعومجمو تابكرملا ىلع مسقلا اذه قبطي
 .يناوألا فطشل ةهجوملا كلت وأ لامعتسالا دعب ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب اهفطش بجاولا كلت فالخب
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.رهطم ريثأت اهل نوكي نأ طرشب ةيتآلا تابكرملا لامعتسا نكميو

.جسكؤملا ءاملا /١

.ةيئاذغلا لئاوسلا ىلع يوتحت يتلا تافيلغتلا جالعل ةهجوملا ةيئاملا ليلاحملا يف لامعتسالل الباق بكرملا اذه نوكي
.ةيوئام ةجرد٠82 يف مقعملا ءاوهلا يف فيفجتلا ةطساوب لامعتسالا دعب ليلاحملا ةلازإ متت نأ نكميو

.ناتيبروس٠2 نيليثيئيسكوألا ددعتملا تارول يداحأ /2

: ةغيصلا بّكرملا اذه ىدل

.٠2 يلاوح= a + b + c + d و كيرول ضمح لثمي”RCO”  ثيح

لئاوسلا ىلع يوتحت يتلا تافيلغتلا جالعل هجوملا جسكؤملا ءاملا نم ةيئام ليلاحم يف طيلخك لامعتسالل الباق نوكي
نأ بجيو .ةيوئام ةجرد٠82 يف مقعملا ءاوهلا يف فيفجتلا ةطساوب لامعتسالا دعب ليلاحملا ةلازإ متت نأ نكميو .ةيئاذغلا

نم رتل لكل غم2١,٠ زواجتت ال ةبسنب تافيلغتلا هذه نم يلخادلا بناجلا ىلع٠2 تابروسيلوب نم ىوصقلا اياقبلا نوكت
.بّضوملا يئاذغلا لئاسلا

.كيبروس ضمح /٣

.قحلملا اذه نم هالعأ١ لودجلا يف روكذملا يئاذغلا فاضملا ةواقن ريياعمل ضمحلا اذه بيجتسي نأ بجي

قيرط نع لمعتست اهرودب يتلا ةيلوحك ةيئام ليلاحم يف %٣ ـب ردقي ىصقأ نزو زيكرتب لامعتسالل الباق نوكي
،فطشلاب مايقلا مدع نكمي ،ةقلغملا ةمظنألا وأ بيبانألا فالخب ،تاجلاعملل ليلاحملا هذه لمعتست امدنعو .عقنلا وأ شرلا

.مزاوللا حطس ىلع ةيقبتملا كيبروس ضمح نم ةضفخنملا ةيمكلل ارظن

.نوديلوريبلينيف ددعتم /٤

: ةيتآلا نزولا صئاصخل بّكرملا اذه بيجتسي نأ بجي

،غك لكل غم٠١ زواجتي ال ةليقثلا نداعملا ىوتحم–

،غك لكل غم٣ نم لقأ نيزارديهلا ىوتحم–

و %2،٠ يواسي وأ نم لقأ تاريمونوملا ىوتحم–

.%2،٠ يواسي وأ نم لقأ ديهدلألا ىوتحم–

بجيو .كيبروس ضمح نم ،رثكألا ىلع ،%٣ ىلع يوتحت يتلا ةيلوحكلا ةيئاملا ليلاحملا يف ايرصح هلامعتسا متيو
.بولطملا ريثأتلل امامت ةيرورضلا كلت نم ىلعأ ليلاحملا هذه يف نوديلوريبلينيفلا ددعتملا ةبسن نوكت ال نأ

.ديهدلاراتولغلاو كيليثيإ لوحكلا ساسأ ىلع تاريضحت /٥

سمالت يتلا مزاوللا ريهطتل ،ءاملا راخبب وأ برشلل حلاصلا ءاملاب فطشلا نود ،شرلا قيرط نع لامعتسالل هجوت
.ةيئاذغلا داوملا

.مويدوصلا تانوفلس نيزنب )٠١C-٦١( ليكلأ /٦

يناثلا لصفلا

ريغ لامعتسالل ةهجوملاو ةظفاح وأ ةرهطم تاريثأت تاذ تابكرملا تاعومجمو تابكرملا ىلع لصفلا اذه قبطي
.يعانصلا

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                              O 

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d- OCR
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وأ ءاملا راخب وأ برشلل حلاصلا ءاملا ةطساوب فطشلاب ةعوبتملا فيظنتلا تارضحتسم يف ةريخألا هذه لمعتستو
.يناوألا فطش تامامح يف ةجمدم نوكت نأل ةهجوملا

بجيو .لصفلا اذه ماكحأب ةينعم قحلملا اذه نم لوألا مسقلا يف ةروكذملا ةظفاحلا لماوعلاو ةرهطملا لماوعلا نوكت
فيظنتلا تارضحتسم يف اهتايوتحم زواجتت ال نأ صوصخلا هجو ىلع بجيو .لوألا مسقلا يف ةروكذملا ماكحألا َمِرتحت نأ
.لوألا مسقلا يف اهيلع اصوصنم ،ءاضتقالا دنع ،نوكت يتلا امامت ةمزاللا تايمكلا وأ ىوصقلا تازيكرتلا  ةقّوسملا

٢ مقر لودجلا
تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ضعبل ةقّوسملا ليلاحملا صئاصخ

تاعومجم
تابكرملا

ةقّوسملا ليلاحملاتابكرملا

ةعومجملا
ىلوألا

تابّكرملا
عون نم
لماوع”
”حطسلا

لماوع
ريغ حطسلا

ةينويألا

ةعومجملا
ةعبارلا

تابّكرملا
ىرخألا

لماوعلا
ةيفاضإلا

ديمازوكولغ

كيليثيم تاريتسإ
ضامحألا نم

ةينهدلا

تاريتسإ
لوكيلغ ناليبوربلا

تاريتسإ ديمأ

ةينهد ضامحأ
نوباصو

N-نيماكولغ ليثيم

لوكيلغ ناليبورب

مويدوصلا تارتيس

نونازوكانون
)٩2C يف(

نوناتنوكايرتنوه
)١٣C يف(

نوناتنوكايرتيرت
)٣٣C يف(

نوناتنوكايرتاتنيب
)٥٣C يف (

ىوصقلا دودحلا

C35

ىلإ٥،٤٣
8٩ %
نزولاب

ىلإ١
٥٤ %
نزولاب

ىلإ١
٩١ %
نزولاب

ىلإ٠
٥،٣ %
نزولاب

٥٤ %
دحك نزولاب

ىندأ

٠،١ %
نزولاب

٠،١ %
نزولاب

٥،١ %
نزولاب

٥،١ %
نزولاب

٠،2 %
نزولاب

٥،٠± ٥،٤ %
نزولاب

١،٠%
نزولاب

١± ٧٣ %
نزولاب

8،٠ %
نزولاب

8،٠ %
نزولاب

٣،١ %
نزولاب

٤،١ %
نزولاب

٧،١ %
نزولاب

8،٣ %
نزولاب

٥8،٠ %
نزولاب

C33 C31 C29 ٤١C-2١C
ديمازوكولغ

2١C
ديمازوكولغ

تاديمازوكولغليكلأ
ضامحألا نم ةقتشم

ةينهدلا
)٤١C-2١C( يف

نوراييتس
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٣ مقر لودجلا
تابّكرملا تاعومجمو تابّكرملا ضعبل ةواقنلا ريياعم

تاعومجم
تابّكرملا

تابّكرملا

ىلوألا ةعومجملا
عون نم تابّكرم
”حطسلا لماوع”

حطسلا لماوع
وأ ةيريتوفمألا

)تيلوفمأ(

ةيناثلا ةعومجملا
عون نم تابّكرم

وأ ”ةرهطم لماوع”
”ةظفاح لماوع”

ةثلاثلا ةعومجملا
”ىرخأ” تابّكرم

تابيذملا

ةواقنلا ريياعم

ىصقألا زيكرتلا

نزولاب% ٠٩ نم ربكأ

نزولاب%٧،2

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب%٤،٠ نملقأ

نزولاب% ٣

نزولاب% ٥،١

نزولاب٠،٤٥%

غك/غم٤

غك/غم8،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

غك/غم٤،٠ نم لقأ

ىصقأ دحك% ٠،٥2

نزولاب% 2،٠ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% 2 نملقأ

نزولاب% ١ نملقأ

نزولاب% ١،٠ نملقأ

نزولاب% ٥،٠ نملقأ

نزولاب% ٤

نزولاب% ١

نزولاب% ٩،٠

نزولاب% ٠،8

نزولاب% ٥٠،٠

نزولاب% ٥١،٠

داوملا

نيياتيب

مويدوصلا ديرولك

رح نيمأ

كيلوكيلغ ضمح

كيتيسأورولك يداحأ ضمح

كيتيسأيسكوثيم ضمح

كيلوكيلغ يئانث ضمح

كيمروف ضمح

ةليقثلا نداعملا عومجم

صاصر

خينرز

مويمداك

ساحن

قبئز

ءام

لوكيلغ يئانث

لوكيلغ

ءام

  لوكيلغ نيليثيإ يعابر

 لوكيلغ نيليثيإ يئانث

 لوكيلغ نيليثيإ

ءام

ريثيئليتوب-n لوكيلغ ناليبورب يعابر

ريثيئليتوب-nلوكيلغ ناليبورب يئانث

لوكيلغ ناليبورب

ريثيإ ليلأ

رح كيليلأ لوحك

ءام

-ليثيم يئانث -ليكلأ
نيياتيب

- يسكورديه ضمح
كيتيسأ

ريثيئليثيم يداحأ
لوكيلغ نيليبوربلا
ريثيئليثيم  يداحأو

لوكيلغ نيليبوربلا يئانثل

وأ لوكيلغ يئانث ليتوب
يئانثل ريثيئليتوب يداحأ

لوكيلغ نيليثيإلا

لوكيلغ نيليثيإ يثالث

يثالثل كيليتوبn - ريثيإ
لوكيلغ نيليبوربلا



24 جمادى الثانية عام   جمادى الثانية عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1830
16 مايو  سنة  مايو  سنة  2012 م م

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 -  - 214 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2012 ــــوافـق 15 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــةHــــوافـق  اHالــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1433 ا
يـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــاتيـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــات
الـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالكالـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالك

البشري.البشري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

r االستثمار ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

r تممHعدل واHا r تعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 8 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

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

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 367-90
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
rــتـــعــلق بــوسم الـــســلع الــغـــذائــيــة وعــرضــهــاHســنــة 1990 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-25 اHـؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHتعلق بشـروط استعمال اHواد اHضافة إلى اHنتوجات

rالغذائية وكيفيات ذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدد مــــبـــاد إعـــداد تـــدابــــيـــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

rالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- و�ـقتـضى 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
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتــــديــــد شـــروط وكــــيــــفـــيــــات اســــتـــعــــمــــال اHـــضــــافـــات
الغذائية في اHواد الغذائية اHوجهة لالستهالك البشري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـسـتـثـنى من مـجــال تـطـبـيق هـذا اHـرسـوم
اHـــضـــافـــات الـــغــــذائـــيـــة الـــتي تـــدمـج في اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة

اHوجهة لالستهالك احليواني.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــقــصــد فـي مـــفــهــوم أحـكــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- اHضاف الغذائي :- اHضاف الغذائي : كل مادة :
- ال تــســـتــهـــلـك عــــادة كـمـادة غــذائـيــة في حــد ذاتـهـا

rادة الغذائيةHوال تستعمل كمكوّن خاص با
rحتتوي أو ال على قيمة غذائية -

- تـؤدي إضـافـتـهـا قصـدا إلـى اHـادة الـغـذائـيـة لـغرض
تـكــنــولـوجي  أو ذوقي عــضــوي في أي مـرحــلــة من مـراحل
الـــصـــنـــاعــــة أو الـــتـــحـــويـل أو الـــتـــحـــضــــيـــر أو اHـــعـــاجلـــة أو
rادةHالتوضـيب أو التـغلـيف أو النـقل أو التـخزين لـهذه ا
إلـى الــــتــــأثــــيــــر عــــلى خــــصــــائــــصــــهـــــا وتــــصــــبح هي أو أحــــد
مشتقاتهاr بـطريقة مباشرة أو غيـر مباشرةr مكونا لهذه

 اHادة الغذائية. 

- اHـضـاف الـغـذائي حالل : - اHـضـاف الـغـذائي حالل : كل مـضـاف غـذائي  يـبـاح
استهالكه حسب الشريعة اإلسالمية.

- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي:- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي: هــو
حتـويل مـضـاف غـذائي صـادر مـن مـخـتـلف مـكـونـات اHـادة

الغذائية اHركبة.
- الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : - الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : كــمــيـــة اHــضــافــات
الغـذائـية اHـعبـر عـنهـا على  أسـاس  الـوزن اجلسـديr التي
�ـكن تــنـاولــهـا كل يـوم مــدى احلـيــاة دون خـطـر عــلى صـحـة

اHستهلك.
- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي :- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي : الـتـركـيــز
األكثـــر ارتفاعا لـلمضـاف الغذائـي اHــعد ليـكون فعاال في

الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء.

ويــعـبــر عـنه إمــا بــاHــيـلـيــغـرام مـن اHـضـاف الــغـذائي
في الـكيـلوغـرام من األغذيـة (ملغ/كـلغ) أو  باHـيلـيلـتر من

اHضاف الغذائي في اللتر من األغذية (ملل/ل).
- عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : - عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : مــــجــــمـــوع مــــراحل
اإلنـتاج واالستيـراد والتخزين والـنقل والتوزيع بـاجلملة

وبالتجزئة.
- الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : - الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : تـسـتـعــمل هـذه الـعـبـارة
عند عدم وجود أي حتـديد للكمية القصوىr غير أنه يجب
 استعمال اHضـافات الغذائية بأقل مقدار ¢كن للحصول

على اHفعول اHرجو.
- اHــــلــــوث : - اHــــلــــوث : كـل مــــادة ال تــــضــــاف  قــــصــــدا إلى  اHــــادة
rالـغـذائـيـة ولـكـنـهـا مـوجـودة  فـيـهـا في شـكل بـقـايـا اإلنـتاج
�ـا في ذلك اHـعـاجلـة اHطـبـقـة عـلى الـزراعـة واHـاشـية وفي
¢ــارســة الـطـب الــبــيـطــري وذلـك عــلى جــمــيع مــســتــويـات
الــصــنع والــتــحـويـل والـتــحــضــيــر واHـعــاجلــة  والــتــوضـيب
والـتـغـلـيف  والـنـقل والـتـخـزين لـهـذه اHـادة أو بـعـد تـلـوث

بيئي.
- الرضع : - الرضع : األطـفال الـذين يقل سـنهم عن اثـني عشر

(12) شهرا.
- األطــفـــال صــغـــار الــسن : - األطــفـــال صــغـــار الــسن : األطـــفــال الـــذين يــتـــجــاوز
سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثالث (3) سنوات.
- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع :- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع : بـديل حلـليب األم
اHـصـنـوع خـصــيـصـا لـكي يــشـبع وحـده احلـاجــات الـغـذائـيـة
لــلــرضـع في األشــهــر األولى مـن حــيــاتــهـم إلى غــايــة إدخــال

أغذية مكملة.
- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة :- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة : أغــذيـة مـوجــهـة لــتـكـوين
اجلـزء الـسـائل في مرحـلـة الـفطـام لـلرضـع ابتـداء من سـتة

(6) أشهر ولألطفال صغار السن.
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- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة
خـــاصــة :خـــاصــة :  بـــديل  حلـــلــيـب  األم أو مــســـتــحـــضـــرات مــوجـــهــة
لـــلــرضـع تــشـــبع بــذاتـــهــا حـــاجــات  تـــغــذيـــة  الــرضـع  الــذين
يـعـانـون اضـطرابـات أو أمـراضـا أو حـاالت مـرضـيـة خـاصة
أثــنــاء األشــهــر األولى من احلــيــاة إلى غــايــة إدخــال تــغــذيـة

مكملة مالئمة.
- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات
واألمالح اHــعــدنــيــة : واألمالح اHــعــدنــيــة : هي مــصــادر مــركــزة لــهــذه الــعــنــاصـر
الغذائيةr لـوحدها أو مركبةr وتـسوق في شكل كبسوالت
أو أقـراص أو مــســحـوق أو مــحــلــول. وال �ـكن اســتــهالكــهـا
في شـــكل مــواد غــذائـــيــة مــعـــتــادة ولــكـن �ــكن اســتـــهالكــهــا
بكـمـيـات قـليـلـة وكـافـية وهي تـهـدف إلى تـعـويض الـنقص
من الــفـــيــتـــامــيـــنــات و/ أو األمالح اHـــعــدنـــيــة في الـــنــظــام

الغذائي اHعتاد. 

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال تـعــتـبــر اHـلـوثــات وبـقــايـا اHـبــيـداتr بـأي
حال من األحوالr كمضافات غذائية.

5 :  : يــجب أن يــســتــوفـي اســتــعــمــال اHــضــافــات اHـاداHـادّة ة 
الغذائية الشروط اآلتية : 

rاحلفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية  -
rاعتبارها كمكون ضروري في أغذية احلمية  -

-  حتــــســــW حــــفظ أو تــــثــــبـــــيت اHــــادة الــــغــــذائــــيــــة أو
خــصــائـصــهــا الــذوقـيــة الــعـضــويــةr بـشــرط أن ال تــغــيـر من
طــبـيــعـة اHــادة الـغــذائـيــة أو نــوعـيــتـهــا بـصــورة من شـأنــهـا

rستهلكHتغليط ا
-  اسـتعـمالهـا كمـادة مسـاعدة في مـرحلـة معـينة من
عـمـلـيـة الـوضع لالسـتـهالك بـشـرط أن ال  يـكـون اسـتـعـمـال
اHـضـاف الــغـذائي إلخـفـاء مــفـعـول اسـتـعــمـال اHـادة األولـيـة

ذات نوعية رديئة  أو مناهج تكنولوجية غير مالئمة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : ال �ـــكن أن تـــوضع لالســـتـــهالك وتـــدمج في
اHــواد الــغــذائــيــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة إال
اHــضــافـــات الــغــذائـــيــة اHــدرجـــة في اHــلـــحق األول اHــذكــور
أدنــــاه وحــــسب شــــروط االســــتــــعــــمـــــال احملــــددة في اHــــلــــحق

الثالث اHذكور أدناه واHرفقW بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : حتــدد الــتــركــيــزات الــقـــصــوى لــلــمــضــافــات
الـغذائـيـة لـلـمنـتـوج الـنـهائـي بـالـشكـل الــذي يـستـهلك به
وكـــمـــا  هــو مـــبــW فـي اHــلـــحق الــثـــالث اHـــرفق بـــأصل هــذا

اHرسوم.

8 :  : يـجـب أن تــسـتــوفــي اHــضــافــات الــغــذائــيـة اHـاداHـادّة ة 
اHنصوص عليها فـي اHـادة 6 أعــاله مـواصفات التعريـف
والنـقــاء احملــددة فـي اHقايـيس اجلزائـريةr وفي حـالة عدم
وجـودهـا تــسـتـعــمل اHـقـايــيس اHـعـمــول بـهـا عـلـى اHـسـتـوى

الدولي.

9 :  : ال �ـــكن أن تــــدمج في اHــــواد الـــغـــذائـــيـــة إال اHــاداHــادّة ة 
اHضافات الغذائية احلالل.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : زيادة عـلى حـاالت اإلضـافة اHـبـاشـرةr فإن
وجود اHـضاف الغـذائي �كن أن يـكون نتـيجـة حتويله من
اHـادة األولـيــة أو اHـكــونـات األخـرى اHــسـتـعــمـلــة في إنـتـاج

األغذية في حالة :
-  اســتــعــمـال اHــضــاف الــغـذائي اHــرخص بـه �ـوجب
rكونات األخرىHواد األولية أو اHرسوم في اHأحكام هذا ا
-  عــدم جتـاوز كــمــيــة اHـضــاف الــغــذائي اHــوجـود في
اHـواد األولية أو اHـكونات األخـرى التركـيز األقصى احملدد

rرسومHفي هذا ا
- عــــدم احــــتــــواء الــــغــــذاء الـــــذي حــــوّل إلــــيه اHــــضــــاف
الغـذائي عـلى  كمـية  من  هـذا األخـير تـفوق الـكـميـة التي
أدمـجت عن  طـريق  اسـتـعـمـال اHـواد األولـيـة أو اHـكـونات
األخرى ضـمن الـشروط الـتـكنـولـوجيـة اHالئـمة أو �ـراعاة
الطرق احلسنة   للصنع  وذلك طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : ال يـرخـص بـتــحـويل اHــضـاف الــغـذائي عن
طـريق مــادة أولـيـة أو مــكـون في اHـواد الــغـذائـيـة الــتـابـعـة

لألصناف اآلتية : 
-  مـســتـحـضـرات  الـرضع  ومـســتـحـضـرات األطـفـال
صــغـــار الــسـن  واHــســـتــحــضـــرات اHــوجـــهــة لـالســتـــعــمــاالت

rالطبية اخلاصة
- األغذية اHكملة للرضع واألطفال صغار السن.

اHاداHادّة ة 12 :  : إضافة إلى البـيانات اHنصوص عليها في
الـتنـظيم اHـعمـول به واHتـعلق بـإعالم اHسـتهـلكr يجب أن
حتوي اHـضـافـات الـغـذائـية اHـدمـجـة  في  اHـواد  الـغـذائـية
واHواد اHـوجـهـة إلى البـيع لـلـمـستـهـلك وبـطريـقـة مـقروءة

وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم اآلتية : 

1- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :

- اسم كل مضاف غـذائي  يجب أن يكون خاصا غير
جنـيس و/أو رقـمه في النـظـام الدولي  لـلـترقـيم مـتبـوعا

rبوظيفته التكنولوجية
- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى

rاثلة¢
- الـكـمـية الـقـصوى لـكل مـضـاف غذائـي أو مجـمـوعة

مضافات غذائية اHعبر عنها بـما يأتي : 

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
r الصلبة
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* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
 rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rحسب  مبدأ الطرق احلسنة للصنع *
- عـنــد  وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكــثـر في اHـادة
الغذائية فـإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة  مرقمة
 بـــالـــتـــرتـــيب الـــتـــنـــازلي حـــسب  كـــتـــلـــتـــهـــا بـــاHــقـــارنـــة مع

rاحملتوى اإلجمالي  للمادة الغذائية
- في حــالـة اسـتـعــمـال مـزيج من اHــواد اHـعـطـرة فـإن
إظــهـار اسـم كل مـعــطــر لــيس ضــروريـا و�ــكن  اســتــعــمـال
التـسمية اجلـنيسـةr " عطر" أو " مـعطر" بـشرط  أن تكون

مصحوبة ببيان طبيعة العطر.

�ـكن أن تـتـبع عـبـارة " عـطـر" أو " مـعـطـر" بـأوصـاف
Wمختلفـة وال سيما " طبيـعي " أو"  اصطناعي " أو االثن

rحسب احلالة rمعا
- في حــــالـــة احـــتــــواء احملـــلـــيــــات اHـــدمـــجــــة في اHـــواد
الـغــذائـيــة عـلـى الـبـولــيـوالت  و/أو األســبـارتــام و/أو مـلح
األسبارتام _ األسيسولفامr يجب أن يحتوي  الوسم على

 التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* أســــبـــارتــــام / مــــلح أســــبـــارتــــام - أســــيـــســــولــــفـــام :

 r"Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عبارة " ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال " في

rحالة استعمال احملليات
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

2- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع

بالتجزئة : بالتجزئة : 
- اسم كل مـــضــاف غـــذائي  يــجـب  أن  يــكـــون خــاصــا
وغيـر  جنيس  ويـكون رقمـه في النظـام الدولي للـترقيم

rمتبوعا بوظيفته التكنولوجية
rضاف الغذائيHطبيعة ا -

- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى
rاثلة¢

- الكمية الـقصوى لكل مضـاف  غذائي  أو مجموعة
 مضافات غذائية معبر عنها بـما يأتي :

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
   rالصلبة  غير تلك التي تباع في شكل صفائح

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
r الغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rـــعـــبــأةHقـــيــاس الـــوزن مـع بــيـــان عـــدد الـــصـــفـــائح ا *
بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.

- عـنــد وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكـثــر في مـزيج
من اHضافات الـغذائيةr فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في
قــائـــمـــة مـــرقــمـــة بـــالـــتــرتـــيب الـــتـــنــازلـي حـــسب كـــتــلـــتـــهــا

rقارنة مع  احملتوى اإلجمالي للمزيجHبا
rــعــطـرةHـواد  اHفي حــالــة  اسـتــعــمــال  مـزيج  مـن ا -
فــــإن  إظــــهــــار  اسم  كـل مــــعــــطــــر لــــيس ضــــروريــــاr و�ــــكن
استـعـمال الـتـسمـيـة اجلـنيـسـةr "عطـر" أو" مـعطـر" بـشرط

أن  تكون مصحوبة  ببيان  طبيعة العطر.
 �ـكن أن تـتبع عـبـارة " عطـر" أو " مـعطـر" بـأوصاف
Wمـخـتلـفـة وال سيـمـا " طـبيـعي" أو" اصـطنـاعي " أو االثـن

rمعا حسب احلالة
r"عبارة " حالل -

-  يـجب أن  يـحـتــوي  وسم  مـحـلـيــات  اHـائـدة الـتي
حتـتــوي  عــلى  الــبــولــيــوالت  و/أو األســبــارتـام و/أو مــلح

األسبارتام - األسيسولفامr التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* ســــبــــارتــــام / مــــلح أســــبــــارتــــام - أســــيــــســــولــــفــــام :

 ."Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عـــبــارة " ال يـــنــصح بـــتــنـــاوله من طـــرف األطــفــال "

rائدةHبالنسبة حملليات ا
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

وبـالنسـبة للـمضـافات الغـذائية اHـوجهـة للصـناعات
الــغـذائـيــةr �ـكن أن تــظـهـر الــبـيـانــات " حالل " و" طـبــيـعـة
اHـضـاف الــغـذائي " عـلى غـالف الـتـوضـيـب أو في الـوثـائق

اHرفقة باHنتوج .

اHـاداHـادّة ة 13 : : حتـدد قائـمـة اHـضـافات الـغـذائـيـة اHرخص
بها وتعريفاتـها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في
الــنـظــام الـدولي لــلـتــرقــيم في اHـلــحق األول اHــرفق بـأصل

هذا اHرسوم.
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اHـاداHـادّة ة 14 :  : حتـدد قــائــمـة أصــنــاف األغـذيــة الــتي �ـكن
أن تـدمج فـيـهـا اHـضــافـات الـغـذائـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـالهr  في اHـــــلـــــحق الـــــثـــــاني اHـــــرفق بـــــأصـل هــــذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 15 : : حتــدد قــائـــمــة اHــضــافــات الـــغــذائــيــة الــتي
�ـكن دمـجـها في اHـواد الـغـذائـيـة r وكذا حـدودهـا الـقـصوى
اHـــرخص  بــــهـــاr   في اHـــلــــحق الـــثــــالث اHـــرفـق بـــأصل هـــذا

اHرسوم .

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــوضـع نـــسـخ من اHـالحق األول والــــثـــاني
والـثـالث اHـرفقـة بـأصل هـذا اHـرسـوم وكذا حتـيـيـنـها حتت
الــتــصــرفr عــلى مــســتــوى اHــديــريــات اجلــهــويــة لــلــتــجــارة
واHـديريـات الـوالئـية لـلـتـجارة واHـركـز اجلـزائري Hـراقـبة
الــنـــوعــيـــة والــرزم وغــرف الـــتــجــارة والـــصــنـــاعــة واHــوقع
اإللـــكـــتـــرونـي الـــرســـمي  لـــوزارة الـــتـــجـــارة  عـــلى شـــبـــكـــة

األنترنيت.

اHاداHادّة ة 17 :  : يعاقب على مـخالفات أحـكام هذا اHرسوم
طبـقا للتـشريع اHعـمول بهr وال سيـما أحكـام القانون رقم
09-03 اHـؤرخ في 29 صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايـر

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـسـري أحـكـام هــذا اHـرسـوم بـعـد سـنـة من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

rـرسـومHـادّة ة 19 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا
وال ســيــمـــا مــنــهــا أحـــكــام اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 25-92
اHؤرخ في 8 رجب عام 1412 اHوافق 13 ينـاير سـنة 1992

واHذكور أعاله.

20 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي مـــرســـوم تـــنـــفــيــــذي رقمرقم  12 -  - 203 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 جـــمــادى جـــمــادى
الثـانية عام الثـانية عام 1433 اHوافق  اHوافق 6 مايـو سنة  مايـو سنة r r2012 يتعلـقيتعلـق

بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.بالقواعد اHطبقة في مجال أمـن  اHنتوجـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
r بناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

rتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 10 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافـق 28 مـايـــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 465-05
اHـــؤرخ في 4 ذي الـقــعـــدة عــام 1426 اHـوافق 6 ديـســمــبــر

rطابقةHتعلق بتقييم اHســنة 2005 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 467-05
اHـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة  عـام 1426 اHـوافق 10  ديـســمــبـر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر احلدود و كيفيات  ذلكHا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــــرسم ما يأتي :يــــرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 10 من الـقانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فبراير سنة 2009 واHذكورأعـالهr يهدف هذا اHرسوم إلى

حتديد القواعد اHطبقة في مجال أمن اHنتوجات.
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اHــادة اHــادة  2  :  : تــطــبـق أحــكــام هـــذا اHــرســوم عــلـى الــســلع
واخلــدمـــات اHــوضــوعـــة لالســـتــهالك كـــمــا هي مـــحــــددة في
أحكــام القـانـون رقم 09-03 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1430
اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHذكـور أعالهr مهما كانت

تقنيات وطرق البيع اHستعملة.

اHــــــادة اHــــــادة 3 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
اHـنــتـوجــات الـعـتــيـقــة و الـتـحف و اHــنـتــوجـات  الـغــذائـيـة
اخلـــام اHــوجـــهـــة لــلـــتــحــويل والـــبــيــوســـيــــدات واألســمــــدة
واألجــــــهـــــــــزة الــــــطــــــبـــــــيـــــــة واHـــــــــواد واHــــــســــــتـــــــحــــــضــــــــرات
الـــكــــيــــمـــيــــائــــيـــــةr الــــتـي تــــخـــــضـع ألحـــــكــــام تــــشــــريـــعـــــيـــة

وتنظيمية خاصة.

4 :  : عـــنــــدمـــا تـــكـــون بــــعض الـــســــلع و اخلـــدمـــات اHــادة اHــادة 
مــحـــمــيـــة أو خـــاضــعـــة لــتـــعــلـــيــمـــات أمن خـــاصــة تـــفــرضـــهــا
نصوص تـنظيـميـة خاصةr فـإن أحكـام هذا اHرسـوم تطبق
فقط عـلى اجلوانـب واألخطـار أو مجـمـوعة من األخـطار لم

تتكفل بها هذه التعليمات.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـجب أن تــسـتــجـيـب الـســلـعــة و/أو اخلـدمـة
�ـجرد وضـعـهـا رهن االسـتهالكr لـلـتـعـليـمـات الـتـنظـيـمـية
WــــســـتــــهـــلــــكـــHــــتـــعــــلــــقــــة بــــهــــا فـي مـــجــــال أمن وصــــحـــة اHا

وحمايتهمr ال سيما فيما يتعلق �ا يأتي :  

- ¤ــيـزات  الـسـلــعـة من حـيـث  تـركـيـبــتـهـا  وشـروط
إنـتـاجـهـا وجتـمـيـعــهـا وتـركـيـبـهـا  واسـتـعــمـالـهـا وصـيـانـتـهـا

rوإعادة  استعمالها وتدويرها من جديد ونقلها
- شـــــروط الــــنـــــظـــــافــــة الـــــتي يـــــجب أن تـــــتــــوفـــــر في
األمـاكن اHــسـتــعـمــلـة لإلنــتـاج واألشــخـاص الــذين يـعــمـلـون

rبها
- ¤يزات و تدابـير األمن األخرى اHرتبـطة باخلدمة

rستهلكHوبشروط وضعها في متناول ا
- الـتــدابـيــر اHالئــمـة اHــوضـوعــة قــصـد ضــمـان تــتـبع

مسار السلعة أو اخلدمة. 
يــقــصـــد بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :بــتــتـبــع مــســــار  الـســلــعـــة :  اإلجـراء الـذي
يــسـمح بــتــتـبـع حـركـــة ســلـعــة من خالل عــمــلـيـــة إنــتـاجـــهــا
وحتــــويــــلــــــهــــا و تــــوضــــيــــبــــهـــا واســــتــــيــــرادهـــا وتــــوزيــــعــــهـــا
واستعمالهـا وكذا تشخيص اHنـتج أو اHستورد ومختلف
rفي تـــســويــقــهـــا واألشــخــاص الــذيـن اقــتــنــوهــا WـــتــدخــلــHا

باالعتماد على الوثائق.
يــقـصـد بــتـتــبع مــسـاراخلــدمـة : بــتـتــبع مــسـاراخلــدمـة : اإلجـراء الــذي يــسـمح
بــــتــــتــــبـع عــــمــــلــــيــــة تــــقـــد� خــــدمــــةr فـي كل مــــراحـل أدائــــهـــا

للمستهلك الذي استفاد منها باالعتماد على وثائق.    

- الـــتــدابـــيــر اHـــتــعـــلـــقــة بـــرقــابـــة مــطـــابـــقــة الـــســلـــعــة
أواخلدمة Hتطلبات األمن اHطبقة عليها.  

حتــدد تــعــلــيـمــات األمن اخلــاصــة بــسـلــعــة أو خــدمـة أو
فئة من السلع أو اخلدماتr عن طريق نصوص خاصة.

6 :  :  تــثـــبت مــطــابــقــة  الــســلــعــة أو اخلــدمــة  من اHـادة اHـادة 
حــيث إلـزامــيـة  األمن  بــالـنــظـر لألخــطـار الــتي  �ـكن  أن

تؤثر على صحة اHستهلك وأمنه.
 تـقـيّم مطـابـقـة السـلـعة أو اخلـدمـة من حيث إلـزامـية

األمن �راعاة :
rتعلقة بهاHقاييس اخلاصة اHالتنظيمات وا -
rستوى احلالي للمعارف و التكنولوجياHا -

rانتظاره Wاألمن الذي يحق للمستهلك -
- االستـعـمـاالت اHـرتـبـطـة بـحـسن الـسـيـر في مـجال

األمن أو الصحة.

اHــــادة اHــــادة 7 : :  ال تــــمـــنـع مـــطــــابــــقـــة الــــســــلـــعــــة أو اخلــــدمـــة
لـلـمـواصـفــات الـهـادفـة إلى ضـمـان إلـزامـيـة األمنr األعـوان
اHؤهلW اHـنصوص عليهم في أحكام اHادة 25 من القانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فـبـرايـر سـنـة 2009 واHـذكـور أعالهr من  اتـخـاذ  الـتـدابـيـر

اHناسبة قصد :

-  احلـد من وضـعـهــا  في الـسـوق أو طـلب سـحـبـهـا أو
اسـتــرجـاعـهـا إذا أظـهـر الــتـطـور الـتـكـنــولـوجي أن الـسـلـعـة

rغير مضمونة

- توقيف اخلدمة إذا تبW أنها غير مضمونة. 
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير

اHكلف بحماية اHستهلك و قمع الغش.

اHــــادة اHــــادة 8 : : فـي إطــــار رقــــابـــــة مــــطــــابـــــقــــة أمن الـــــســــلع
واخلدماتr يؤخذ بعW االعتبار على وجه اخلصوص :

- ¤ـــيــزات الـــســلـــعــة أو اخلـــدمــة �ـــا في ذلك شــروط
rاستعمالها

rتأثير السلعة أو اخلدمة على اجلوار -

- عرض الـسلـعة أو اخلدمـة واإلنذارات والـتعلـيمات
احملـتـمـلـة اخلـاصـة بـاسـتـعـمـالـهـا وكـذا كل الـبـيـانـات األخرى

rتعلقة بهاHا

- فـئــات اHــســتـهــلــكــW اHـعــرضــW حلــاالت خـطــر عــنـد
استعمال السلعة أو اخلدمة. 
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اHادة اHادة 9 :  : تعـتبر كل سـلعة أو خـدمة مضـمونة عـندما
تـكـون مـطـابـقـة Hـتـطـلـبـات األمنr كـمـا هـو مـنـصـوص علـيه

في التنظيم اHعمول به.

اHــــادة اHــــادة  10 :  : يــــجـب عـــلـى اHــــنــــتــــجـــW واHــــســــتــــوردين
ومــــقــــدمـي اخلــــدمــــات وضع فـي مــــتــــنــــاول اHــــســــتـــــهــــلك كل
اHــعـلــومـات الـضــروريـة الــتي تـســمح له بــتـفــادي األخـطـار
احملـتمـلة و اHـرتـبطـة بـاستـهالك و/ أو بـاستـعمـال الـسلـعة
أو اخلـدمـة اHـقدمـة وذلك طـيـلة مـدة حـياتـه العـاديـة أو مدة

حياته اHتوقعة بصفة معقولة.
وفي هـذا اإلطارr يجب عـلى اHنـتجW واHـستوردين
ومــقـــدمي اخلــدمـــات اتــخـــاذ الــتــدابـــيــر اHالئـــمــة اHـــتــعـــلــقــة
�ـمـيـزات الـســلع أو اخلـدمـات الـتي يـقــدمـونـهـا والـتي من

شأنها :
- جـــعــــلـــهم يـــطــــلـــعـــون عـــلـى األخـــطـــار الــــتي �ـــكن أن
تسـببها سـلعهم أو خـدماتهم عـند وضعـها في السوق و/أو

 rعند استعمالها
rاتــخــاذ اإلجــراءات الالزمـة لـتــفـادي هـذه األخـطـار -
ال سيـماr سـحب اHنتـوجات من الـسوق واإلنـذار اHناسب
والــفــعـــال لــلــمـــســتــهــلـــكــW واســتـــرجــاع اHــنـــتــوج الــذي في

حوزتهم أو تعليق اخلدمة.
ال يـعـفي وضع اHـعـلـومـات اHـبـيـنـة أعاله في مـتـناول
اHستهلـكW اHنتجW واHسـتوردين ومقدمي اخلدمات من
احـترام االلتزامـات األخرى اHنصـوص عليها فـي التنظيم
اHعمول بهr ال سيما تلك الواردة في أحكام هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة  11 : : يــلـــزم اHــنـــتــجـــون واHــســـتــوردونr قـــصــد
وضـع األحـكــام اHــنــصـوص عــلــيــهــا في اHــادة 10 أعـاله حــيـز

التنفيذr بالقيــام على اخلصوصr �ا يأتي :
-  اإلشــــارة عــــلى الــــغـالف و الـــتــــوضــــيـب لـــهــــويــــتــــهم
وعــنــاوين االتــصــال ومــرجع اHــنــتــوج ورقم حــصــته  و/أو

rتاريخ صنعه وكذا بلده األصلي
rبشأن متابعة منتوجاتهم WوزعHإعالم ا  -

-  مسك سجل خاص بالشكاوى r عند االقتضاء.

اHــــادة اHــــادة  12 : : ال �ـــــكن أن تـــــوضـع اHــــنـــــتــــوجـــــات غــــيــــر
اHــسـوقــــة فـي بــلـدهــــا األصـــلي بـســبـب عـــدم مـطــابــقـتــهــا

Hتطلبـات األمــنr  في السوق الوطنية.
يـــجب أن تــســتـــجــيب اHــنـــتــوجــات اHــســـتــوردة غــيــر
rاحملــمـــيـــة بـــتــنـــظـــيم وطـــني في مـــجـــال مــتـــطـــلـــبــات األمن
Hتـطلبـات األمن اHعمـول بها في بـلدها األصـلي أو في بلد

اHصدر.  

اHـادة اHـادة 13 :  : يـســهــر اHــوزعـون عــلى االمــتــثـال لــقــواعـد
أمـن اHـــنــتـــوجـــات اHـــوضـــوعـــة في الـــســـوقr خـــصـــوصـــا عن

طريق :

- مـسك الـوثـائق الالزمـة Hـتابـعـة مـسـار اHـنـتـوجات
rوتوفيرها

- إرسـال اHـعـلـومـات اHـتعـلـقـة بـاألخـطـار اHـسـجـلة أو
Wــنـــتــوجــات لــلــمــنــتــجــHــرتــبــطــة بــهــذه اHــعــلن عــنـــهــا واHا

rستوردينHأوا

- اHــشـاركـة في الــتـدابـيـر اHــتـخـذة من اHــنـتـجـW أو
اHـــســـتـــورديـن والـــســـلـــطــــات اخملـــتـــصــــة اHـــؤهـــلـــة لــــتـــجـــنب

األخطار.

اHـادةاHـادة 14 : : إذا عـلم اHـنتـجـون واHـستـوردون ومـقـدمو
اخلــدمــات أو كــان يــجـب عــلــيــهم أن يــعــلــمــواr ال ســيــمــا عن
طــريق تــقــيــيم األخــطـــار أو عــلى أســاس اHــعــلــومــات الــتي
يـــحــــوزونـــهـــا r بـــأن الـــســــلـــعـــة اHـــوضـــوعــة فـي الـــســوق أو
اخلـدمـة اHـقـدمـة لـلــمـسـتـهـلك تـشـكـل خـطـرا عـلى صـحـته أو
أمــنهr فــإنــهم مــلــزمـون بــإعالم  مــصــالح  الــوزارة اHــكــلــفـة
بـحــمـايـة اHـسـتـهـلـك و قـمع الـغش اخملـتـصــة إقـلـيـمـيـا فـورا

بذلك.

اHـادة اHـادة 15 : : تــتـخـذ اإلدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلك
وقــــمع الــــغش فـي جــــمـــيـع  مـــراحـل عــــمـــلــــيــــة الــــوضع رهن
االسـتـهالك وبعـد أخـذ رأي الهـيـئات واHـؤسـسات الـتـقنـية
اHـعـنيـةr كل الـتـدابيـر قـصد سـحب كل سـلـعــة من الـسوق
أو تــوقــيـــف اخلــدمـــة إذا كــانـت ال تــســتــجــيب Hــتــطــلــبــات

األمنr خصوصا عبر :

- تــبـــلــيغ اHــتــدخـــلــW اHــعــنــيـــW عن طــريق إنــذارات
مـــحـــررة بـــوضـــوح وتـــشـــيـــر إلـى األخـــطـــار الـــتي �ـــكن أن
تشكلها الـسلعة أو اخلدمة اHـوضوعة في السوق وإلزامهم

rبإعادة مطابقتها

- تــوجــيـه أوامــر إلى اHــتــدخــلـــW اHــعــنــيــW بــاإلعالم
حـول األخطـار الـناجـمـة عن السـلع أو اخلـدمات الـتي �كن
أن تــــشـــــكل أخــــطـــــارا لــــبـــــعض األشــــخـــــاصr و إعالمـــــهم في

rالئمةHناسب و بكل الطرق اHالوقت ا

- اتــخــاذ الـتــدابــيـر الالزمــةr بـالــنـسـبـة لـكل سـلـعـة
rWــســتــهــلــكــHأو خـــدمــة تــشــكل خــطــرا عــلى صــحــة و أمن ا
قـصــد جتـــنب وضــعــهــا فـي الــســوق و إعــداد الــتــدابــيــر
الــــضـــــروريــــة اHــــــرافـــــقـــــة لــــلــــســـــهـــــر عــــــلى احــــتــــرام هــــذه

rالتدابير
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- الــسـهــر عـلى تــنـظــيم ومــتـابــعـة كل ســلـعــة خـطــيـرة
مــوضــوعـة في الــسـوق بــسـحــبــهـا الــفـعــلي و الـفــوري وكـذا
WـــســــتــــهــــلــــكـــHـالئـــمــــة و إعـالم اHإتـالفـــهــــا وفـق الـــشــــروط ا
بـاألخطـار الـتي تـشكـلـهـا وإلزام اHـنـتـجW أو اHـسـتوردين

.WستهلكHباسترجاعها لدى ا WوزعHوا

اHـادة اHـادة 16 : : �ـكن اإلدارة اHـكـلــفـة بـحـمـايــة اHـسـتـهـلـك
وقــمع الــغش قــصــد وضـع األحـكــام  اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادة 15 أعاله حيز الـتنـفيذr الـلجـوء إلى أي هيئـة تقـنية
مـخـتـصـة بـإمكـانـهـا مـسـاعـدتـهـا عـلى تـقـيـيم األخـطار الـتي
�كن أن تـشكلـها السـلعة أو اخلـدمة اHوضوعـة لالستهالك.

اHــــادةاHــــادة 17 : : يــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزيــــر اHـــكــــلف بــــحـــمــــايـــة
اHـســتــهـلـك و قـمع الــغش شــبــكـة لـإلنـذار الــســريعr مـكــلــفـة
�ـــتـــابــعـــة اHـــنــتـــوجـــات الــتي تـــشـــكل أخـــطــارا عـــلى صـــحــة

اHستهلكW وأمنهم.

اHادةاHادة 18 : : تتكون شبكة اإلنذار السريع من ¤ثلي :
rـســتـهـلك و قـمع الـغشHـكـلـف بـحـمـايـة اHالـوزيـر ا -

rرئيسا
rــكــلف بــالــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيــةHالــوزيــر ا -

rعضوا
rعضوا rاليةHكلف باHالوزير ا -

rعضوا rناجمHكلف بالطاقة واHالوزير ا-
r عضوا rائيةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

- الـــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالـــصــــحــــة والــــســـكــــان و إصالح
r عضوا rستشفياتHا

rــكــلف بـــالــفالحـــة والــتــنـــمــيــة الـــريــفــيــةHالــوزيـــر ا -
r عضوا

- الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بـــــالــــصــــيــــد الـــــبــــحــــري واHــــوارد
r عضوا rالصيدية

- الـوزيـر اHكـلف بـالـصنـاعـة واHؤسـسـات الصـغـيرة
rعضوا rتوسطة و ترقية االستثمارHوا

rــكـلـف بـالــتـهــيـئــة الـعــمـرانــيـة والــبـيــئـةHالــوزيـر ا -
rعضوا

rكلف بالنقل عضواHالوزير ا -
rـكلف بـالـسـيـاحة والـصـنـاعـة التـقـلـيـديةHالـوزيـر ا -

rعضوا
- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم

rعضوا rواالتصال
- الوزير اHكلف باالتصالr عضوا.

اHـادةاHـادة 19 :  : تــغـطي شــبـكــة اإلنـذار الــسـريع كل الــسـلع
واخلـــدمــات �ـــفــهــوم أحـــكــام هـــذا اHــرســومr اHـــســوقـــة عــبــر
الــــتــــراب الــــوطــــنـي واHــــوجــــهــــة  لـالســــتــــعــــمـــــال الــــنــــهــــائي
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـك و ذلك في جــــمـــيع مـــراحل عــــمـــلـــيـــة الـــوضع

لالستهالك. 

اHـادة اHـادة 20 : :  تـتـولى اإلدارة اHركـزيـة لـلـوزارة اHـكـلـفة
بــحــمــايــة اHــســتــهــلـك وقــمع الــغش ومــصــاحلــهــا اخلــارجــيــة
اHـكـلـفـة بـتـطـبـيـق الـتـدابـيـر اHـتـعـلـقـة �ـتـابـعـة اHـنـتـوجـات

اخلطيرةr بث معلومات شبكة اإلنذار السريع.

اHـادة اHـادة 21 : : �ــكن أن تـتـواصل شـبــكـة اإلنـذار الـسـريع
بــشــبــكــات اإلنــذار اجلــهــويــة أو الــدولــيــة. كــمــا تــربط هــذه
الشبكة العالقـات وتتبادل اHعلومـات مع جمعيات حماية
اHـستـهلـكـW واجلمـعيـات اHهـنـية وجـمعـيـات أرباب الـعمل

األكثر تمثيال.

اHـادة اHـادة  22 : : تـبــاشــر شـبــكــة اإلنـذار الــسـريـع كل عـمل
من شأنه :

- ضـــــمـــــان الـــــبـث الـــــفـــــوري وبـــــدون انـــــتـــــظـــــار عـــــلى
اHستوى الوطني أواجلهوي أو احمللي حسب طبيعة اخلطر
اHــعــrW لـــكل مــعـــلــومــة من شـــأنــهــا أن تــؤدي إلـى الــســحب
الفوري من السوق لكل منتوج من شأنه اإلضرار بصحة

rستهلك أو أمنهHا

- وضع اHــــعــــلـــومــــات الــــتـي حتــــــوزهـــا واHــــتــــعـــلــــــقـــة
بــــاألخـــطـــــار الــــتي تـــشــــكـــلـــــهــــا اHـــنـــتــــوجـــــات عـــلـى صـــحـــة

.WستهلكHوأمنهـم في متناول ا WستهلكHا

     حتـــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم وعـــمـل شـــبـــكـــة اإلنــذار
الــســريـع بــقـرار مـن الــوزيــر اHــكـلـف بــحــمــايـة اHــســتــهــلك

وقمع الغش.  

اHـادة اHـادة 23 :  : تــطـبـق الـعــقــوبــات اHــنـصــوص عــلــيــهـا في
التـشريع اHـعمـول بهr ال سيـما أحـكام القـانون رقم 03-09
اHــؤرخ في 29 صــفــر عـام  1430 اHــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
2009 واHـــــذكـــــور أعـالهr عــــلـى كل مـــــخـــــالـــــفـــــة ألحـــــكـــــام هــــذا

اHرسوم.

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 6 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ في 7 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1438
وافق 31 يوليو سـنة  يوليو سـنة 2017 يحدد تـعليمات األمـن يحدد تـعليمات األمـن وافق ا ا
طبـقة فـي قاعـات احلـالقة و/أو التجميل.أو التجميل. طبـقة فـي قاعـات احلـالقة واخلاصة ا اخلاصة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير التجارة

ووزير السياحة والصناعة التقليدية
ستشفيات ووزير الصحة والسكان وإصالح ا

ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا ـقـتــضى  ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا

تمم عدل وا تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ا وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-05 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991 في 3 رجب عــــــام 1411 ا
ـتعلق بالقـواعد العامة لـلحماية الـتي تطبق على حفظ وا

الصحة واألمن في أماكن العمل
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-37 ا ـقـتـضى ا - و
وافق 14 يناير سنة 1997 الذي في 5 رمضان عام 1417 ا
يــــحـــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات صـــــنــــاعــــة مـــــواد الــــتــــجـــــمــــيل
والـتنـظـيف الـبـدني وتـوضـيبـهـا واسـتـيـرادها وتـسـويـقـها

تمم عدل وا في السوق الوطنية ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 97-142 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997 في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 ا
الــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل في ســـجل الـــصـــنـــاعــة

تمم عدل وا التقليدية واحلرف ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 01-285 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001 في 6 رجـب عـــام 1422 ا
ــنع فــيـهــا تــعـاطي الــذي يـحــدد األمـاكـن الـعــمـومــيــة الـتي 

نع التبغ وكيفيات تطبيق هذا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 ا ـقتـضى ا - و
وافق 21 نوفـمبـر سنة 2011 في 25 ذي احلـجة عام 1432 ا
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

ستشفيات ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 6 مــايـــو ســنــة في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 ا
ــــطــــبــــقــــة فـي مــــجــــال أمن ــــتــــعــــلـق بــــالــــقـــــواعــــــد ا 2012 وا

ادة 5 منه نتــوجات ال سيما ا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 ا ـقتـضى ا - و
وافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي في 5 مـحرم عام 1435 ا

ستهلك تعلقة بإعالم ا يحدد الشروط والكيفيات ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-05 ا ـقـتـضى ا - و
وافق  10 ينـاير سنة 2016 في 29 ربـيع األول عام 1437 ا
الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

والسياحة والصناعة التقليدية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 5 من ا ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى : ا ا
ؤرخ في 14 جمـادى الثانـية عام التـنفـيذي رقم 12-203 ا
ــذكـــور أعاله يــهــدف ــوافق 6 مــايـــو ســنــة 2012 وا 1433 ا

ــطـبـقـة هـذا الـقـرار إلـى حتـديـد تـعــلـيـمــات األمن اخلـاصـة ا
في قاعات احلالقة و/ أو التجميل.
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ـادة 2 : : تـطــبق أحــكـام هــذا الــقـرار عــلى كل قــاعـات ـادة ا ا
ماثلة. احلالقة و/أو التجميل وفي األماكن ا

ـادة 3 :  : ال تـطــبق أحـكـام هــذا الـقــرار عـلى عـمــلـيـات ـادة ا ا
الـعالج والـرعـايـة الـطـبـيـة وشـبه الـطـبـيـة واجلـراحـيـة ذات
األغـراض الـتـجـمـيــلـيـة والـتي تـدخل في اخـتـصـاص الـطب

التجميلي واجلراحة التجميلية.
ادة 4 : : يــقـصـد فــي مـفهــوم أحكــام هــذا القــرار ادة ا ا

بـما يأتي:
قـاعة احلالقة : قـاعة احلالقة : كل مؤسـسة يـقوم نـشـاطهـا الرئـيسي
عـلى تـقـد خـدمـات الـعـنـايـة بالـشـعـر خـصـوصـا تـسـريـحة
وتصـفيـف الشـعر وحالقـة اللـحـية والـشوارب واسـتعـمال
ـواد الـكـيـمـيـائـيـة لـتـصـفـيف ولـتـفـريـز ولـتـلـوين الـشـعـر ا
ـكن أن تمـارس على سـبيل اإلضافـة النـشاطات وحيث 
ـــلــحـــقــة بـــخــدمــات احلـالق كــخـــدمــات الــنـــظــافـــة واجلــمــال ا
اجلــســدي ( مــطــرّف األظــافــر ومــطــبّب األقــدام والــتــشــكــيل
ــارسـة عــمـلـيــة صـبغ الـتــجـمــيـلي والـــمـاكــيـاج...) مــاعـدا 

البشرة باإلبر.
قـاعـة الـتجـمـيل أو قـاعـة اجلـمال :قـاعـة الـتجـمـيل أو قـاعـة اجلـمال : كل مـؤسـسـة يـقوم
نـشــاطـهـا الــرئـيــسي عـلى تــقـد عـنــايـة جتـمــيـلــيـة لـلــنـسـاء
والـرجــال كــمـطــرّف األظــافـر ومــطــبّب األقــدام والـتــشــكـيل

ارسة عملية صبغ البشرة باإلبر. التجميلي ماعدا 
ــارس فـــيــهــا ــمـــاثــلــة : كل األمـــاكن الـــتي  ــمـــاثــلــة :األمــاكـن ا األمــاكـن ا
نــشــاط احلالقـة و/أو الــتــجــمــيل كــالــفــنــادق ودور الــعــجــزة

واحلمام العربي.
تـهـنـو العـنـاية ـادة 5 : : في إطـار نـشـاطهم يـلـتـزم  ـادة ا ا

التجميلية أو الشعر باحترام القواعد اآلتية :
ــــمــــارســــة ــــارســــوا أي نــــشــــاط مــــتــــعــــلق بــــا - أن ال 
الطبية أو الصـيدالنية أو شبه الطبـية ال سيما كمدلك-

صحة تأهيلية أو كممرض أو صيدلي
- أن ال يـــــــعـــــــاجلـــــــوا وال يـــــــفـــــــحـــــــصـــــــوا وال يـــــــقـــــــومــــــوا

عنى الطبي للكلمة بالتشخيص با
ــــارســــوا أي عـــمــــلـــيــــة إالّ لـــغــــرض جتـــمــــيـــلي - أن ال 
وصـــيــانــة الــبـــشــرة ومــا هــو بـــارز من الــبــشـــرة وحــامــيــهــا

(كالشعر واألظافر)
- أن ال يتجاوزوا حاجز البشرة

- أن ال يستخدموا إالّ مستحضرات التجميل
- أن ال يستخدموا أي منتوج طبي

- أن ال يـــســــتــــخــــدمــــوا مـــصــــطــــلــــحـــات ذات طــــابع أو
مدلول طبي ال سيما في الدعاية

ستحضرات التجميلية. - أن ال يقوموا بصنع ا

ـادة 6 :  : يـجب أن يـكـون الـتـشكـيل الـتـجـمـيـلي عمال ـادة ا ا
سـطحيا خـارجيا يجـري على بشرة الـوجه وجسم اإلنسان
لـــغـــرض جتـــمـــيـــلـي ورفـــاهي فــــقط ولـــيس لــــغـــايـــة طـــبـــيـــة

وعالجية.
ـكن أن يــكـون هــذا الــعـمل يــدويـا أو يــســهل بـجــهـاز

مخصص للتجميل.
ـادة 7 :  : يـسـمح فـي مـجال إزالـة الـشـعـر عـلـى اجلـلد ـادة ا ا

لقط واخليط والشمع. باستعمال ا
ويجب أن يستعمل الشمع واخليط مرة واحدة.

ـــمــارســ فـي قــاعــة ــادة 8 : : يـــجب عـــلى الــعـــمــال ا ــادة ا ا
احلـالقـــة و/أو الـــتــــجــــمـــيـل اتــــخـــاذ كـل الـــتــــدابــــيـــر الـالزمـــة

لتجنب خطر انتقال العدوى ب األشخاص.
ـــــارس في قـــــاعـــــة احلـالقــــة و/أو يـــــلـــــتـــــزم كل عـــــامـل 
الـتجميل إذا تـعرض لـمـرض معد بالـتوقف عن أداء عمله
إلى غاية االختفـاء الكلي خلطر العدوى إالّ في حالة تقد

شهادة طبية تثبت عدم قابلية مرضه  للعدوى.
ـمـارسـون في قـاعـة احلالقـة ـادة 9 :  : يـلـزم الـعـمــال ا ـادة ا ا
ــراعــاة النـظافــة في اللبـاس واجلســد و/أو التجميــل 

ال سيما نظافة األيدي واألظافر.
ـــمـــارســون ـــهـــنـــيــون ا ــادة 10 :  : يــجـب أن يــطـــبق ا ــادة ا ا
مــهــنــة احلالقــة و/أو الــتــجــمــيل تــدابــيــر الــتــعــقــيم اخلــاصــة

باألدوات والوسائل بعد كل استعمال.
في حـالـة الـشـك في وجـود مـرض الـشـعـر أو الـبـشرة
أو األظـــافـــر لــدى الـــزبـــون فـــإنّه يـــجب اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر

البس التي  استعمالها. اخلاصة بتعقيم األدوات وا
ذكورين أعاله أن يعقّموا هني ا كما يجب عـلى ا

أيديهم باستخدام محلول مطهر.
11 : : يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون قـــــــاعــــــــة احلالقـــــــة و/أو ــــــادة  ــــــادة ا ا
التجميـل ذات مســاحة كـافية حسـب طبيـعـة استعمالها
وتـــتــــــوفــــر فــــيـــهـــــا الــــشــــــروط الـــصـــــحــــيـــــة والـــتــــــهــــويــــة
واإلضــــــاءة بــــشــــكــل كــــــاف وبــــصـــــفـــــة عـــــامـــــة  يــــجب أن
ــتـــعــلـــقــة ــتــطــلــبــــات الــنـــظــافــــة واألمــن ا تــسـتــــجــيـب 
بــأمــــاكـن الـعــمــل وهـــذا طـبــقـــا لــلـتـشــريـع والـتـنــظـيـم

عـمـول بهمـا. ا
كـــمــا يـــجب أن تـــكــون أجـــهــزة الـــتــهـــويـــة أو تــكـــيــيف
الهواء قادرة بصفة دائمة على ضمان استخراج البخار

والروائح.
ــيـاه كــمــا يــجـب أن يــكــون لــلــمـحـل جــهــاز لــتــوفــيــر ا
رافق الصـحيـة التي يجب الساخـنة والـباردة ومجـهز بـا

أن توضع حتت تصرف الزبائن.
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ـــمــارســة ــادة 12 :  : يـــجب أن يـــكــون احملل اخملـــصص  ــادة ا ا
ـتــعــلــقـة بــقــاعــة احلالقـة و/أو الــتـجــمــيل مــهــيـأ اخلــدمــات ا
ناطق اخملـصصة السـتعمال بصفـة تسمح بـالتمـييز بـ ا
شامبوا ومنـتجات أخرى وتلك اخملـصصة خلدمات احلالقة

وكذا خدمات التجميل.
13 :  : يـــــــجـب أن يـــــــكـــــــون احملـل فـي مـــــــتـــــــنـــــــاول ــــــادة  ــــــادة ا ا

عوق حركيا. األشخاص ا
ــــــادة 14 : : يــــــجـب أن جتـــــــهـــــــز قــــــاعـــــــة احلـالقــــــة و/ أو ــــــادة ا ا
ــمـــارســـة كل نـــشــاط ــهـــني الـالزم  الــتـــجـــمـــيل بـــالــعـــتـــاد ا
ويجب أن يـكـون هـذا العـتـاد سهل الـتـنظـيف وأن يـحافظ

على بقائه نظيفا.  
ويـجــب أن يـكــون سـطـح طــاوالت الـعــمل من مـادة

ستعملة. واد ا ال تسمح بنفاذ ا
تـــوضـع بــقـــايـــا الـــقـــطن والـــقـــمــامـــة....إلخ فـــورا في

حاوية محكمة الغلق توضع خارج القاعة.
ـــســـتــعـــمـــلــة من ـــعــدات ا ــادة 15 : : يـــجب صـــيـــانــة ا ــادة ا ا
ـــارسـي عـــمــــلــــيــــة الـــتــــجــــمــــيل ومــــطــــرّف طـــرف احلـالّق و
األظـافر ومـطـبـّب األقــدام وكــل األشـخـاص العــامل في
ـكـن في أي حـال أن ــارسـة احلــرفــة بــحـيـث ال  أمـــاكن 

عدية. تكون سببا النتقال األمراض ا
بـــعــد اســـتـــعــمـــال أي أداة يـــتم تـــطــهـــيـــرهــا بـــالـــطــرق

الئمة. ا
يجب أن تستعمل شفرات احلالقة مرة واحدة فقط.
ـــــآزر وتــــعــــقـــــيــــمــــهــــا أو ـــــنــــاشف وا يــــجب تـــــبــــديل ا

واد فعالة لكل زبون. تطهيرها 
ـــــادة 16 : : يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر قـــــاعـــــة احلالقـــــة و/ أو ـــــادةا ا
الـتــجـمـيل عـلى مــجـمـوعـتــ عـلى األقل من األدوات لـكل
ـــكن ـــارسي عــــمـــلــــيـــة الـــتــــجـــمـــيـل بـــحـــيـث  حالق و/ أو 

تطهير إحداهما ح استعمال األخرى.
ـــــادة 17 :  : يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر قـــــاعـــــة احلالقـــــة و/ أو ـــــادة ا ا
التجـميل على عـلبة صـيدالنيـة حتتوي علـى مواد للتـعقيم

وقفة للنزيف. واد ا وا
ـواد الــتي حتـتـوي ـادة 18 :  : ال يــسـمح بـاســتـعــمـال ا ـادة ا ا
عـــلى حـــمض تـــيــوغـــلــيـــكــلـــولــيـك وأمالحه أو أســـتــرته ذات
تركـيـز ب 8 % و 11 % من حمـض تيـوغـلـيـكـوليك إالّ من
طرف حالق مؤهلـ لتجعيد أو إزالـة جتعيد الشعر أو

لتمويج الشعر.
ـــنــتـــوجــات ــادة 19 :  : يـــجب أن يـــكــون اســـتـــعــمـــال ا ــادة ا ا
ــذيـبـات الــطـائـرة الــقـابـلــة لالشـتـعــال أو الـسـامّــة طـبـقـا وا

عمول بها. لألحكام التنظيمية ا

20 :  : يـــــــجـب أن يــــــــعــــــــلـن عن نــــــــوع اخلــــــــدمـــــــات ــــــادة  ــــــادة ا ا
واألســعــار الــتي تــقــدمــهــا قـاعــات احلـالقـة و/ أو الــتــجــمــيل

كن للزبون االطالع عليه. بالنشر في مكان ظاهر 
كـــمــــا يــــجب أيــــضــــا اإلعالن عن أيــــام وســــاعـــات فــــتح

وغلق احملل ورقم الهاتف إن أمكن. 
21 : :  كل إخـالل بـــأحـــكـــام هـــذا الــــقـــرار يـــعـــاقب ــادة  ــادة ا ا

عمول بها. عليه طبقا لألحكام التشريعية ا
ـــارسي مـــهـــنــة احلـالقــة و/أو ــادة 22 : : يــجـب عـــلى  ــادة ا ا
ــتـثــلـوا ألحــكـام هـذا الــقـرار خـالل سـتـة (6) الــتـجــمـيل أن 

أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.
23 : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـية ادة  ادة ا  ا

قراطية الشّعبية.  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
حـــــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 ذي الــــــقــــــعـــــــــدة عــــــام 1438

ــوافق 31 يوليو سنة 2017.    ا
وزير التجارةوزير التجارة

أحمد عبد احلفيظ ساسي أحمد عبد احلفيظ ساسي 

وزير السياحةوزير السياحة
 والصناعة التقليدية والصناعة التقليدية
حسن مرموريحسن مرموري

ستشفيات ستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح ا وزير الصحة والسكان وإصالح ا
مختار حسبالويمختار حسبالوي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 17 -  - 99 مؤرخ في  مؤرخ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة s2017 يــــحــــددs يــــحــــدد
خــصــائص الــقــهــوة وكـذا شــروط وكــيــفــيــات عــرضــهـاخــصــائص الــقــهــوة وكـذا شــروط وكــيــفــيــات عــرضــهـا

لالستهالك.لالستهالك.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sعدلHا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

sتممHعدل واHا sتعلق بالتقييسHوا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

sواد الغذائيةHا Xتعلق بتأيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

sوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

sاألغذية لالستهالك
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-30 اHـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اHـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
sتممHعدل واHا sوعرضها ªتعلق بخصائص أنواع الHوا

 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 319-04
اHـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اHـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 الـذي يـحـدد مـبـاد» إعـداد تــدابـيـر الـصـحـة والـصـحـة

sالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-320 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
واHــتـعـلق بــشـفـافــيـة تـدابــيـر الـصــحـة والـصــحـة الـنــبـاتـيـة

sوالعراقيل التقنية للتجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

sستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

sواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادتـــX 10 و11 من
الـقانون رقم 09-03 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1430 اHوافق
25 فبـراير سـنة 2009 واHـذكور أعـالهs يحـدد هذا اHـرسوم

خــــصــــائـص الــــقــــهــــوة وكــــذا شــــروط وكـــــيــــفــــيــــات عــــرضــــهــــا
لالستهالك.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـصص االسم "قـهـوة" مع وصف أو بـدون
s"وصف وكـذا كل تـسـمـيـة حتـتوي إمـا  عـلى عـبـارة " قـهوة
وإمـا عـلى مـشـتـق هـذه الـعـبـارةs وإمـا عـلى اسم ساللـة في
مفـهوم اHادة 3 أدناه أو نوع هـذه السالالتs للـمواد احملددة

في هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : تخصص تسـمية "قهـوة خضراء" أو " قهوة
خــــام" حلــــبــــوب أو فــــوالت نــــاجتـــة عـن ثــــمــــار نـــبــــاتــــات من

السالالت اHزروعة من جنس كوفي.

تــــتـــكــــون الـــقــــهــــوة اخلـــضــــراء من فــــوالت ذات ساللـــة
نــبــاتــيــة واحــدةs ويـــجب أن تــكــون ســلـــيــمــة الــنــوع وغــيــر

مغشوشة وقابلة للتسويق.

يــجب أن تــكــون الــفــوالت مــجــردة من قــشــورهـا وأالّ
يـنـقصـهـا أي عـنـصـر من الـعـناصـر الـتي تـتـكـون مـنـها وأالّ
يلحقهـا أي تعكر أو تلوثs وال سيـما عن طريق الفساد أو
الـعـفـونـةs وأالّ تـنـبـعث مـنـهـا أيـة رائـحـة كـريـهـة أو غـريـبـة

عن القهوة. 

حتـــدد نــــسب الــــوزن اHــــقــــبـــولــــة لــــلــــمـــواد الــــغــــريــــبـــة
والرطوبةs كما يأتي :

- يـــجــب أن تـــكـــــون نـــســبــــــة اHــــــاء أو الــرطـــوبـــــة
 s% 12,5........................... أقـــل من

- يجب أال تتجاوز نسبة اHواد الغريبة .....0,5 %.
اHاداHادّة ة 4 : : تخصص تسـمية "قهوة" دون وصف للمادة
الـناجتة عن حتـميص القهـوة اخلضراء كـما هي محددة في
اHــــادة 3 أعالهs ويـــــجب أالّ يـــــتـــــســـــبـب حتــــمـــــيـص الـــــقـــــهــــوة
اخلضراء في إنقاص أي عـنصر من العنـاصر التي تتكون

منها. 
اHاداHادّة ة 5 :  : حتمص القـهوة اخلضراء في درجات حرارة
sــعــمــول به وفي حــالــة عــدم وجــودهHمــطــابــقــة لــلــتــنــظـــيم ا

يرجع إلى اHقاييس اHعمول بها على اHستوى الدولي. 
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اHاداHادّة ة 6 : : ال يجب أن تنبـعث من القهـوة احملمصة أية
رائـحـة كـريـهـة وأالّ يـكـون لـهـا مـذاق سيء. وحتـدد الـنـسب
الـــقـــصـــوى لـــلــــوزن اHـــســـمـــوح بـــهــــا من احلـــجـــارة أو اHـــواد

الغريبة األخرىs ومن الرماد واHاءs كما يأتي :

s% 1...واد الغريبة في القهوةHنسبة احلجارة أو ا -

s% 5..............................اء أو الرطوبةHنسبة ا -

- نسبة الرماد.......................................... 6 %.

إالّ أنـهs ال تــطـــبـق نــســـبـــة الـــرطـــوبـــة أو اHـــاءs احملــددة
أعالهs عـلى القـهوة اHـوضّـبةs بـشرط أن تـكون كـميـة اHواد
اجلـــــافــــة اHــــوضّـــــبــــة تــــشـــــكلs عـــــلى األقلs 95 % مـن الـــوزن

.XبHالصافي ا

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تـــخــــصـص تـــســــمــــيــــة " قــــهـــوة مــــطــــحــــونـــة"
لــلــمــنــتــوج احلــاصل من طــحن الــقــهــوة احملــمّــصــةs كــمــا هي

محددة في اHادة 4 أعاله. 

يـجب أالّ تــنـبــعث من الـقــهـوة اHـطــحـونـة أيــة رائـحـة
كـريهـة وأالّ يكـون لـها مـذاق سيء. وتكـون نـسب الرطـوبة
أو اHـاء والـرمـاد في الـقـهـوة اHـطـحـونـة هي نـفس الـنـسـبـة

احملددة للقهوة احملمصة.

إال أنـهs ال تـــطــــبق نـــســــبـــة اHــــاء اHـــذكـــورة أعـاله عـــلى
الـقـهـوة اHـطـحـونـة اHـوضّـبـة بـشـرط أن تـكـون كـمـيـة اHـواد
اجلـــــافــــة اHــــوضّـــــبــــة تــــشـــــكلs عـــــلى األقلs 95 % مـن الـــوزن

.XبHالصافي ا

8 : : يـجب أالّ تشـتـمل القـهـوة احملمّـصـة والقـهوة اHاداHادّة ة 
اخلضراء على كمية عالية من الفوالت اHعيبة. 

حتـــدد احلــدود الـــقـــصــوى لـــعـــيــوب الـــقـــهــوة احملـــمّـــصــة
والــقــهـوة اخلــضــراء ومــقـيــاس حــســاب هـذه الــعــيــوب وكـذا
XـكلفHالوزراء ا Xبقـرار مشتـرك ب sحجم حـبات القـهوة

بحماية اHستهلك وبالصناعة وبالفالحة.

اHــاداHــادّة ة 9 : : تــخــــــصص تــســمــيــــــة " قــهــــــوة خــضـــــراء
مـــنـــزوعــــــة الــكـــافــــــيـــX" لـــلـــمـــنـــتـــــوج احلـــاصل مـن إزالــة
الكـافـيـX من الـقـهـوة اخلـضـراء الـتي ال حتـتـوي عـلى أكـثر
من 0,09 % مـن وزن الــــكـــــافــــيـــــX عــــد� اHـــــاء بــــالـــــنــــســـــبــــة

للمنتوج اجلاف. 

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : تــــخـــــصص تــــســـــمــــيـــــة " قــــهــــوة مـــــنــــزوعــــة
الـــكــافـــيـــX" لــلـــمـــنــتـــوج احلـــاصل من إزالـــة الــكـــافـــيــX من
الـقـهـوة احملـمّــصـة كـمـا هي مـحـددة في اHـادة 4 أعاله أو من

القـهــوة اخلـضــراء مـنــزوعــة الـكــافـيــX احملمّـصةs حيـث
ال حتـــتـــوي نـــســـبـــة الـــكـــافـــيـــX عـــد� اHـــاء أكـــثـــر من 0,1 %

بالنسبة للمنتوج اجلاف. 

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـجب أالّ تـؤدي عمـلـيـة نـزع الـكـافـيX إلى
حرمان اHنتوج من أي عنصر من عناصره األساسية.

  ـكـن أن تـخـضع الـقـهـوة اHـسـتـعـمـلـة إلنـتـاج الـقـهـوة
مــنــزوعـة الــكـافــيـH Xــعـاجلــة بـقــصـد نــزع عـنــاصـر الــطـبــقـة
الــسـطــحــيــة الالمــعـة لــلــحـبــوب. ويــجب أن يــتـضــمن وسم
اHـــنـــتــوجـــات الـــتـي خــضـــعـت لـــهــذا الـــعـالجs بـــيــانـــا يـــوضح

الطريقة اHستعملة. 

يــجب أن تـكــون اHــذيـبــات اHــسـتــعــمـلــة خالل عــمـلــيـة
نــزع الــكــافــيــX وحــدود بــقــايــا هــذه اHــذيــبــات فـي الــقــهـوة

اHعاجلة مطابقة للتنظيم اHعمول به. 

s"ادّة ة 12 :  : تـخصــص تـسـميـــة " مـستـخـلص القـهوةHاداHا
"مــســـتــخـــلص الـــقــهـــوة الــقـــابـــلــة لـــلــذوبـــان"s "قــهـــوة قــابـــلــة
لــلـذوبــان" أو "قــهــوة ســريـعــة الــذوبــان" لــلـمــنــتــوج اHــركـز
sـتـحــصل عـلــيه من اسـتــخالص حـبـوب الــقـهـوة احملــمّـصـةHا
باسـتعمال اHـاء فقط كوسـيلة لالسـتخالصs باسـتثناء كل

طرق التميؤ التي يضاف إليها احلمض أو األساس. 

وزيادة على العناصـر غير القابلـة للذوبان واHتعذر
جتنـبها من الـناحـية الـتكنـولوجـية والـزيوت غيـر القـابلة
للـذوبان الـنـاجتة من الـقهـوةs يجب أالّ يـتـكون مـستـخلص

القهوة إال من العناصر القابلة للذوبان ونكهات القهوة.

اHاداHادّة ة 13 :  : يجب أن تكون نسبة اHادة اجلافة الناجتة
من القهوة احملددة في اHادة 12 أعالهs كما يأتي :

أ - مــسـتـخــلــص الـقـهــــوة في شـــكل صــلب : يـسـاوي
s95 % من الوزن أو أكثر

ب- مـستـخـلص الـقهـوة في شـكل عجـيـنة : من 70 %
sإلى 85 % من الوزن

ج- مــســتــخــلص الــقـــهــوة في شــكل ســائل : من 15 %
إلى 55 % من الوزن.

اHـاداHـادّة ة 14 : : يــجب أالّ يـحـتــوي مـسـتــخـلص الــقـهـوة في
شـــكل صـــلب أو عـــجـــيــنـــة عـــنــاصـــر أخـــرى غــيـــر الـــعــنـــاصــر

الناجتة من استخالص القهوة. 

 ــكـــن أن يــحـــتــــوي مــســـتــخـــلص الـــقــهـــوة فـي شــكل
ســــائل عـــلـى الـــســـكــــريـــات الـــغــــذائـــيـــة مــــحـــمـــصــــة أو غـــيـــر

محمصةs بنسبة ال تتجاوز 12 % من الوزن.
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اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : بـــــالــــنــــســــبــــة Hــــشـــــروب الــــقــــهــــوة اجلــــاهــــز
لالستهالك : 

- تخصص تـسميـة "قهـوة" للمـنتـوج اHتحـصل عليه
s4 و7 أعاله XادتHاء والقهوة احملدد في اHمن ا

"Xتـــخـــصص تـــســـمـــيـــة "قـــهـــوة مـــنـــزوعـــة الـــكـــافـــيــ -
لــلـــمــنــتـــوج اHــتـــحــصل عـــلــيه مـن اHــاء والــقـــهــوة مـــنــزوعــة

الكافيX احملددة في اHادة 10 أعاله. 

اHاداHادّة ة 16 :  : تـخصص تسمـية " قهوة مـطحونة مـتبّلة"
أو "قــهــوة مـطــحــونــة بــتــوابل" خللـيط الـقـهـوة والـتوابل
ال سـيـمــا مـنـهــا الـقـرفــة والـزجنـبـيـل والـصـنـاب والــقـرنـفل

والفلفل األبيض والكزبرة.

يـجب أالّ تــتـجـاوز نــسـبــة الـتـوابل اHــتـعـددة 2 % من
تركيبة اHنتوج النهائي.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـخـصص تـسـميـة " قـهـوة بـنـكـهـة"s " قـهوة
s"بـنــكــهـة Xقــهــوة مـنــزوعــة الـكــافــيــ " s"مــطــحـونــة بــنــكـهــة
"قـهـوة مـطحـونـة مـنـزوعـة الكـافـيـX بـنـكـهة" لـلـمـنـتـوجات
اHــــــذكـــــــورة فـي اHــــــواد 4 و7 و10 اHـــــــذكـــــــورة أعـاله والـــــــتي

أضيفت لها عطور غذائية. 

اHاداHادّة ة 18 : : ال يضاف للقهوة إالّ :

- اHــــســـتـــحــــضـــرات الـــعــــطـــريــــة أو اHـــواد الـــعــــطـــريـــة
sالطبيعية

- العطور الناجتة من القهوة. 

اHاداHادّة ة 19 : : تخصص تسمـية "قهوة محمصة بالسكر"
لـــلــــقـــهـــوة كــــمـــا هي مــــحـــددة في اHـــادة 3 أعالهs مع إضـــافـــة
sخالل عـمـليـة الـتحـميص sالـسـكر أو الـكـراميل أو الـنـشاء
أو تـغـلـيف حـبـوب الــقـهـوة خالل عـمـلـيــة الـتـحـمـيص بـهـذه

اHنتوجات.

يـــجب أالّ تـــتــجــاوز نـــســبـــة الــســـكــر أو الــكـــرامــيل أو
النشاء اHضافة 3 %.

اHــــاداHــــادّة ة 20 : : تــــخــــصص تــــســــمــــيــــة "قــــهــــوة مــــطــــحــــونـــة
مـحمـصة بـالـسكـر " لـلمـنتـوج اHـتحـصل من طـحن القـهوة

احملمصة بالسكر كما هو محدد في اHادة 19 أعاله. 

21 :  : يــــرخصs بـــالــــنـــســـبـــة لــــلـــقـــهــــوة احملـــمـــصـــة اHــاداHــادّة ة 
اHنزوعة الكافيـX أو غير اHنزوعة الكافـيsX بالعمليات

اآلتية :

sخــلط الـسـالالت أو الـقــهـوة ذات مــصــادر مـخــتـلــفـة -
sمع توضيح نسبة كل ساللة على الوسم

sوفي هــذه احلـالـة sخـلط الــقـهــوة مع بـدائـل الـقـهــوة -
يــجـب أالّ تـــحــتـــوي تــســمـــيــة اHـنــتـوج عـلـى اسم "قـهـوة"
وال  ــكن أن يـظــهـر عــلى الـوسم أو فـي أيّ دعـامـة إعـالمـيـة

sنتوجHكان اخملصص لتركيبة اHماعدا في ا

- خلط مـستـخـلص القـهـــوة مع البـدائلs وفــي هــذه
احلـــالـــةs يـــجـب أالّ حتـــتـــوي تـــســـمـــيـــة اHـــنـــتــــوجs عـــلى اسـم
"قـهــــوة" وال يـظــهـر عــلى الـوسم أو في أي دعــامـة إعـالمـيـة

sنتوجHكان اخملصص لتركيب اHماعدا في ا

-  يـجب ذكر مكونـات خليط اHسـتخلصـات بترتيب
sتنازلي

- تغلـيف القـهوة خالل عمـليـة التحـميص �ـادة غير
ضارة وغـير مـستـرطبـةs بشـرط أن تكـون تسـميـة القـهوة
مــتـبـوعـة بـعــبـارة تـعـرّف هـذا الـتــغـلـيف لـلـمــسـتـهـلك وكـذا
طــبـيـعـة ونـســبـة اHـادة الـغـريـبــة عن الـقـهـوة اHــنـشـئـة لـهـذا

التغليف. 

اHــــاداHــــادّة ة 22 : :  ــــكن أن تــــضــــاف فـي عــــمـــلــــيــــة تــــغــــلــــيف
الـــــقــــهــــوةs الـــــزبــــدة واHــــواد الــــدهـــــنــــيــــة األخــــرى الـــــقــــابــــلــــة
لالســتـــهالك وكــذا اHــضـــافــات الــغـــذائــيــة اHــرخـص بــهــا في

التنظيم اHعمول به.

 ــكن حتــيــX قــائـمــة مــواد الــتــغــلــيف اHــســمــوح بــهـا
XـــــكـــــلـــــفــــHـــــوجب قـــــرار مـن الـــــوزراء ا� sــــذكـــــورة أعـالهHا

بحماية اHستهلك والصناعة والفالحة والصحة.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يجـب أن ال تـسوق وال تـعـرض لالسـتـهالك
الـقــهـوة وبــدائل الــقـهــوة الـتـي حتـتــوي عـلى اHــادة الـســامـة
"أكـــريـالمـــيـــد" عـــنـــدمـــا تـــتـــجــــاوز الـــنـــسب اHـــســـمـــوح بـــهـــا

اHذكورة أدناه. 

حتدد نسب أكريالميد اHسموح بها كما يأتي :

sالقهوة احملمّصة..........................450 مكغ/كلغ - 

- الـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــوة ســـــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــذوبـــــــــــــان (قـــــــــــــابـل
sللذوبان)..............................................900 مكغ/كلغ

- بدائل القهوة :

أ - بـــــدائـل الـــــقــــــهـــــوة اHــــــســـــتــــــخـــــلــــــصـــــة أســـــاســــــا من
sاحلبوب..............................................2000 مكغ/كلغ

ب - بدائل القهوة األخرى..............4000 مكغ/كلغ.

 ـــكـن حتـــيـــX قـــائـــمـــة الـــنـــسب اHـــســـمـــوح بـــهـــا Hـــادة
"األكريالمـيد" �ـوجب قرار من الـوزراء اHكـلفـX بحـماية

اHستهلك والصناعة والفالحة والصحة.
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اHـاداHـادّة ة 24 : : تـقــاس الــنــسب اHـســمــوح بــهـا لــهــذه اHـادة
�ــنــاهج الــتـحــلــيل احملــددة في الــتـنــظــيم اHــعـمــول به وفي
حـالة عـدم وجودهـاs يرجع إلـى اHقـاييس اHـعمـول بهـا على

اHستوى الدولي. 

اHاداHادّة ة 25 : : يجب أن تكـون األغلـفة اHـستعـملـة للـقهوة
احملــمـصــة حـبــا أو اHــطـحــونـة جــامــدة بـالــنـســبــة لـلــمـنــتـوج

اHغلف وكتيمة ونظيفة وجافة.

يـــجـب أن تـــكــــون هــــذه األغــــلـــفــــة مــــطـــابــــقــــة لألحــــكـــام
التنظيمية اHعمول بها.  

اHـاداHـادّة ة 26 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13- 378 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام
sـــذكـــور أعالهHـوافـق 9 نـوفــمــبــر ســنــة 2013 واH1435 ا

ال سيـما اHادة 12 منهs يجب أن يـحمل وسم أنـواع القهوة
احملددة في هذا اHرسومs ما يأتي :

أ- بالنـسبة لـلقهـوة بنـكهات والـقهوة بـتوابلs يجب
أن تـتـمّم تــسـمـيـة الــبـيعs حـسب احلــالـةs بـاسم الــنـكـهـة  أو

sستعملةHاسم التابل أو التوابل ا

ب- يجب أن تتمّم تسـمية البيع لـ :"قـهوة محمصة
بـالـســكـر"s "قـهـوة مـطـحـونـة مـحــمـصـة بـالـسـكـر" بـاإلشـارة
إلى نسـبة نوع الـسكر اHـضافـة بنفس اخلط وبـنفس حجم
sوبـطريـقـة مرئـيـة ومقـروءة وغيـر قـابلـة لـلمـحو sالكـتابـة
ويــجـب أن تـــظــهـــر في نـــفـس اجملــال الـــبـــصـــري الـــرئــيـــسي

 sنتوجHلتغليف ا

ج- بـالنـسـبة Hـستـخلـصات الـقـهوةs تـكون الـبيـانات
اآلتية :

1. تــــســــمـــــيــــة الــــبــــيع " مــــســـــتــــخــــلص الــــقــــهــــوة " أو "
مستخلص قهـوة قابلة للذوبان" أو " قهوة قابلة للذوبان"
أو "قــهــوة ســريــعــة الــذوبــان" كــمــا هــو مـحــدد فـي اHـادة 12

أعالهs تتممs عند االقتضاءs بالعبارات اآلتية :

-  "عجـيـنة... " أو "... في شـكل عجـينـة"s "سائل... "
أو " ... في شكل سائل".

 كن أن تتمم التـسميات بعبارة "مـركزة" بالنسبة
لـسـائل مـسـتـخـلص الـقـهـوةs بـشـرط أن تـكـون نـسـبـة اHادة

 sاجلافة الناجتة من القهوة أكثر من 25 % من الوزن

- الـــوصف "مــنـــزوع الــكـــافــيــX" شـــريــطـــة أن تــكــون
نـسبة الـكافـيX الالمائي ال تـتجاوز 0,3 % من وزن اHادة
اجلــافـــة الــنــاجتـــة من الـــقــهــوة. ويـــجب أن تـــوضع تــســـمــيــة

sالبيع والوصف في نفس اجملال البصري الرئيسي

- بــالــنـــســبــة لــسـائل مــسـتـخــلص الـقــهـوة s تـســمـيـة
"مع ...." أو "يـــــــحــــــفــظ فــي ......"  أو "يـــــــحـــــفظ بـ ...." أو
"مع ...... مـضــاف" أو "احملـمـص في ...." أو "احملـمص بـ ..."
مـــتـــبـــوع بـــتـــســـمـــيـــة نـــوع الـــســـكـــر أو أنـــواع الـــســـكـــريـــات

اHستعملة.

يـجب أن تــوضع هـذه الـبـيـانـات وتــسـمـيـة الـبـيع في
نفس اجملال البصري الرئيسي.  

2 - الــنــســـبــة الــدنـــيــا من اHـــادة اجلــافــة الـــنــاجتــة من
الــقــهــوة Hــســتــخــلص الــقــهــوة في شــكـل عـجــيــنــة أو ســائل.
ويعبر عن ذلك بالنسبة اHائوية لوزن اHنتوج النهائي. 

د - بـــالــنــســبــة لــبـــدائل الــقــهــوة وخــلـــيــطــهــا اHــوجــهــة
لــتـحــضــيـر مــشـروب  يــذكــر بـالــقــهـوة أو خــلـيـط بـدائل مع

القهوة s تكون تسمية اHنتوج كما يأتي : 

1 - إذا كان منتوجـا واحداs يجب أن يبيّـن الطبيعة
s"اخلاصة للمنتوج مرفقا بوصف " محمّص

2 - إذا كـــان خـــلـــيــطـــاs يـــجب أن تـــكـــون الــتـــســـمـــيــة :
"بـــديل مــحــمص" أو "مـــســتــخــلص بــديـل مــحــمّص"s حــسب
احلــالــةs أو أي تــســمــيـة أخــرى قــصــد تــفــادي االلــتــبــاس مع

القهوة احملمصة أو مستخلص القهوة لدى اHستهلك.

يجب أن يـذكر عـلى الغالف نـوع آلة حتضـير الـقهوة
أو اجلهاز اHستخدم في حتضير هذه البدائل. 

اHـاداHـادّة ة 27 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13- 378 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام
sــذكـــور أعــالهHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 واH1435 ا

ال ســــيـــــمــــا اHـــــادة 58 مــــنـهs يــــجب أن تــــشــــتــــمل الــــقــــهـــــوة
اخلضـراء اHوضّبــة فــي أكـياس وغيـر اHوجهـة للمـستهلك

النهائيs على البيانات اآلتية : 

sادة وساللتها النباتيةHاسم ا -

- تـصـنـيـف اHـادة اHـعــبّـر عـنـهــا بـالـدرجــة احملـددة لـهـا
sفي البلد األصلي

sعبّر عنها بالوزنHالكمّيات اخلام والصافية ا -

- االســــم أو عـــــــنـــــــــــوان الــــــــشـــــــركـــــــــــةs والـــــــعـالمــــــــــة
اHــســـجــلـــــة وعــنــــوان اHــنـــــتج أو اHــســتـــــوردs إذا كــانــت

sادة مستوردةHا

- رقم احلصة واHدة القصوى لالستهالك.

وزيـــادة عـــلـى الـــبـــيــــانـــات اHـــذكــــورة أعالهs يـــجب أن
تظهر على الوثائق اHرفقة اHعلومات اآلتية :
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sنتوجHسنة جني ا -

- بــــلــــد اHــــنــــشــــأ أو بــــلــــد اHــــصــــدّر إذا كــــان اHــــنــــتــــوج
sمستوردا

sائويةHعبّر عنه بالنسبة اHمعدل الرطوبة ا -

 sالشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال -

- عدد العيوب.

اHـاداHـادّة ة 28 : : فـــي اHـؤسـســــات الـتـــي تـســــوّق فـيـهـــا
الـقـهـــوة وبـدائـــل الـقـهــــوة بـالـتجـزئــــةs يـعــــرض هــذان
اHـنـتـجـان أو يـوضـعان لـلـبـيع بـصـفـة واضحـة بـكـيـفـيـة يتم
فـيــهـا تــفــادي االلـتــبــاس في ذهن اHـســتــهـلك حــول طــبـيــعـة

.XنتوجHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 :  : حتــــــــدد شـــــــــروط وكـــــيـــــفــــــيـــــــات عـــــــرض
بــــدائــل الــــقــــهــــــوة وخــــلــــيــط الــــقــــهــــــوة لـالســــتــــهــالك مــع
البدائل أو مواد غذائية أخرىs �وجب قرارات  مشتركة
بـــX الــوزراء اHــكـــلــفـــX بــحــمـــايــة اHـــســتــهـــلك والــصـــنــاعــة

والفالحة والصحة.

30 : : كل إخــالل بــأحــكــام هــذا اHــرســوم يــعــاقب اHـاداHـادّة ة 
عليه طبقا لـلتشريع اHعمول بهs ال سـيما أحـكـام القانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25

فبراير سنة s2009 اHعدل واHذكور أعاله.
اHــاداHــادّة ة 31 : : يــجب عــلـى اHــتـدخــلــX فـي عــمــلــيــة عـرض
الـقـهوة لـالسـتـهالك أن  ـتـثـلـوا ألحـكام هـذا اHـرسـوم خالل
ســـتــة (6) أشـــهـــرs ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــره فـي اجلـــريــدة

الرسمية.
اHـاداHـادّة ة 32 : : تـلـغــى أحـكــــام اHـرســوم الـتــنـفـيـــذي رقم
92 - 30 اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1412 اHـوافق 20 يــنــايـر

sوعـــرضــهــا ªــتـــعــلق بـــخــصـــائص أنـــواع الــHســـنــة 1992 وا
اHـعدل واHتـممs باستـثناء أحـكام اHواد 8 و10 و15 (3) و15
مكرر التي تظل سـارية اHفعول إلى حـX نشر النصوص

التطبيقية لهذا اHرسوم. 
اHاداHادّة ة 33 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 26 فبراير سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



١٠  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٢٤٤١ ماع ىلوألا ىدامج٨١
2323م١٢٠٢ ةنس يفناج٢

.

ةراجتلا ةرازو

١٤٤١ماع ةدعقلا يذ٣ يفخّرؤم كرتشم يرازو رارق
ىوصقلا دودحلا ددحي ،٠٢٠٢ ةنس وينوي٥٢ قفاوملا
سايقمو ءارضخلا ةوهقلاو ةصمحملا ةوهقلا بويعل

.ةوهقلا تابح مجح اذكو بويعلا هذه باسح
`````````````````````````

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،ةعانصلا ريزوو

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

لوأ يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
نمضتملاو٠2٠2 ةنس وينوي32 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤــــــملا93–٠9 مـــقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ةباقرب قلعتملاو٠991 ةنس رياني٠3 قفاوملا٠1٤1 ماع بجر3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمق و ةدوجلا

يف خرؤملا3٥٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنـــس ربـــمســـيد12 قـــفاوـــملا32٤1 ماــــع لاوــــش71
،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤملا76٤–٥٠ مقر يذيفـنتلا موـــسرملا ىضــــتـــقمبو–
يذلا٥٠٠2 ةنس ربمسيد٠1 قفاوملا62٤1 ماع ةدعقلا يذ8
ربع ةدروتسملا تاجوتنملا ةقباطم ةبقارم طورش ددحي
،كلذ تايفيكو دودحلا

يف خرؤملا1٤2–٤1 مقر يذـــيفــنتلا موسرـــملا ىضـــتقمبو–
يذلا٤1٠2 ةنس تشغ72 قفاوملا٥3٤1 ماع ةدعقلا يذ لوأ
،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤــــملا99–71 مـــــقر يذيـــــــفنتلا موـــسرملا ىضتقمبو–
71٠2 ةنــــــس رياربف62 قــــفاوـــملا83٤1 ماـــع ىلوألا ىداــمـــج92
اهضرع تايفيكو طورش اذكو ةوهقلا صئاصخ ددحي يذلا
،هنم8 ةداملا اميس ال ،كالهتسالل

يف خرؤملا821–٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضــــتقــــمبو–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس  ويام12 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر82

،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو تايحالص
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ةهجوملا ةصمحملا ةوهقلا يوتحتّالأ بجي:٥ ةّداملا
%21 نم رثكأ نزوب ةبيعم ةصمحم تالوف ىلع كالهتسالل
تابح نم مارغ٠٠1 ةنيع يف ىصقأ دحك اًبيع٥7 ةيمكب وأ
.يداع مجح تاذ

اذـكو ةصمحملا ةوـهـقـلـل ةـبـيـعملا تالوـفــلا فــيرــعــت ددــحــي
.رارقلا اذهب يناثلا قحلملا يف بويعلا هذه باسح سايقم

دحاو نآ يف بيجتست ةبيعملا ةلوفلا تناك اذإ:6 ةّداملا
ةبسنلاب لوألا قحلملا يف ءاوس ةددحملا تافيرعتلا نم ددعل
ةوـهــقــلــل ةــبسنــلاــب يناــثــلا قــحــلملا يف وأ ،ءارضخلا ةوــهــقــلــل
دشألا بيعلل قباطملا فنصلا يف بترت اهّنإف ةصّمحملا

.ةروطخ

ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا رارقلا ماكحأ ىغلت :7 ةّداملا
فيرعت نمضتملاو3991 ةنس ربمفون7 قفاوملا٤1٤1 ماع
.رضخألا نبلا بويع

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

وينوي٥2 قفاوملا1٤٤1 ماع ةدعقلا يذ3 يف ،رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

٤1٤1 ماع ىلوألا ىدامج22 يف خرؤملا رارقلا ىضتقمبو–
بويع فيرعت نمضتـملاو3991 ةنـــس رـــبـــمـــفوــن7 قـــفاوـــملا
،رضخألا نبلا

: يتأي ام نورّرــــقـي

موـــسرـــملا نـــم8 ةّداـــملا ماــــــكـــحأل اقيـــبـــــــطت : ىلوألا ةّداملا
ماــــع ىلوألا ىداـــمـــج92 يف خرؤــــملا99–71 مقر يذيــــفـــنـــتلا

صئاـصخ ددـــحي يذلا71٠2 ةنــــــس رـــيارــــبف62 قـــفاوـــملا83٤1
اذه فدهي ،كالهتسالل اهضرع تايفيكو طورش اذكو ةوهقلا
ةصمحملا ةوهقلا بويعل ىوصقلا دودحلا ديدحت ىلإ رارقلا

مجح اذكو بويعلا هذه باسح سايقمو ءارضخلا ةوهقلاو
.ةوهقلا تابح

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي :٢ ةّداملا

بوغرملا ريغ ءازجألا مظعم لثمي ماع حلطصم وه : بيعلا
دقو ،نايحألا نم ريثك يف ةدوجوم ىقبت نأ نكمي يتلا اهيف
ةجسنأو اهنم ءازجأ وأ بوبحلا نم ةفلتخم اًعاونأ لمشت
ةوهقلا صصح يف دجوت ام اًبلاغ يتلا ةبيرغ داومو ةهكافلا
 .ةصّمحملا ةوهقلاو ءارضخلا

نوــــل تاذ ءارـــــــــضــــــخلا ةوــــهـــــقلا نوـــكـــت نأ بـــجـــي :٣ ةّداملا
الأو ةيداع ريغ ةحئار يأ اهنم ثعبنت الأ بجيو ،سناجتم
ةبيعم )ةوهق تابح( تالوف ددع ىلع ءارضخلا ةوهقلا لمشت
مارغ٠٠3 ىلع يوتحت ةوهقلا نم ةنيع يف اًبيع٥22 نع ديزت
تالوفلا نم ةيمك ىلع يوتحت اهنأ يأ ،ةيداعلا تابحلا نم
.ةلوف٠٠٠2و٠٠٥1 نيب حوارتت

نم لقأ اهتابح نوكت يتلا ءارضخلا ةوهقلل ةبسنلاب
امدنع يأ ،ةقباسلا ةرقفلا يف ددحملا ةيداعلا تابحلا مجح

بجي ،٠٠٠2 نم ربكأ تالوف ددع ىلع مارغ٠٠3 ةنيع يوتحت
”س“ نم ربكأ بويعلا نم ددع ىلع ةوهقلا هذه يوتحت ّالأ

: ةيتآلا ةغيصلل اقفو ةبوسحم

ي ×٥٢٢

٠٠٠٢
=  س

.اهنع ربعملا ةنيعلا تالوف ددع لثمي:ي

اذـكو ءارضخلا ةوـهـقـلـل ةـبــيــعملا تالوــفــلا فــيرــعــت ددــحــي
.رارقلا اذهب لوألا قحلملا يف بويعلا هذه باسح سايقم

تابح تاذ ءارضخلا ةوهقلاب ظفتحُي نأ بجي:٤ ةّداملا
ةيواسملا  ملم٥7,٤رطقب لكشلا  ةيرئاد  ةافصم يف ةيداع
يتلا   بوبحلا  نم%6 ةبسن يف حماستلا عم ،21 مقر لخنملل
ةحتفلا تاذ ةافصملا ربع رمت ال نكلو  ةافصملا  هذه ربع ربعت
.٠1 مقر لخنملل ةيواسملا ملم٤ رطقب ةريدتسملا

 ةراجتلا ريزو

قيزر لامك

ةعانصلا ريزو

مهارب يلع تيآ تاحرف

ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو

ينادمح ديمحلا دبع

لوألا قحلملا

سايقم اذكو ءارضخلا ةوهقلل ةبيعملا تالوفلا فيرعت
بويعلا هذه باسح

 : بويعلا فيرعت –١

تالوـفـلـل ةـيوضعـلا ةـيـقوذــلاو اــيــجوــلوــفروملا صئاصخلا
: يتأي امك يه ةبيعملا

نول تاذ )ةوهق ةبح وأ( ةلوف: ةفاج ةنفعتم ةلوف–
      .ةوغرلاب ةاطغم ةلوف وأ يدامر رضخأ

اهتفلغأ نم ءزج وأ لك اهل ةففجم ةرمث : ةيزرك ةلوف–
.اهروذب وأ اهترذب عم ةيجراخلا

اهفصن نم رثكأ وأ اهفصن نوكي ةلوف : ءادوس ةلوف–
.اًيلخاد وأ ايجراخ نوللا دوسأ

نم لقأ وأ اهفصن نوكي ةلوف : ءادوس هبش ةلوف–
.اًيلخاد وأ ايجراخ نوللا دوسأ اهفصن
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ةفيرحلا ةلوفلل نوكي نأ نكمي: ةنتن وأ ةفيرح ةلوف–
و ةرمحلا ىلا لئام فيفخ رمسأ يلخادلا اهنول يعمش رهظم
ةبيرغو ام اعون ةهيرك ةحئار ديدجلا عطقلا دنع اهنم ثعبنت
.ةميلسلا ءارضخلا ةوهقلا ةحئار نع

.اهتاون يف ايئزج وأ ايلك ةفلغم ةلوف : ةاونب ةفلغم ةلوف–

اهتفاثكو ادج ةفيفخ ضيبأ نول تاذ ةلوف : ءاضيب ةلوف–
 .مجحلا سفن نم ةميلس ةوهق ةبح نع ريثكب لقت

كسامت تاذ ءاضيب ةلوف: ءاضيب ةيجنفسإ ةلوف–
اهتجسنأ  لخادتت نأ نكمي هنأ يأ ،نيلفلل لثامم يجنفسإ

.رفظلا فرط طغض تحت

نول تاذ ةلتكلا ةفيفخ و ديعاجت تاذ ةلوف : ةفاج ةلوف–
.امومع دوسأ وأ يدامر

رضخألا نوللا ىلا ليمت ةجضان ريغ ةلوف : ةجف ةلوف–
.ديعاجت ىلع اهحطس يوتحي ام ابلاغ و يدامرلا وأ

وأ لخادلا نم ةررضتم ةلوف: ةقوقسم وأ ةعقبم ةلوف–
.تارشحلا لعفب جراخلا

: يتأي ام ىلع ةعقبملا ةلوفلا يوتحت

نيب ام امهارطق حوارتي ،لقألا ىلع )2( ناريغص نابقث امإ *
)seredonahpets(  ةبحلا ءاسفنخ اهيف ببستت ،ملم٥,1 ىلإ٠,3
.رخآ يليفط يأ وأ

. )surecearA( سوستلا ببسب لقألا ىلع ريبك بقث  امإ *

ةدساف وأ تبنملا ةئيس ةلوف : اهيف بوغرم ريغ ةلوف–
يف ةددحملا كلت نم فيرعت يأ اهيلع قبطني الو لخادلا نم
.قحلملا اذه

: يتأي ام ،صوصخلا ىلع اهيف بوغرملا ريغ ةلوفلاب دصقيو

،فافش فصن ابلاغو نوللا ءارفص ةلوف: ةيربنع ةلوف *

يذلا نفعلاب ةباصم وأ ةنوفع تاذ ةلوف: ةنفعتم ةلوف *
،ةدرجملا نيعلاب ىري

ةمظتنم ريغ قطانم ىلع يوتحت ةلوف : ةيماخر ةلوف *
،انايحأ رفصألا وأ ضيبألا وأ رضخألا ىلا اهنول ليمي

نع ةرضحم ةلوف : بللا عزن ءانثأ ةمودكم ةلوف *
اهيرتعتو اهبل عزن لالخ ةسادم وأ ةعوطقم وأ ةبوطرلا قيرط

،داوسلا ىلإ ليمت وأ ءارمس عقب بلاغلا يف

.نكاد رمسأ اهنول ةلوف: ءارمس ةلوف *

يوتحت ةهوشم ةلوف: )نذألا ىّمست يتلا( ةعقوق–
.ةفوجم ةلوف نم يجراخ ءزج وأ فيوجت ىلع

نم ةلوف فصن نم لقأ اهمجح ةلوف نم ءزج: ةقاقد–
.مجحلا سفن

ةرذش: )ةعقوقلا ةرذش وأ( ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق–
.)ةرمثلا فالغ( وأ ةرمثلا نم فاجلا يجراخلا فالغلا نم

يلخادلا فالغلا ءزج: )ةاون ةرذش وأ( ةريغص ةرشق–
.)ةاون( فاجلا

رتميتنس3 هلوط براقي نيصغ: ةنيخث بشخ ةعطق –
.ايلمع رتميتنس٤ ىلا2 نم يأ

هــــلوـــــط براــــقــي نيـــصـــغ : ةـطــسوـتـم بـشــخ ةـــعــطــق –
 .ايلمع رتميتنس2 ىلا1 نم يأ رتميتنس1,٥

هــــلوـــــط براـــقـــــي نيــــصــــغ: ةرـــيـــــــغص بـــشــــــخ ةــــعــــطــــق–
.ايلمع رتميتنس1 نم لقأ يأ ،رتميتنس٥,٠

:بويعلا باسح ساـــيـقـم–٢

:يتأي امك ءارضخلا ةوهقلا بويع باسح سايقم دعي

باسحسايقم
بويعلا

بويعلا

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

ةفاج ةنفعتم ةلوف1

 ةيزرك ةلوف1

ءادوس ةلوف1

تاوادوس هبش تالوف٥

ةفيرح ةلوف1

ناتفلغم امهاون ناتلوف2

ءاضيب تالوف٥

 ةيجنفسإ ءاضيب تالوف٥

ةفاج تالوف٥

ةجف تالوف٥

ةقوقسم وأ ةعقبم تالوف٠1

اهيف بوغرم ريغ تالوف٥

تاعقوق٥

 تاقاقد٥

ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق1

ىون وأ ةريغص روشق3

ةنيخث ةيبشخ ةعطق1

ةطسوتم ةيبشخ ةعطق1

 ةريغص ةيبشخ عطق3
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يناثلا قحلملا

سايقمو ةصمحملا ةوهقلل ةبيعملا تالوفلا فيرعت
 بويعلا هذه باسح

:بويعلا فيرعت–١

تالوـفـلـل ةـيوضعـلا ةـيـقوذـلاو ةـيـجوــلوــفروملا صئاصخلا
:يتأي امك يه ةبيعملا

،يمحف رهظم تاذ دوسأ اهلصأ ةلوف:ءادوس ةلوف–
.ببحم حطس تاذ امومعو سيبلتلا بايغ يف دماك

هبشي جيسن تاذ داوسلا ىلا ليمت ةلوف:ةمحفم ةلوف–
لوحتتو عباصألا طغض تحت ةلوهسب مطحت ،بشخلا محف
.ةقيقد تائيزج ىلإ

اهتفلغأ نم ءزج وأ لك اهل ةففجم ةرمث:ةيزرك ةلوف–
.اهروذب وأ اهترذب عم ةيجراخلا

اهتاون يف ايئزج وأ ايلك ةفلغم ةلوف :اهتاونب ةلوف–
.)يلخادلا ةرمثلا فالغ(

رهظم اذ اهفصن نم لقأ نوكي ةلوف :ءادوس هبش ةلوف–
.يمحف

ريغ يحطسلا اهنول نوكي ةلوف:ةخطلم وأ ةمخرم ةلوف–
.ءيس قوذ اهلو تتفتلل ةلباق مومعلا ىلع نوكتو قسانتم

مسقت دساف رهظم تاذ ةلوف:اهيف بوغرم ريغ ةلوف–
نــم يأ اــهــيــلــع قــبــطــنــي الو مــطحت نأ نود ةــلوــهسب اــموــمـــع
ءزجلا يف تلخدُأ ام اذإو ،قحلملا اذه يف ةددحملا فيراعتلا
.ةلوهسب ةرهاظ لظت ةنيعلا نم ىفصملا

نكمي حتاف رمسأ ىلا رفصأ اهنول ةلوف:ةبحاش ةلوف–
تاذ نوكت وأ اهقحس دنع ةهيرك ةحئار اهنم ثعبنت نأ

.صيمحتلا ةيفاك ريغو تتفتلل ةلباق ريغ ةبالص

تارشح موجهل تضرعت ةلوف:ةقوقسم وأ ةعقبم ةلوف–
 :لقألا ىلع يوتحت

ءاـسـفـــنـــخ اــــهــتــــثدــحأ تارـــمم وأ )2( نـــــيرـيــغص نيبــقـــــث اــمإ•
،ىرخأ تايليفط ةيأ وأ )stephanoderes(ةــبحلا

.)surecearA( ةرشح هتثدحأ ريبك بقث امإ•

ايجراـخ اءزــج وأ افيوجت يوتحت ةهوشم ةلوف: ةـعـقوـق–
 .ةفوجم ةلوفل

،ةلوف فصن نم لقأ اهمجح نوكي ةلوف نم ءزج :ةقاقد–
)مم٤ بوقثلا رطق( ةافصملا ربع رمت ال يتلا كلت نيب زيمنو
.ةافصملا هذه ربع رمت يتلا كلتو

.ةرمثلل يجراخلا ءزجلا يه: ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق–

.ةلوفلا فالغ ءزج يه: ىون وأ ةريغص ةرشق–

.مس3 يلاوح هلوط نيصغ : ةنيخث ةيبشخ ةعطق–

.مس1 يلاوح هلوط نيصغ: ةطسوتم ةيبشخ ةعطق–

.مس٥,٠ يلاوح هلوط نيصغ:ةريغص ةيبشخ ةعطق–

:بويعلا باسح سايقم–٢

: يتأي امك ةصمحملا ةوهقلا بويع باسح سايقم دعي

باسحسايقم
بويعلا بويعلا

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

دحاو بيع

نابيع

دحاو بيع

دحاو بيع

ءادوس ةلوف1

ةمحفم ةلوف1

 ةيزرك ةلوف1

اهتاونب ةلوف1

نيوادوس هبش ناتلوف2

ناتخطلم وأ ناتمخرم ناتلوف2

امهيف بوغرم ريغ ناتلوف2

ناتبحاش ناتلوف2

ةقوقسم وأ ةعقبم تالوف٠1

 تاعقوق٠1

مم٤ > تاقاقد٠1

مم٤ < ةريغص تاقاقد غ٠,2

ةعقوق وأ ةنيخث ةرشق1

ىون وأ ةريغص روشق3

ةنيخث ةيبشخ ةعطق1

ةطسوتم ةيبشخ ةعطق1

ةريغص ةيبشخ عطق3
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 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  327 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــاتشــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــات

حيز التنفيذ.حيز التنفيذ.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبنــــاء على الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اGـادتـان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rادة 13 منهGال سيما ا rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-266 اGؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اGــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

rنتوجات واخلدماتGتعلق بضمان اGوا
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- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 203-12
اGـؤرخ في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1433 اGـوافق 6 مـايـو
ســنــة 2012 واGــتــعــلق بــالــقــواعـــد اGــطــبــقــة في مــجــال أمن

rنتوجاتGا
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :
اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 13 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فــبـرايــر ســنـة 2009  واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى حتـــــديـــــد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات وضع ضـــــمـــــان الـــــســـــلع

واخلدمات حيّز التنفيذ.
اGـادة اGـادة  2  :  : تـطـبق أحـكام هـذا اGـرسـوم عـلى الـسلع أو
اخلدمات اGقتـناة اGنصوص عليهـا في أحكام اGادة 13 من
الـقانون رقم 09-03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430 اGوافق
25 فبـراير سنة 2009  واGذكور أعالهr مـهما كـانت طريقة

وتقنية البيع اGستعمل.
اGادة اGادة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسومr �ا يأتي :

- "الــــضـــــمــــان" :- "الــــضـــــمــــان" : الـــــضـــــمـــــان اGـــــنــــصـــــوص عـــــلـــــيه في
الــنـصــوص الــتـشــريـعــيـة والــتــنـظــيـمــيـة اGــتــعـلــقـة بــاآلثـار
الــقــانــونــيــة اGــتــرتــبــة عــلى تــســلــيم ســلــعــة أو خــدمــة غــيـر
مـــطـــابــقـــة لـــعــقـــد الـــبــيـع (كل بـــنــد تـــعـــاقــدي أو فـــاتــورة أو
قـســيــمــة شـراء أو قــســيـمــة تــســلـيـم أو تـذكــرة صــنـدوق أو
كــشف تـــكــالــيـف أو كل وســيــلـــة إثــبــات أخـــرى مــنــصــوص
عــلـيــهـا في الــتـشــريع والــتـنــظـيم اGــعـمــول بـهــمـا) وتــغـطي
rوجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقد� اخلدمةGالعيوب ا

- "الـضـمـان اإلضـافي" :- "الـضـمـان اإلضـافي" : كل الـتـزام تـعـاقـدي مـحـتـمل
يـبرم إضـافة إلى الـضمـان الـقانـوني الذي يـقدمه اGـتدخل

أو �ثله لفائدة اGستهلكr دون زيادة في التكلفة.
اGـادة اGـادة 4 :  : في إطـار تـنـفـيـذ الـضــمـانr يـتـعـX عـلى كل
مـتــدخل تـسـلـيم اGــسـتـهـلـك سـلـعـة أو خــدمـة مـطـابــقـة لـعـقـد
الــــبـــيـع ويـــكــــون مـــســــؤوال عن الــــعــــيـــوب اGــــوجـــودة أثــــنـــاء

تسليمها أو تقد� خدمة.
اGادة اGادة 5 :  : يسـري مفـعول الـضمـانr ابتـداء من تسـليم

السلعة أو تقد� خدمة.
ويــتــجــســد هــذا الـــضــمــان عن طــريق تــســلــيم شــهــادة

الضمان للمستهلك بقوة القانون.
اGــــادة اGــــادة 6 :  :  يــــجب أن تــــبـــX شــــهــــادة الـــضــــمــــان الـــتي

يسلّمها اGتدخلr على اخلصوص البيانات اآلتية :
- اسم أو اسم شـركة الـضامن وعـنوانه ورقم سـجله

rالتجاري وكذا العنوان اإللكتروني عند االقتضاء

rقتنيGاسم ولقب ا -

- رقم وتـــاريخ الـــفـــاتـــورة أو تـــذكـــرة الـــصـــنـــدوق أو
rقسيمة الشراء و/أو كل وثيقة أخرى �اثلة

- طــبـــيــعـــة الــســـلــعـــة اGــضـــمــونـــةr وال ســيـــمــا نـــوعــهــا
rوعالمتها ورقمها التسلسلي

rضمونةGسعر السلعة ا -

rمدة الضمان -

- اسم وعـنوان اGمثل اGـكلف بتنـفيذ الضـمانr عند
االقتضاء.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  �ــــكن أن تــــســـتــــعـــمـل بـــيــــانــــات الـــضــــمـــان
اGــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اGـادة 6 أعالهr عــنــد االقــتـضــاءr في
مـجـال تــقـد� اخلـدمـات إمـا عن طــريق بـنـد تـعـاقـدي أو في
الــفـــاتــورة أو في قـــســيـــمــة الـــشــراء أو أي وثـــيــقـــة إثــبــات

أخرىr طبقا للتشريع اGعمول به.

يـــحـــدد ¯ــوذج شـــهـــادة الــضـــمـــان بــقـــرار من الـــوزيــر
اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 8 : : يــبــقى الــضــمـــان ســاري اGــفــعــول في حــالــة
عــدم تــســلــيـم شــهــادة الــضــمــان أو عــدم مــراعــاة الــبــيــانـات
اGـذكـورة في اGادة 6 أعالهr أو ضـيـاعهـا ويـحق لـلمـسـتـهلك
اGطالبة به عن طـريق تقد� فاتورة أو قسيمة الشراء أو
تذكرة الصندوق أو أي وثيقة أخرى �اثلةr أو أي وسائل

إثبات أخرى.

كــمـا يــبـقى الــضــمـان ســاري اGـفــعـول فـي كل مـراحل
عملية عرض السلعة أو اخلدمة لالستهالك.

اGـادة اGـادة 9 :  : �ـتـد الـضـمـان الـقـانـوني أيـضـا إلى عـيـوب
اخلدمات اGرتبطة بـاقتناء السلعةr وال سيما فيما يتعلق
برزمـها وبـتعـليـمات تـركيـبها أو بـتشـغيـلهـا عنـدما تـنجز

حتت مسؤولية اGتدخل.

اGادة اGادة  10 :  : يجب أن يكون اGـنتوج موضـوع الضمان
صاحلا لالستعمال اخملصص لهr وعند االقتضاء :

- يــوافق الــوصف الـذي يــقــدمه اGـتــدخل وحــائـزا كل
اخلـصائص التي يقـدمها هذا اGـتدخل للمسـتهلك في شكل

rعينة أو ¯وذج

- يــــقـــدم اخلـــصـــائـص الـــتي يـــجــــوز لـــلـــمـــســــتـــهـــلك أن
يـتــوقـعـهـا بــصـفـة مـشـروعــــةr والـــتي أعـلـنــهــا اGـتـدخـل أو

rثلـه علنـا وال سيما عن طريق اإلشهار أو الوسم�

- يتوفر على جـميع اخلصائص اGنصوص عليها في
التنظيم اGعمول به.
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اGــادة اGــادة  11 : : �ـــكن اGـــســـتـــهـــلك أن يـــطــالـب بـــتــجـــريب
rـعـمول بـهاGطـبقـا لـلتـشـريع واألعراف ا rـقتـنىGـنتـوج اGا

دون إعفاء اGتدخل من إلزامية الضمان.
rــادة  12 : : يــجب أن يـــتم تــنـــفــيــذ وجـــوب الــضــمــانGــادة اGا
طــبــقـــا لــلــمــادة 13 من الــقــانــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعالهr دون حتميل اGستهلك أي مصاريف إضافية إما :
rبإصالح السلعة أو إعادة مطابقة اخلدمة -

rباستبدالها -
- برد ثمنها.

وفي حــــالـــة الـــعــــطب اGـــتـــكــــررr يـــجب أن يــــســـتـــبـــدل
اGنتوج موضوع الضمان أو يرد ثمنه.

13 :  : إذا لـم يـــقم اGــــتـــدخل بــــإصالح الـــعــــيب في اGــادة اGــادة 
اآلجال اGتعارف عليـها مهنياr حسب طبيعة السلعةr فإنه
�ــكن اGــسـتــهــلك الـقــيــام بـهــذا اإلصالحr إن أمــكن ذلكr عن

طريق مهني مؤهل من اختياره وعلى حساب اGتدخل.
اGــادةاGــادة 14 : : يـــتـــحــمل اGـــتـــدخل اGـــصـــاريف اGـــتــعـــلـــقــة
بـــــخــــدمـــــات الـــــتــــســـــلـــــيم والـــــنـــــقل واإلرجـــــاع والـــــتــــركـــــيب
الـــضـــروريـــة إلصـالح الـــســـلـــعـــة أو اســـتـــبـــدالـــهـــاr إذا كـــانت
السلـعة اGـبيعـة قد سـلمت في مسـكن اGسـتهلك أو في أي

مكان آخر ª تعيينه من طرف هذا األخير.
اGــادة اGــادة 15 : : إذا تـــعـــذر عـــلى اGــتـــدخل الـــقـــيـــام بــإصالح
السـلعةr فـإنه يجب علـيه استبـدالها أو رد ثمـنها في أجل

ثالثX (30) يوما r ابتداء من تاريخ التصريح بالعيب.
اGادة اGادة 16 : :   ال �كن أن تقل مدة الضمان عن ستة (6)
أشهـرr ابـتداء من تـاريخ تسـلـيم السـلـعة اجلـديدة أو تـقد�

اخلدمة.
حتدد مدة الـضمـان حسب طـبيعـة السـلعـة بقرار من
الوزيـر اGـكـلف بـحـمـاية اGـسـتـهـلك وقـمع الـغش أو بـقرار

مشترك بينه وبX الوزير اGعني.
اGــادة اGــادة 17 : :   ال �ــكن أن تـــقل مــدة الــضـــمــان عن ثالثــة

(3) أشهر بالنسبة للمنتجات اGستعملة.
rـستعـملةGحتـدد مدة الضـمان بالـنسـبة للـمنتـجات ا
حسب طـبـيـعـة اGنـتجr بـقـرار من الـوزيـر اGكـلف بـحـمـاية
Xــســـتــهــلـك وقــمع الــغـش أو بــقــرار مـــشــتــرك بـــيــنه وبــGا

الوزير اGعني.
اGـادة اGـادة 18 : :  �ـكن اGـتـدخل أن �ـنـح اGـسـتهـلـك ضـمـانا
إضـافـيـــا أكـثـــر امـتـيــازا مـن ذلــك اGـنـصــوص عـلـيـه في

اGـادة 3 (الفقرة األولى) أعاله.
وفي هـــــذه احلـــــالـــــةr يـــــطـــــبـق هـــــذا الـــــضـــــمـــــان حـــــسب

الشروط احملددة في أحكام هذا اGرسوم.

اGـادة اGـادة 19 : :   يـجب أن يــأخـذ الــضـمـان اإلضــافي اGـقـدم
للمستهـلك شكل التزام تعاقدي مـكتوب حتدد فيه البنود
الـضـرورية لـتـنفـيـذه وأن يحـتوي عـلى الـبيـانـات الالزمة

اGذكورة في اGادة 6 أعاله.
rــتــدخلGــســـتــهــلك مـن اGــادة 20 : :   عــنـــدمــا يــطـــلب اGــادة اGا
أثنـاء فترة سـريان الـضمـان القـانوني أو اإلضـافيr إعادة
السلـعة موضـوع الضمـان إلى حالـتهاr فـإن فترة الـضمان
تمـدد بثالثX (30) يومـا عـلى األقل بسـبب عدم اسـتعـمال

السلعةr وتضاف هذه الفترة إلى مدة الضمان الباقية.
اGادة اGادة 21 : :   ال يـستفيـد اGستـهلك من الضـمان إالّ بعد
تــقــد� شــكـوى كــتــابــيــةr أو عـن طـريـق أي وســيــلــة اتــصـال

أخرى مناسبةr لدى اGتدخل.
�كن اGتدخل أن يطلب مهلة عشرة (10) أيام ابتداء
من تـاريخ استالم الشكـوىr للقيـام �عاينـة مضادةr وعلى
حـسـابهr بـحـضـور الـطـرفـX أو �ـثـلـيـهـما فـي اGـكـان الذي

توجد فيه السلعة اGضمونة.
اGـادة اGـادة 22 : :   عـنــدمـا ال يـنـفـذ وجـوب الـضـمـان في أجل
الـثالثX (30) يومـا الـتي تـلي تاريخ اسـتالم الـشـكوى من
اGــتــدخلr فــإنـه يــجب عــلى اGــســتـــهــلك إعــذار اGــتــدخل عن
طـريق رسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مع إشـعـار بـاالستـالم أو بأي

وسيلة أخرى مطابقة للتشريع اGعمول به.
وفـي هـــذه احلـــالـــةr عـــلى اGـــتـــدخل الـــقـــيـــام بـــتـــنـــفـــيـــذ
الــضــمـــان في أجل ثالثــX (30) يـــومـــاr ابـــتــــداء من تـــاريخ

التوقيع على اإلشعار باالستالم.
اGــــادة اGــــادة 23 : : حتــــدد الــــشــــروط والــــكــــيــــفــــيــــات اخلــــاصــــة
لـــتــــطـــبـــيـق أحـــكــــام هـــذا اGــــرســـومr عـــنــــد احلـــاجــــةr �ـــوجب

قرارات للوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
rـرسـومGـادة 24 : : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اGـادة اGا
وال ســيــمـا مــنــهــا أحـكــام اGــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 266-90
اGـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1411 اGـوافق 15 سـبــتـمـبــر سـنـة

1990 واGتعلق بضمان اGنتوجات واخلدمات.

اGــادة اGــادة 25 : : كل إخـالل بــأحـــكـــام هــذا اGـــرســـوم يـــعــاقب
عـــلـــيهr وفـــقـــا ألحـــكـــام الــقـــانـــون رقم 09-03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكــور

أعالهr ال سيما اGادتان 75 و 76 منه.
اGـادة اGـادة 26 : : تـدخل أحــكـام هـذا اGـرسـوم حـيّــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعــــد ســـــنـــــة واحــــدة (1) مـن تـــــاريخ نـــــشـــــره في اجلـــــريــــدة

الرسمية.
27 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر  ديـسـمبـر سـنة سـنة r2014 يـحـدد مدة الـضـمانr يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة.حسب طبيعة السلعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتوجاتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rادة 16 منهHال سيما ا rواخلدمات حيز التنفيذ
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرّم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

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

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 29 ذي الــقــعــدة عــام
1414 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة 1994 واHـــتــضـــمن كـــيــفـــيــات

تــطــبــيق اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 90-266 اHــؤرخ في 15
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1990 واHـــتـــعـــلق بـــضـــمـــان اHـــنـــتـــوجـــات

rواخلدمات
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 16 من اHـرسوم
التـنفيذي رقم 13-327 اHؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434

اHــوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد مـــدة الـــضـــمـــان حــــسب طـــبـــيـــعـــة

السلعة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتــدد مـدة ضــمـان الــسـلـع اجلـديــدة اHـقــتـنـاة
�قابل أو مجاناr حـسب طبيعة السلعةr كما هو مبY في

القوائم اHلحقة بهذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : مدة ضمان السـلع اHقتناة �قابل أو مجانا
غـــيــر احملــددة في الـــقــوائم اHــلــحـــقــة بــهــذا الـــقــرار هي تــلك
اHـعـمـول بهـا في اHـهنـة أو الـنـشاطr عـلى أن تـقل عن سـتة

(6) أشهر.

اHادة اHادة 4 : : يـجب أن ترفق كل سلـعة مضـمونة بـشهادة
الضمان وحسب طبيعتهاr بدليل االستعمال.

يجب أن تبY شهادة الضمان :
rمدة الضمان -

- تاريخ سريان الضمان.

اHـادة اHـادة 5 : : عـندمـا يـقـوم اHـتـدخل بـإصالح أو اسـتـبدال
السـلـعـةr يـجب أن تـوقف مدة الـضـمـان ويـسري مـفـعـولـها

بعد إعادة السلعة إلى حالتها الطبيعية.

r6 : : فـي حـــالــــة إعـــادة بــــيع ســــلـــعــــة مـــضــــمـــونـــة اHــادة اHــادة 
يــســتـــفــيــد اHـــقــتـــني اجلــديـــد من مــدة الـــضــمـــان اHــتــبـــقــيــة

وبنفس اHزايا اHرتبطة بها.

يـــلــزم اHـــتـــدخل بـــتـــدوين هــذا الـــتـــحـــويل في شـــهــادة
الضمان.

اHــــادة اHــــادة 7 :  : تــــلــــغـى أحــــكــــام الـــــقــــرار اHــــؤرخ في 29 ذي
الـقــعـدة عـام 1414 اHـوافق 10 مـايــو سـنـة 1994 واHــتـضـمن
كـيـفـيات تـطـبـيق اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 90-266 اHـؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اHــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

واHتعلق بضمان اHنتوجات واخلدمات.

اHادة اHادة 8 : : تدخل أحـكام هذا الـقرار حّـيز الـتنـفيـذ بعد
ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 14
ديسمبر سنة 2014.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزيرالصناعة واHناجموزيرالصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
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اHلحق اHلحق األولاألول

مدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونيةمدة ضمان السلع الكهرومنزلية والكهربائية واإللكترونية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة الطبخ .........................................................................................................
- أفران مدمجة .........................................................................................................
- أفران مصغرة موضوعة ...........................................................................................
- لوحات الطهي ........................................................................................................
- أجهزة الطبخ ( كهربائية وبالضغط وبالبخار وشواية ... ) ...........................................
......................................................................... ( ... rطابونات ) أفران الطهي بالغاز -
- ميكرويف .............................................................................................................
- أجهزة التبريد والتجميد والتجميد اHكثف ...............................................................
- أجهزة غسل األواني ................................................................................................
- آالت وأجهزة للغسل والتنظيف والعصر والتجفيف ...................................................
- أجهزة التلفاز ........................................................................................................
......................................... ( ... rوج ومفكك الشفرة� ) محيطيات ومستقبالت التلفاز -
..................................................... ( ... rأقراص مضغوطة ) كل أنواع قارئي من صنف -
..................................................... ( ... r4 آمبي 3 وآمبي ) كل أنواع قارئي من صنف -
- أجهزة تسخY األماكن .............................................................................................
- أجهزة تسخY اHاء ..................................................................................................
.............. ( ... rمكيف الهواء و مستخرجة الهواء ) أجهزة تكييف الهواء و/أو استخالصه -
- مكواة....................................................................................................................
- مكانس كهربائية و منظفات آلية..............................................................................
- آالت العجيـن..........................................................................................................
.................................. ( ... rمفرمة وخالط ومضرب) روبوتات  منزلية أحادية الوظيفة -
- روبوتات  منزلية متعددة الوظائف ..........................................................................
- آالت حتضير القهوة ................................................................................................
- غاليات قهوة كهربائية ............................................................................................
- غاليات شاي كهربائية .............................................................................................
- غاليات كهربائية ....................................................................................................
- محمصات اخلبــز ....................................................................................................
- لوازم الساعات ......................................................................................................
- آالت اخلياطة والغزل واألجهزة اHماثلة ......................................................................
- أجهزة التقاط الصور و كاميرات الفيديو ..................................................................
- أدوات كهربائية محمولة .........................................................................................

24

24

12

24

12

12

24

24

24

24

24

12

12

6

24

24

24

24

24

12

12

24

24

12

12

12

12

12

18

12

12



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 6 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
27 يناير سنة  يناير سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق 2
مدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبيةمدة ضمان سلع اإلعالم اآللي واHكتبية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- أجهزة التسجيل واستنساخ الصورة .........................................................................
- أجهزة تسجيل الصوت ونقله ...................................................................................
- أجهزة إعالم آلي مكتبية ..........................................................................................
- أجهزة إعالم آلي محمولة .........................................................................................
- أجهزة  العرض السمعي البصري ..............................................................................
................................ (... rالعاكس والفأرة وكاميرا ويب ) محيطيات ولوازم إعالم  آلي -
- طابعات باإلبرة أو باحلبر ........................................................................................
- طابعات بالليزر .....................................................................................................
- طابعات  متعددة الوظائف .......................................................................................
- الناسخات .............................................................................................................
........................................................... ( ... rقرص صلب) جتهيزات احلفظ لإلعالم اآللي -
- أجهزة الفاكس ........................................................................................................
- لوحات Hسية .........................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 3
مدة ضمان سلـع العنايةمدة ضمان سلـع العناية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

......................................................................... ( ... rمحلقة كهربائية) أجهزة احلالقة -

- أجهزة النتف والتجميل النسائية ............................................................................
....................................... ( ... rمجفف و�لس ومشط كهربائي) أجهزة العناية  بالشعر -

12

12

12

اHلحق اHلحق 4
مدة ضمان السلع الهاتفيةمدة ضمان السلع الهاتفية

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- هواتف نقالة بشاشة أسود وأبيض ...........................................................................

- هواتف نقالة متعددة الوسائط و/أوهواتف ذكية ........................................................

- هواتف ( ثابتة و السلكية ) ......................................................................................

12

12

12



6 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2803
27 يناير سنة  يناير سنة 2015 م م

اHلحق اHلحق 5
مدة ضمان التجهيزات واآلالتمدة ضمان التجهيزات واآلالت

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- مضخات كهربائية ..................................................................................................

- مولدات كهربائية ...................................................................................................
- محوالت و/ أو مثبتات الكهرباء ...............................................................................
- بطاريات وحاشدات (باستثناء احلاشدات التي ال تشحن ) ............................................
- أجهزة الوزن و القياس ...........................................................................................
-  أجهزة ولوازم التصليحات الصغيرة (مصقلة ومكشطة وثقابة ومنجرة آلية ... ) ...........
- أجهزة  إنذار وأجهزة مراقبة بالفيديو و هاتف داخلي .................................................
- أجهزة احلماية من احلرائق ومكافحتها .......................................................................
- لوازم احلدائق ........................................................................................................
- آالت موسيقية .......................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

اHلحق اHلحق 6
مدة ضـمان اللـعــبمدة ضـمان اللـعــب

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- ألعاب كهربائية ذات بطاريات تفوق  24 فولط ...........................................................
- ألعاب كهربائية ذات بطاريات أقل من  24 فولط .........................................................
- درجات وجتهيزات احلماية لألطفال ...........................................................................
- درجات وجتهيزات احلماية للكبار .............................................................................
- ألواح وزالجات ذات دواليب لألطفال .........................................................................
- ألعاب موجهة لألطفال األقل من  36 شهرا ...................................................................
- أرجوحات معلقة و حلقات و األرجوحات اHتوازية .......................................................
- وحدات ألعاب فيديو وملحقاتها ...............................................................................

12

6

6

12

6

6

6

12

اHلحق اHلحق 7
مدة ضمان سلع مختلفةمدة ضمان سلع مختلفة

مدة الضمان (شهر)مدة الضمان (شهر)الــســلــعالــســلــع

- سفن للترفيه  و الصيد أو أي وسيلة ترفيه بحرية أخرى ............................................
- أجهزة الترفيه والتسلية والرياضة ...........................................................................
- أجهزة قياس الضغط الشرياني ................................................................................
- أجهزة قياس السكر في الدم ....................................................................................

24

24

12

12



11 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4016

أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 19  مـحر مـحرّم عام م عام 1436 اHوافق  اHوافق 12 نوفـمـبر نوفـمـبر
سنة سنة t2014 يحد يحدّد �وذج شهادة الضمان.د �وذج شهادة الضمان.

ــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عـــــــــام 1435 اHــــــــوافــق 5 مــــــــايـــــــو ســـــــنــــــــة 2014

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجب عـــــــام 1410 اHـــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990
واHتعلّـــــق بـرقابــــة اجلــــودة وقـمــــع الغـــــشt اHعـــــدّل

tتمّـــــمHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
فـــــي 17 شــــــوّال عــــــام 1423 اHـوافـــــق 21 ديـســمــبــــــر
ســـــنـــــــــة 2002 الــــــــــذي يـــــحــــــــــدّد صالحـــــيــــــــــات وزيـــــــــر

tالتجـــــارة

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــــادى الـــثـــانـــــيـــة عـــــام 1433 اHــوافــق 6 مــــايــــو
ســنـــة 2012 واHــتـعــلّــق بــالــقــــواعــــد اHـطــبــقــــة في مــجـــال

tنتوجاتHأمـن ا

- و�قتـضـــــى اHرســـــوم التّـنفيـــــذيّ رقم 327-13
اHــؤرّخ فــــــي 20 ذي الــقــعـــــــــدة عــــــــام 1434 اHــوافـــــــق
26 سـبـتمـبــــــــر سـنــــــة 2013 الـــــذي يـحــــــدّد شـــــروط

وكــــيـــفـــيــــــــات وضـــــع ضـــمـــــــــان الـــســـلـــــع واخلـــدمــــــــات
tادّة 7 منـهHال سيّمـــــا ا tحيّـــــز التّنفيـــــذ

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرّم عــام 1435 اHــوافـــق 9 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2013
الـــذي يــــحــــدّد الـــشــــروط والــــكــــيـــفــــيــــات اHــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

tستهلكHا

- و�قتضى القـــــــرار اHؤرّخ في 29 ذي القعدة عام
1414 اHــوافق 10 مـــايـــو ســـنــة 1994 واHـــتــضـــمّـن كــيـــفـــيــات

تطبـيق اHرســــوم التّنفيذيّ رقم 90-266 اHــــــؤرّخ فــــي

25 صــــــفــر عـــــــام 1411 اHــوافـــــق 15 ســبـــتــمــبــر ســنـــــــة

tنتوجـــــات واخلدمـــــاتHتعلّــــــق بضمــــان اH1990 وا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقــــــا ألحـكــــــام اHـــــادّة 7 مـــــن
اHــرســــــوم الــتّــنـفــيــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHــــــؤرّخ فـــــي
20 ذي الـقــعـــــــدة عــــــام 1434 اHـوافـــــق 26  ســبـتــمــبــــــر

ســــــنـــــــــــة 2013 واHـــــــذكـــــــــــور أعــــــالهt يــــــهـــــــــــدف هـــــــــــذا
القـــــرار إلـــــى حتديـــــد �ـــــوذج شهـــــادة الضمـــــان.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــجـــــب أن حتـــــــرر شـهـــــــادة الـضــمــــــان
حـــســــــب الـــنـــمــــــــوذج اHـــرفــــــق بـــهــــــــذا الـــقــــــــرار وأن
يحتــــــوي علـــــى البيانـــــات الـــــواردة فـــــي اHـــــادّة 6
مـــــن اHــرســـــــوم الــتّــنـفــيـــــــذيّ رقـــــم 13-327 اHـــــؤرّخ
فــــــي 20 ذي الــــــــــقــــــــــعـــــــــــــــدة عـــــــــــــــام 1434 اHــــــــــوافــــــق 26

سبتمبـــــر سنـــــة 2013 واHذكـــــور أعـــــاله.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 3 :  : تــــــــتــــــــكـــــــــــــون شــــــــهـــــــــــــادة الــــــــضــــــــمـــــــــــــان
اHـــنـــصــــــــوص عـــلــيـــهــــــــا فــــــي اHـــــــادّة 2 أعـــــالهt مـــــن
شقt(2) Y يحتفـــــظ اHتدخــــــل بالشـــــق األول ويقـــــدم
الشق الثانـــــي لـلمقتـنـــــي الـــــذي يجـــــب أن يقدمـــــه

في حالـــــة الشكــــــوى.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــلــغــــــى أحـــكــــــــام الـــقــــــــــرار اHـــــــــؤرّخ
فـــــــي 29 ذي الــــــــقـــــــعـــــــــــــدة عـــــــــــــام 1414 اHــــــــوافـــــــق 10
مـــــايــــــــــو ســـــنـــــــــــة 1994 واHـــــتـــــضــــــــــــمّن كــــــيـــــفـــــيـــــــــــات
تــــطـــبــــيــــــق اHــــرســـــــــوم الــــتّـــنــــفــــيــــــــذيّ رقــــــم 266-90
اHــــــــــــؤرّخ فـــــي 25 صـــــــفـــــــــــــر عـــــــــــام 1411 اHــــــوافق 15
ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــــر ســــــنــــــــــة 1990 واHـــــتــــــعــــــلّق بــــــضــــــمــــــــــان

اHنتوجـــــات واخلدمـــــات.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــدخــــــل أحــكـــــــام هــــــــذا الــقــــــــرار حــيّــز
الـــتّــــنـــفـــيــــــــذ بــــعــــــــد ســـتــــــــة (6) أشـــهــــــــر من تـــاريـــــخ

نشـــــره في اجلريدة الرّسميّة.

6 :  : يـــنــــشــــــر هــــــذا الــــقــــــرار فــــي اجلـــريــــــدة اHــاداHــادّة ة 
الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائـــــــــــر في 19 مــــــــحــــــــــرّم عـــــــــــام 1436
اHوافــــق 12 نوفمبر سنة 2014.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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أوأوّل أبريل سنة ل أبريل سنة 2015 م

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

العنوان :................................................................

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

العنوان :................................................................

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي للمتدخل

اHلحقاHلحق

�وذج شهادة الضمان�وذج شهادة الضمان

تنبيه :تنبيه : يجب أن تمأل كليا البيانات احملددة في هذا النموذجt وحترر بطريقة واضحة ومقروءة.

الشق األولالشق األول

اخملصص للمتدخلاخملصص للمتدخل

اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :اHعلومات اHتعلقة باHتدخل :

االسم أو اسم الشركة :..............................................

العنوان :................................................................

رقم السجل التجاري :..............................................

الـــــعــــــنـــــــــوان اإللــــــكــــــتـــــــرونـي أو رقــم الـــــهـــــــــاتـفt عـــــــنــــــد
االقتضــاء :.............................................................

االسـم وعــنـــوان اHــمــثـل اHــكــلـف بــتــنـــفــيـــذ الــضــمـــانt عــنــد
االقتضـاء :..............................................................

اHعلومات اHتعلقة باHقتني :اHعلومات اHتعلقة باHقتني :

االسم واللقب :.........................................................

العنوان :................................................................

اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :اHعلومات اHتعلقة بالسلعة اHضمونة :

رقم وتــاريخ الــفــاتــورة أو تــذكــرة الــصــنــدوق أو قــســيــمــة
الشراء أو كـل وثيقة أخرى �اثلة :.............................

طــبـيــعــة الـســلـعــة : الــنـوع والــعالمــة والـرقم الــتــسـلــسـلي :
.............................................................................

السعر (مع احتساب كـل الرسوم) :.............................

مدة الضمان (بالشهر) :.............................................

تاريخ سريان الضمان :............................................

حرّر بـ.................... في....................

اإلمضاء واخلتم الندي

الشق الثانيالشق الثاني

اخملصص للمقتنياخملصص للمقتني



ـه٢٤٤١ ماع لاّوش٥٤٨٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م١٢٠٢ ةنس وينوي٩ 14141414

ةّيميظنت ميسارم
ماـــــع لاّوـــــش٩١ يف خّرؤــــم٤٤٢-١٢ مـــقر يذــــيفنتموــــــسرم

طورــش ددـــــحي ،١٢٠٢ ةـــــنس وـــــيام١3قــــــفاوملا٢٤٤١
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةراجتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

1٤1و5-211 ناـــــتدامـلا اــــميس ال ،روــــتسدلا ىلـــــع ءاـــنبو –
،هنم )2 ةرقفلا(

ىلوألا ىدامج5 يف خّرؤملا2٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
دـــــعاوقلا ددــــحي يذــــلا٤٠٠2 ةــــنس وــــينوـــي32 قـــــفاوــــملا52٤1 ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيراجتلا تاسرامملا ىلع ةقبطملا

ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠ مـقر نوـــناقلا ىـــــضتقمبو –
ةـــــــيامحب قــــــلعتملاو9٠٠2 ةـــــنس رـــــياربف52 قـــــفاوـــملا٠3٤1
61 ةداــملا اـميسال ،مّمتــملاو لّدــعملا ،شـــغلا عـــمقو كلــــهتسملا

،هنم

ماع نابعش٤2 يف خّرؤملا5٠-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةراـــــجتلاب قــــــلعتملاو81٠2 ةـــــنس وـــــيام٠1 قــــــفاوــــملا93٤1
،ةينورتكلإلا

يف خّرؤــملا٠73-91 مــقر يــسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
91٠2 ةنس رـبمسيد82 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ىلوألا ىداــمج لّوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

9 يف خّرؤــملا87-12 مــقر يـسائرلا موــسرملا ىـــضتقمبو –
نــمضتملاو12٠2 ةــــنس رــــياربف12 قــفاوملا2٤٤1 ماــــع بـــجر
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

3 يف خّرؤــملا93-٠9 مـــقر يذــيفنتلا موــسرـــملا ىــــــضتقمبو –
ةــباقرب قــلعتملاو٠991 ةـنس رــياني٠3 قــفاوملا٠1٤1 ماــع بـــجر
،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا

8 يف خّرؤـــــملا86٤-5٠ مــــقر يذيــــفنتلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
يذــــلا5٠٠2 ةــــنس رـــبمسيد٠1 قــــفاوملا62٤1 ماــــع ةدـــــعقلا يذ
مـــــــيلستلا لصوو ليوحتلا دنسو ةروـــتافلا ريرـــحت طورـش ددــحي
،كلذ تايفيكو ةيلامجإلا ةروتافلاو

٤1 يف خّرؤملا3٠2-21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةنس ويام6 قفاوملا33٤1 ماع ةيناثلا ىدامج
،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب

يف خّرؤملا723-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا31٠2 ةنس ربمتبس62 قفاوملا٤3٤1 ماع ةدعقلا يذ٠2
زيح تامدخلاو عـلسلا ناـمض عضو تاـيفيكو طورـش ددحي
،ذيفنتلا

5 يف خّرؤملا873-31 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا31٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا53٤1 ماع مّرحم
،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تاـيفيكلاو طورـشلا

: يتأي ام مسري

مقر نوناقلا نم61 ةداملا ماكحأل اقيبطت :ىلوألا ةّداملا
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خّرؤملا3٠-9٠
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2
.علسلا عيب دعب ام ةمدخ ميدقت تايفيكو طورش ديدحت ىلإ

ةهجوملا علسلا ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت:٢ ةّداملا
يــــتلا تالاــــحلا  يف وأ  ناـــمضلا ةرــتف ءاـــهتنا دـــعب كلــــهتسملل

.نامضلا قيبطت اهيف نكمي ال

: يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف ،دصقي:3 ةّداملا

ىلع بجي يتلا تامدخلا عومجم : عيبلا دعب ام ةمدخ
لباقمب ،كالهتسالل ةعلسلا ضرعت امدنع اهميدقت لخدتملا
،حـــيـــلصتـــلاو ،تقؤملا حـــيـــلصتـــلا تاـــمدـــخ لـــثـــم ،اـــناـــجـــم وأ

اذـكو ،لـقـنــلاو ،ةــيــنــقــتــلا ةــبــقارملاو ،بيــكرــتــلاو ،ةــناــيصلاو
.رايغلا عطق ريفوت

.قحاوللا كلذ يف امب ةلصفنملا عطقلا  لك: رايغلا عطق

صخش وأ يداصتقا نوع لك : عيبلا دعب ام ةمدخ مدقم
دــــعب اــم تاــمدخ ضرــــع هــيلإ لـــــكوي يونعم وأ يــــعيبط رــــخآ
.كلهتسملل عيبلا

ةـمدخ رـيفوت ،دروـتسملا وأ/و جتنملا ىلع بـجي:٤ ةّداملا
يطغت ةقيرطب قوسلا يـف ةـضورعملا ةعـلسلل عـيبلا دعب اـم

دعب ام ةمدخ نامض متي نأ نكميو .اهلمكأب هعيزوت ةكبش
هيلإ لكوي يونعم وأ يعيبط رخآ صخش فرط نـم عـــيبلا
 .عيبلا دعب ام ةمدخب مايقلا دروتسملا وأ/و عنصملا

عــطق رّفوت  ناــمض دروـــتسملا وأ / و عـــنصملا ىلــــع بــــجي
فقوتلا ةلاح يف ،لقألا ىلع تاوـنس )5( سمخ ةدمل راـيغلا

صاخ صن صني مل ام ،ةنيعم ةعلس داريتسا وأ جاتنإ نع
 .ىرخأ ةدم ىلع

فرــــــصت تــــــحت عــــضي نأ عـــــئابلا ىلــــــع بـــــجي:٥ ةّداملا
تامولعملا اهنم اميس الو ،ةمزاللا تامولعملا لك كلهتسملا
عــــطق رّفوتبو ،عــــيبلا دـــعب اــــم ةــــمدخ مدــــقم ةــــيوهب ةــــقلعتملا
.رايغلا
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يأب تاـــموـــلـــعملا هذـــه ىلع كلـــهـــتسملا عـــلـــطـــي نأ بجـــيو
عيبلا نكامأ يف رشنلا قيرط نع اميس الو ،ةبسانم ةليسو
 .ينورتكلإلا هعقوم ىلع وأ

مالـــــــــعإ عـــــيبلا دــــــعب اـــــم ةــــمدخ مدــــــقم ىلــــــع بــــــجي:6 ةّداملا
عــطــقـــلاو بطـــعـــلا لصأب ،حالصإلا يف عورشلا لـــبـــق ،كلـــهـــتسملا
ةجيتن ةلمتحملا راطخألاو لخدتلا ةعيبطو اهلادبتسا بجاولا
.ةيرورض ىرخأ ةمولعم يأو  حيلصتلا

ظافتحالا هنكمي هنأ كلهتسملا مالعإ اضيأ هيلع بجيو
.ةلدبتسملا رصانعلا و عطقلاب

ةميسق يفوأ  ةسياقملا يف تامولعملا هذه نيبت نأ بجي
.ةلثامم ىرخأ ةقيثو يأ يف وأ  عاديإلا

نوبزلل ةسياقم عيبلا دعب ام ةــمدخ مدــقم ملسي :7 ةّداملا
تناك اذإ ام ةلاح يف اقبسم همالعإ بجيو ،هــنم اــــهـبلط اذإ
.لباقمب ةسياقملا

ةـمدخ دــقعل ةــيساسألا رــصانعلا ةـــسياقملا ددــــحت نأ بـــــجي
ةــمدخ لـكل رـعسلاو ةـيمكلاب يـليصفتلا ناـيبلاو عيبلا دعب ام
.مدقي جوتنمو

ملسي نأ عــيبلا دـــعب اـــم ةـــمدخ مدــــقم ىلــــع بــــجي:٨ ةّداملا
لمشتو ،همتخو هعيقوت ىلع يوتحت عاديإ ةميسق نوبزلا

: ةيتألا تانايبلا اصوصخ

،ةعلسلا عاديإ خيراتو ةميسقلا مقر –

،يراجتلا هناونع وأ ةمدخلا مدقم مسا –

ينورتكلإلا ناونعلاو فتاهلا مقر ،ءاضتقالا دنعو ،ناونعلا –
،ةمدخلا مدقمل

،نوبزلا مسا –

اهعون ،ءاضتقالا دنع ،اذكو اهتمالعو ،ةعلسلا ةعيبط –
،يلسلستلا اهمقرو

،ةمدقملا ةمدخلا عون –

،ةمدخلا ةفلكت –

ةلاح نع ةمدخلا مدقم اهيدبي يتلا ةلمتحملا تاظفحتلا –
،ةعلسلا

نوكت امدنع حيلصتلل ةلكوملا ةعلسلا ضيوعت غلبم –
لودج يف ددحملا غلبملل ىصقألا دحلا نع ديزت ةعلسلا ةميق
،تاضيوعتلا

،اهعاجرتسا خيراتو ةعلسلا حالصإ اهقرغتسي يتلا ةدملا –

،ءاضتقالا دنع ،عيبلا دعب ام ةمدخب ةصاخلا طورشلا –

اذـــه نــم11 ةداـــملا يف ةدراوــــلا ماــــكحألا ىلإ رــــيشي ناــــيب –
.موسرملا

ىلــع حرــتقي نأ عيبلا دــعب ام ةــمدخ مدـــقم نـــكمي:٩ ةّداملا
.ةلمعتسم رايغ عطق مادختسا نوبزلا

ةدــــيج ةـــلاح يف ةــــلمعتسملا راـــيغلا عـــطق نوــــكت نأ بــــجي
.ةنمآو

يتلا ةعلسلا ةـبرجت عيبلا  دعب  ام ةـمدخ مدقم ىلع بــجي
.نوبزلا روضحب ،اهحيلصت مت

اهذيفنت مت عيبلا دعب ام ةمدخ يأ نوكت نأ بجي:٠١ ةّداملا
لبق ةركذت وأ ةميسق وأ ةروتافل ،ةلاحلا بسح ،رادصإ لحم
.حالصإلا نمث عفد

لجأ نم ةمدخلا مدقمل ةلكوملا ةعلسلا ربتعت :١١ ةّداملا
ةرــتف لالــخ اـــهعاجرتسا نوـــبزلا بـــلطي مل يـــتلا اـــهحيلصت

يف ددحملا ةعلسلا عاجرتسا خيرات نم ءادتبا ،)1( ةدحاو ةنس
 .اهنع ايلختم ،عاديإلا ةميسق

هنإف ،نوبزلاب يدام ررض قحل اذإ ام ةلاح يف:٢١ ةّداملا
مدـــقمل ،ةـبسانم ةــليسو يأــب وأ يـــباتك بــــلط ميدقت هـــنكمي
.هضيوعتل عيبلا دعب ام ةمدخ

يف ررضلا ضيوعتب عيبلا دـــعب اــم ةــمدخ مدـــقم مـــقي مل اذإ
بـــــــــلط مالــــــتسا خـــيرات نــــم اــــموـــي )51( رـــــــشع ةــــــســــــمـخ لـــــــجأ
اهيلع ىصوم ةلاسرب هراذعإ نوبزلل نكمي هنإف ،ضيوعتلا

ةــمدخ مدــقمل نوــكي ،ةـــلاحلا هذــه يفو ،مالـــتسالاب راـــعشإ عـــم
خــــيرات نــم ءادــتبا ،اــموي )51( رشع ةسمخ ةـلهم عيبلا دـــعب ام
قحل يذلا ررضلا ضيوعتل ،مالتسالاب راــعشإلا ىلــع عــيقوتلا

.نوبزلاب

،ةـــــــجاحلا دــــنع ،موــــسرـملا اذــــــه ماــــكحأ حــــضوت:3١ ةّداملا
ءارزوـــــلاو ةراـــــجتلاب فــــلكملا رـــــيزولا نــــم تارارــــق بــــجومب

.نيينعملا

هـــيلع بــقاعي موــسرملا اذــه ماــكحأب لالـــخإ لــــك:٤١ ةّداملا
مقر نوناقلا اميسال ،اهب لومعملا ةيعيرشتلا ماكحألل اقبط
ةنس رياربف52 قفاوملا٠3٤1 ماع رفص92 يف خرؤملا3٠-9٠
.هالعأ روكذملاو مّمتملاو لّدعملا ،9٠٠2

نيذلا عيبلا دعب ام ةـــمدخ يــــمدقم ىلـــــع بــــجي :٥١ ةّداملا
لـــــجأ يف موـــسرملا اذـــه ماـــكحأل لاـــثتمالا طاــــشن ةــــلاح يف مــــه
ةديرجلا يف هرــشن خــيرات نــم ءادـــتبا ،)1( ةدــــحاو ةــنس هاصقأ
.ةيمسرلا

ةّيــــمسّرلا ةدــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذـــــه رـــــشني:6١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وــيام13 قــفاوملا2٤٤1 ماـع لاّوــش91 يف رـــئازجلاب رّرـــح
 .12٠2 ةنس

دارج زيزعلا دبع
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مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 378 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يحـدد الـشروطq يحـدد الـشروط

والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اGـــــؤرخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اGـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واGــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اGــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اGــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
qتممGعدل واGا qتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةGبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون 04-04 اGــؤرخ في 5 جــمــادى
األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004 واGــتــعـلق

qبالتقييس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

qادة 17 منهGال سيما ا qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةGا Xتعلق بتأيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اGؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اGوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واGــتـــعــلق بـــوسم اGــنـــتــوجـــات اGــنـــزلــيـــة غــيــر

qالغذائية وعرضها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
qـــنــتــوجـــات الــغـــذائــيــة وعـــرضــهــاGـــتــعــلـق بــوسم اG1990 وا

qتممGعدل واGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اGـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اGــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واGـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اGـــواد اGــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممGعدل واGا qستوردةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اGوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
 الــــذي يــــحــــدد شــــروط مــــراقــــبــــة مــــطــــابــــقــــة اGــــنــــتــــوجـــات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكGا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 14 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
18 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م
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الهدف ومجال التطبيقالهدف ومجال التطبيق

اGـاداGـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 17 من الـقـانون
رقم 09-03 اGـــــؤرخ في 29 صـــــفــــــر عـــــام  1430 اGـــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هــذا اGــرسـوم
إلى حتــــديـــد الــــشــــروط  والـــكــــيــــفـــيــــات اGــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

اGستهلك.

2 :  : يـــــطـــــبق  هـــــذا اGـــــرســـــوم عــــلـى كل الـــــســـــلع اGــــاداGــــادّة ة 
واخلــدمــات اGــوجــهــة لالســتــهالكq مــهــمــا كــان مــنــشــؤهـا أو
XــسـتـهـلـكـGويـحـدد األحـكـام الــتي تـضـمن حق ا qمـصـدرهــا

في اإلعالم.

الفصـــل الثـــانيالفصـــل الثـــاني
اGباد» العامةاGباد» العامة

اGاداGادّة ة 3 :  :  يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :
- االدعــاء : - االدعــاء : كل عــرض أو إشــهــار يــبــX أو يــقــتـرح أو
يـفـهم منـه أن للـمـنـتـوج ¨ـيـزات خاصـة مـرتـبـطـة �ـنـشئه
وخصائـصه الغذائـيةq عـند االقتـضاءq و طـبيعـته وحتويله

qومكوناته أو كل خاصية أخرى
- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي:- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي: األغــــذيــــة
اGـــســتــعـــمــلــة فـي اGــطــاعـم واGــطــاعـم اجلــمــاعـــيــة واGــدارس
واGستشفيـات وغيرها من اGؤسسات اGـماثلة التي تقدم

qالغذاء قصد استهالكه الفوري
- اخلــصـــائص األســـاســـيــة : - اخلــصـــائص األســـاســـيــة : اGـــعـــلــومـــات الــضـــروريــة
إلرضــاء اGـسـتــهـلك بــصـفـة واضــحـة الـتي حتــمل عـلى األقل
تــــعـــريـف اGـــنــــتـــوج واGــــتــــدخل اGــــعـــني بــــعــــرض اGـــنــــتـــوج
لالســتــهالك لــلــمــرة األولى وطــبــيــعــة اGــنــتــوج واGــكــونـات
واGـعـلـومـات اGـتـعـلـقـة بــأمن اGـنـتـوج والـسـعـر ومـدة عـقـود

qاخلدمات
- اجملــال الـبـصـري - اجملــال الـبـصـري : جمـيع واجـهـات التـغـلـيف التي
�ـــكن قــراءتــهـــا من زاويــة وحــيــدة لـــلــنــظــر والـــتي تــســمح

qبينة على الوسمGبرؤية سريعة وسهلة للمعلومات ا
- اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي : - اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي :  اجملــــال الــــبــــصـــري
للـتـغلـيف األكـثر رؤيـة من أول وهـلة من طـرف اGـستـهلك
عـــنــد الــشــراءq والــذي يــســمح لـه بــالــتــعــرف اGــبــاشــر عــلى
اGـنـتـوج بـالـنـسـبـة  خلصـائـصه وطـبـيـعـته وعـنـد االقـتـضاء

qعالمته التجارية
- اجلـــــمـــــاعـــــات : - اجلـــــمـــــاعـــــات :  كـل مـــــرفق (�ـــــا فـي ذلك عـــــربـــــة أو
واجـهـة  ثابـتـة  أو متـحـركة) مـثل مـطـعم أو مطـعم جـماعي

أو مـدرسـة   أو مـسـتـشفى أو خـدمـات اGـطـاعم  تـكـون فيه
اGـــواد الـــغـــذائــيـــة مـــعـــدة لـــلـــمــســـتـــهـــلك الـــنـــهـــائي ومـــهـــيــأة

qهنيGلالستهالك وذلك في إطار النشاط  ا

- تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : - تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : الــــتـــاريـخ الـــذي يـــوضـع فـــيه
اGـنــتـوج في الـتـغــلـيف أو في الــوعـاء اGـبـاشــر الـذي يـبـاع

  qطافGفيه في آخر ا

- التـاريخ األقصى لالستهالك :- التـاريخ األقصى لالستهالك : الـتاريخ احملدد حتت
مـــســــؤولـــيـــة اGــــتـــدخـل اGـــعــــنيq الـــذي تــــكـــون بــــعـــده اGـــواد
الـسـريـعـة الـتـلف قـابـلـة لـتـشـكـيل خـطـر فـوري عـلى صـحـة
اإلنــســان أو احلـيــوان. ويــجب أن ال تـســوق اGــادة بـعــد هـذا

qالتاريخ

- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن
اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...":اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...": تــــــاريخ نــــــهـــــايــــــة األجل احملــــــدد حتت
مــســؤولــيـة اGــتــدخل اGــعــنيq الــذي تــبـقـى اGـادة الــغــذائــيـة
خالله صـاحلـة كلـيا لـلـتسـويق ومـحافـظة عـلى كل ¨ـيزاتـها
اخلــاصـــة  اGـــســـنـــدة  إلــيـــهـــا  صـــراحــة  أو ضـــمـــنـــيــاq  ضـــمن
شـروط الـتـخـزين اGـبـيــنـة إن وجـدت . ويـجب أن تـسـحب
اGـــادة الــغـــذائــيـــة من الــتـــســويـق بــعـــد هــذا األجل حـــتى لــو

qبقيت صاحلة كليا بعد هذا التاريخ

- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج :- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج : الــتـاريـخ الـذي يــصـبح
qنتوج مطابقا للوصف الذي وضع لهGفيه  ا

- التاريـخ األقصى لالستـعمال:- التاريـخ األقصى لالستـعمال: الـتاريخ احملدد حتت
مسـؤولية اGـتدخل اGعـني الذي من احملتـمل أن يفقـد بعده
اGـــنــتــوج غـــيــر الــغـــذائي خــصـــائــصه األســـاســيـــة وال يــلــبي

qشروعة للمستهلكGالرغبات ا
- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج :- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج : اسـم يـــصف اGـــنـــتـــوج وعـــنــد
Xويـكـون واضــحـا �ـا يـكــفي لـتـمـكـ qالـضـرورة اسـتـعــمـاله
اGستهـلكX من الـتعرف عـلى طبيعـته احلقيـقية وتـمييزه
عن اGـــنــتـــوجــات األخـــرى الــتـي �ــكن أن تـــشــكـل الــتـــبــاســا

qمعه
- الـبــطــــاقـــة : - الـبــطــــاقـــة : كل اســتــمــارة أو عالمــة أو صـورة أو
مـادة وصفـيـة أخـرىq مكـتـوبـة أو مطـبـوعـة أو مصـقـولة أو
مـوضوعـة أو مرسـومة أو مـطبـقة علـى تغـليف اGـنتوج أو

  qمرفقة بهذا األخير
- الـوســم الـغذائي :- الـوســم الـغذائي : وصف خلـصـائص الـتـغـذيـة Gادة

qستهلكGقصد إعالم ا qغذائية
- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات :- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات : كل مـــعــلـــومــة مـــتـــعــلـــقــة
بــاGـنــتـوج مـوجــهـة لــلـمــسـتــهـلك عــلى بـطــاقـة أو أي وثــيـقـة
أخــرى مــرفـــقــة به أو بــواســطــة أي وســـيــلــة  أخــرى �ــا في
ذلك الـطرق الـتـكنـولوجـية احلـديـثة أو من خالل  االتـصال

 qالشفهي
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- اGــــــكــــــون: - اGــــــكــــــون: كـل مــــادة أو كل مــــنــــتـــــوجq �ــــا في ذلك
qــضـافــات الــغــذائــيــة واألنـز�ــات الــغــذائــيـةGــعــطــرات واGا
اGــســتــعــمــلــة في صــنــاعــة أو حتــضــيــر مــنـتــوج آخــرq الــتي

qنتوج النهائي ولو بشكل مخففGتبقى ضمن ا

- احلـصـــة :- احلـصـــة : مـجـمـوعة أو سـلـسـلة مـنـتـوجات مـعـرفة
يحـصل عـليـهـا بطـريـقة مـعـيـنة في ظـروف ¨ـاثلـةq وتـنتج

qوخالل مـــدة إنتاج محددة Xفي مكان مع

- وضـع الـــــعالمــــة : - وضـع الـــــعالمــــة : وضـع عــــلـى الــــتـــــغــــلـــــيف أو عـــــلى
اGـنـتـوج كل عالمـة أو إشـارة أو رمـز أو سـمـة أو شـعار أو
صـورة أو بـيـان يــحـدد مـيـزة خـاصـة Gــنـتـوج  أو �ـيـزه عن

qغيره

- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا :- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا : منـتـوج مـوضوع مـسـبـقا
في تــغــلـــيف أو وعــاء لــتــقــد�ـه لــلــمــســتــهــلـك أو لــلــمــطــاعم

qاجلماعية

- الــوعــــــاء : - الــوعــــــاء : كل تــغـلــيـف مـتــصل مــبــاشــرة �ــنــتـوج
مــوجـه لــلـــتــوزيع كـــوحــدة مـــفــردةq ســـواء كــانت الـــتــعـــبــئــة
تـغــطـيـه كـلــيـا أو جــزئـيــاq ويـشــمل هــذا الـتــعـريف األوراق
اGـسـتـعـمـلـة لـلـتـعـبـئـة. و�ـكن أن يـحـتـوي الـوعاء عـلـى عدة

qوحدات أو أصناف من التعبئة عند تقد�ه للمستهلك

- اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : - اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : كـل وضع و/أو
تـــســـجــــيل يـــهـــدف إلـى إخـــفـــاء أو حـــجب أو قــــطع أو فـــصل
بـعبارات أخـرى أو بصور أو بـأي عامل متـداخلq بيانا أو

 qعبارات موضوعة على الوسم األصلي

- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد :- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد : كـل وســـيــــلــــة بـــدون
احلـضور الشخـصي واGتزامن للـمتدخل واGسـتهلكq �كن

.Xهذين الطرف Xاستعمالها إلبرام  العقد ب

4 :  : يــتم إعـالم اGــســتــهــلك عن طــريق الــوسم أو اGـاداGـادّة ة 
وضع الــعالمــة أو اإلعـالن أو بــأي وســيــلــة أخــرى مــنــاســبــة
عنـد وضع اGنـتوج لالسـتـهالك ويجب أن يـقدم اخلـصائص

األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا اGرسوم.

qـــرســـومGــــادّة ة 5 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام هــــذا اGــــاداGا
تـــطــبـق عـــلى اGـــنـــتـــوجــات اGـــعـــروضـــة  لـــلـــبـــيع عن طـــريق

تقنيات االتصال عن بعدq القواعد اآلتية :  

1) تقـدم الـبـيـانـات اإلجـباريـة اGـنـصـوص عـلـيـها  في
هــذا اGـرســومq بــاســتــثـنــاء تــــــلك اGــتــعـلــقــة �ــدة صالحــيـة
اGنتـوجاتq  قـبل إتمام الـشراء وتـظهر عـلى دعامـة البيع
عن  بعدq حيث ترسل بـأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة

  qعنيGتدخل اGبوضوح من طرف ا

2) تقدم كل البيانات اإلجبارية  وقت التسليم.

ال تــطــبق األحـــكــام احملــددة في الــنــقــطــة 1 أعالهq عــلى
XـــوزعــGـــقـــتــرحـــة لـــلــبـــيع عن طـــريق اGـــواد الــغـــذائـــيــة اGا

اآلليX أو في محالت جتارية آلية.

اGاداGادّة ة 6 :  : تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة
أو تصحيح البيانات على الوسم.

غير أنهq وباستـثناء بعض البيانات اإللزامية وفي
حـالــة نــسـيــان بــيـان أو عــدة  بــيــانـات في األصـلq �ـكن أن
تـــتم إعـــادة مـــطـــابـــقـــة هـــذه الـــبـــيـــانـــات بـــواســـطـــة الـــطـــرق

اGعتمدة حتت رقابة اGصالح اGكلفة بقمع الغش.

 حتـدد كــيـفــيـات تــطـبــيق الـفــقـرة 2 أعالهq بـقـرار من
الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش .

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـجب أن حتـرر الـبـيـانـات اإللـزامـيـة إلعالم
اGـسـتـهــلك بـالـلــغـة الـعـربـيــة أسـاسـا وعـلى ســبـيل اإلضـافـة
�كن استـعمال لـغة أو عـدة لغات أخـرى سهـلة االستـيعاب
لدى اGـستـهلك وتـسجل فـي مكـان ظاهـر وبـطريـقـة مرئـية

ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. 

الفصل الثـــــالثالفصل الثـــــالث
اGــــواد الغــــذائيةاGــــواد الغــــذائية

القسم األولالقسم األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : تــــطـــــبق أحـــــكــــام هــــذا الـــــفــــصل عـــــلى اGــــواد
الـــغـــذائــيـــة ســـواء كــانـت مــعـــبـــأة مــســـبـــقــا أم الq واGـــوجـــهــة

للمستهلك أو للجماعات.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : يــجب أن يــحــمـل تــغــلــيف اGــواد الــغــذائــيــة
اGـعــبـأة مـسـبــقـا واGـوجـهــة لـلـمـســتـهـلك أو لـلــجـمـاعـاتq كل

اGعلومات اGنصوص عليها في هذا اGرسوم .

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : يــــجب أن تــــكـــون اGــــواد الــــغـــذائــــيـــة غــــيـــر
اGـعـبـأة مـسـبـقــا واGـعـروضـة لـلـبـيع عـلى اGـسـتـهـلك مـعـرفـة
على األقل بواسطة تـسمية البـيع مدونة على الفتة أو أي
وســيــلـــة أخــرى بــحــيـث ال يــدع مــوقـــعــهــا أي مــجـــال لــلــشك

بالنسبة للمادة اGعنية.

اGاداGادّة ة 11 :  : عندما تـوضع بيانات اGواد الـغذائية على
بــطــاقــةq يــجـب أن تــثــبت هــذه األخــيـــرة بــطــريــقــة ال �ــكن

إزالتها من التغليف. 

عــنــدمـا يــكــون الـوعــاء مــغـطى بــالــتـغــلــيفq يـجب أن
تــظــهـر كـل الـبــيـانــات اإللــزامـيــة عــلى هـذا األخــيــر أو عـلى
بـــطـــاقــة الـــوعــاء الـــتي يـــجب أن تـــكــون مـــقـــروءة  في هــذه

احلالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف. 
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القسم الثانيالقسم الثاني
البيانات اإللزامية للوسمالبيانات اإللزامية للوسم

اGـاداGـادّة ة 12 :  : تـتـضـمن اGـعـلـومـات حـول اGـواد الـغـذائـية
اGـــــــنـــــــصــــــوص عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا فـي اGــــــادة 9 أعـالهq مـع مـــــــراعــــــاة
االســـتـــثــــنـــاءات اGــــذكـــورة  فـي هـــذا الــــفـــصـلq الـــبــــيـــانـــات

اإللزامية للوسم اآلتية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
3) الــكــمــيــة الــصــافــيـــة اGــعــبــر عــنــهــا حــسب الــنــظــام

qتري الدوليGا
4) الــتــاريخ األدنـى لــلــصالحــيــة أو الــتــاريخ األقــصى

qلالستهالك
q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) االسم أو الـتـسـمـيـة الـتــجـاريـة والـعالمـة اGـسـجـلـة

وعـــنــــوان اGـــنـــتج أو اGـــوضـب أو اGـــوزع أو اGـــســـتـــورد إذا
qادة مستوردةGكانت ا

7) بـــلــــد اGـــنـــشــــأ و/أو بـــلــــد اGـــصـــدر إذا كــــانت اGـــادة
qمستوردة

8) طــريـقـة االسـتـعــمـال واحـتـيـاطــات االسـتـعـمـال في

حـــالــة مــا إذا كـــان إغــفــالـه ال يــســمـح بــاســتـــعــمـــال مــنــاسب
qللمادة الغذائية

9) بـــــيـــــان حــــصـــــة الـــــصـــــنع و/أو تـــــاريخ الـــــصـــــنع أو

qالتوضيب
10) تـاريخ الـتـجـميـد أو الـتـجـمـيـد اGكـثف بـالـنـسـبة

qعنيةGللمواد الغذائية ا
11) اGــكـونــات واGــواد اGــبــيــنـة فـي اGـادة 27 من هـذا

اGـــرســــوم  ومـــشـــتــــقـــاتــــهـــا الــــتي تــــســـبـب حـــســــاســـيـــات أو
حساسيات مـفرطة والتي استعـملت في صنع أو حتضير
اGــادة الـغــذائـيــة ومــازالت مـوجــودة في اGــنـتــوج الـنــهـائي

qولو بشكل مغاير
q12) الوسم الغذائي

13) بـيان " نـسبـة حجم الـكحـول اGكـتسب" بـالنـسبة

لـــلــــمــــشـــروبــــات الــــتي حتــــتــــوي عـــلـى أكـــثــــر من 1,2 % من
qالكحول حسب احلجم

qعنيةG14) مصطلح "حالل" للمواد الغذائية ا

15) إشــــارة إلــى  رمــــز إشـــعــــاع األغـــذيـــة  احملـــدد في

اGلحق  الثالث من هـذا اGرسوم مصحوبا بأحد البيانات
اآلتية : 

"مؤين أو مشع" عندمـا تكون اGادة الغـذائية معاجلة
باألشـعـة األيـونـيـة ويـجب أن يـبـX مـبـاشـرة بـالقـرب  من

اسم الغذاء.

حتـدد شـروط وكــيـفـيــات وضع بـيــان "حالل" اGـذكـور
XكلفGالوزراء ا Xفي النـقطة 14 أعاله بقرار مشـترك ب
بـــحــمـــايــة اGــســـتــهـــلك وقــمع الـــغش والــصـــنــاعـــة والــفالحــة

والصحة والشؤون الدينية.

اGاداGادّة ة 13 :  : عنـدما حتـتوي اGـادة الغـذائيـة على مـحلّى
أو عـدة مــحـلــيــاتq يـجب أن تــتــبع تـســمــيـة الــبــيع بـبــيـان
"منتوج محـلّى بدون إضافة سكر".  وعندما حتتوي اGادة
الـغـذائـيـة في آن واحـد عـلى سـكـر مـضـاف ومـحـلّى أو عـدة
مـحـلـيـات يـجب أن تـتــبع بـبـيـان "مـنـتـوج مـحـلى ومـسـكـر

جزئيا".

اGاداGادّة ة 14 :  : يجـب أن يقـدم الوسم الـغذائي اGـعلـومات
اGتعلقة �ضمون العناصر اGغذية للمواد الغذائية. 

حتدد الـكـيـفـيـات اGـطـبـقـة في مـجـال الوسـم الغـذائي
XـكلفGالوزراء ا Xـواد الغذائـية بقـرار مشتـرك بGعلى ا
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلك وقـــمع الــــغش والـــصـــحـــة والـــفالحـــة

والصناعة. 

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن جتــــمـع الــــبــــيــــانــــات اGــــتــــعــــلــــقــــة
بـــتـــســمـــيـــة اGـــادة وبــالـــكـــمـــيــة الـــصـــافـــيــة فـي نــفـس اجملــال

البصري الرئيسي.
اGـاداGـادّة ة 16 :  : في حـــالـة القـارورات الـزجـاجـيـة اGـوجـهة
إلعــادة االســتــعـمــال واGــطـبــوعــة بـطــريــقـة يــتــعـذر مــحــوهـا
والـــتي ال حتـــمل ال بـــطـــاقـــة وال خـــتـــمــا وال مـــعـــلـــقـــةq تـــكــون

البيانات اآلتية فقط إلزامية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
qـــادة 27 أدنــاهGـــذكــــورة في اGـــواد اGـــكـــونــــات واG3) ا
ومــشـــتــقــاتـــهــا الـــتي تــســـبب حــســـاســيـــات أو حــســـاســيــات
مـفـرطـة واGـستـعـمـلـة في صـنع أو حتـضيـر اGـادة الـغـذائـية
والــتي تــبــقى مــوجـودة فـي اGـنــتــوج الــنـهــائي ولــو بــشـكل

qمغاير
q4) الكمية الصافية

5) الــتـاريـخ  األدنى لـلــصالحــيـة أو الــتــاريخ األقـصى
qلالستهالك

q6) الوسم الغذائي
7) بيان احلصة و/أو تاريخ الصنع.

qـادّة ة 17 :  : بـاســتـثـنـاء الـتـوابل واألعــشـاب الـعـطـريـةGـاداGا
يجب أن ال يتضـمن وسم الوحدات الصغيرة التي حتتوي
عـلى الـتـغـلـيـفـات أو األوعـيـة الــتي تـقل مـسـاحـتـهـا الـكـبـرى
عن عـشــرين ســنـتــيـمــتـرا مــربـعـا (20 سم 2 ) إال الـبــيـانـات

اGتعلقة �ا يأتي :
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qتسمية البيع للمادة الغذائية -
qالكمية الصافية -

- الــتـــاريخ األدنى لـــلــصـالحــيـــة أو الــتـــاريخ األقــصى
لالستهالك.

يـجب أن توضع الـبـيـانـات اإللزامـيـة األخـرى لـلوسم
اGــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 12 أعاله عــــلى الــــتــــغـــلــــيف

الشامل.
القسم الثالثالقسم الثالث

تسمية بيع اGادة الغذائيةتسمية بيع اGادة الغذائية
18 :  : يـــجب أن تـــبـــX تــســـمـــيـــة الــبـــيع لـــلـــمــادة اGــاداGــادّة ة 
الـغـذائـيـة طـبـيـعــتـهـا بـدقـة ويـجب أن تـكـون خـاصـة ولـيس

عامة.
إذا  حـدد  الـتـنـظـيم  الـتـسـمـيـة  أو الـتـسـمـيـات الـتي
تعطى  لهذه اGادة الـغذائيةq فيجب استعمال واحدة منها
عـلى األقل وإذا لم توجد فتـستعمل الـتسميـات اGنصوص

عليها في اGواصفات  الدولية.    
في حــالــة عـــدم وجــود مــثل هـــذه الــتــســمـــيــاتq يــجب
اســتـعــمـال تــسـمــيــة مـعــتـادة أو شــائـعــة أو عـبــارة وصـفــيـة

مالئمة من شأنها  أن ال تؤدي إلى تغليط اGستهلك.  
�ـكن اسـتعـمـال تسـمـيـة " مخـتـرعـة" أو "خيـالـية" أو
تسـمـيـة "الـعالمـة " أو" تـسـمـيـة جتـاريـة" بـشرط أن تـرفق

بإحدى التسميات اGبينة في الفقرتX 2 و3 أعاله. 

19 :  :  يــجب أن يــحـــمل الــوسم في نــفس مــكــان اGـاداGـادّة ة 
تسمية البـيع للمادة أو بالقرب منـها مباشرةq العبارات
أو مـــجــمـــوعــة الـــعــبــارات  الـــضــروريـــة  لــتـــفــادي  تــغـــلــيط
اGستهـلكq واGتعـلقة بـالطبيـعة والشـروط الدقيـقة لصنع
الـغــذاءq �ـا فــيه مــحـيط تــعـبــئـتـه وطـريــقـة عــرضه وكـذلك

احلالة التي يوجد فيها أو نوع اGعاجلة التي خضع لها.

القسم الرابعالقسم الرابع
الكمية الصافيةالكمية الصافية

اGـاداGـادّة ة 20 :  : يـعـبـر عن بـيـان الـكـمـيـة الـصـافـيـة لـلـمـواد
الغذائية حسب النظام الدولي اGتري بـما يأتي :

- قـــيـــاســـات  احلـــجم بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيــة
qالسائلة

- قـــيـــاســـات الـــوزن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة
qالصلبة

- الـــوزن أو احلــــجم بــــالـــنـــســــبـــة لـــلــــمـــواد الـــغــــذائـــيـــة
qالعجينية أو اللزجة

- عــدد الــوحــدات بــالـنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الـتي
تباع بالقطعة.

عــنـــدمــا تـــعــرض مـــادة  غــذائـــيــة  صـــلــبـــة  داخل وسط
ســائل لـلـحــفظq يـبــX أيـضـا الــوزن الـصــافي اGـقـطــر لـهـذه
اGادة الـغـذائـيـة. ويـقـصـد بـالـوسط الـسـائلq اGـاء واحملالـيل
اGـائية من السـكر واGلح أو عـصير الفـواكه واخلضرq فقط
في  حـالــة الـفـواكه أو اخلـضــر اGـصـبـرةq أو اخللq وحـده أو

مركبا.

اGــاداGــادّة ة 21 :  : حتــديـــد الــكــمـــيــة الــصـــافــيــة غـــيــر إلــزامي
بالنسبة للمواد الغذائية :

- الــقــابــلـة لــفــقــدان مــعـتــبــر في حــجــمــهـا أو كــتــلــتــهـا
qشتريGوالتي تباع بالقطعة أو توزن أمام ا

- الـتي تـقـل كـمـيــتها الصـافية عن خمـسة غرامات
(5 غ) أو خـــمـــســـة مـــيـــلـــيـــلـــتـــرات (5 مل) مـــا عـــدا الـــتـــوابل

qواألعشاب العطرية
- الــتي تـــبــاع بـــالــقـــطــعـــةq بــشــرط أن تـــكــون الـــقــطع
واضـحـة الـرؤيـة وسـهـلـة الـعـد من اخلـارج أو إن تـعـذر ذلك

يبX ذكرها على مستوى الوسم.
حتدد قائـمة اGواد الـغذائيـة اخلاضـعة لفـقدان معـتبر
في حـجـمهـا أو كتـلـتهـاq عـند االقـتضـاءq بـقرار من الـوزير

اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
اGاداGادّة ة 22 :  : عنـدما يكـون التـغلـيف اGسـبق مكـونا من
تغليفX أو عدة تغليفات فردية حتتوي على نفس الكمية
من نـفس اGـادة الـغـذائـيةq يـكـون حتـديـد الـكـمـيـة الـصـافـية
بــذكـر الـكــمـيـة الــصـافــيـة احملـتــواة داخل كل تـغــلـيف فـردي

وعددها الكلي.
غير أن هذه البـيانات ليست إلـزامية إذا كان العدد
الـكلي لـلـتـغلـيـفـات الفـرديـة واضح الرؤيـة وسـهل الـعد من
اخلارجq ويـكون على األقل بـيان الكـمية الـصافيـة احملتواة
داخل كـل تــــغـــــلـــــيف فـــــرديـــــا وواضــــحـــــا و�ــــكـن رؤيـــــته من

اخلارج.   
عنـدما يتكـون التغـليف اGسـبق من تغلـيفX أو عدة
تغـليفـات فردية حتتـوي على نفـس الكميـة من نفس اGادة
الــغــذائــيــة والــتـي ال تــعــتــبــر كــوحــدات لــلــبــيعq يــشــار إلى
الـكـمـيـة الـصـافـيـة بـذكـر الـكـمـيـة الـصـافـيـة الـكـلـيـة والـعدد

الكلي للتغليفات الفردية. 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
اGكوناتاGكونات

اGــــاداGــــادّة ة 23 :  :  تــــشـــمـل قـــائــــمـــة اGــــكــــونـــات ذكــــر جــــمـــيع
مــكـونــات اGـادة الـغــذائـيــة حـسب الــتـرتــيب الـتــنـازلي في
وزنها األصلي اGدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه

اGادة.
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تسبق هذه القـائمة ببيان مـناسب مكون من عبارة
" مكونات" أو "يتضمن: ...".     

عـــنــــدمـــا يـــتــــشـــكـل مـــكـــون مــــادة غـــذائــــيـــة نـــفــــسه من
مكـونX أو أكـثرq يـجب أن يوضع هـذا اGكـون اGركب  في
Xقـوس Xـكـونـات  مـتبـوعـا بـقائـمـة مـوضوعـة بـGقـائـمة  ا
من مـــكــــونـــاتـه اخلـــاصـــةq يــــشـــار إلــــيـــهـــا حــــسب الـــتــــرتـــيب

التنازلي حلجمها.
عـنـدمـا يـسـتـعـمل مـنـتـوج مـعـالج بـأشـعـة كـمـكـون في

مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة اGكونات.

اGاداGادّة ة 24 :  : عـنـدمـا تـشيــر تسمـيـة أو وسم اGادة إلى
qادةGوجود مكون أو عدة مـكونات ضرورية لتمييز هذه ا
يــجب بــيــان كـــمــيــتـــهــا إال إذا اســـتــعــمــلت  هــذه اGــكــونــات
بنـسب ضـئـيـلة حـيث تـعـتـبـر هذه األخـيـرة في هـذه احلـالة

كمكون لهذه اGادة.
عندما يكـون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في
الـتــنـظـيـم الـوطـني أو فـي اGـواصـفــة الـدولـيــة وكـان يـدخل
بـــنـــســـبـــة خـــمـــســـة  بـــاGـــائــة (5 %) عـــلى األقل في تـــركـــيب
اGــنـــتـــوجq فـــمن غـــيــر الـــضـــروري الـــتــصـــريـح بــاGـــكـــونــات
اGـشــكـلـة له إال إذا تـعـلق األمـر بـاGــضـافـات الـغـذائـيـة الـتي

تؤدي وظيفة تكنولوجية في اGنتوج النهائي.

25 :  : تــــعـــفى اGـــواد الـــغـــذائــــيـــة اآلتـــيـــة من ذكـــر اGــاداGــادّة ة 
مكوناتها : 

1) الـفـواكه واخلضـر الـطـازجة الـتي لم تـكن مـوضوع

qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
2) اGــيــاه الــغـازيــة الــتي تــظــهــر في تــســمــيــتــهــا هـذه

qاخلاصية
3) خـل الـتـخـمــيـر احملـصل عـلــيه حـصـريــا من مـنـتـوج

qأساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر
4) األجـبـان والـزبـدة واحلـلـيب والـقـشـدة اخملـمـرةq في

حـالـة مـا لم تـضف إلى هـذه اGـواد إال اGـنـتـوجـات الـلـبـنـيـة
واألنـــز�ـــات وتــربـــيــة اجلـــســـيــمـــات اجملــهـــريـــة الــضـــروريــة
لـصنـعهـا أو إالّ اGلح الـضـروري لصـنع األجبـان ماعـدا تلك

qالطازجة أو الذائبة
5) اGــواد الـــغــذائـــيــة الـــتي ال حتــتـــوي إالّ عــلـى مــكــون
واحــد بـشــرط أن تـكـون تــسـمــيـة اGـادة الــغـذائــيـة مـطــابـقـة
السم اGــكـون أو �ــكن أن تـســمح بــتـحــديـد طــبـيــعـة اGــكـون

دون أي لبس.

اGــاداGــادّة ة 26 :  : حتـــدد قـــائـــمـــة اGــكـــونـــات  الـــتي يــجب أن
تـــعــX"بـــاسم خـــاص" أو "اسـم الــصـــنف" فـي اGــلـــحق األول

بهذا اGرسوم.
غــيـــر أن دهن الـــبــقـــر يــجب أن يـــصــرح بـه بــاســـمــهــا

اخلاص.

27 :  : يــــجب أن تــــوضع عـــلـى الـــوسـم وبـــوضـــوح اGــاداGــادّة ة 
اGـــواد واGــــكـــونـــات الـــغـــذائـــيــــة اGـــعـــروفـــة بـــتـــســــبـــبـــهـــا في

احلساسيات أو احلساسيات اGفرطة.
حتدد قائمـة هذه اGواد واGكونـات في اGلحق الثاني

بهذا اGرسوم.
وحتــX هــذه الـقــائــمـة بــقــرار مــشـتــرك بــX الـوزراء
اGـــكـــلــــفـــX بـــحـــمـــايـــة اGـــســــتـــهـــلك وقـــمـع الـــغش والـــصـــحـــة

والفالحة.

اGاداGادّة ة 28 :  :  يجب أن يصـرح باGاء اGضـاف في قائمة
اGكـوناتq إال إذا كـان هو نـفسه جـزءا من اGكـونq ال سيـما
نــقــيع اGــلح أو شـــراب الــســكــر أو احلــســاء الــذي يــدخل في

تركيبة الغذاء.
ال يـــــذكــــــر في الــــــوسم  اGــــــاء أو اGــــــكـــــونــــــات األخـــــرى

اGتبخرة أثناء الصنع.

القسم السادسالقسم السادس
تعريف احلصـة وتاريــخ الصنــعتعريف احلصـة وتاريــخ الصنــع

اGاداGادّة ة 29 :  : لتـحـديد احلـصةq يـجب أن يحـمل كل وعاء
لـلــمــادة الــغــذائــيـة بــيــانــا مــرســومـا أو عـالمـة غــيــر  قــابــلـة
لـلمـحـو مشـفـرة أو واضحـة تـسـمح �عـرفـة مصـنع اإلنـتاج

وحصة الصنع.
حتـــدد حـــصـــة الـــصـــنع بــــبـــيـــان يـــتـــضـــمن إشـــارة إلى

تاريخ الصنعq وتسبق هذه اإلشارة بعبارة "حصة".
يــــــعـــــرف  تــــــاريـخ الـــــصــــــنع بــــــيـــــوم الــــــصـــــنـع أو يـــــوم
الــتــوضـيب أو يــوم الــتــجـمــيــد اGــكـثـف بـالــنــســبـة لــلــمـواد
الــغــذائـــيــة  اجملــمــدة جتـــمــيــدا مــكــثـــفــا أو بــيــوم الـــتــجــمــيــد

بالنسبة للمواد الغذائية اجملمدة.

اGــاداGــادّة ة 30 :  : تـــعــفى من اإلشـــارة إلى الــبـــيــان اGـــتــعــلق
بــــرقم احلــــصــــة عــــلى مــــســــتـــوى الــــوسـمq اGـــواد الــــغــــذائــــيـــة
الـســريــعـة الــتــلف الــتي  تـقـل مـدة صـالحـيــتــهـا الــدنــيـا عن
ثالثــة (3) أشــهــر أو تـــســاويــهــا بــشـــرط أن يــكــون الــتــاريخ
األدنى لـلصالحـيـة أو التـاريخ  األقـصى لالستـهالك مـبيـنا

بصفة واضحة وبالترتيبq باليوم والشهر على األقل  .

القسم السابعالقسم السابع
التاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالكالتاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالك

اGاداGادّة ة 31 :  : يسبق التاريخ األدنى للصالحية بعبارة :
- " من اGستـحسن استهالكه قـبل ............." عندما

 qيتضمن التاريخ اإلشارة إلى اليوم
- " من اGــسـتـحـسن اسـتـهالكه قـبل نـهـايـة ......." في

احلاالت األخرى.
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يــجـب أن تــكــمـل الــبــيـــانــات اGــنـــصــوص عــلـــيــهــا  في
الـفقرة أعالهq إمـا بالتـاريخ ذاته وإما باإلشـارة إلى اGكان

الذي  توجد فيه على الوسم.
يـتــكـون الـتـاريـخ  من اإلشـارة بـوضـوح وبــالـتـرتـيب

إلى  اليوم والشهر والسنة.
غــيــر أنهq بــالــنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الــتي تــكـون

صالحيتها : 
- أقل مـن  ثالثــــة (3) أشــــهــــر أو تـــــســــاويــــهــــاq تـــــكــــفي

qاإلشارة إلى اليوم والشهر
- أكــــثــــر من ثـالثـــة (3) أشــــهــــرq تــــكــــفي اإلشــــارة إلى

الشهر والسنة.
يــــــجب أن يـــــــظــــــهــــــر عـــــــلى الـــــــوسم كـل شــــــرط خــــــاص
بـــتـــخـــزين اGـــادة الـــغـــذائــــيـــة إذا كـــانت صالحـــيـــة الـــتـــاريخ

مرتبطة بها.

اGاداGادّة ة 32 :  : مع مـراعاة  األحـكام  التي تـفرض بـيانات
أخــرى لــلــتـاريـخq فــإن ذكـر الــتــاريخ األدنـى لــلـصـالحــيـة أو

التاريخ األقصى لالستهالك غير مطلوب في حالة :
- الـفـواكه واخلـضـر الــطـازجـة الـتي لم تـكن مـوضـوع

     qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
- اخلـمـور واGـشـروبـات الـكـحـولـيـة واخلـمـور اGـزبدة
واخلمور اGعطرة واGواد اGماثلة  احملصل عليها من فواكه
أخـرى غـيـر الـعـنب وكـذا اGـشـروبـات اGـصـنـعـة من الـعـنب

     qأو عصير العنب
- اGـشروبـات احملتويـة على نـسبة 10 % أو أكـثر من

qفي حجمها qالكحول
- مــنـتــوجـات اخملــابــز أو احلـلــويـاتq الــتي  تــسـتــهـلك
عــادة  بــحــكم طــبــيــعــتــهــا  في حــدود 24  ســاعــة من  تــاريخ

 qصنعها
qاخلل -

qلح من النوعية الغذائيةGا -
qالسكر في حالة صلبة -

- اGـنـتـوجـات السـكـريـة اGـتـكونـة من الـسـكـر اGـعـطر
qلونGو/أو ا

- علك اGضغ ومنتوجات ¨اثلة للمضغ.

33 :  : يــــســـتــــبـــدل الــــتـــاريـخ األدنى لــــلـــصالحــــيـــة اGــاداGــادّة ة 
بـــالــــتـــاريخ  األقـــصـى لالســـتـــهـالك في حـــالــــة اGـــنـــتـــوجـــات
الـغـذائـيـة الـسـريـعـة الـتـلف والـتي �ـكن بـعـد مـدة أقل من
ثـالثـــة (3) أشــــهــــر أن تــــشــــكل خــــطــــرا فــــوريــــا عــــلـى صــــحـــة

اإلنسان.

يـسـبق الـتــاريـخ األقــصـى لالســتــهـالك بـالــعــبـارة
" الـتاريخ األقـصى لالستـهالك ..........." أو "يـستـهلك إلى
غــــايـــــة ........" ويــــجب أن تـــــتــــبع إمـــــا بــــالــــتـــــاريخ  ذاته أو

باإلشارة إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر واحتماال إلى السنة.
تــتــبـع هــذه الــعــبــارات بــوصـف شــروط احلــفظ الــتي

يجب مراعاتها. 
القسم الثامنالقسم الثامن

تاريــخ التجميد والتجميد اGكثفتاريــخ التجميد والتجميد اGكثف

اGـاداGـادّة ة 34 :  : في حـالـة اGـنـتـوجـات الـغـذائـيـة اجملـمدة أو
اجملـــمـــدة جتـــمـــيـــدا مـــكـــثـــفـــاq يـــســـبق تـــاريـخ الـــتـــجـــمـــيــد أو
التجميد اGـكثف بالعبارة " مادة أو مـواد غذائية مجمدة

أو مجمدة جتميدا مكثفا........." .
ويـجب أن تـتــبع إمـا بــالـتـاريخ ذاته وإمــا  بـاإلشـارة

إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر والسنة.

القسم التاسعالقسم التاسع
طريقــة االستعمـــالطريقــة االستعمـــال

اGاداGادّة ة 35 :  : يجب أن حتتـوي البطاقةq من أجل ضمان
اســتـــعـــمـــال جــيـــدq عـــلى طـــريـــقــة االســـتـــعــمـــال �ـــا في ذلك

التعليمات إلعادة تشكيل بعض اGنتوجات  الغذائية.
تـكـون اإلشـارة إلى احـتـيـاطـات االسـتـعـمـال إلـزامـية
qواد الغذائـية اجملمدة أو اجملمدة جتـميدا مكثفاGفي حالة ا
عـلـى أنه يـجـب أن ال يـعــاد جتــمـيــدهــا ثـانــيــة بـعــد أن يـزال

عنها التجميد.

القسم العاشرالقسم العاشر
االدعـــاءاتاالدعـــاءات

اGـــــاداGـــــادّة ة 36 :  : يـــــجـب أن ال يـــــوصف أو يــــــقـــــدم أي غـــــذاء
بـطــريــقــة خــاطــئـة أو مــضــلــلــة أو كــاذبـة أو مـن احملـتــمل أن
يثيـر انطبـاعا خاطـئا بـخصوص نـوعه بطريـقة تؤدي إلى

تغليط اGستهلك. 
يـجب أن ال تـكـون االدعـاءات اGـسـتـعـمـلـة علـى الوسم

وعرض اGواد الغذائية اGوضوعة حيز االستهالك:
qغير صحيحة أو غامضة أو مضللة -

- تـثـيـر شـكـوكـا فـيــمـا يـتـعـلق بـاألمن و/أو تـطـابـقـهـا
qغذائيا مع مواد غذائية أخرى
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qادة غذائيةG فرطGتشجع أو تسمح باالستهالك ا -
- تـوحي بــأن تـغـذيـة مـتـوازنــة ومـتـنـوعـة ال �ـكن أن

qغذية بكمية كافيةGتوفر كل العناصر ا
qغير مبررة -

- تشير إلى تـغييرات في الوظائـف اجلسمية التي
�ـــكـن أن تـــثـــيـــر مـــخـــاوف عـــنـــد اGـــســـتـــهـــلك إمـــا في شـــكل

qنصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية
- تـشـير إلى خـصـائص وقـائيـة أو عالجـيـة لألمراض
الــبـشـريــةq بـاسـتــثـنـاء اGــيـاه اGـعــدنـيـة الــطـبـيــعـيـة واGـواد

الغذائية اGوجهة لتغذية خاصة.

الفصـــل الرابـــعالفصـــل الرابـــع

اGنتوجات غير الغذائيةاGنتوجات غير الغذائية

اGـــــاداGـــــادّة ة 37 :  : تـــــطـــــبـق أحـــــكــــــام هـــــذا الــــــفـــــصـل عـــــلـى كل
اGـنـتـوجـات غـيـر الــغـذائـيـة سـواء كـانت أداة أو وسـيـلـة أو
جـــهــازا أو آلــة أو مـــادة مــوجــهــة لـــلــمــســتـــهــلك الســتـــعــمــاله

اخلاص و/  أو اGنزلي.

اGاداGادّة ة 38 :  : زيادة على البيانات اإلجبارية اGنصوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع والـتــنـظـيم اGــعـمـول بــهـمـاq يـجب أن
يـشمل  اإلعـالم اGتـعـلق بـاGنـتـوجات غـيـر الـغذائـيـة حسب

طبيعتها وطريقة عرضهاq البيانات اإلجبارية  اآلتية :

 q1) تسمية  البيع للمنتوج

2) الـكـمـيـة الـصـافيـة لـلـمـنـتـوجq اGعـبـر عـنـهـا بـوحدة
qتري الدوليGالنظام ا

3) االسـم أو عـــنــوان الـــشـــركـــة أو الـــعالمـــة اGـــســـجـــلــة

وعـنوان اGـنـتج أو اGـوضب أو اGـوزع أو اGـستـورد عـنـدما
qنتوج مستورداGيكون ا

4) بــلــد اGـنــشــأ و/أو اGـصــدر عــنـدمــا يــكـون اGــنــتـوج
qمستوردا

qنتوجG5) طريقة استعمال ا

q6) تعريف احلصة أو السلسلة و/ أو تاريخ اإلنتاج

q7) التاريخ األقصى لالستعمال

qتخذة في مجال األمنG8) االحتياطات ا

qنتوج وشروط التخزينG9) مكونات ا

qتعلقة باألمنGطابقة اG10) عالمة ا

11) بيـان اإلشارات والـرموز التـوضيـحيـة لألخطار

اGذكورة في اGلحق الرابع بهذا اGرسوم.
�كن أن توضع طـريقـة االستـعمال اGـنصـوص علـيها
في الـنــقـطـة 5 أعالهq عــلى بـطــاقـة اGـنــتـوج أو تـرفق داخل

تغليفه.

اGـاداGـادّة ة 39 :  : يــجب أن يــحــتــوي وسم اGــنـتــوجــات غــيـر
الـغذائيـة اخلاضعـة للـرخصة اGـسبقـة اGنـصوص علـيها في

التنظيم اGعمول به على مراجع الرخصة.

اGاداGادّة ة 40 :  : يجب أن تـختلف تـسمـية البـيع للمـنتوج
عـن الــعـالمــة الـــتـــجـــاريــة أو عـالمــة الـــصـــنع أو الـــتــســـمـــيــة
اخلـيــالـيـةq ويــجب أن تـسـمح لــلـمـســتـهـلك �ــعـرفـة طــبـيـعـة

اGنتوج بدقة.

اGـــــــــــاداGـــــــــــادّة ة 41 :  : يـــــــــــجـب أن يــــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي اإلعـالم حـــــــــــول
االحتيـاطات اGتـخذة الستـعمال اGـنتوجـات غير الـغذائية
عـــــلى الــــتــــحــــذيـــــرات اGــــتــــعــــلــــقــــة  بـــــاألخــــطــــار اGــــرتــــبــــطــــة

باستعمالهاq حسب طبيعتها واالستعمال اGوجهة إليه.

اGــــاداGــــادّة ة 42 :  : يــــجــب أن جتـــمـع الــــبــــيـــانــــات اGــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـعالمـة و/أو تــسـمـيــة بـيع اGـنــتـوج والـكــمـيـة الــصـافـيـة
وعـالمــة اGـــطـــابــقـــة في نـــفس اجملـــال الـــبــصـــري الـــرئـــيــسي

للوسم.

اGــاداGــادّة ة 43 :  : يـــعــبـــر بــاإلشـــارة عن الـــكــمـــيــة الـــصــافـــيــة
لـلـمـنـتـوجq حـسب طـبـيـعـتهq طـبـقـا لـلـنـظـام اGتـري الـدولي

كما يأتي :
qمقاييس احلجم بالنسبة للمنتوجات السائلة -

- مقايـيس الوزن بالـنسبـة للـمنتـوجات الصـلبة أو
qالعجينية

- عـــدد الــوحــدات بــالــنــســـبــة لــلــمــنــتـــوجــات اGــبــيــعــة
بالقطعة.

- كل قياس آخر خاص .

44 :  : يـــجب أن تــــكـــون الــــبـــيــــانـــات اإلجــــبـــاريـــة اGــاداGــادّة ة 
اGــتــعـلــقــة بــالـعالمــة واGــنــشـأ مــنــقــوشـة أو مــوضــوعــة عـلى

اGنتوجq حسب طبيعتهq بطريقة يتعذر محوها.

q45 :  : في إطـــار حتـــديـــد احلـــصـــة أو الـــســـلـــســـلـــة اGــاداGــادّة ة 
qــنـتـوج غــيـر غـذائيG يــجب أن يـحــمل كل حـاو أو تـغــلـيف
تـســجــيال مــنــقــوشــا أو عالمــة يـتــعــذر مــحــوهـاq فـي صـورة
رمـز أو بـطـريـقـة واضـحة تـسـمح بـتـحـديـد مـصـنع اإلنـتاج

واحلصة اGصنوعة.
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حتــدد احلــصـة أو ســلــسـلــة الــتـصــنــيع بـإشــارة تــشـمل
مرجع تاريخ الصـنعq وتسبق هذه اإلشارة بـعبارة "حصة
أو سلـسلـة". ويـحدد تـاريخ الصـنع بـاليـوم والشـهر وسـنة

اإلنتاج. 

اGــــــاداGــــــادّة ة 46 :  : يـــــــجـب أن يـــــــســـــــبق الـــــــتـــــــاريـخ األقـــــــصى
لالستعمالq حسب طبيعة اGنتوج واستعمالهq بعبارة :

- لالســــتـــعــــمــــال قــــبل.......مع اإلشــــارة إلى الــــشــــهـــر
qعندما تكون مدة االستعمال أقل من 24 شهرا qوالسنة

- لـالســــتـــعــــمــــال قــــبل نــــهــــايــــة .......مع اإلشــــارة إلى
السنةq عندما تكون مدة االستعمال أكثر من 24 شهرا.

يــجب أال يــوضع اGــنــتــوج قــيــد االســتــهالك بــعــد هـذا
التاريخ.

اGـاداGـادّة ة 47 :  : تـوضع بـيـانـات الـوسم اGـذكـورة في اGـادة
38 أعالهq إمــا عــلـى بــطــاقــة مــثــبــتــة جــيــدا عــلى الــتــغــلــيف

وإمـــا بــطــريـــقــة الـــطــبـع اGــبـــاشــر عــلـى الــتـــغــلـــيف أو عــلى
اGنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.

اGاداGادّة ة 48 :  : يجب عـلى اGتـدخلـX إعالم اGسـتهـلك بكل
اGـــعــــلـــومـــات اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألخـــطـــار عــــلى الـــصـــحـــة واألمن

اGرتبطة باستعمال اGنتوج.

يجـب أن تبـX هـذه اGعـلـومـات في دليـل االستـعـمال
وفي طـــريــقـــة االســـتــعـــمــال وكـــذا عـــلى الـــتــغـــلــيـف أو عــلى

اGنتوج نفسه.

اGــــاداGــــادّة ة 49 :  : في حــــالــــة االســــتــــحــــالــــة  عــــمــــلــــيــــا لــــذكــــر
اGعلومات اإلجبـارية على التغليفq وباستثناء البيانات
اGـنــصـوص عـلـيـهـا في الـنـقــاط 1 و2 و3 و7 و11 مـن اGــادة
38 أعـالهq يـــجـب أن يــــشــــار فــي هـــذا الـــتـــــغـــلــــيف إلـى أن

بـاقي اGـعلومات موجودة في الدليل اGرفق. 

اGـاداGـادّة ة 50 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
باGـواد غـيـر الـغـذائـيةq عـنـد احلـاجـةq بـقـرارات من الـوزير
اGـكـلف بـحمـايـة اGسـتـهـلك وقمـع الغش و/ أو بـاالشـتراك

   .XعنيGمع الوزير أو الوزراء ا

الفصـــل  اخلــــامسالفصـــل  اخلــــامس
اخلــــدمــــــاتاخلــــدمــــــات

اGـاداGـادّة ة 51 :  : تـطــبق أحــكـام هــذا الــفـصل عــلى اخلــدمـات
اGقدمة للمستهلك �قابل أو مجانا.

qسـتـهلكG52 :  : يجب عـلى مـقدم اخلـدمـة إعالم  ا اGاداGادّة ة 
عـن طـــريـق اإلشـــهـــار أو اإلعـالن أو بـــواســــطـــة أي طــــريـــقـــة
أخـرى مـنـاسـبـةq بـاخلدمـات اGـقـدمـة والـتـعـريـفـات واحلدود
احملتملة للمـسؤولية التعاقديـة والشروط  اخلاصة بتقد�

اخلدمة.   

اGــــاداGــــادّة ة 53 :  : يــــجب عــــلـى مــــقــــدم اخلــــدمـــــةq قــــبل إبــــرام
الــعـقــدq إعالم اGـســتـهــلك بـاخلــصـائص األســاسـيــة  لـلــخـدمـة

اGقدمة.
في حـالة عدم وجـود عقد مـكتوبq يـطبق هذا اإللزام

قبل بداية تنفيذ اخلدمة اGقدمة. 

اGــاداGــادّة ة 54 :  : يـــجب عـــلى مــقـــدم اخلـــدمــة أن يـــضع حتت
تـصرف اGستـهلكq  بصفـة واضحة ودون لبسq اGـعلومات

اآلتية :
- االسم أو عــنـوان الــشــركـة والــعــنــوان واGـعــلــومـات

qاخلاصة �قدم اخلدمات
- الشروط العامة اGطبقة على العقد.

اGـــــادة اGـــــادة 55 :  : يــــــجـب عــــــلـى مـــــقــــــدم اخلـــــدمــــــة أن يـــــعـــــلم
qحسب طـبـيـعـة اخلـدمة qالئـمـةGبـكل الـوسـائل ا qسـتـهـلكGا

باGعلومات اآلتية :

1) اسم مقدم اخلدمـة ومعلومـاته اخلاصة وعنوانه أو
إذا تــعـلق األمــر بــشـخص مــعـنــوي عــنـوان شــركـتهq  ومــقـر
شـركــته وعــنـوان اGــؤسـســة اGـســؤولــة عن اخلـدمــة إذا كـان

        qمقدم اخلدمة شخصا آخرا

2) رقم الـــقـــيـــد في الـــســـجل الـــتــجـــاري أو في ســـجل
qالصناعة التقليدية واحلرف

3) رقم وتـــاريخ الـــرخــصـــة واسم وعـــنـــوان الــســـلـــطــة

      qقننةGالتي سلمتها بالنسبة للنشاطات ا

q4) تكاليف النقل والتسليم والتركيب

q5) كيفيات التنفيذ والدفع

q6) مدة صالحية العرض وسعره

7) اGــدة الـــدنــيــا لـــلــعـــقــد اGـــقــتـــرحq عــنــدمـــا يــتـــضــمن

   qتزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة

qتعلقة بالضمانG8) البنود ا

9) شروط فسخ العقد.

اGــاداGــادّة ة 56 :  : تــمــنع كـل مــعــلــومـــة أو إشــهــار كــاذب  من
شأنهما إحداث لبس في ذهن اGستهلك.
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اGـاداGـادّة ة 57 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
بـــاخلــدمـــاتq عــنـــد احلــاجــةq بـــقــرارات مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بحـمـاية اGـسـتهـلك وقـمع الغش و/ أو بـقـرار مشـترك مع

   .XعنيGالوزير أو الوزراء ا

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اGـاداGـادّة ة 58 :  : يــجب أن يـحـتـوي اإلعالم  اGــتـعـلق بـاGـواد
األولـيــة اGـوجـهــة لإلنـتــاج والـتـحــويل والـتــوضـيب أو لـكل
اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــهـــــني آخـــــر غـــــيـــــر ذلـك اGـــــوجه مـــــبـــــاشـــــرة

للمستهلكq على البيانات اإلجبارية اآلتية :

qنتوجG1) تسمية ا

2) الــكـمــيـة الــصـافــيــةq اGـعــبـر عــنـهــا بـوحــدة الـنــظـام
qتري الدوليGا

3) االسم أو عــــنــــوان الـــشــــركـــة والــــعالمــــة اGــــســـجــــلـــة
qنتوج  مستورداGستورد  إذا كان اGنتج أو اGوعنوان ا

4) اGـــــنــــــشـــــأ أو مـــــكــــــان اGـــــصـــــدر إذا كــــــان اGـــــنـــــتـــــوج
qمستوردا

q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) تــــعــــريـف احلــــصــــة والـــــســــلــــســـــلــــة و/أو مــــخـــــتــــلف

الــتـــواريخ (اإلنـــتـــاجq احلــد األقـــصى لـالســتـــهالك....)q عـــنــد
qاالقتضاء

7) عبارة " حالل "q للمنتوجات اGعنية.

يجب أن توضع الـبيانات اGذكـورة في النقاط 1 و2
و3 و6  مـباشرة  علـى التغلـيف و�كن أن تدرج الـبيانات

األخرى  في الوثائق اGرفقة بالبضاعة.
qـعــروضـة غـيــر مـعـبـأةGـواد األولــيـة اGعـنـدمــا تـكـون ا
فــــإن الــــبــــيــــانــــات اإلجـــبــــاريــــة اGــــذكــــورة أعالهq تــــدرج في

الوثائق اGرفقة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 59 :  : ال تـــــطـــــبق أحــــــكـــــام  هـــــذا اGـــــرســـــوم عـــــلى
اGنتوجات اGقتناة : 

qقايضة احلدوديةGفي إطار ا -
- مبـاشرة لالسـتهالك اخلـاص Gسـتخـدمي الشـركات

 qأو الهيئات األجنبية
- مـن قـــبل مـــحالت الــــبـــيع احلـــر وخـــدمـــات اإلطـــعـــام
وشــــركــــات الــــنـــقـل الــــدولي لــــلــــمــــســــافـــريـن واGــــؤســــســـات
الـــفــــنـــــدقــــيـــة والــــســــيـــاحـــيـــة اGــــصـــنـــفـــة والــــهالل األحـــمـــر
اجلــــزائـــري واجلـــمــعــيـــات والــهـــيــئــات اGـــمــاثـــلــة اGــعـــتــمــدة

 qقانونا

- من قــبل اGــتــعــامــلــX االقــتــصــاديــX الســتــعــمــالــهم
اGهني اخلاص. 

 يــــجب أن حتــــتــــوي هــــذه اGــــنــــتـــــوجــــات عــــلى الــــوسم
اGطابق لتنظيم لبلد اGنشأ أو بلد اGصدر.  

اGـاداGـادّة ة 60 :  : �ـنع استـعـمال كل بـيـان  أو إشارة أو كل
تسـمية خـياليـة  أو كل طريـقة تقـد� أو وسم وكل أسلوب
لإلشــهـار أو الــعــرض أو الــوسم أو الــبـيـع من شــأنه إدخـال
لــــبـس في ذهـن اGــــســـتــــهــــلـكq ال ســــيــــمــــا حــــول الــــطــــبــــيــــعـــة
والــتـــركـــيـــبــة والـــنـــوعــيـــة األســـاســـيــة ومـــقـــدار الــعـــنـــاصــر
األساسـية وطريـقة الـتناول وتـاريخ اإلنتـاج وتاريخ  احلد

األقصى لالستهالك والكمية ومنشأ أو  مصدر اGنتوج.
كـــمــا �ـــنـع كل بـــيــان يـــرمـي إلى الـــتــمـــيـــيـــز اGـــفــرط

Gنتوج على حساب منتوج ¨اثل آخر.
اGـاداGـادّة ة 61 :  : تـمـنع احليـازة أو الـعـرض للـبـيع أو الـبيع
qـصــالح اخملــتــصـةGأو الــتـوزيـع اجملـاني بــدون رخــصــة من ا

للمنتوجات :
qرسومGالتي ال يتطابق وسمها مع أحكام هذا ا -

- الــتـي تــخــــزن في ظـــروف غـــيـــر مــطـــابــقـــة لــتـــلك
اGـــقــررة عــلـى وســمـــهـا أو عــلـى كل ســنــد آخــر  يــسـتــعــمل

للمنتوجات أو اخلدمات.
اGــاداGــادّة ة 62 :  : كـل إخالل بــأحــكــام هـــذا اGــرســوم  يــعــاقب
عـلـيـه طـبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنــظـيم اGـعـمـول بــهـمـاq السـيـمـا
أحكـام القـانون رقم 09 - 03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430

اGوافق  25 فبراير سنة 2009 واGذكور أعاله. 
اGاداGادّة ة 63 :  :  تلغى أحكام :

- اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-366 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الـــثــاني عــام 1411 اGــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990
واGـــتــعـــلق بـــوسم اGـــنــتـــوجــات اGـــنـــزلــيـــة غــيـــر الـــغــذائـــيــة

qوعرضها
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-367 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اGـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واGــتـعــلق بـوسم  اGــنــتـوجــات الـغــذائـيــة وعـرضــهـاq اGــعـدل

واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 64 :  :  تـدخل أحـكـام هـذا اGـرسـوم حيـز الـتـنـفـيذ
بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 65  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجــزائـر في 5 مــحــرّم عــام 1435 الــموافق
9 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

الزيوت اGكررة ما عدا زيت الزيتون

اGواد الدسمة اGكررة

خـلـيط الـدقـيق اGـتـحــصل عـلـيه من صـنـفـX أو عـدة أصـنـاف
من احلبوب

نـشــاء ونـشـويـات غــيـر مـحـولــX ونـشـاء ونـشــويـات مـحـولـة
بطريقة فيزيائية أو إنز�ية (1)

كل أصــنـاف األســمــاك عـنــدمــا يـكــون الـســمك يــشـكـل مـكــونـا
Gادة غذائية أخـرىq بشرط أن ال تنسب التسمية وعرض

هذه اGادة إلى صنف معX  من السمك

كل أنـواع حلوم الـدواجن في حالة مـا إذا كانت هـذه األخيرة
تشـكل مكـونا لغـذاء آخر بشـرط أن ال يشـير وسم وعرض

هذا الغذاء إلى نوع خاص  من حلم الدواجن

كل أصـــنــاف اجلــ® عــنــدمـــا يــشــكل اجلــ® أو خـــلــيط األجــبــان
مـكونا Gـادة غذائيـة أخرى شرط أن ال يـشير وسم وعرض

هذه اGادة الغذائية إلى نوع معX من اجل®

كل الـتــوابل ومـسـتــخـلص الــتـوابل الـتي ال تــتـعـدى 2 % من
الوزن في اGادة الغذائية

كل الـنـبــاتـات أو أجــزاء مــن النـبــاتــات الـعــطــريـــة التــي
ال تتعدى 2 % من الوزن في اGادة الغذائية

 "زيت" تتمم :
q"حسب احلالة "نباتية" أو "حيوانية q إما بوصف -
- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.

يجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيني بوصف 
" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا ".

"شحم" أو "مادة دسمة" تتمم :
- إما بوصف حسب احلالة "نباتي" أو حيواني"

- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع بيان شحم هيدروجيني بوصف 

" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا " 

" دقيق" يـتـبع بـتـعـداد أصنـاف احلـبـوب احملـصلـة مـنـهـا وهذا
حسب الترتيب التنازلي ألهمية الوزن

" نشاء ونشويات"

" سمك" q " أسماك"

" حلم الدواجن"

" ج®" q " أجبان"

" توابل" أو "خليط التوابل"

"نــبــات عـطــري" أو " نــبــاتـات عــطــريــة" أو " خـلــيط نــبــاتـات
عطرية"

.Xكون أن يشمل الغلوتGأصله النباتي اخلاص عندما �كن لهذا ا X(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعي

اGلحق األولاGلحق األول
مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص 

باستثناء اGكونات اGرقمة في اGلحق  الثاني لهذا اGرسومq �كن تسمية اGكونات التي تنتمي ألحد أصناف اGواد
الغذائية اGذكورة أدناه والتي تدخل في تركيب اGادة الغذائيةq  باالسم الوحيد لهذا الصنف بدال  من االسم اخلاص.
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

كل حتضـير من أسـاس العلك واGـستعـمل في صنع الـعلك األساسي
لعلك اGضغ

كل أصناف السكاروز

دكستروز خال من اGاء أو أحادي التموه دكستروز

شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع اGاء

مسحوق اخلبز بكل أنواعه

كل بروتينات احللـيب ( اجلبنX وأمالح اجلبنX وبروتينات الل®
ومصل الل®) وخليطهم

زبدة الكاكاو اGضغوطة q إيكسبالغ أو اGكررة 

كل الفواكه اGصبرة التي ال تتعدى 10 %  من وزن اGادة  الغذائية

كل خليط اخلضر الذي ال يتعدى 10 %   من وزن اGادة الغذائية

كل أنواع اخلمور

"علك أساسي"

"سكر"

"دكستروز "

"شراب الغلوكوز"

"مسحوق اخلبز

"بروتينات احلليب"

"زبدة الكاكاو"

"فواكه مصبرة"

"خضر"

"خمر"

اGلحـــق األول (تابع)اGلحـــق األول (تابع)

اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
اGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسيةاGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسية

أو احلساسية اGفرطةأو احلساسية اGفرطة
1 - احلبوب احملـتويـة على الـغلـوتq X السـيمـا القمح
والـشــيـلم  والــشـعـيــر واخلـرطــال واخلـنـدروس و الــكـامـوت
أوساللــتـهــا اGــهـجــنــة واGـنــتــوجـات اGــعـدة أســاســا من هـذه

احلبوب باستثناء :

- شـراب الـغـلـوكـوز اGـعـد أســاسـا من الـقـمحq �ـا في
q(1) ذلك دكستروز

q(1) عد أساسا من القمحGمالتود كسترين ا -

qعد أساسا من الشعيرGشراب الغلوكوز ا -

qقطرات الكحوليةGحبوب مستعـملة في صناعة ا -
�ا فيها الكحول اإليثيلي من أصل فالحي.

2 - الـــقـــشـــريـــات و اGـــنــــتـــوجـــات اGـــعـــدة أســـاســـا من
qالقشريات

qعدة أساسا من البيضGنتوجات اG3 -  البيض و ا
4 - األسماك و اGنتوجات اGشتقة منها q باستثناء :
- جيال تX السمك اGـستعملة كدعامة Gستحضرات

qالفيتامينات أو الكاروتنويدات
- جــيـال تــX الــســمك  أو غـــراء الــســمك اGـــســتــعــمــلــة

كعامل  تصفية في اجلعة واخلمر.
5 - الـفول السـوداني و اGنتـوجات اGعـدة أساسا من

qالفول السوداني
qعدة أساسا من الصوجاGـنتوجات اG6 - الصوجا وا

ماعدا :
q(1) كرر كلياGزيت ودسم الصوجا ا -

(1) )  و اGنتوجات اGشـتقةq في حالة مـا إذا كان  التحويل الـذي خضعت له q من غير احملتـمل أن يرفع مستوى احلـساسية اGقـيّم من طرف السلطة
الصحية اGؤهلة للمنتوج األساسي اGشتقة منه.
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- التـوكوفـيروالت اخملتـلطـة طبيـعيا q (SIN 306) دي
-ألـــفــــا - تـــوكــــوفـــيــــرول طـــبــــيـــعي و أســــتـــات دي- ألــــفـــا -
تــــوكــــوفــــيــــريـل  طــــبــــيــــعـي  و ســــكــــســــيــــنــــات  دي - ألــــفــــا-

qشتقة من الصوجاGتوكوفيريل  طبيعي ا
- فــيــتــوســتـيــروالت واســتــيــرات الــفــيــتــوســتــيـرول

qشتقة من الزيوت النباتية للصوجاGا
- اســــــتـــــــيــــــر الــــــســــــتــــــانــــــول الــــــنــــــبــــــاتـي اGــــــنــــــتـج من

السيتروالت اGشتقة من الزيوت النباتية للصوجا.
7- احلــلـيب و اGــنـتــوجـات اGــعـدة أســاسـا من احلــلـيب

(�ا في ذلك الالكتوز) باستثناء : 
- مــصـل الــلـــ® اGــســـتـــعــمل فـي تــصـــنــيـع اGــقـــطــرات
q الكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي من أصل فالحي

- اللكتيتول .
8 - الـــــــفـــــــواكـه ذات الـــــــقــــــــشـــــــرة ال ســـــــيــــــــمـــــــا الـــــــلـــــــوز
(أميڤدالوس كـميونيس . ل) والبـندق (كوريلوس أفالنا)
واجلــــوز (جــــوڤـــلـــونــس ريـــجــــيـــا) و جـــــوز الــــكــــاجــــو (أنــــا
كــارديـوم أوكـسـيـدونتــال) و الـجـوز األمــريكــي [كــاريا
إلــيـــــنــــوانـــزس k . koch  (wangenh) ] و جــوز  الــبــرازيل

(بروتوليتيا إكـسيلزا)q الفستق (بيستاسيا ڤيرا) وجوز
اGـــاكــادامـــيـــا أو الــكـــويــنـــسالن (مـــاكـــادامــيـــا تــرنـــيـــفــولـــيــا)
واGـنــتــوجــات اGـعــدة أســاسـا مـن هـذه الــفــواكه بــاسـتــثــنـاء
الــفــواكـه ذات الــقــشــرة اGـــســتــعـــمــلــة لـــصــنــاعـــة اGــقــطــرات
qالكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي ذي أصل فالحي

9- الـــــكـــــرافـس و اGـــــنـــــتــــوجـــــات اGـــــعـــــدة أســـــاســـــا من

q الكرافس
q عدة أساسا من اخلردلGنتوجات اG10- اخلردل و ا

11- حبـوب السـمسم  واGـنتوجـات اGعـدة أساسا من

q حبوب السمسم
12- األنـهيدريـد سولـفيـروسولـفيتـات بتـركيـز أكثر

من  10 مــــلغ/ كــــلغ أو 10 مــــلغ/ لــــتــــر حــــسب  SO2 الــــكــــلي
لـــلـــمــنـــتــوجـــات اGــعـــروضـــة اجلــاهـــزة لالســـتــهالك أو اGـــعــاد

q نتجGطبقا لتعليمات ا qتشكيلها
13- الــــتـــــرمس و اGــــنـــــتـــــوجــــات اGـــــعــــدة أســـــاســــا من

qالترمس
14- الــــرخـــويــــات واGــــنـــتــــوجــــات اGـــعــــدة أســـاســــا من

الرخويات.

اGلحـــق الثالثاGلحـــق الثالث
رمز االشعاع العاGي لألغذيةرمز االشعاع العاGي لألغذية
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qــوتGــنـــتـــوج الـــذي  �ــكـن  أن يــســـبب  أخـــطـــارا  حـــادة أو مــزمـــنـــة وحــتـى اGا
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGــــنـــتــــوج الـــذي �ــــكن أن يــــســـبـب أخـــطــــارا  حـــادة أو مــــزمـــنــــة  وحــــتى اGـــوت
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGـنــتـوج الــذي �ـكن أن يــســبب أخـطــارا مـحــدودة اخلـطــورةq بـاالســتـنــشـاق أو
االبتالع أو اختراق اجللد.

منتوج غير قابل لـلتآكل �كن أن يسبب تفاعال التهابيا مع االتصال الفوري
أو الطويل أو اGتكرر مع اجللد أو األغشية اخملاطية.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة كبيرة.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة.

منتوج �كن أن يدمر األنسجة احلية عند مالمسته لها.

منتوج �كنه االنفجار حتت تأثير لهب أو صدمة شديدة.

خطير على البيئة

مـنــتـوج يـطــلق حـرارة مــرتـفــعـة بــاالتـصــال مع مـواد أخــرى ال سـيـمــا مع اGـواد
القابلة  لاللتهاب.

+T : سام جدا

T : سام

Xn : ضار

Xi : مهيج

         

+F  : شديد االلتهاب

F : سهل االلتهاب

C : متآكل

E : متفجر

N :  خطير على البيئة

O : مشتعل

اGلحـــق الرابعاGلحـــق الرابع
اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطاراإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 9  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 14 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة r2016 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد شـــــروطد شـــــروط
وكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــةوكــيـــفـــيــات وضع بـــيـــان "حالل" لـــلــمـــواد الـــغــذائـــيــة

اHعنية.اHعنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف
rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جــمـــادى الــثــانـــــيــة عــــام 1410 اHــوافــق أول يـــنــايـــر
rســــنــــة 1990 الــــذي يــــحــــدّد صـالحــــيـــــات وزيــــــر الــــفالحـــــــة

rتمّـمHعـدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-452 اHؤرّخ
في 9 جــــمــــادى األولى عـــــام 1412 اHــــوافــق 16 نـــوفــــمـــبـــــر
سنـة 1991 واHتـعلّـق باHـفتشـيات البـيطـريــة في اHراكـز

rاحلـدوديـة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-69 اHـؤرّخ
في 24 شـــوّال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHــتــضــمّن إنــشــاء اHــعــهــد اجلــزائــري لــلــتــقـيــيـس وحتــديـد

rتمّـمHعدّل واHا rقانونـه األساسي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التّجـارة
- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 05-464 اHـؤرّخ
في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافـق 6 ديسـمبـر سنـة 2005

rتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اHؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقـةHتعلّق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-467 اHؤرّخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدّد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــصــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفيـاتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-203 اHؤرّخ
في 14 جـــمــــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــــام 1433 اHــــوافــق 6 مــــايـــــو
سـنـــة 2012 واHـتــعـلّـــق بـالــقـــواعــد اHــطـبــقـــة فــي مـجـــال

rنتـوجــاتHأمـن ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في23 جـــمـــادى الـــثـــانـــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايــــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشـري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اHؤرّخ
في5 مـحرّم عام 1435 اHـوافق 9 نـوفـمبـر سـنـة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدّد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعدة عام 1435 اHوافق 27 غـشت سنـة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 15 جـــــمــــــادى األولـى عــــــام 1435 اHـــــوافــق  17 مــــــارس
ســنــة 2014 واHــتــضــمّن اHــصــادقــــة عــلى الــنــظـــام الــتـقــني

r"واد الغذائية "حاللHتعلقة باHالذي يحدّد القواعد ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 12 (النـقـطة 14)
من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 13-378 اHـؤرّخ في 5 مـحـرّم
rــذكــور أعالهHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 واHعـام 1435 ا
يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلـى حتــديـــد شــروط وكـــيــفـــيــات وضع

بيان "حالل" للمواد الغذائية اHعنية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : الــبــيـــان "حالل" هــو عـالمــة جــمـــاعــيــة حتــدد
�يـزاتهـا وكذا شـروط منـحهـا من طرف الـهيـئة الـوطنـية
اHـكــلـفـــــة بـالــتـقــيـيــــسr طـبــقــــا لــلـتــشـريـــع والــتـنــظـيـــم
اHعمــــول بهمــــاr بعـــد أخذ رأي الـلجنـة اHنصوص عـليها

في اHادّة 7 أدناه.

3 :  : ال يــــرخــــص بـــــوضـــع بـــــيــــــــان "حـــالل" إالّ اHــــاداHــــادّة ة 
لــلــمــــواد الــغــذائـيـــــة الــتـــي تــسـتــجـــــيب لـلــمــتـطــلــبــــات
احملـــــــددة فـــي أحــــكــــــام هـــــــذا الـــقـــــــرار وكـــذا الــــتـــنــــظـــيم

اHعمول بـه.

4 :  : يـجب أن يثـبت وضع بـيان "حـالل" بشـهادة اHاداHادّة ة 
مـــطــابـــقــة "حـالل" صــادرة عن الـــهــيـــئــة الـــوطــنـــيــة اHـــكــلـــفــة

بالتقييس .

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : حتـــدد قــــائـــمــــة اHـــواد الــــغـــذائــــيـــة اHــــعـــنــــيـــة
بــــإلــــزامــــيــــة وضع الــــبــــيـــان "حـالل" من طــــرف "الــــلــــجــــنـــة"

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

تـنـشـر قـائـمــــة اHواد الـغـذائـيـة اHـعـنـيـة علـى اHواقع
اإللـــكـــتـــرونـــيــة الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــوزارات اHــكـــلّـــفـــة بـــحـــمـــايــة
اHــســتــهــلك وقـــمع الــغش والــشــؤون الــديــنــيــة والــصــنــاعــة
والـفالحة والـصحة وبـأي وسيـلة أخـرى منـاسبـة. كمـا أنها
مـتــوفـرة عـلى مـسـتـوى الــهـيـئـات واHـؤسـســات الـعـمـومـيـة

اHذكورة في النقطة (ب) من اHادّة 8 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــجب أن تـــكـــون شـــهـــادة اHـــطــابـــقـــة "حالل"
لــلــمــواد الــغــذائــيــة اHــســتــوردة صــادرة من طــرف هــيــئــات
مؤهلـة في بلدان مـنشئـها ومعـترفا بهـا من طرف الـلجنة

اHنصوص عليها في اHادّة 7 أدنـاه.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــنـــشــــأ لــــدى الـــوزارة اHــــكــــلـــفــــة بــــحـــمــــايـــة
اHــســتــهــلك وقــمـع الــغش جلــنــة وطــنــيــة Hــتــابــعــــة اإلشــهـاد
ووضــع الـــعالمـــــة "حالل" لــلـــمــــواد الـــغـــذائـــــيــة اHـــعــنـــــيــة

الـتي تدعى في صلب النص "اللجنـة".

تــــكـــــلّف الـــــلـــــجــــنـــــة بــــالـــــدراســــة وإبـــــداء الــــرأي عـــــلى
اخلصوصr فيما يأتي :

- إجــــراءات اإلشــــهــــاد "حـالل" طــــبــــقــــــا ألحــــكــــــام هـــذا
الـــقــــرارr وكـــذا الـــتــــنـــظـــيـم اHـــعـــمــــول به في مــــجـــال اHـــواد

r"الغذائـية "حالل

- طلبات االعـتراف بالشـهادات "حالل" الصادرة من
rطرف هيئات اإلشهاد األجنبية
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وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

- طــلــبــات االعــتــراف اHــتـــبــادل مع هــيــئــات اإلشــهــاد
"حالل" األجنبـية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــتــشـــكـل الــلـــجــنـــة الــتي يـــرأســهـــا الــوزيــر
اHكلّف بحماية اHستهلك وقمع الغش أو �ثله من :

أ) بعنوان الوزارات :أ) بعنوان الوزارات :

- �ـــــــثـــل عـن الـــــــــوزيــــــــــر اHـــــــكــــــــلـف بـــــــالـــــــشـــــــــؤون
rعضـوا rالدينــية

rعضوا rكلف بالفالحةHثـل عن الوزير ا� -

rعضوا rكلف بالصناعةHثـل عن الوزير ا� -

- �ثـل عن الوزير اHكلف بالصحةr عضوا.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية اآلتية :

rعضوا rثل عن اجمللس اإلسالمي األعلى� -

rعضوا rثل عن الهيئة اجلزائرية لالعتماد� -

- �ـــثـل عن اHـــعـــهـــد الـــوطـــني اجلـــزائـــري لـــلـــمـــلـــكـــيـــة
rعضوا rالصناعـية

- �ــــثل عـن اHـــركــــز اجلـــزائــــري Hـــراقــــبـــة الــــنـــوعــــيـــة
rعضوا rوالـرزم

rعضوا rثل عن معهد باستور باجلزائر� -

rعضوا rركز الوطني لعلم السمومHثل عن ا� -

- �ثل عن اHعهد الوطني للطب البيطريr عضوا.

�ــكن الـلّــجــنـة أن تــسـتــعـY بــأي شــخص قـادر بــحـكم
كفاءته على تنويرها في أداء أعمالها.

تــــقــــــوم الــــلّــــجـــنــــــة بـــإعــــــداد نـــظـــــامـــهـــــــا الــــــداخـــلي
وتصـادق علـيه.

9 :  : يــعــيّن أعــضــاء الــلّـجــنــة �ــقــرر من الــوزيـر اHـاداHـادّة ة 
اHـــكــلّف بـــحــمـــايــة اHــســـتــهــلـك وقــمع الـــغشH rــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلـة لـلـتـجــديـدr بـنـاء عـلى اقــتـراح من الـسـلـطـة

التي يتبعونها.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : تــدخل أحــكـام هــذا الــقــرار حــيّـز الــتــنــفــيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة.

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 14
يونيو سنة 2016.
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ةراجتلا ةرازو

٩٣٤1 ماــع مّرـــحـــم٨٢ يفخرؤم كرــــــتشم يرازو رارــــــق
تايفيكلا ددحي ،٧10٢ ةنس ربوتكأ٩1 قفاوملا
داوملا ىلع يئاذـــغــــلا مسوــــلا لاــــجــــم يف ةــــقــــّبــــطملا
.ةــيئاذغلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةراجتلا ريزو ّنإ

،مجانملاو ةعانصلا ريزوو

،يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحالفلا ريزوو

،تايفشتسملا حالصإو ناكسلاو ةحصلا ريزوو

يف خرؤملا3٤2-٧١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
٧١٠2 ةــــــــــنس تشغ٧١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٥2
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا93-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠99١ ةنس رياني٠3 قفاوملا٠١٤١ ماع بجر3
،ممتملاو لدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب

خرؤملا3٥٤-2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا32٤١ ماع لاوش٧١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا9٧3-١١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١١٠2 ةنس ربمفون١2قفاوملا23٤١ ماع ةجحلا يذ٥2 يف

حالصإو ناــــكسلاو ةـــــحصلا رـــــيزو تاـــــيـــــحالص ددـــــحـــــي يذـــــلا
،تايفشتسملا

خرؤملا3٠2-2١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
2١٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا33٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٤١ يف

،تاجوتنملا نمأ لاجم يف ةقبطملا دعاوقلاب قلعتملاو

خرؤملا8٧3-3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ربمفون9 قفاوملا٥3٤١ ماع مرحم٥ يف

كلـــــــــــهتســــــملا مالعإب ةــــقلعــــتــــملا تاـــــيــــفيكلاو طورشلا ددحي
،هنم٤١ ةداملا اميس ال

خرؤملا١٤2-٤١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٤١٠2 ةنس تشغ٧2 قفاوملا٥3٤١ ماع ةدعقلا يذ لوأ يف

،مجانملاو ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي يذلا

يف خرؤملا2٧ -٥١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٥١٠2 ةنس رياربف١١ قفاوملا٦3٤١ ماع يناثلا عيبر١2
تاــعاــطــقــلا ةددــعــتملا ةــيــنــطوــلا ةــنـــجـــلـــلا ءاشنإ نـــمضتملاو
دـيدحتو اـهـتـحـفاـكـمو ةـلــقــنــتملا رــيــغ ضارــمألا نــم ةــياــقوــلــل
،اهريسو اهميظنتو اهماهم

خرؤملا2٤2-٦١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٦١٠2 ةنس ربمتبس22 قفاوملا٧3٤١ ماع ةجحلا يذ٠2 يف

ةــيــفــيرــلا ةــيــمــنــتــلاو ةــحالــفــلا رــيزو تاــيــحالص ددــحــي يذــلا
،يرحبلا ديصلاو

:  يتأي ام نوررقي

موسرملا نم٤١ ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا٥3٤١ ماع مرحم٥ يف خرؤملا8٧3-3١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو3١٠2 ةنس ربمفون9
داوملا ىلع يئاذغلا مسولا لاجم يف ةقبطملا تايفيكلا ديدحت

.ةــيئاذغلا

ةيئاذغلا داوملا ىلع رارقلا اذه ماكحأ قّبطت:٢ ةداملا
.يرشبلا كالهتسالل ةهجوملاو اقبسم ةأبعملا

ةددحملا ةمئاقلا يف ةدراولا ةيئاذغلا داوملا دعبتستو
.رارقلا اذه ماكحأ قيبطت نم رارقلا اذه نم ثلاثلا قحلملا يف

: يئاذغلا مسولا لمشي:٣ ةداملا

،ةيذغملا رصانعلاب حيرصتلا–

.ةيفاضإلا ةيئاذغلا تامولعملا–

: يتأي امب ،رارقلا اذه موهفم يف ،دصقي:٤ ةداملا

ةـمـئاــق وأ ناــيــب:ةـيذـغملا رصاـنـعـلاـب حـيرصتـلا–
 .ةيئاذغلا ةداملا يف ةاوتحملا ةيذغملا رصانعلا

ةداملل نِّوكمك ةداع كلهتست ةدام لك:ٍّذغم رصنع–
ناسنإلا روطتو ومنل ةيرورض وأ ةقاطلل ةحنام ةيئاذغلا

ثودـــــــح ىلإ اـــــــهصقـــــــن يدؤي وأ هـــــــتـــــــحص ىلع ةـــــــظــــــــفاحملاو
 .ةنّيعم ةيجولويزيف وأ ةيئايميكويب تابارطضا

وأ نّيبي راهـشإ وأ ضرــــــع لــــــك:يــــــئاذــــــــغلا ءاـــــــــعدالا–
ةصاخ ةيئاذغ تازّيمم ةيئاذغلا ةداملل نأ هنم مهفي وأ حرتقي
نم اهتيمكو ةيوقاطلا اهتميق ،صوصخلا ىلع لمشت يهو
اهتـــــــــيمك اذـــــكو تادــــيسولــــــــــغـــــلاونوـــــهدلاو تانـــــــيتورـــــــــبلا

.ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلا نم

نوهدلاو تادـيسولغلاو تاـــــنيتورـــبلا:تاـــــــيذغــــــملا–
ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلاو حلملاو ةيئاذغلا فايلألاو
.تائفلا هذه ىدحإل تانوكم وأ اهل ةيمتنملا داوملا اذكو

ريثأت اهل يذغملا رصنعلا ريغ ةدام:ىرخأ ةدام–
.يجولويزيف وأ يئاذغ

ةـيددـع مـيـق:)RNV( ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مــيــقــلا–
يئاذغلا مسولا ضرغل تعضو ةيملع تايطعم ىلع ةينبم
: نيتئف لمشت يهو ،ةنّيبملا تاءاعدالا لامعتساو
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ةـــــقـــــلـــــعـــــتملا ةـــــيـــــعــــــجرملا ةــــــيــــــئاذــــــغــــــلا مــــــيــــــقــــــلا.1
ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نيعت: )B-RNV( تاجايتحالاب
)RNV( ةطبترملا ةيذغملا رصانعلا ىوتسم ىلإ ةدنتسملا
.ةيئاذغلا تاجايتحالاب

ضارمألاب ةقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مـيـقـلا.٢
ةيعجرملا ةيئاذغلا  ميقلا نيعت:)TNM-RNV( ةيدعملا ريغ
ضافخناب ةطبترملا ةيذغملا رصانعلا ىوتسم ىلإ ةدنتسملا

يـــــــئاذغلا ماظنلاب ةقلعتملا ةيدعملا ريغ ضارمألا رطاخم
صقنب ةطبترملا تابارطضالا وأ  ضارمألا لمشت ال يتلاو

.ةيذغملا رصانعلا يف

ركسلا ةيئانثو ركسلا ةيداحأ رصانعلا عيمج:ركس–
.ةيئاذغلا ةداملا يف ةدوجوملا

يتلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا:ةيئاذغلا فايلألا–
لعفب للحتت ال يتلاو ،رثكأ وأ ةيداحأ تادحو رشع اهل
ىلإ يمتنتو ناسنإلل ةقيقدلا ءاعمألل ةيلخادلا تاميزنإلا
: ةيتآلا تائفلا

ةدجاوتم ،لكألل ةلباقلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا.١
،اهلاح ىلع ةكلهتسملا ةيئاذغلا ةداملا يف ايعيبط

اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيديسولغلا تاريميلوبلا .2
وأ ةيميزنإ وأ ةيئايزيف لئاسوب ماخلا ةيئاذغلا ةداملا نم
،ةيحص ةدئاف وذ يجولويزيف رثأ اهلو ةيئايميك

اـهـل يتـلا ةـيـعاـنـطصالا ةـيدـيسوـلـغـلا تارـيـمـيـلوـبـلا.3
تتبثأ امك ةحصلا ىلع ةيباجيإ ةدئاف وذ يجولويزيف رثأ
.امومع ةلوبقملا ةيملعلا ةلدألا

 :ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

نيليثيملا  طباور ىلع ةيوتحملا ةينهدلا ضامحألا
.رهاظتملا

تارموزيألا عيمج:ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا–
ريغو ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا نم ةيسدنهلا
ةقفاوتم ريغ ةجودزم طباور كلمت يتلا ةددعتم ةعبشملا

يف نيليثيم ةعومجم ،لقألا ىلع ،اهعطقتو نوبرك - نوبرك
.يلباقتلا لكشلا

ايمازلإ يئاذغلا حيرصتلا نمضتي نأ بجي:٥ ةداملا
: ةيتآلا رصانعلا

،ةيوقاطلا ةميقلا–

 : نم ةيمك–

،تانيتوربلا *

،ةيئاذغلا فايلألا ادع ام مضهلل ةلباقلا تاديسولغلا *

،يلامجإلا ركسلا *

،نوهدلا *

،ةعبشملا نوهدلا *

.حلملا *

،يئاذغ ءاعدا اهلجأل عضو ىرخأ ةدام يأ نم ةيمك–

ظافحلل ةيمهأ اذ ربتعي يذغم رصنع يأ نم ةيمك–
.ةديجلا ةيئاذغلا ةلاحلا ىلع

يئاذغلا حيرصتلا ىوتحم ممتي نأ نكمي:٦ ةداملا
وأ رصنع تايمك  نايبب  ،هالعأ٥ ةداملا يف هيلع صوصنملا
: ةيتآلا رصانعلا نم رثكأ

،ءاشنلا–

،تالويلوبلا–

،ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

،ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألا–

،لورتسيلوكلا–

ةيمكب ةدوجوملا تانيماتيفلا وأ ةيندعملا حالمألا–
اذه نم ،ىلوألا ةطقنلا ،لوألا قحلملا يف ةروكذملاو ةربتعم
.رارقلا

 : يتأي امب ءاعدالا قلعتي امدنع:٧ ةداملا

ةيمك ركذت نأ بجي ،تاديسولغلا عون وأ/و ةيمك–
ةروكذملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإلاب يلامجإلا ركسلا

وأ /و ءاشنلا تايمك  اضيأ ركذت نأ نكميو ،هالعأ٥ ةداملا يف
،ىرخأ ةيديسولغ تانوكم

فايلألا ةيمك ركذت نأ بجي ،ةيئاذغلا فايلألا ةميق–
،ةيئاذغلا

ةــــــميق وأ ةـــــــينهدلا ضاــــــــــمحألا عوـــــــن وأ/و ةـــــــــــيمك–
ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا تاـيـمــك رــكذــت نأ بجــي ،لورــتسيــلوــكــلا
ةــــيداــــحأ ةــــعــــبشملا رــــيــــغ ةــــيــــنــــهدــــلا ضاــــمــــحألاو ةــــعـــــبشملا

لورتسيلوكلاو ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهدلا ضامحألاو
.رارقلا اذه نم8١ ةداملا ماكحأل اقبط كلذو

يف ةروكذملا ةيمازلإلا تانايبلا ىلإ ةفاضإ:٨ ةداملا
تاـنـيــماــتــيــفــلا طــقــف رــكذــت نأ بجــي ،هالــعأ٧و٥ نيتداملا

اــــــهب ىصوم ريداقم اهنأشب تعضو يتلا ةيندعملا حالمألاو
يف ةددحملا صئاصخلل اقفو اذهو ،ةيئاذغ ةيمهأ كلمت وأ /و
.رارقلا اذه نم ، أ -ىلوألا ةطقنلا ،لوألا قحلملا
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مادـخـتساـب ةـيوـقاـطـلا ةـمـيـقـلا باسح مـتــي :٩ ةداملا
: هاندأ ةروكذملا ليوحتلا لماوع

غ / لوج وليك٧١- غ / ةريرح وليك٤  تاديسولغلا–

غ / لوج وليك٧١- غ / ةريرح وليك٤ تانيتوربلا–

،غ / لوج وليك٧3 - غ / ةريرح وليك9 نوهدلا–

غ / لوج وليك٠١ - غ/ ةريرح وليك٤.2 تالويلوبلا–

غ/لوج وليك92-غ/ةريرح وليك٧ )لوناثيإلا( لوحكلا–

غ/لوج وليك3١ -غ/ةريرح وليك3 ةيوضعلا ضامحألا–

غ/لوج وليك8- غ/ةريرح وليك2 ةيئاذغلا فايلألا–

ةلداعملا مادختساب تانيتوربلا ةيمك بسحت نأ بجي
: ةيتآلا

مل ام .٥2,٦ × )لادلجك( يلامجإلا توزألا = نيتوربلا
ةــيــنــعملا ةــيــئاذــغــلا ةداملا تاــنــيــتورــبــل رــخآ لــماــع رـــفوـــتـــي
دـــنـــع ،وأ هـــب لوـــمـــعملا مـــيـــظــــنــــتــــلا يف اــــهــــيــــلــــع صوصنملاو
.ةيلود ةفصاوم اهبايغ يفو ةيرئازج ةفصاوم ،ءاضتقالا

ةيمكو ةيوقاطلا ةميقلا رــكذــــت نأ بــــــجــــي:01 ةداــــــــــملا
.عابت امك ةيئاذغلا ةداملل تايذغملا

رصانعلاب حيرصتلل ةلمعتسملا ميقلا نوكت نأ بجي
تاـيـطـعـم نــم ةدــمــتسمو ةــحــجرــم ةــطسوــتــم مــيــق ةــيذــغملا

: قيرط نع ةقدب اهيلع لصحتم

،لخدتملا فرط نم زجنملا ةيئاذغلا ةداملا ليلحت–

ةــطسوـــتملا مـــيـــقـــلا نـــم اـــقالـــطـــنا زـــجـــنملا باسحلا–
 .ةلمعتسملا تانوكملاب ةقلعتملا ةيلعفلا وأ ةفورعملا

ةقلعتملا تايطعملا ضرعت نأ بـــــجــــي :11 ةداــــــــــــملا
٦و٥ نيتداملا يف ةددحملا تايذغملا لكبو ةيوقاطلا ةميقلاب
لامعتسا نكمي ،ماقرألل ةفاضإلاب هنأ ّالإ .يمقر لكشب ،هالعأ

.)...زومرو ةيحيضوت روص( ىرخأ ضرع قرط

ةقلعتملا تامولعملا نع رّبعي نأ بجي :٢1 ةداملا
غ٠٠١ لكل ةريرح وليكلابو لوج وليكلاب ةيوقاطلا ةميقلاب
هذه نع ريبعتلا نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .للم٠٠١ لكل وأ
وأ مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك ةصحلاب تامولعملا

ىلع اــنــّيــبــم عــطــقــلا ددــع نوــكـــي نأ طرشب كلذو ،ةـــعـــطـــقـــلاـــب
.فيلغتلا

ةقلعتملا تامولعملا نع رّبعي نأ بجي:31 ةداملا
ةيئاذغلا ةداملا يف نوهدلاو تاديسولغلاو تانيتوربلا تايمكب
نع ريبعتلا نكميو .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل )غ( مارغلاب

وأ /مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك ةصحلاب تامولعملا هذه
ىلع اــــنّيبم عــطـــقلا ددع نوــــكــــــي نأ طرـــــــشب كلذو ،ةــــــعــــــطقلاب
.فيلغتلا

ةـــيمقرلا تاـــيطعــــملا نـــــع ّربـــــعي نأ بــــــجي:41 ةداــــــــملا
ةـيرتم تادحوب ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلاب ةقلعتملا

وأ غ٠٠١ لكل ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلل ةيوئملا بسنلاب وأ /و
ةصحلاب تامولعملا هذه نع ريبعتلا نكميو .للم٠٠١ لكل
نأ طرشب كلذو ةعطقلاب وأ  مسولا ىلع ايمك ةددحم يه امك
.فيلغتلا ىلع انّيبم عطقلا ددع نوكي

اذكو ةيوقاطلا ةميقلا نع رّبعي نأ نكمي:٥1 ةداملا
ةــيــنــهدــلا ضاــمــحألاو ،ةــيــلاـــمـــجإلا نوـــهدـــلاو تاـــنـــيـــتورـــبـــلا
ةـيوـئاملا بسنـلاـب حـلملاو رـكسلاو تادــيسوــلــغــلاو ةــعــبشملا
اقفو ،للم٠٠١ وأ غ٠٠١ لكل ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملل
.رارقلا اذه نم ،2 ةطقنلا  ،لوألا قحلملل

وه امك ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا نع ريبعتلا دنع
عضي نأ لخدتملا ىلع بجي ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف نيبم
نايبلا ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا نم برقلابو ةرشابم
غلاب صخشل ةبسنلاب يعجرملا يمويلا رادقملا ” : يتآلا
.")ةريرح وليك٠٠٠2 - لوج وليك٠٠٤8(

مسولاب ةقلعتملا تامولعملا عمجت نأ بجي:٦1 ةداملا
ماقرألا فيفصت عم لودج لكش يفو دحاو ناكم يف يئاذغلا

،يفكت ال ةحاسملا تناك اذإو .كلذب ةحاسملا حمست امدنع
.يقفأ يطخ لكش يف تامولعملا هذه ىطعت

)RNV( ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا صخت :٧1 ةداملا
،رارقلا اذه نم3و ىلوألا نيتطقنلا ،لوألا قحلملا يف ةددحملا
نأ بجــــيو .ارــــهش٦3 نــع مــهــنس دــيزــت نــيذــلا نيكــلــهــتسملا

اذهو مسولا ضارغأل ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا هذه مدختست
قـيــقحت يف مــهاسي يذــلا راــيــتــخالاــب نيكــلــهــتسمــلــل حاــمسلــل
.يحصو لماش يئاذغ رادقم

 : ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نم نيعون مضت يهو

تاـجاـيـتـحالاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذــغــلا مــيــقــلا–
)B-RNV(،

رـيـغ ضارـمألاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـعـجرملا ةـيـئاذـغـلا مـيـقــلا–
.)TNM -RNV(  ةيدعملا

ةلباقلا تاديسولغلا دوجو نّيبي نأ بجي:٨1 ةداملا
.”تاديسولغ” ةرابعب مسولا ىلع مضهلل
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اذه عبتي نأ بجي ، تاديسولغلا عونل نايب عضو دنعو
:  يتآلا لكشلاب ةيلامجإلا تاديسولغلا ةيمكب ةرشابم ريخألا

.”ركس نم غ........... اهنم تاديسولغلا نم غ...........”

.”س” نم غ.............. : يتأي ام ةباتك اضيأ نكميو

.رخآ يديسولغ نّوكم يأل صاخلا مسالا لثمي ”س”

،ةينهدلا ضامحألا عون وأ/و ةيمك نايب عضو دنعو
نوهدلا ةيمك نايب دعب ةرشابم نايبلا اذه عضوي نأ بجي
.هالعأ3١ ةداملا  ماكحأل اقبط ةيلامجإلا

: يتآلا  ضرعلا دامتعا بجي

غ .......................................... ةيلامجإ نوهد–

: اهنم

غ ........................ ةعبشم ةينهد ضامحأ *

غ ........................ ةيلباقت ةينهد ضامحأ *

غ ... ةيداحأ ةعبشملا ريغ ةينهد ضامحأ *

غ .. ةددعتم ةعبشملا ريغ ةينهد ضامحأ *

غم ................................................ لورتسيلوك–

ىلإ ةـيفاـــضإلا ةـــــيئاذغلا تاــــمولعــــملا فدـــــهـــت:٩1 ةداـــــــملا
ةيئاذغلا ةداملل ةيئاذغلا ةميقلل ديج مهف نم كلهتسملا نيكمت

.اهب حرصملا ةيذغملا رصانعلا ريسفتو ةكلهتسملا

ةـيـئاذـغـلا تاـموـلـعملاـب ةـقاـطـبــلا ىلع حــيرصتــلا نوــكــيو
وأ روص وأ زومر قيرط نع يمالعإلا عباطلا تاذ ةيفاضإلا
ةلاح يأ يف هنكمي الو . يرايتخا ،ةيئاذغلا داوملا تائفل ناولأ
.ةيئاذغلا رصانعلاب حيرصتلا لحم لحي نأ

،اهب حومسملا ةديحولا ةيئاذغلا تاءاعدالا:0٢ ةداملا
تادـيسوـلـغـلاو  تاــنــيــتورــبــلاو ةــقاــطــلاــب ةــقــلــعــتملا كلــت يه
ىرخألا داوملاو حلملاو فايلألاو اهتانوكمو ةينهدلا داوملاو
ىلإ ةــــفاضإلاــــب يجوــــلوـــــيزـــــيـــــف وأ يئاذـــــغ رـــــيـــــثأت اـــــهـــــل يتـــــلا
ةيئاذغ ةميق اهل تعضو يتلا ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلا

ةطقنلا ،لوألا قحلملا  يف ةددحم يه امك )RNV( ةيعجرم
.رارقلا اذه نم ،ىلوألا

يئاذـغـلا رصنـعـلا ةـمـيـقـب قــلــعــتملا ءاــعدالا:1٢ ةداملا
.ةيئاذغلا ةداملا يف دوجوملا يئاذغلا رصنعلا ىوتسم فصي

ةروكذملا ةيذغملا رصانعلا ةميقب قلعتم ءاعدا ةلاح يفو
نأ بجي ، لثامم ءاعدا يأ وأ رارقلا اذه نم يناثلا قحلملا يف

.ءاعدالا اذه ىلع قحلملا اذه يف ةددحملا طورشلا ّقبطت

نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملا نأ ّنيبي ءاعدا عضو نكميو
نايبلا يف ةددحملا طورشلا  اهيف ترفوت اذإ  ،”س” رصنعلا
اذه نم يناثلا  قحلملا يف ةدراولا ”)س( رصنعلا نم لاخ”
. رارقلا

ءاعدالا عوضوم ةيئاذغلا ةداملا نوكت امدنع:٢٢ ةداملا
رصنـعـلا نـم ةـيـلاـخ وأ ةـيـئاذـغـلا ةـمـيـقـلا ةـفـيــعض اــهــتــعــيــبــطــب
رصنعلا اذه ةميق فصت يتلا ةرابعلا قبستّ الأ بجي ،يذغملا

ةدام” : يتأي امك عضوت لب ،ةيئاذغلا ةداملا مسا ةرشابم
ةدام” وأ ”)يذغملا رصنعلا مسا ( نم ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغ
.”)يذغملا رصنعلا مسا ( نم ةيلاخ ةيئاذغ

ةلدأ ىلع يئاذغلا ءاعدالا دنتسي نأ بجي:٣٢ ةداملا
يذلا لخدتملا ىلع بجيو .ةرربمو امومع ةلوبقم ةيملع
.همادختسا رّربي نأ يئاذغ ءاعدا نايب عضي

عقوتملا نم ناك اذإ الإ يئاذغ ءاعدا مادختساب حمسي الو
كلهتسملا فرط نم ءاعدالا يف ةدراولا ةديفملا راثآلا مهف
 .يداعلا

اطورشم ةحصلاب قلعتم ءاعدا لك لامعتسا نوكيو
ةـحصلاـب ةـفـّلـكملا ةـلـهؤملا حــلاصملا نــم ةــقــبسملا ةــقــفاوملاــب

.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط

: ةيئاذغ تاءاعدا لكشت ال:٤٢ ةداملا

،تانّوكملا ةمئاق يف داوملا نايب–

يف ةيمازلإ رصانعك دعت يتلا ةيذغملا رصانعلا نايب–
،يئاذغلا مسولا

ةيذغملا رصانعلا ضعبل يعونلا وأ يمكلا حيرصتلا–
ميظنتلا اهيلع صن اذإ ام  ةلاح يف مسولا ىلع تانوكملا وأ
.هب لومعملا

ةدحاو )١( ةنس دعب رارقلا اذه ماكحأ يرست:٥٢ ةداملا
.ّةيمسّرلا ةديرجلا يف هرشن خيرات نم

ةــّيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رارــقــلا اذـــه رشنـــي:٦٢ ةداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

9١ قــــفاوملا93٤١ ماـــع مّرـــحـــم82 يف رــــئازجلاــــب ررـــــح
.٧١٠2 ةنس ربوتكأ

ةراجتلا ريزو

يدارم نب دمـحم

ةيمنتلاو ةحالفلا ريزو
يرحبلا ديصلاو ةيفيرلا

يقزعوب رداقلا دبع

مجانملاو ةعانصلا ريزو

يفسوي فسوي

ناكسلاو ةحصلا ريزو
تايفشتسملا حالصإو

يوالبسح راتخم
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لوألا قحلملا

ةيمويلا ريداقملاو ةيندعملا حالمألاو تانيماتيفلل  تاجايتحالاب ةقلعتملا )B-RNV( ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا

)TNM -RNV(ةيدعملا ريغ ضارمألاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلاو تايذغملا ضعبو ةقاطلا نم )RJA( ةيعجرملا

)B-RNV( تاجايتحالاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا لودج -1

يذغملا رصنعلا
تانيماتيفلا

)RJA( يعجرملا يمويلا رادقملاةدحولا

A نيماتيف

D نيماتيف

E نيماتيف

K نيماتيف

C نيماتيف

نيمايث

نيفالفوبير

نيساين

نيتويب

تيلوف

تانيثوتناب

٦B نيماتيف

2١B نيماتيف

µلونيتيرلا طاشن  تالداعم  ،غ)RAE( ،  تالداعم  
)RE(لونيتيرلا

µغ

µغ

µغ

غم

غم

غم

)EN( نيساينلا تالداعم غم

µغ

µةيئاذغلا تيلوفلا  تالداعم  ،غ )EFD(  

غم

غم

µغ

800

5

12

60

100

1,2

1,2

15

30

400

5

1,3

2,4

مويسلاك

مويسينغم

مويساتوب

روفسوف

رورولك

رورولف

ديدح

كنز

مورك

غم

غم

غم

غم

غم

غم

غم

غم

µغ

1000

310

2000

700

800

3,5

22

14

40

نداعملا
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)عبات( لوألا قحلملا

تانيماتيفلايذغملا رصنعلا

ةيئاذغ تالداعمنيماتيف

نيساين

تيلوف

A نيماتيف

نيساين نم غم١–

نافوتبرت نم  غم٠٦–

–١µيئاذغلا تيلوفلا نم  غ.

–٦,٠µةداملا ىلإ فاضي كيلوفلا ضمح نم غ
.ةيئاذغلا ةداملا عم كلهتسي لمكمك وأةيئاذغلا

–٥,٠µهلوانت متي لمكمك كيلوفلا ضمح نم غ
.ةغراف ةدعم ىلع

–١µلونيتير غ 

–2١µغ  β- نيتوراك

–٤2µنيماتيف ورب ىرخأ تاديونيتوراك غ A

–١µلونيتير غ 

–٦µغ  β- نيتوراك

–2١µنيماتيف ورب ىرخأ تاديونيتوراك غ A

=  )EN( نيساينلا نم تالداعم غم١

١µيئاذغلا تيلوفلا نم تالداعم  غ )EFD(  =

١µلونيتيرلا طاشن تالداعم  غ )RAE( =

وأ

١µلونيتيرلا تالداعم  غ )RE( =

)RJA( يعجرملا يمويلا رادقملا

دوي

ساحن

موينلس

زانغنم

نادبيلوم

µغ

µغ

µغ

µغ

µغ

150

900

60

3

45

 : ةيندعملا حالمألا و تانيماتيفلل ةربتعملا ةيمكلا ) أ -1

 : ةربتعملا ةيمكلا لكشي ام ديدحت يف ةيتآلا ميقلا رابتعالا نيعب ذخألا بجي ، ةماع ةفصب

ادع ام ،ةيئاذغلا داوملا ةلاح يف للم٠٠١ وأ غ٠٠١ لكل١ لودجلا يف ةروكذملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا نم %٥١–
،ةدحاو  ةعطق ىلع ّالإ يوتحي ال فيلغتلا ناك اذإ ةعطق لكل وأ تابورشملا

.تابورشملا ةلاح يف للم٠٠١ لكل١ لودجلا يف ةروكذملا ةيعجرملا ةيئاذغلا  ميقلا نم %٥,٧–
 : تانيماتيفلا تالداعمل ليوحتلا لماوع ) ب -1
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ةقاطلا نم  )RJA( ةيعجرملا ةيمويلا ريداقملا -٢
حالـمألاو تاـنـيــماــتــيــفــلا ءاــنــثــتساــب تاــيذــغملا ضعــبو
 : ) غلاب صخشل( ةيندعملا

ضارمألاب ةقلعتملا ةيعجرملا ةيئاذغلا ميقلا -٣
:)TNM-RNV( ةيدعملا ريغ

 هزواجت بجي ال يذلا رادقملا ىوتسم
غ٠2 .........................ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا

غم٠٠٠2.................................................. مويدوص

 فدهتسملا رادقملا ىوتسم
غم٠٠٥3................................................مويساتوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يناثلا قحلملا
ةيئاذغلا تاءاعدالا ىلع ةقبطملا طورشلا

ةيئاذغلا رصانعلا ةميقب ةقلعتملا

يذغملا رصنعلا وأ ةقاطلا

ةقاطلا

 ةيلامجإلا نوهدلا

 ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا

تاديسولغلا

ركسلا

تانيتوربلا

حلملا

يمويلا رادقملا
يعجرملا

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةيوقاط ةميق
ةليئض

ةيوقاط ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــلـــيـــئض
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوــتـــحـــي جوـــتـــنملا ناـــك اذإ الإ ءاـــعدالا

وليك٠٧١( ةريرح وليك٠٤ رثكألا ىلع
،وأ ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١ لكل )لوج
وليك٠8( ةريرح وليك٠2 ،رثكألا ىلع
.لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١ لكل  )لوج
قــبــطــت ،ةدــئاملا تاــيــلــحــم ةـــلاـــح يفو
وليك٧١( ةريرح وليك٤ ةيدحلا ةميقلا

ةيلحت صئاصخ عم ةعطق لكل )لوج
ةقعلم يلاوح ( زوراكسلا نم غ٦ لداعت

. )زوراكسلا نم ةريغص

٠٠٠2( لوج وليك٠٠٤8
)ةريرح وليك

غ٠٧

غ٠2

غ٠٦2

غ٠9

غ٠٥

غ٦

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةيوقاط ةميق
ةضفخم

رادقم نودب
يوقاط

ةليئض ةميق
داوملا نم
ةينهدلا

نم ةيلاخ
ةينهدلا داوملا

ةيوقاط ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةضفخم
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
ةــــمــــيــــقــــلا ضيــــفــــخـــــت مت اذإ الإ ءاـــــعدالا
نايبت عم ،%٠3 لقألا ىلع ،ةيوقاطلا
ىلإ تدأ يتلا صئاصخلا وأ ةيصاخلا

ةــيــلــكــلا ةــيوــقاــطــلا ةــمــيــقــلا ضيــفــخــت
.ةيئاذغلا ةداملل

،يوقاط رادقم نودب ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا سفن
ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي نأ نكمي
وليك٤ ،رثكألا ىلع ،يوتحي جوتنملا

.للم٠٠١ لكل )لوج وليك٧١( ةريرح
قـبـطـت ،ةدـئاملا تاـيـّلـحــم ةــلاــح يفو
٧,١( ةريرح وليك٤,٠ ةيدحلا ةميقلا

صئاصخ عم ةعطق لكل )لوج وليك
يلاوح ( زوراكسلا نم غ٦ لداعت ةيلحت
.)زوراكسلا نم ةريغص ةقعلم

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا  يأ وأ ،ةينهدلا داوملا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
داوملا نم غ3 نم رثكأ ىلع يوتحي ال
ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١ لكل ةينهدلا
٠٠١ لكل ةينهدـــــلا داوــــــــملا نـــــم غ٥,١ وأ

غ2  ىلإ  غ٥,١ ( لئاوسلا ةلاح يف للم
عوزنم بيلحلل ةبسنلاب للم٠٠١ لكل
 .)ايئزج مسدلا

داوملا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةينهدلا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

ةينهدلا داوملا نم غ٥,٠ نم رثكأ ىلع
عنمت هنأ ّالإ .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل
داوم نودب %  س”  عونلا نم تاءاعدالا
.”ةينهد



ـه٩٣٤1 ماع نابعش٥٢٦1  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨10٢ ةنس ويام٢ 30

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

ةليئض ةميق
نوهدلا نم
  ةعبشملا

نم ةيلاخ
نوهدلا
 ةعبشملا

ةليئض ةميق
نم

لورتسيلوكلا

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا نوهدلا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
عومجم ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
يف ةدوـــجوملا ةـــيـــلـــباـــقـــتـــلا ةــــيــــنــــهدــــلا
غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا

لكل غ٥٧,٠ وأ ةبلصلا ةــــــلاـــــــــحلا يف
الك يفو ،لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
عومجم جتني نأ نكمي ال ،نيتلاحلا
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
نم %٠١ نم رثكأ ةيلباقتلا ةينهدلا
.ةقاطلا

نوهدلا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
ضامحألا عومجم ناك اذإ الإ ءاعدالا
ةينهدلا ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا
نوهدلا نم غ١,٠ زواجتي ال ةيلباقتلا
  .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١ لكل ةعبشملا

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،لورتسيلوكلا نم
ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
: ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي

نـــم رـــثـــكأ ىلع يوـــتـــحــــي ال جوــــتــنــملا–
يف غ٠٠١ يف لورتسيلوكلا نم غ2٠,٠
للم٠٠١ يف  غ١٠,٠ وأ  ةبلصلا  ةلاحلا

و ،لئاوسلا ةلاح يف
ةـعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوــمــجــم–

ةدوجوملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو
غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا يف
٠٠١ لكل غ٥٧,٠ وأ ةبلصلا ةلاحلا يف

و ،لئاوسلا ةلاح يف للم
ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا  عومجم–

يف ،ةــيــلــباــقــتــلا ةــيــنــهدـــلا ضاـــمـــحألاو
نأ نكمي ال ،لئاوسلاو ةبلصلا تالاحلا

.ةقاطلا نم %٠١ نم رثكأ جتني

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نم ةيلاخ
 لورتسيلوكلا

ةليئض ةميق
ركسلا نم

نم ةيلاخ
ركسلا

ركس نودب
فاضم

نــــم ةــــيــــلاــــخ ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمـــــلـــــل ءاـــــعدا
نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،لورتسيلوكلا
ةــبسنــلاــب ىــنــعملا سفــن هـــل نوـــكـــي نأ
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
: ناك اذإ ّالإ ءاعدالا

نـــم رـــثـــكأ ىلع يوـــتـــحــــي ال جوــــتــــنملا–
غ٠٠١ يف لورتسيلوكلا نم غ٥٠٠,٠

٠٠١ يف  غ٥٠٠,٠ وأ  ةبلصلا  ةلاحلا يف
و ،لئاوسلا ةلاح يف للم

ةـعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوــمــجــم–
ةدوجوملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو

غ٠٠١ لكل غ٥,١ زواجتت ال جوتنملا يف
٠٠١ لكل  غ٥٧,٠ وأ  ةبلصلا ةلاحلا يف

و ،لئاوسلا ةلاح يف للم

ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا  عومجم–
يف ،ةــيــلــباــقــتــلا ةــيــنــهدـــلا ضاـــمـــحألاو
نأ نكمي ال ،لئاوسلاو ةبلصلا تالاحلا

.ةقاطلا نم %٠١ نم رثكأ جتني

ةليئض ةميق تاذ ةيئاذغلا ةداملل  ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ركسلا نم
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

غ٠٠١ لكل ركسلا نم غ٥ نم رثكأ ىلع
ركسلا نم غ٥,2 وأ ةبلصلا ةلاحلا يف

 .لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١ لكل

،ركسلا نم ةيلاخ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا سفن
ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ نكمي
غ٥,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال جوتنملا

ةــــــــــــــــلاحلا يف غ٠٠١ لــــــكــــــل رــــــكسلا نـــــــم
ةـــلاـــح يف لــــلــــم٠٠١ لـــــكـــــل وأ ةـــــبــــــلصلا
.لئاوسلا

فضي مــل يتــلا ةــيــئاذـــغـــلا ةداـــمـــلـــل ءاـــعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ركس اهيلإ
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
يوتحي ال جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا

تايركسلا وأ ةيداحألا تايركسلا ىلع
ةيئاذغ ةدام لك وأ ةفاضملا  ةيئانثلا
.ةيلحملا اهصئاصخل لمعتست ىرخأ

يف ايعيبط ادوجوــــم ركــــــــسلا ناك اذإو
كلذك رهظي نأ بجي ،ةيئاذغلا ةداملا
يوــتــحـــي” : مسوـــلا ىلع يتآلا ناـــيـــبـــلا

.”ايعيبط دوجوم ركس ىلع
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نم ريقف
وأ مويدوصلا

)١(حلملا  نم

نم اّدج ريقف
وأ مويدوصلا

)١(حلملا  نم

نم ٍلاخ
وأ مويدوصلا

نم لاخ
)١(حلملا

مويدوص نودب
حلم وأ
)١(فاضم

نــــم ةرــــيــــقــــف ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمــــلــــل ءاـــــعدا
ءاعدا يأ وأ ،حلملا نم وأ مويدوصلا
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوـــــــتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
نم غ2١,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال
لكل حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا

.للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١

نــم اّدــج ةرــيــقــف ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلــل ءاـــعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،حلملا نموأ مويدوصلا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوـــــكـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
جوـــــتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
نم غ٤٠,٠ نم رثكأ ىلع يوتحي ال
لكل حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا

اذه عضو عنميو .للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١
ةـــيـــندـــعملا هاـــيـــمـــلـــل ةـــبسنـــلاــــب ءاــــعدالا
.ةيعيبطلا

نــــم ةــــيــــلاــــخ ةــــيــــئاذــــغــــلا ةداــــمـــــلـــــل ءاـــــعدا
يأ وأ ،حلملا نم ةيلاخ وأ مويدوصلا
سفـــن هـــل نوـــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاــــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناـــــــــــك اذإ ّالإ ءاـــــــــــعدالا اذـــــــــــه عضوـــــــــــي نأ
نـــم رــــثــــكأ ىلع يوــــتــــحــــي ال جوــــتــــنملا

نم هئفاكي ام وأ مويدوصلا نم غ٥٠٠,٠
.غ٠٠١ لكل حلملا

فضي مــل يتــلا ةــيــئاذـــغـــلا ةداـــمـــلـــل ءاـــعدا
رخآ ءاعدا يأ وأ ،حلم وأ مويدوص اهيلإ
ىــــنــــعملا سفــــن  هــــل نوــــكــــي نأ نــــكـــــمـــــي
نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ال جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
فاضم حلم وأ مويدوص ىلع يوتحي
مويدوص ىلع يوتحي رخآ نوكم لك وأ
رثكأ ىلع يوتحي الو فاضم حلم وأ

هئفاكي ام وأ مويدوصلا نم غ2١,٠ نم
.للم٠٠١ لكل وأ غ٠٠١  لكل حلملا نم

: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوـــب حـــــلـــــملا نــــم ئفاـــكــملا ةــمــيــق بســحت)١(
.٥,٢ × مويدوص = حلم

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

فايلألل ردصم
ةيئاذغلا

فايلألاب ينغ
 ةيئاذغلا

ردصم
تانيتوربلل

ينغ
تانيتوربلاب

فاــيــلألل ردصم ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلـــل ءاـــعدا
نأ نــكــمــي رــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــيـــئاذـــغـــلا

ةـــبسنــــلاــــب ىـــــنـــــعملا سفـــــن هـــــل نوـــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتـــــــــــسملل
ىلع يوتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
ىلع وأ  غ٠٠١ لكل فايلألا نم غ3 لقألا
وليك٠٠١ لكل فايلألا نم غ٥.١ لقألا

. ةريرح

فاـيـلألاـب ةــيــنــغ ةــيــئاذــغــلا ةداــمــلــل ءاــعدا
نأ نــكــمــي رــخآ ءاـــعدا يأ وأ ،ةـــيـــئاذـــغـــلا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن  هــــل نوـــــكـــــي
اذــه عضوــي نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل
ىلع يوتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
ىلع وأ  غ٠٠١ لكل فايلألا نم غ٦ لقألا
وليك٠٠١ لكل فايلألا نم غ3 لقألا

. ةريرح

،تانيتوربلل ردصم ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ىلع تدجو اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٠١ لقألا
لـكـل ةـيـئاذـغـلا ةداملا يف تاـنـيـتورـبـلــل
ةميقلا نم %٥و ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١
لكل تانيتورـبـلـل ةـيـئاذـغـلا ةـيـعـجرملا

،لقألا ىلع ،وأ لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
ةـيـئاذـغـلا ةـيـعـجرملا ةـمـيـقـلا نــم %٥
ةريرح وـــــــــلـــــيك٠٠١ لكل تاـــنــيــتورـــبلل
ةيئاذـــــغلا ةيعــــــجرــــــملا ةميقلا نم %2١(
ىلع وأ )لوج اغيم١ لكل تانيتوربلل
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٠١ لقألا
.ةعطق لكل تانيتوربلل

،تانيتوربلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناـــــــــــــك اذإ الإ ءاـــــــــــــــعدالا اذــــــــــه عـــــــضوي نأ
فــــعض ،لقألا ىلع ،يوـــــتحــــي  جوتنملا
ردصم” ءاعدالا يف ةطورـــــشملا ةميقلا
  .”تانيتوربلل
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

مسا[ ـل ردصم
]تانيماتيفلا

مسا[ وأ/و
] نداعملا

مسا[ ـب ينغ
] تانيماتيفلا

مسا [   وأ/و
] نداعملا

ىلع يوتحت
رصنعلا مسا[
وأ/و يذغملا

]رخآ رصنع

ردصم ةــــــــيــــــــئاذــــــــغـــــــــلا ةداـــــــــمـــــــــلـــــــــل ءاـــــــــعدا
يأ وأ ،نداـعـمــلــل وأ/و تاــنــيــماــتــيــفــلــل
سفــن هــل نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
ناــــــــــك اذإ الإ ءاــــــــــعدالا اذــــــــــه عضوــــــــــي نأ
نم %٥١ لقألا ىلع يوتحي جوتنملا
ةــــــيــــــئاذــــــغــــــلا ةــــــيــــــعــــــجرملا ةــــــمـــــــيـــــــقـــــــلا
لــكــل )نداــعملا وأ/و تاـــنـــيـــماـــتـــيـــفـــلـــل(
لقألا ىلع وأ ةبلصلا ةلاحلا يف غ٠٠١
ةيئاذغلا ةيعجرملا ةميقلا نم %٥,٧
لــكــل )نداــعملاوأ/و تاــنـــيـــماـــتـــيـــــفــــــلـــل(
لقألا ىلع وأ لئاوسلا ةلاح يف للم٠٠١
ةـيـئاذـغـلا ةـيـعــجرملا ةــمــيــقــلا نــم %٥
لـكـل  )نداـعملا  وأ/و تاــنــيــماــتــيــفــــــلــل(
ةميقلا نم %2١ ( ةريرح وليك٠٠١
وأ/و تانيماتيفلل( ةيئاذغلا ةيعجرملا
ىلع وأ )لوـــج اـــغـــيـــم١ لــكـــل )نداـــعملا
ةــيــئاذـــغـــلا ةـــمـــيـــقـــلا نـــم %٥١  لـــــــــــــــــقألا
)نداعملا وأ/و تانيماتيفلل( ةيعجرملا
.ةعطق لكل

ةــــــيـــــــنـــــــغ ةـــــــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا ةداـــــــمـــــــلـــــــل ءاـــــــعدا
يأ وأ ،نداعملاب وأ/و  تانيماتيفلاب
سفــن هــل نوــكـــي نأ نـــكـــمـــي رـــخآ ءاـــعدا
نكمي الو .كلهتسملل ةبسنلاب ىنعملا
جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي نأ
ةـــمـــيـــقـــلا فــــعض لــــقألا ىلع يوــــتــــحــــي
مسا [ ـل ردصم” ءاعدالا يف ةطورشملا
”]نداعملا مسا[ وأ/و ]تانيماتيفلا

وأ ذغم ىلع يوتحت ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
وأ يئاذـــــــغ رـــــــيـــــــثأت هـــــــل رـــــــخآ رصنــــــــع
رارقلا اذه امهل ددحي مل يجولويزيف

نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ، ةصاخ طورش
ةــبسنــلاــب ىــنــعملا سفــن هـــل نوـــكـــي نأ
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
لك  مرتحي جوتنملا ناك اذإ الإ ءاعدالا
.رارقلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكحألا

نداـعملاو تاــنــيــماــتــيــفــلــل ةــبسنــلاــبو
يف اهيلع صوصنملا طورشلا قبطت
.”ـل ردصم” ءاعدالا

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

مسا[ ـب ىوقم
]يذغملا

ضفخم

مسا[ نم

)١(]يذغملا

ةدع وأ ذغم نم ىوتحملا نأب دكؤي ءاعدا
وأ تاـــنـــيـــماـــتـــيــــفــــلا رــــيــــغ ،تاــــيذــــغــــم
رخآ ءاعدا يأ وأ ،هعفر مت دق ،نداعملا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكــــي نأ نــــكــــمـــــي
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
 : ناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي

ةـقـبــطملا طورشلا يفوــتسي جوــتــنملا–
،”ـل ردصم”ءاعدالا ىلع

،تايذغم ةدع وأ ذغم نم ىوتحملاو–
عفترم ،نداعملا وأ تانيماتيفلا ريغ
جوـتـنمب ةــنراــقــم %٠3 ـب لــــــــــــقألا ىلع

. لثامم
ةدـــــع وأ ذـــــغـــــم ةـــــمـــــيــــــق نأب دــــــكؤي ءاــــــعدا

ءاعدا يأ وأ ،اهضفخ مت دق تايذغم
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ضيفخت مت اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي
نــــــــع %٠3 لـــــقألا ىلع ةـــــمــــــيــــــقــــــلا هذــــــه
رــمألا قــلــعـــت اذإ الإ،لـــثاـــمملا جوـــتـــنملا

نــم لــبــقــي يتــلا ،تاــيذــغـــمورـــكـــيملاـــب
مــيــقــلاــب ةــنراــقــم %٠١ قرـــف اـــهــــلــــجأ
قحلملا يف ةددحملا ةيعجرملا ةيئاذغلا
رمألا قلعت اذإ وأ  ،رارقلا اذه  نم لوألا

،حلملا نم هئفاكي ام وأ مويدوصلاب
.%٥2 قرف امهلجأ نم لبقي ناذللا

وأ ،”ةعبشملا نوهدلا نم ضفخم” ءاعدا
سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ
نكمي الو .كلهتسملل  ةبسنلاب ىنعملا
: تناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي نأ

ةعـبشملا ةـيـنـهدـلا ضاـمـحألا عوـمـجـم•
ةاوتحملا ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألاو

ءاعدالا هيلع قبطي يذلا جوتنملا يف
عومجم نم  %٠3 ،لقألا ىلع ،ةضفخنم
ضامحألاو ةعبشملا ةينهدلا ضامحألا
جوتنم يف ةاوتحملا ةيلباقتلا ةينهدلا

،لثامم
يف ةيلباقتلا ةينهدلا ضامحألا ةميقو•

لقأ ءاعدالا هيلع قبطي يذلا جوتنملا
.لثامم جوتنم يف اهتميق يواسي وأ

ءاعدا يأ وأ ،”ركسلا نم ضفخم” ءاعدا
ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي رخآ
نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب
ةميقلا تناك اذإ الإ ءاعدالا اذه عضوي
هيلع قبطي يذلا جوتنملل ةيوقاطلا
ةيوقاطلا ةميقلا يواست وأ لقأ ءاعدا

.لثامم جوتنمل

: ةيتآلا ةلداعملا ةطساوـــــب حلــــــملا نــــــــم ئفاكــــــــــملا ةـــمــــــيـــــــق بـــــســـــحت )١(
.٥,٢ × مويدوص = حلم
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لامعتسالا طورشتاءاعدالا

تيال/ ففخم

/ ايعيبط
يعيبط

ضمحلل ردصم
ينهدلا
3 اغيموأ

ضمحلاب ينغ
ينهدلا
3 اغيموأ

وأ” فــفــخــم” جوــتــنــم هــيــف نوــكــي ءاــعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،” تيال”
ةــــبسنــــلاــــب ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوــــكـــــي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
طورشلا سفن ىفوتسا  اذإ الإ ءاعدالا
،”نــم ضفــخــم” ـل ةــبسنــلاــب ةــقـــبـــطملا

ناـــــــيــــــــبــــــــب قــــــــفارــــــــي نأ اضيأ بجــــــــيو
تدأ يتلا  صئاصخلل وأ ةيصاخلل
.ةيئاذغلا ةداملا فيفخت ىلإ

يفوــــــتست ةــــــيـــــــئاذـــــــغـــــــلا ةداملا تناـــــــك اذإ
ةددحملا طورشلا وأ طرشلا ايعيبط

ءاعدا لامعتسا لجأ نم قحلملا اذه يف
ءاعدالا اذه بحصي نأ نكمي ،يئاذغ
.”يعيبط[ /ايعيبط” ةرابعلاب

ضمـحـلـل ردصم ةـيـئاذـغـلا ةداـمـلــل ءاــعدا
رــــــخآ ءاـــــــعدا يأ وأ ،3 اـغـيـموأ ينـهدــلا

ةبسنلاب ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتـــــــــــــحـــي  جوتــــــنملا ناك اذإّ الإ ءاعدالا

ضــــــــــــــــــــــــــــــــمحلا نـــــــــم غ3,٠ ،لــــــقألا ىلــــع
٠٠١و غ٠٠١ لـــــــــكل كيــــنـــــيلونــــــيلاــــــفلأ
نم غم٠٤ ،لقألا ىلع ،وأ ،ةريرحوليك
ضمحلاو كيونيات نباسوكيإ ضمحلا
لكل  نيعومجم كيونيزكيه - اسوكود
.ةريرح وليك٠٠١و غ٠٠١

ضمحلاـب ةـيـنـغ ةـيـئاذـغـلا ةداـمـلـل ءاــعدا
رــــــخآ ءاـــــــعدا يأ وأ ،3 اـغـيـموأ ينـهدــلا

ةبسنلاب ىنعملا سفن هل نوكي نأ نكمي
اذه عضوي نأ نكمي الو .كلهتسملل
،يوتحي  جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا

ضــــــــــــــــــــــمــــــح نــــــم غ٦,٠ ،لـــــــــقألا ىلــــــع
٠٠١و غ٠٠١ لــــــــــكل كيــــنـــــيلوـــــنــــيلاـــــفلأ
نم غم٠8 ،لقألا ىلع ،وأ ،ةريرحوليك
ضمـحو كيوـنـياـت نـباسوـكــيإ ضمــح
لكل نيعومجم كيونيزكيه - اسوكود
.ةريرح وليك٠٠١و غ٠٠١

لامعتسالا طورشتاءاعدالا

نوهدلاب ينغ

ةعبشملا ريغ

ةيداحأ

نوهدلاب ينغ
ةعبشملا ريغ

ةددعتم

نوهدلاب ينغ

ةعبشملا ريغ

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا

رـــــخآ ءاـــــعدا يأ وأ ،ةـــــيداـــــحأ ةـــــعـــــبشملا

ىــــــنــعملا ســـــــــفـــن هـــل نوـــكــــــي نأ نـــكـــمـــي

نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمــلــل ةـــبـــــسنـــلاـــب

جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي

نـــــــــــم %٥٤ ،لــــــــــــــــــــــقألا ىلـــــع ،يوــــــــتــــحــــي

نوهدلا نم ةقتشملا ةينهدلا ضامحألا

ةقاطلا تناك اذإو ةيداحأ ةعبشملا ريغ

ةـــعـــبشملا رـــيـــغ نوـــهدــــلا نــــم ةرــــفوملا

رادقملا نم %٠2 نم رثكأ لثمت ةيداحأ

.جوتنملل يوقاطلا

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا

رـــخآ ءاــــعدا يأ وأ ،ةددــــعــــتــــم ةــــعــــبشملا

ىــــنــــعملا سفــــن هــــل نوـــــكـــــي نأ نـــــكـــــمـــــي

نأ نــكــمـــي الو .كلـــهـــتسمـــلـــل ةـــبسنـــلاـــب

جوتنملا ناك اذإ ّالإ ءاعدالا اذه عضوي

ضاــمحألا نم %٥٤ ،لقألا ىلع يوتحي

رــيــغ نوــهدــلا نـــم ةـــقـــتشملا ةـــيـــنـــهدـــلا

ةــقاــطــلا تناــك اذإو ةددـــعـــتـــم ةـــعـــبشملا

ةـــعـــبشملا رـــيـــغ نوـــهدــــلا نــــم ةرــــفوملا

نــــم %٠2  نـــم رـــثـــكأ لـــثمت ةددــــعــــتــــم

.جوتنملل يوقاطلا رادقملا

ريغ نوهدلاب ةينغ ةيئاذغلا ةداملل ءاعدا
نأ نكمي رخآ ءاعدا يأ وأ ،ةعبشملا

ةــــبسنــــلاــــب ىــــنـــــعملا سفـــــن هـــــل نوـــــكـــــي
اذــه عضوــي نأ نــكــمــي الو .كلــهــتسمـــلـــل
،يوــتـــحـــي جوـــتـــنملا ناـــك اذإ الإ ءاـــعدالا

ةينهدلا ضامحألا نم %٠٧ ،لقألا ىلع
اذإو ةعبشملا ريغ نوهدلا نم ةقتشملا

ريغ نوهدلا نم ةرفوملا ةقاطلا تناك
نـــــم %٠2 نـــم رـــثـــكأ لـــثمت ةــــعــــبشملا
.جوتنملل يوقاطلا رادقملا
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ثلاثلا قحلملا

رارقلا اذه ماكحأ اهيلع قّبطت ال يتلا ةيئاذغلا داوملا

،تانّوكملا نم ةدحاو ةئف وأ دحاو نّوكم ىلع يوتحت يتلا ةلّوحملا ريغ داوملا .١

،تانوكملا نم ةدحاو ةئف وأ دحاو نوكم ىلع يوتحت يتلاو جضنلل ،ليوحت لك دنع تعضخ يتلا ةلوحملا داوملا .2

يئانث يه اهل تفيضأ يتلا ةديحولا تانوكملا نوكت يتلا كلت كلذ يف امب ،يرشبلا كالهتسالل ةهجوملا برشلا هايم .3
،تاهكنلا وأ/و نوبركلا ديسكأ

،لباوتلا طيلخ وأ لباوتلا وأ ةيرطعلا تاتابنلا .٤

،حلملا لئادبو حلملا .٥

،ةدئاملا تايلحم .٦

ناــــــبوذلل لــــباــــقلا وأ يروفلا ياـــــشلا وأ نيـــــــــيفاكلا نم يلاــــــخلا ياـــــشلا وأ ياـــشلا وأ )هكاوـــــــــفلاب وأ تاــــــتابـــنلاب( عـــــــــيقن .٧
ىرخأ تانوكم نودب ،نييفاكلا نم ةيلاخلا ياشلا تاصلختسم وأ نابوذلل لباقلا وأ يروفلا ياشلا وأ ياشلا تاصلختسم وأ

،ياشلل ةيئاذغلا ةميقلا ريغت ال يتلا تاهكنلا ّالإ ةفاضم

،تاهكنلا يه اهل تفيضأ يتلا ةديحولا تانوكملا نوكت يتلا كلت كلذ يف امب ،هلئادبو ريمختلا لخ .8

،تاهكنلا .9

،ةيئاذغلا تافاضملا .٠١

،ةيجولونكتلا تادعاسملا .١١

،ةيئاذغلا تاميزنإلا .2١

،مالهلا نّوكت يتلا داوملا .3١

،رئامخلا .٤١

،غضملا كلع .٥١

ةيمكب يئاهنلا كلهتسملل جتنملا فرط نم ةرشابم ةمدقملاو فرحلا قيرط نع ةجتنملا كلذ يف امب ةيئاذغلا داوملا .٦١
.يئاهنلا كلهتسملا ةرشابم دوزت يتلا ةيلحملا ةئزجتلا ةراجت تاسسؤمل وأ ةليلق

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّـيمسرلا ةعبطملا
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25م٨١٠2 ةنس ربوتكأ٠١

ّ

ءارآ ،تارّرقم ،تارارق
ةراجتلا ةرازو

وينوي6 قفاوملا٩٣٤١ ماع ناضمر١2 يفخرؤم رارق
ةصاخلا مالــــعإلا تاــــيـــــفـــــيـــــك ددـــــحـــــي ،٨١٠2 ةــــــــنس

ضيـــيـــبـــتـــلاو ةـــغاـــبصلا تاـــمدـــخ ىلع ةـــقـــبـــطملا
.فاجلا فيظنتلاو

––––––––––––

،ةراجتلا ريزو ّنإ

يف خرؤملا3٤2–7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمب–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا83٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٩3–٠٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
قلعتملاو٠٩٩١ ةنس رياني٠3 قفاوملا٠١٤١ ماع بجر3

،مّمتملاو لّدعملا ،شغلا عمقو ةدوجلا ةبقارمب

خرؤملا٩2٤–7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنــس ربــمفوــن١١ قــفاوــملا8١٤١ ماـــع بـــجر٠١ يف

تاـجـتــنملا ىلع ةــقــبــطملا ةــيــنــقــتــلا صئاصخلاــب قــلــعــتملاو
،ةيجيسنلا

خرؤملا35٤–2٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا2٠٠2 ةنس ربمسيد١2 قفاوملا32٤١ ماع لاوش7١ يف

،ةراجتلا ريزو تايحالص ددحي

خرؤملا873–3١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا3١٠2 ةنس ربمفون٩ قفاوملا53٤١ ماع مّرحم5 يف

اميس ال ،كلهتسملا مالعإب ةقلعتملا تايفيكلاو طورشلا ددحي
،هنم75 ةداملا

:يتأي ام ررقي

موسرملا نم75 ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
قفاوملا53٤١ ماع مّرحم5 يف خرؤملا873–3١ مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو3١٠2 ةنس ربمفون٩
تاـــمدـــخ ىلع ةـــقـــبـــطملا ةصاخلا مالـــعإلا تاـــيـــفـــيـــك دــــــيدحت

.فاجلا فيظنتلاو ضييبتلاو ةغابصلا

تاطاشن عيمج ىلع رارقلا اذه ماكحأ قبطت :2 ةداملا
نـكاـمألاو فاجلا فـيـظـنـتـلاو لسغـلاو ضيـيـبــتــلاو ةــغاــبصلا
.ةيتاذلا ةمدخلا لساغم ءانثتساب ،ةلثامملا

:يتأي امب ،رارقلا اذه ماكحأ موهفم يف ،دصقي :٣ ةداملا

فيظنت نمضي طاشن لك: لسغلا وأ ضييبتلا–
ىرخألا تايلمعلاو نوباصلاو ءاملاب تاجوسنملاو سبالملا

.يكلاو نوهدلا ةلازإو عقبلا ةلازإك

طاشن لك: راخبلاب يكلا فظنم وأ ةغابصلا–
ةجلاعم ىلإ جاتحي يذلا جيسنلل فاجلا فيظنتلا نمضي
نوـهدـلا ةـلازإو عـقـبـلا ةـلازإك تاـيـلـمـعـلا نـم اــهرــيــغو ةــقــيــقد
.تاجوسنملاو سبالملا غبصو يكلاو

مدختست يتلا فيظنتلا ةيلمع: فاجلا فيظنتلا–
.تاجوسنملاو سبالملا لسغل ءاملا ريغ ابيذم
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تحت عضت ةأشنم لك: ةيتاذلا ةمدخلاب لساغملا–
فيظنتب مايقلل ةيكيتاموتوألا تالاسغلا كلهتسملا فرصت
.نوباصلاو ءاملاب تاجوسنملاو سبالملا

طاشن اهيف سرامي ةسسؤم لك: ةلثامملا نكامألا–
.قدانفلاك ةغابصلا وأ/و ضييبتلا

وأ/و ضييبتلا ةمدخ يمدقم ىلع بجي :٤ ةداملا
دنع ،كلذ رذعت اذإ وأ ،لحـملا ةهجاو ىلع اورشني نأ ةغابصلا

نــم ةءورــقــمو ةــحضاو ةــقــيرــطــب ةــفــيرــعــتـــلا ،لـــحـملا لـــخدـــم
ةـــيـــعوـــن اذـــكو موسرـــلا لـــكـــب راـــعسألا نـــّيـــبــــت يتــــلاو جراخلا
: اهضرع ةلاح يف تامدخلا

رازإ ،نّولم رازإ ،ضيبأ رازإ: ضييبتلل ةبسنلاب–
رـــيـــغ لوسغملا نزوـــلاـــب جوسنملا ،لـــجرـــلا صيـــمـــق ،تبـــثـــم
.دحاولا مارغوليكلل ،لقألا ىلع ،غلك )٤( ةعبرأ لكل ،ففجملا

،ةروــــنــــت ،ةرـــــتس ،لاورس: ةــغاــبصلــل ةــبسنــلاـــب–
.ءاملل مواقم فطعم وأ فطعم ،ناتسف

،لحـملا لخاد اورشني نأ ةمدخلا يمدقم ىلع بجيو
ةــحضاو ةــقــيرــطــب ةــمدــقملا تاـــمدخلا لـــك ةـــيـــعوـــنو راـــعسألا

.ةءورقمو

نيسمخلا قوفي ةمدقملا تامدخلا ددع ناك اذإ هــّنأ ريغ
تاذ ةمدخ نيسمخلا طقف نالعإلا لمشي نأ نكمي ،ةمدخ )٠5(
فرصت تحت ،عضوي ،ةلاحلا هذه يفو .رركتملا لامعتسالا
تاــمدخلا راــعسأ عــيــمــج لــمشت ةــماــع ةــفــيرــعــت ،كلـــهـــتسملا
يف اهيلإ راشُي نأ بجي اهيلع عالطالا ةيناكمإو ،ةمدقملا
.نالعإلا

ةيعونب قلعتملا مالعإلا لمشي نأ بجي :5 ةداملا
اقيقد افصو ،هالعأ٤ ةداملا يف ةددحـملاو ،ةمدقملا تامدخلا
.اهنع نلعملا تامدخلا يف ةجردملا تايلمعلا ةعيبطل

لحـملا لخاد رشن ةمدخلا يمدقم ىلع بجي :6 ةداملا
يتلا ةمدخلاب ةصاخلا طورشلا ،ةءورقمو ةيئرم ةفصبو
طورشبو مـهـتـيـلوؤسمب ةـقـلـعـتملا كلـت اـمــيس ال ،اــهــنوــمدــقــي
يتـــلا داوملا فـــلـــت وأ عاـــيض ةـــلاـــح يف ،كلـــهـــتسملا ضيوـــعــــت

.ريخألا اذه اهمّلس

ةداملا يف ةروكذملا تامدخلا ةيعون فــّنصت :٧ ةداملا
: تائف )3( ثالث يف ،هالعأ٤

،لقألا ىلع ،ةمدخلا مدقم رفوي: ةيداصتقا ةمدخ–
.يكلاو بسانملا فيظنتلا

،ةمدخلا مدقم رفوي: ةدوج تاذ وأ ةنقتم ةمدخ–
ةفاضإلاب ،قيقدلا يكلاو عقبلا ةلازإ لبق ام ةيلمع ،لقألا ىلع
.ةبسانملا فيظنتلا ةيلمع ءارجإ ىلإ

ىلع وأ ةـــيدـــيــلـــقـــت وأ ةـــيــــلاــــع ةدوــــج تاذ ةــــمدــــخ–
،لقألا ىلع ،ةمدخلا مدقم رفوي: ةرخافلا وأ ةميدقلا ةقيرطلا
ىلع ةبعصلا عقبلا ةيحنتب عقبلا ةلازإ لبق ام ةصاخ ةيلمع
.ةقدب هّيك متي مث ،فيظنتلا لبق تاجوسنملا وأ/و بوثلا

رارزألاو تاــيــناــطــبــلا ةــطاــيــخ ةداــعإ مــتــي ،ةـــجاحلا تعد اذإو
.ةطيخملا ريغ نكامألاو تايوطملاو

ادنس وأ عاديإلا ةركذت ةمدخلا مدقم ملسي :٨ ةداملا
اميس ال لمشي يذلاو ،همتخو هعيقوت ىلع يوتحي كلهتسملل
: ةيتآلا تانايبلا

،ةمدخلامدقمناونعومسا وأيراجتلامسالا–

،هيلإةلكوملاداوملاميلستخيرات–

،داوملاهذهعونوددع–

،ةبولطملاةمدخلاةيعون–

،ةمدخلارعس–

نعةمدخلامدقمنمةرداصلاةلمتحـملاتاظفحتلا–
،بايثلاةلاح

اهتميقنوكتامدنعهيلإةلكوملاداوملاءارشةميق–
،تاضيوعتلالودجيفةددحـملاكلتنمىلعأ

،ةمدخلابةصاخلاطورشلا–

.ةداملاميلستىلعليلدك ،دنسلابظافتحالا–

دــنســلا وأ عادـــيإلا ةرـــكذــت نوــــكت نأ بجــي :٩ ةداملا
عطتقمو تافاضإ ىلع الو بطش ىلع ال يوتحت الو ةحضاو
لــــكش يف وأ قروـــــلا نـــــم تناـــــك ءاوس ،تاـــــمورأ رـــــتـــــفد نـــــم
.ينورتكلإ

رطاخملاب هنئابز مالعإ ةمدخلا مدقم ىلع بجي :٠١ ةداملا
تاجوسنملاو سبالملا فيظنت نع جتنت دق يتلا ةلمتحـملا
.هيدل ةعدوملا

ضييبتلاو ةغابصلا ةمدخ يمدقم ىلع بجي :١١ ةداملا
ةدم لالخ رارقلا اذه ماكحأل اولثتمي نأ ،فاجلا فيظنتلاو

ةديرجلا يف هرــشن خــــــيرات نـــــــم ءادـــتـــــــــــــبا ،رـــــــهــــــشأ )6( ةـــــــتــــس
.ةّيمسّرلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف رارقلا اذه رشني :2١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

6 قـــفاوملا٩3٤١ ماـــــــع ناضمر١2 يف رـــئازجلاـــب ررــــح
.8١٠2 ةنس وينوي

بالج ديعس
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 15-114 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 رجـب عـــام رجـب عـــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2015 يــتــعـلـق بــشـروطr يــتــعـلـق بــشـروط

وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك  بــY وزيــر اHـالــيـة
rووزير التجارة

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-59 اHــــــــؤرخ  في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

r تممHعدل واHا r نافسةHبا
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم  03-11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

rتممHعدل واHا r تعلق بالنقد والقرضHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

 rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بــشـروط �ــارسـة األنــشـطــة الـتــجـاريــة r اHـعـدل

 rتممHوا
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-01 اHـؤرّخ في 9 صـفر
عـــــام 1428 اHـــــوافق 27 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2007 واHـــــتــــــعـــــلق

rبتعاونيات  االدخار والقرض
- و�قـتـضى  األمر رقم 09-01  اHـؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 75 منهHال سيما ا r 2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 20 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم  14-10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2015 ال سـيــمـا اHـادة 88

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-327 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات وضع ضــمــان الـســلع

rواخلدمات حيز التنفيذ
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرّخ
في 5 مـــحـــرم عــام 1435 اHــوافق 9  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  2013
الــــذي يـــحـــدد  الــــشـــروط والـــكــــيـــفــــيـــات اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــإعالم

rستهلكHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

الــمــادالــمــادّة األولـى : ة األولـى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اHــادة 75  من
األمــــــــــر رقـم 09-01 الــــــــــمــــــــــؤرخ في 29 رجــب عـــــــــام 1430
الــمــوافـق 22 يــولــيــو ســنــة r2009 الــمــعــدّل والــمــتــمـّم
والـــــمـــــادة 20 مـن الـــــقــــــانـــــون رقـم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــــــــفــــــــر عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 25 فــــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة 2009
والـــــمــــذكــــورين أعـالهr يـــهــــدف هـــذا اHــــرســـوم إلى حتــــديـــد
شـــــروط وكـــــيــــفـــــيـــــات حـــــصـــــول الــــعـــــائـالت عــــلـى الـــــقــــرض
االســتـهالكي اHــوجه لـلـســلعr في إطـار إنــعـاش الـنــشـاطـات

االقتصادية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : بـــغض الـــنـــظــر عـن الــتـــعـــريـــفــات اHـــكـــرســة
�ـوجب الــتــشـريع والــتــنـظــيم اHــعـمــول بـهــمــاr يـقــصـد في

مفهوم هذا اHرسوم بــما يأتي :

- الـقـرض االسـتـهالكي:- الـقـرض االسـتـهالكي: كل بـيع لـسـلـعـة يـكـون الـدفع
rمؤجال أو مجزأ rفيه على أقساط

- عـــــقـــــد الـــــقــــرض :- عـــــقـــــد الـــــقــــرض : عــــقــــد يــــقــــبل �ــــوجــــبه بــــائع أو
مـــقـــرض أو يــلـتــزم بــالــقــبـول جتــاه مــســتــهــلك بــقـرض في

rشكل أجل دفع سلفة أو أي دفع بالتقسيط �اثل

- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض:- الـتـكـلـفـة الـكـلـيـة لـلـقـرض: كل تـكـالـيف الـقـرض �ـا
فيها الفوائـد واHصاريف األخرى اHرتبطـة مباشرة بعقد

rالقرض

اخلــواص: كـل شــــخـص طــــبــــيــــعي يـــقـــتــــني ســـلـــعـــة - اخلــواص:- 
لــهــدف خـاص خــارج عن نــشــاطـاتـه الـتــجــاريــةr اHـهــنــيـة أو

rاحلرفية

- اHـــديـــونـــيـــة :- اHـــديـــونـــيـــة : وضـــعـــيـــة تـــراكم الـــديـــون اHـــتـــمـــيـــزة
بــاســتـحــالــة الـدفع الــواضــحــة من اHـســتــهـلـك حـسن الــنــيـة
Hـواجهـة مجـمـوع ديونه غـير اHـهـنيـة الواجـبـة واHسـتحـقة
الــــدفعr مـــا يــــحـــدث اخــــتالال فـي مـــيــــزانـــيـــتـه ال يـــســــمح له

rواجهة كل مستحقات دفعه�

- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي اإلجـــمـــالي :- مــــعــــدل الــــفــــائــــدة الـــفــــعــــلـي اإلجـــمـــالي : اHـــعــدّل
الــســــنـــوي الـــمـــعــبّـر عــنه بــنــســبــة مـائــويــة ويــضم فــيــمـا
يــــــخص كــل قـــــرض مــــــســــــتـــــوفـى الـــــفــــــوائــــــد واHـــــصــــــاريف
واالقــتـطـاعـات أو الــتـعـويــضـات اHـرتــبـطـة بـاحلــصـول عـلى

هذا القرض.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : تــــــطــــــبـــق أحـــــــكــــــام هــــــــذا اHـــــــرســــــوم عـــــــلى
الــقـــروض الـــمـــمــنـــوحــــة لـلــخـواص والــتي تــكــون مـدتــهـا
أكـــثـــر مـن ثـالثـــة (3) أشـــهـــر وال تــــتـــعـــدى ســـتـــيـن (60)

شهرا.

الفصل الثانيالفصل الثاني

تأهيل اHؤسسات واHنتجاتتأهيل اHؤسسات واHنتجات

اHاداHادّة ة 4 :  : اHـتعـاملـون الذين تـكون مـنتـجاتـهم مؤهـلة
للقرض االستهالكي هم الذين :

rارسون نشاط إنتاج على اإلقليم الوطني� -

- يــنــتــجــون أو يــركــبــون ســلــعــا مــوجــهــة لــلــبــيع إلى
اخلواص.

�ـكن أن تـسـتـجـيب الـسلع اHـؤهـلـة إلى مـعـدل إدماج
يــحــدد عـنــد احلـاجــةr بـقــرار مـشــتــرك بـY الــوزيـر اHــكـلف

بحماية اHستهلك والوزير اHعني.

الفصل الثالثالفصل الثالث

عرض القرضعرض القرض

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 5 : : يــــــــجب أن يــــــــتــــــــضــــــــمن عــــــــرض الــــــــقـــــــرض
االســتـــهالكي مـــعــلـــومــات صــحـــيــحـــة ونــزيـــهــة تـــوضح عــلى
اخلـصـوص عنـاصـر الـعرض وكـيـفـيـات احلصـول عـلـيه وكذا

حقوق وواجبات أطراف عقد القرض.

YقيمHا Yيوجه منح القرض االسـتهالكي للمواطـن
دون سواهم.

6 : : يـــجب أن يــــســـبق كـل عـــقـــد قــــرض بـــعـــرض اHــاداHــادّة ة 
مــسـبق لــلــقـرضr مـن شـأنه الــســمـاح لــلــمـقــتــرض بـتــقــيـيم
طــبـيــعـة ومـدى االلــتـزام اHــالي الـذي �ــكـنـه اكـتـتــابه وكـذا

شروط تنفيذ العقد. 

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 7 :  : يـــــــجـب أن يـــــــبـــــــY كـل عـــــــرض لــــــــلـــــــقـــــــرض
االستهالكيr على اخلصوصr ما يأتي :

rاألطراف Yتعي -
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- اHـوضــوع  واHـدة واHــبـلغ اخلــام والـصــافي لــلـقـرض
وكـــيــفـــيــات الـــتـــســديـــدr واألقــســـاط وكــذا نـــســبـــة الــفـــوائــد

rاإلجمالية

- الــــشـــــروط اHــــؤهــــلــــة لــــلــــقـــــرض واHــــلف اHــــطــــلــــوب
r للحصول على القرض

rقرض أو البائعHقدمة من اHالضمانات ا -

- حـقوق وواجبـات البائع واHـقرض واHقـترض وكذا
التدابير اHطبقة في حالة إخالل األطراف. 

الفصل  الرابعالفصل  الرابع

عقد القرضعقد القرض

اHـاداHـادّة ة 8 : : ال تــسـري واجـبـات اHـقــتـرض إال ابـتـداء من
تسليم السلعة التي استوفى القرض من أجلها .

وفي حــالـة عــقـد بــيع بـتــنـفــيـذ مــتـوالr فــإن واجـبـات
اHـــقــــتـــرض تــــســـري ابـــتــــداء من بــــدايـــة تــــســـلـــيـم الـــســــلـــعـــة

وتتوقف في حالة انقطاع هذا التسليم.

rــادّة ة 9 :  : فـي حــالـــة فـــسخ الـــعــقـــد من طـــرف الـــبــائعHــاداHا
فـإنه يـلـتــزم بـتـعـويض اHـقـتـرض بــنـاء عـلى طـلب مـكـتـوب
مع وصل اســـتالم عن اHـــبــلغ كـــله الــذي دفـــعه له اHـــشــتــري
(30) Yكـــتــســبـــيق عــلى الـــســعــر فـي أجل ال يــتـــجــاوز ثالثــ
يـومـاr دون اHـسـاس بـاألحـكــام اHـتـعـلـقـة بـالـتـعـويـضـات عن
األضــــرار إزاء اHــــقـــــرض واHــــقــــتــــرض طـــــبــــقــــا لــــلـــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

الــــمــــادالــــمــــادّة ة 10 : : ال يــــمــــكــن اكــــتـــــتـــــاب أي الـــتـــزام من
طــــــرف الــــــمـــــــشـــــتـــــري جتـــــاه الــــــبـــــائع فـي إطـــــار الـــــقـــــرض
االســـتـــهالكي مـــا لم يـــتــحـــصل هـــذا األخـــيــر عـــلى اHـــوافـــقــة

اHسبقة للقرض.

يــجب أن يــحــدد عــقـد الــبــيع إذا كــان الــقــرض يــغـطي
جزئيا أو كليا مبلغ السلعة موضوع اHعاملة.

اHاداHادّة ة 11 : : ال يـلزم الـبائـع بتـسلـيم أو تـمويل الـسلـعة
مــــوضـــوع الــــعــــقـــد إالّ بــــعـــد إخــــطــــاره من طــــرف اHـــشــــتـــري

بتحصله على القرض.

غـيـر أنه يتـاح لـلمـشـتري أجل لـلـعدول مـدته ثـمانـية
(8) أيـــام عــمـلr حتــسـب من تـــاريخ إمـــضــاء الـــعـــقــدr طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 12 : :  ال تسري آثار عقد البيعr إذا :

- لم يـعــلم اHـقـتـرض الـبـائع بــتـخـصـيص الـقـرض في
أجل ثـــمــــانـــيـــة (8) أيـــام عـــمـلr ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــبـــلـــيغ

rوافقة على احلصول على القرضHا

- مــارس اHـــقــتـــرض حـــقه في الـــعــدول ضـــمن اآلجــال
احملددة له.

يـبــقى عــقــد الــبــيع صــحــيـحــا إذا دفع اHــشــتــري نــقـدا
اHـــبــلـغ اHــســـتــحـق كــلـه قــبـل انــقـــضــاء الـــثـــمــانـــيــة (8) أيــام

اHبينة أعاله.

الـــــــمــــــادالـــــــمــــــادّة ة 13 : ال يـــــــمــــــكــن أن يـــــســـــتــــــلم الــــــبـــــائـع من
الــــمـــشـــتـــري أي دفـع آخــــر فـــي شـــــكــل مــن األشــــكــــال
وال إيـــــــداع زيـــــادة عـــــلـى اجلــــــزء مــن الــــــثــــــمن الــــــذي وافق
اHـــشـــتــري عـــلى دفـــعه نـــقــداr مـــا لم يـــبــرم الـــعـــقــد اHـــتـــعــلق

بعملية القرض نهائيا.

عنـدما �ضـي اHشـتري رخـصة االقتـطاع مـن حساب
بنـكي أو بريديr فـإن صالحيتـها واألخذ الـفعلي بـها تكون
مرتـبطة بـعقد الـبيع. وفي حالـة دفع جزء من الثـمن نقدا
فــإنه يـجـب عـلى الــبــائع أن يــسـلّم اHــشــتـري وصـل اسـتالم

بالدفع.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : عـنــدمــا يـتـم  بـيع اHــنــتـــوج عـلى مــســتـوى
اHـنـزل فإن مـدة الـعـدول تـكـون سـبـعة (7) أيـام عـمل مـهـما

يكن تاريخ التسليم أو تقد� السلعة.

ال �كن إجراء أي دفع نقدي قبل انتهاء هذه اHدة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

التسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفعالتسديد اHسبق للقرض وتخلف اHقترض عن الدفع

اHاداHادّة ة 15 :  : �كن اHقـترض تسديـد كل القرض أو جزء
منه مسبقاr قبل انتهاء مدة عقد القرض.

يكـون كل بـنـد في عـقد الـقـرض يخـالف هـذه األحـكام
عد� األثر.

اHاداHادّة ة 16 : : ال �كن أن يفـوق اHبلغ الشـهري اإلجمالي
لـتـســديـد الـقـرض اHـتـعـاقـد عـلـيه من طـرف اHـقـتـرضr بـأي
حـال من األحـوالr 30 % من اHـداخــيل الـشـهـريــة الـصـافـيـة
اHتـحـصل علـيـها بـانـتـظامr وذلك تـفـاديا Hـديـونيـة الـزبون

الزائدة.
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يجب أن يتحقق اHـقرض  عند تقـد� القرض اHطلوب
من اHقترضr من احترام أحكام اHواد 3 و4 و5 و6 أعاله.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـخــضع الـعــمـلـيــات اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
أحــكــام هــذا اHــرسـوم إلـى رقـابــة األعــوان اHــؤهــلــY طــبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 18 : : حتدد كـيـفـيات تـطـبـيق هـذا اHرسـومr عـند
احلــاجــةr بــقــرار من الـــوزيــر اHــكــلّف بــحــمـــايــة اHــســتــهــلك

والوزير اHكلّف باHالية والوزير اHكلّف بالصناعة.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
- و~ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اIؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اIـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

- و~ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ
فـي 23 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 12 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واIـتـعلـق بشـروط وكـيـفـيات الـعـروض في مـجـال الـقرض

rاالستهالكي

وزارة الصناعة وا<ناجموزارة الصناعة وا<ناجم
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 19 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اIــــوافق اIــــوافق 31 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة  ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة r2015 يــــحــــدد شــــروطr يــــحــــدد شــــروط

وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.وكيفيات العروض في مجال القرض االستهالكي.
ـــــــــــــــــــــــــ

rاليةIإن وزير ا

rناجمIووزير الصناعة وا

rووزير التجارة

- ~ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اIـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اIــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلIا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيIوا
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اIـادة اIـادة 4 : : يـرفـق هـذا الــقـرار بــقـائـمــة الـســلع اIــؤهـلـة
للقرض االستهالكي.

rـؤهـلـة لـلـقرضIقـائـمـة الـسـلع ا Yـادة 5 :  : يـتم حتـيـIـادة اIا
rـؤسساتIبنـاء على الطـلبـات التي تقـدمها ا rعند احلـاجة
وتـصادق علـيهـا جلنة وزاريـة مشـتركـة (اIاليـة والصـناعة

واIناجم والتجارة) يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
اIـادة اIـادة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األول عـام 1437 اIـوافق

31 ديسمبر سنة 2015.

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اIــادة األولى :اIــادة األولى : تــعـــد مــؤهــلــة لالســـتــفــادة من الــقــرض
االستهالكي اIنتـجات التي تصنعهـا اIؤسسات اIمارسة
لـنشاط اإلنتـاج فوق التراب الـوطنيr التي تقـوم بإنتاج

وتركيب السلع اIوجهة للخواص في اجلزائر.
اIادة اIادة 2 : : يـجب على اIـؤسسـاتr كـما هي مـحدّدة في
اIادة 4 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 15-114 اIؤرخ في 23
رجـب عـــام 1436 اIــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 2015 واIـــذكـــور
أعالهr التي ترغب في االنضـمام لهذا اجلهازr التقرب من
بــنك تــخــتــاره إلتــمــام اإلجـــراءات الالزمــة لالســتــفــادة من

القرض االستهالكي.
r3 : : يـــشـــتـــرط فـي مـــنح الـــقــــرض االســـتـــهالكي اIــادة اIــادة 
تــقـد° فـاتـورة بـاسم اIــسـتـفـيـدr مــرفـقـة بـشـهــادة تـمـنـحـهـا
rمـارسة لنشاط اإلنتـاج فوق التراب الوطنيIؤسسة اIا
لتـثبت أن السـلعة الـتي هي موضـوع طلب القـرضr تنتج

أو تركب في اجلزائر.

وزير اIاليةوزير اIالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

اIلحقاIلحق
نشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكينشاطات ونوع اIواد اIؤهلة للقرض االستهالكي

نوع اIوادنوع اIوادالنشاطاتالنشاطات

تصنيع السيارات والدراجات النارية

تصنيع أجهزة اIكتبية ومعاجلة اIعلومات

تصنيع الهواتف واأللواح اإللكترونية والهواتف الذكية

تصنيع األجهزة اإللكترونية ومختلف األجهزة الكهرومنزلية

اإلنتاج الصناعي جلميع األثاث اخلشبي لالستخدام اIنزلي

صناعة النسيج واجللود

مواد البناء

- السيارات السياحية
- الدرجات النارية وثالثية العجالت

- احلواسيبr وباقي العتاد اIعلوماتي وملحقاته

- الهواتف والهواتف اخللوية واأللواح اإللكترونية

rآالت التـصوير r(mp3) الصوت rالفـيديو rأجـهزة التلـفزيون -
rـكــيـفــات الــهـوائــيـةIا rأجـهــزة الــتـدفــئــة rالــكـامــيـرات الــرقــمـيــة

اIبردات
- معدات اIطبخ اIنزلي
- معدات الغسيل اIنزلي

- األجهزة الكهرومنزلية الصغيرة

- األثــاثr جـمــيع األثـاث اخلــشـبـي ومـلــحـقــاته أو كل مـا لـه صـلـة
باالستخدام اIنزلي

- صناعة أقمشة اIفروشاتr السجادr البساط واألغطية

- اخلزف واخلزف الصحي
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مـرســوممـرســوم تــنـفــيـذي رقم تــنـفــيـذي رقم  12 -  - 355 مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 2  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2012 يـــــحــــدد يـــــحــــدد
WـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة اWـــســـتـــهـــلـــكـــHتـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلس الـــوطـــنـي حلـــمـــايـــة ا

واختصاصاته.واختصاصاته.
ـــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـنــاء عــلى  الــدســتــورr ال ســيــمــا  اHــادتـان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 24 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12- 06 اHــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12  يـنـايــر  سـنـة  2012 واHــتـعـلق

rباجلمعيات

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

rالوزير األول Wتضمن تعيHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 12 -326
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-272 اHؤرخ
في 5 مــحـرم عـام 1413 اHـوافق 6 يــولـيــو ســنـة 1992 الـذي
WـــســــتـــهــــلـــكـــHيـــحــــدد تـــكـــويـن اجملـــلـس الـــوطـــنـي حلـــمــــايـــة ا

rواختصاصاته

rو بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
التسمية والهدف واHقرالتسمية والهدف واHقر

اHـاداHـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 24 من الـقـانون
رقم  09-03 اHــــؤرخ في 29 صــــفــــر  عــــام  1430 اHــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
WـسـتـهـلـكـHإلى حتـديـد تـشـكـيـلـة اجملـلس الــوطـني حلـمـايـة ا

واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " اجمللس".

يـــــوضـع اجملـــــلس لــــــدى الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بـــــحـــــمـــــايـــــة
اHستهلك.  

يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اجملـلس جـهـاز اســتـشـاري في مـجـال حـمـايـة
اHــســتــهـــلــكــrW يـــكــلف بــإبـــداء رأيه واقــتــراح تـــدابــيــر من
شــأنــهــا أن تــســاهم في تــطــويــر وتــرقــيــة ســيــاســة حــمــايــة

اHستهلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلة  والتنظيم التشكيلة  والتنظيم 

اHاداHادّة ة 3 :  : يتكون اجمللس من �ثل واحد (1) عن :

أ)  بعنوان  الوزارات :أ)  بعنوان  الوزارات :
rالداخلية واجلماعات احمللية -

rائيةHوارد اHا -
rالفالحة والتنمية الريفية -

rالتجارة -
rستشفياتHالصحة  والسكان وإصالح  ا -

- الــصـــنــاعـــة واHــؤســـســات الـــصــغـــيــرة واHـــتــوســـطــة
rوترقية االستثمار

rاالتصال -
rوارد  الصيديةHالصيد البحري  وا -

rناجمHالطاقة وا -
- التضامن الوطني واألسرة.

ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :ب) بعنوان الهيئات واHؤسسات العمومية :
rراقبة النوعية والرزمH ركز اجلزائريHا -

r عهد  الوطني  للطب  البيطريHا -
r ركز الوطني   لعلم  السمومHا -

r عهد  الوطني للصحة  العموميةHا -
r عهد  الوطني حلماية النباتاتHا -

rعهد  اجلزائري  للتقييسHا -
rعهد الوطني اجلزائري للملكية الصناعيةHا -

rالديوان الوطني للقياسة القانونية -
r الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

- الغرفة  الوطنية للفالحة. 

ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :ج)  بعنوان  احلركة  اجلمعوية :

- عـن كل جـــمــعـــيـــة حــمـــايـــة اHــســـتـــهــلـــكـــW اHــؤســـســة
rقانونا
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د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :د ) بعنوان الشخصيات اخلبيرة :

WـسـتـهـلـكـHخـمـسة (5) خـبـراء  في مـجـال حـمـايـة ا -
وأمن وجـــودة اHــــنـــتــــوجـــاتr يـــخــــتـــارهـم الـــوزيـــر اHــــكـــلف

بحماية  اHستهلك.

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : يــــعــــW أعــــضــــاء اجملــــلـس �ــــوجب قــــرار من
الـوزير اHـكلـف بحـمايـة اHسـتـهلك Hـدة خمس (5) سـنوات
قــابـــلـــة  لــلـــتـــجــديـــدr بـــنــاء عـــلى اقـــتـــراح  من الــســـلـــطــة أو

اجلمعية التابعW لها.

ويـعــW األعـضــاء اHــسـتــخـلــفـون حــسب نــفس شـروط
.Wاألعضاء الدائم

اHاداHادّة ة 5 :  :  يسـتخـلف األعضاء الـدائمـون عند انـقطاع
عــهــدتــهمr بــاألعـــضــاء اHــســتــخــلــفـــW حــسب نــفس األشــكــال

للمدة اHتبقية.

يـجب أن يـكـون �ـثلـو الـدوائـر الـوزاريـة والـهـيـئات
واHـــؤســســات الـــعــمـــومــيــة فـي رتــبــة مـــديــر أو خــبـــيــر في

ميدان االستهالك على األقل.

Wويـجب أن يــكـون �ـثــلـو احلـركـة اجلــمـعـويــة حـاصـلـ
عــلى شـــهــادة دراســـات عــلـــيــا أو شـــهــادة لــهـــا عالقـــة �ــجــال

حماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  �ـكن اجملـلسr  في إطـار نـشـاطـاته وبـطلب
من رئـــيـــسه أو من أغـــلـــبـــيـــة أعــضـــائهr أن يـــســـتـــعـــW بــأي
شـخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي �ـكــنه أن يـنــيـره في أشــغـاله

نظرا إلى مؤهالته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعـد اجملـلسr  بـعد أخـذ رأي الـوزيـر اHـكلف
بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتـــهـــلكr نـــظـــامه الـــداخـــلي ويـــصـــادق عـــلـــيه

 rفي اجتماعه األول rطلقة ألعضائهHباألغلبية ا

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــعــد اجملـلس بــرنـامـج نـشــاطـاتـه قـبل بــدايـة
كل سنة.

ويـعـد تـقريـره الـسنـوي عـنـد نهـايـة كل سـنة في أجل
أقصـاه نهاية شـهر ينـاير من السـنة اHوالـية ويرسله إلى

الوزير اHكلف بحماية اHستهلك.

اHاداHادّة ة 9 :  : يتضمن  اجمللس :

rاجلمعية العامة -

rالرئيس -

rكتبHا -

- اللجان اHتخصصة.

10 :  : تــــكـــلف اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامـــة اHـــشــــكـــلـــة من اHــاداHــادّة ة 
مجموع أعضاء اجمللسr �ا يأتي :

rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاط اجمللس وا -

- دراســــة حـــصــــيــــلـــة نــــشــــاط اجملـــلـس وكـــذا تــــقــــريـــره
rصادقة عليهماHالسنوي وتقييمهما وا

- دراسة كل مسألـة يعرضها علـيها رئيس اجمللس أو
اHكتب أو ثلثا (3/2) أعضائهr وإبداء رأيها فيها.

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخب رئـــيس اجملـــلس من بـــW �ـــثــلي
جمعيات حماية اHستهلكW أعضاء اجمللس.

ويـنــتـخب نــائب الــرئـيس مـن بـW �ــثـلي الــهـيــئـات
واHؤسسات العمومية أعضاء اجمللس.

حتـدد شـروط  وكــيـفـيـات االنــتـخـاب �ــوجب الـنـظـام
الداخلي للمجلس.

اHاداHادّة ة 12 :  : يتكون مكتب اجمللس من :

rرئيسا rرئيس اجمللس -

rنائب رئيس -

- منسقي الـلجان اHتخصـصة اHذكورة في اHادة 14
أدناه.

يجتـمع اHكـتب بطـلب من رئـيسه كـلما دعـت احلاجة
إلى ذلك.

يحـدد سير اHـكتب ومـهامـه �وجب الـنظام الـداخلي
للمجلس.

اHاداHادّة ة 13 :  : يتـولى نائب الـرئيـس نيابـة الرئـاسة في
حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس اجمللس.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : �ــــكن أن يــــنــــشـئ اجملــــلس بــــداخــــلـه جلــــانـــا
مــخــتــصــة دائــمــة أو مـــؤقــتــة يــحــدد اخــتــصــاصــهــا وعــددهــا
وتـشكـيلـتهـا وتنـظيـمهـا وسيـرها �ـوجب النـظام الـداخلي

للمجلس. 

اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : يــــزود اجملـــلـس بـــأمــــانــــة إداريــــة وتـــقــــنــــيـــة
يـديـرهـا أمـW عـام يـعـW �ـوجب قـرار من الـوزيـر اHكـلف

بحماية اHستهلك.

يــحـضــر األمــW الــعــام اجـتــمــاعــات اجلــمـعــيــة الــعــامـة
واHكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.

يـــكـــلـف األمـــW الـــعـــام بـــضـــمـــان تـــســــيـــيـــر الـــوســـائل
اHوضوعة حتت تصرف اجمللس.
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اHاداHادّة ة 16 :  : تكلف األمانة بــما يأتي :

- حتـــضـــيــر جـــدول األعــمـــال وإرســـال اHــلـــفـــات الــتي
rتدرس خالل االجتماعات إلى األعضاء

- تبـليغ أعـضاء اجمللـس بتاريخ االجـتمـاعات وجدول
rأعمالها

- إعداد محاضر اجتماعات اجمللس.

Wـادّة ة 17 :  : يــجـتـمـع اجملـلس في دورات عـاديــة مـرتـHـاداHا
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

و�كن أن يجتـمع في دورات غير عاديةr  كلما دعت
احلـاجة إلـى ذلكr إمّا بـطـلب من رئيـسه وإمّـا بطـلب ثـلثي

(3/2) أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : ال تــصح اجــتـــمــاعــات اجملــلس إال بــحــضــور
ثلثي (3/2) أعضائه.

إذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــتم اســـتــدعـــاء أعـــضــاء
اجملــلس الجــتــمــاع جــديــد يــجب أن يــنــعــقـد فـي أجل أقــصـاه
خـمـســة عـشـر (15) يـومــا. وفي هـذه احلــالـةr يـصح اجــتـمـاع

اجمللس مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

19 :  : يــصــادق عــلـى اقــتــراحــات  اجملــلس وآرائه اHـاداHـادّة ة 
بـأغلـبيـة أصـوات األعضـاء احلاضـرين. وفي  حـالة  تـساوي

عدد  األصوات يكون  صوت الرئيس مرجحا.

تــدون اجــتـمــاعـات اجملــلس في مــحـاضــر وتــسـجل في
سجل خاص مرقم ومؤشر عليه  من رئيس اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــدون اآلراء واالقـــتــراحـــات والــتـــقـــريــر
السـنوي في الـسـجل الـخـاص بـعد مـوافقة اجمللس و�كن
أن تـنــشـر في الـنــشـريــة الـرسـمــيـة لإلعالنــات الـقـانــونـيـة
وفي كل مــــنــــشــــور آخـــر بــــعــــد أخـــذ رأي الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـزود اجملــلس لـتـأديــة مـهــامهr بـاHـعــلـومـات
واHـــعـــطــيـــات الـــضـــروريــة الـــتي تـــبـــلـــغه إيـــاهــا الـــهـــيـــئــات

واجلمعيات اHكونة له.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االختصاصاتاالختصاصات

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـدلي اجملـلس بــآراء ويـقـتـرح تــدابـيـر  لـهـا
عالقةr على اخلصوصr �ا يأتي : 

- اHـســاهـمـة في الـوقـايــة مـن األخـطــار الــتي �ــكن
أن تــتـــســـبب فــيـــهــا اHـــنــتـــوجـــات اHــعـــروضــة في الــســوق
وحتسـينـهاr من أجل حـمايـة صحـة اHسـتهـلكـW ومصـاحلهم

rعنويةHادية واHا
- مــشــاريع الـقــوانــW والـتــنــظـيــمــات الـتـي �ـكن أن
يــــكـــون لــــهـــا تــــأثــــيـــر عــــلى االســــتـــهالك وكــــذا عــــلى شـــروط

rتطبيقها
rراقبة اجلودة  وقمع الغشH  البرامج  السنوية -

- اســتـراتــيـجــيـة تــرقـيــة جـودة اHــنـتــوجـات وحــمـايـة
 rWستهلكHا

WـستهـلكHعـلومات اخلـاصة �ـجال حمـاية اHجمع ا -
rواستغاللها وتوزيعها

- بــــرامـج ومــــشــــاريـع اHــــســــاعـــــدة اHــــقــــررة  لـــــصــــالح
rWستهلكHجمعيات ا

rالتدابير الوقائية لضبط السوق -
.Wآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك -

23 :  : �ـــكن اجملــــلس اHـــشــــاركـــة فـي مـــلـــتــــقـــيـــات اHــاداHــادّة ة 
إعالمــيـة وإقـامـة عالقــات مع هـيـئـات �ــاثـلـة أو ذات نـفس

الطابع على اHستوى الوطني والدولي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مالية ونهائيةأحكام مالية ونهائية

اHـاداHـادّة ة 24 :  : تـسـجل نـفـقـات سـيـر اجملـلس في مـيـزانـية
الوزارة اHكلفة بحماية اHستهلك.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : تـضع الـوزارة اHـكـلـفـة بـحـمايـة اHـسـتـهـلك
حتـت تـــــصـــــرف اجملـــــلـس الـــــوســـــائل الــــــبـــــشـــــريـــــة واHـــــاديـــــة

الضرورية لسيره.

26 :  : تـــلـــغى أحـــكــــام الـــمـــرســوم الـــتـــنـــفــيـذي اHـاداHـادّة ة 
رقم 92 - 272 اHـــــؤرخ في 5 مــــحـــــرم عــــام 1413 اHـــــوافق 6

يوليو سنة 1992 واHذكور أعاله.

27 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 ذي الــقــعـدة عـام 1433 اHـوافق
2 أكتوبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 36 من الـقانون
رقم 09-03 اGــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 25
فـبـرايــر سـنـة 2009  واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا اGــرسـوم
إلى حتـديـد شروط وكـيـفيـات اعـتمـاد اخملـابر قـصـد حمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGادة اGادة  2  :  : يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :

- "اعـــتـــمــاد" :- "اعـــتـــمــاد" : االعــتـــراف الـــرســـمي بـــكــفـــاءة مـــخـــبــر
للـقيام بـتحالـيل واختبـارات وجتارب في ميـادين محددة
فـي إطــــار قــــمـع الــــغـش وذلك لــــتـــــحــــديـــــد مــــدى مــــطـــــابــــقــــة
اGــنــتــوجـــات لــلــمــقــايــيس و/أو لــلـــمــواصــفــات الــقــانــونــيــة
والـتـنظـيمـيـة التي يـجب أن تـتصف بـهاr أو لـتـبيـان عدم
إحلــاق اGــنــتـوج أو اGــادة ضــررا بــصــحـة اGــســتــهـلـك وأمـنه

rاديةGوكذا مصلحته ا

- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " :- "حتــلـيـل واخــتــبــار وجتــربـة " : كل عــمــلــيــة تــقــنــيـة
تـتمثل في حتديـد ميّزة أو عدة مـيزات أو فعالـية منتوج
أو مـــادة أو جــــهـــاز أو عــــمـــلـــيــــة أو خـــدمــــة مـــعـــطــــاةr حـــسب

rXأسلوب عملي مع

- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" :- "مـخـبـر الـتـحـالـيل والـتـجارب" : كل هـيـئـة تـقيس
أو تـدرس أو جتـرب أو تـخـتبـر أو تـعـايـرr أو بـصـفـة عـامة
حتدد خصائص أو فعاليات اGادة أو اGنتوج ومكوناتهما.

3 :  : يسـلّم اعـتمـاد مـخبـر الـتحـالـيل والتـجارب اGادة اGادة 
حـــسـب مـــجـــال االخــــتـــصـــاص �ـــقــــرر من الـــوزيــــر اGـــكـــلف
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلـك وقـــمع الـــغـش بـــعـــد أخـــذ رأي جلـــنـــة

االعتماد اGنصوص عليها في اGادة 7 أدناه.

rحــسب مــجـال االخــتــصـاص rيـتــوقف مــنح االعــتـمــاد
على احلاجـة التي تبـديها مـصالح الـوزارة اGكلـفة بحـماية

اGستهلك وقمع الغش.

حتــــدد قـــــائــــمـــــة اخملــــابـــــر اGـــــعــــتـــــمــــدةr حـــــسب مـــــجــــال
االختصـاصr بقـرار من الوزير اGـكلف بـحمايـة اGسـتهلك

وقمع الغش.

اGــادة اGــادة 4 :  : �ـــكن أن يـــشـــمل االعـــتـــمـــادr حـــسب مـــجــال
االخـتصاصr كال أو جـزءا من التـحاليل أو االخـتبارات أو

التجارب التي ينجزها اخملبر اGعتمد قانونا.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــضـــمن مـــلف طـــلب االعـــتـــمـــاد الـــوثـــائق
اآلتية :

- طـلب موجه إلى الوزيـر اGكلف بحـماية اGـستهلك
rوقمع الغش

rالهيكل التنظيمي للمخبر -

 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  328 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــةشـــروط وكـــيـــفـــيـــات اعـــتــمـــاد اخملـــابـــر قـــصـــد حـــمـــايــة

اGستهلك وقمع الغش.اGستهلك وقمع الغش.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانــــــون رقــــــم 04-04 اGـــؤرخ في
5 جــمــادى األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونــيــو ســنـة 2004

rتعلق بالتقييسGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اGـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اGـوافق 11 سـبـتـمـبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســــوم  الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 147-89
اGـؤرخ في 6 مـحـرم عام 1410 اGـوافق 8 غـشت سـنة 1989
واGـــتــضـــمن إنــشـــاء اGــركـــز اجلــزائـــري Gــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

rتممGعدل واGا  rوالرزم وتنظيمه وعمله

- و�قتـضى اGرسوم  التـنفيذي  رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
rالذي يحدد شروط فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي القـعـدة عام 1426 اGـوافق 6  ديـسـمبـر سـنة 2005

rطابقةGتعلق بتقييم اGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-466 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005
واGتـضـمن إنشـاء الـهيـئـة اجلزائـريـة لالعتـمـاد وتنـظـيمـها

r"وسيرها " أجليراك

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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10 :   :  يـــتـــعــــX عـــلى اخملـــبـــر اGـــعـــتـــمـــدr لـــلـــقـــيـــام اGــادة اGــادة 
بالتحاليل أو االختبارات أو التجاربr استعمال اGناهج
احملـــيـــنـــة واحملـــددة عن طـــريـق الـــتـــنـــظـــيمr وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاr يـســتــعـمل اGــنــاهج اGـعــتــرف بـهــا عــلى اGـســتـوى

الدولي.

اGـادة اGـادة 11 :   :  يــعـد اخملــبـر اGـعــتـمـد كــشف الـتــحـالـيل أو
تــقـريـر االخـتــبـارات أو الـتــجـارب ويـسـجـل فـيـهـمــا نـتـائج
حتـقــيــقـاته مــرفــقـة بــالــتـفــســيـرات واالســتــنـتــاجــات فـيــمـا

يخص مطابقة اGنتوج.

ويـعد هذا الكـشف أو التقـرير حسب شـكل الكشوف
أو التقارير التي تستعملها مخابر قمع الغش.

اGـادة اGـادة 12 :   :  يـتعـX عـلى اخملـبـر اGعـتـمـد إعالم الـوزير
اGـكلف بـحـمايـة اGـستـهلـك وقمع الـغش بـكل تغـيـير يـطرأ
في تــشـكــيــلـة تــعـداده الــتـقــني أو في ســيـره أو في مــهـامه
األولـية وكـذا بـكل حتـويل في حـالة األمـاكن أو في طـبـيـعة

التجهيزات يؤدي إلى تغيير في نشاط اخملبر.

كما يتعX عليه اإلعالم بكل تغيير يخص اعتماده.

اGـادة اGـادة 13 :   :  يــجب عـلى اخملــبـر اGــعـتــمـد إعـالم الـوزيـر
اGـــكــلف بــحــمـــايــة اGــســتــهـــلك وقــمع الــغـش قــبل ثالثــة (3)
أشهـر على األقل بـقراره تـعلـيق أو توقـيف النـشاط الذي

اعتمد من أجله.

اGــــادة اGــــادة 14 :   :  يـــــتم الـــــتــــكـــــفل بـــــاخلــــدمـــــات اGـــــرتــــبـــــطــــة
بالتحاليل واالخـتبارات والتجارب التي تنجزها اخملابر
اGـــعـــتـــمـــدة في إطـــار قـــمـع الـــغش من مـــيـــزانـــيـــة الـــوزارة

اGكلفة بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 15 :   :  حتــــدد كــــيــــفــــيــــات تــــطـــــبــــيق أحــــكــــام هــــذا
اGـرسـومr عنـد احلـاجةr بـقـرار من الـوزير اGـكـلف بحـمـاية

اGستهلك وقمع الغش.

اGــــادة اGــــادة 16 :   :  تــــلـــــغى أحـــــكــــام اGـــــواد من 21 إلى 29 من
اGـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 02-68 اGـؤرخ في 23 ذي الــقـعـدة
عام 1422 اGوافق 6 فبـراير سنة 2002 الذي يـحدد شروط

فتح مخابر حتاليل اجلودة واعتمادها.

17 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بــاجلــزائـر في 20 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
26 سبتمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

- نسخة من السجل التجاري ومن رخصة استغالل
rعند االقتضاء rاخملبر

- ملف تقني مبـيّن للنشاط مـوضوع طلب االعتماد
يشتمل على :

أ) قــــائــــمــــة األشـــــخــــاص اGــــكــــلــــفــــX بــــالـــــتــــحــــالــــيل أو
االخــتـبــارات أو الــتــجــارب واGـصــادقــة عــلى نــتــائج هـؤالء

rوكذا أسماء موقعي النتائج ومؤهالتهم وشهاداتهم

ب) الـقائمـة واGعلـومات اGـتعلـقة بطـبيـعة التـحاليل
rــنــجــزة وعــنــد االقــتــضـاءGأو االخــتــبــارات أو الــتــجــارب ا
rX(2) األخيرت Xخالل السنت Xقائمة الزبائن الرئيسي

ج) قـائـمـة الـتـجـهـيـزات الـعــلـمـيـة والـتـقـنـيـة الالزمـة
للتنفيذ السليم لألعمال التي صرح بكفاءته القيام بها.

- نسخة من شهادة االعتماد قيد الصالحية.

اGـادة اGـادة 6 :  :  يـودع اGـلف اGـذكـور في اGادة 5 أعاله لـدى
جلنـة االعـتـماد اGـنـصـوص علـيـهـا في اGادة 7 أدنـاه. ويـسلّم

وصل بعد التحقق من مطابقة محتوى اGلف.

يــجب أن ال يــتــجــاوز أجل الــرد عــلى طــلب االعــتــمــاد
ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استالم الطلب.

اGــــادة اGــــادة 7 : :  تـــنــــشــــأ لــــدى الــــوزيـــر اGــــكــــلف بــــحــــمــــايـــة
اGسـتهلك وقـمع الغش جلنـة اعتمـاد اخملابر تـكلف بدراسة

طلبات االعتماد.

حتــدد تـشـكـيــلـة جلـنـة االعــتـمـاد وتـنــظـيـمـهــا وسـيـرهـا
بقرار من الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.

اGـادة اGـادة 8 : : يــخـضـع اخملـبــر اGــعــتـمــد إلى رقــابــة دوريـة
من مـصالح قـمع الـغش للـتـأكد من احـتـرام الشـروط التي

سلم على أساسها االعتماد.

اGادة اGادة 9 :   :  يسـحب الوزيـر اGكـلف بحـمايـة اGستـهلك
وقمع الغش االعتماد في احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــتـــرام الـــشــروط الـــتي ســـلم عــلـى أســاســـهــا
rاالعتماد

rالتصريح الكاذب في ملف طلب االعتماد -

- عـدم احـتــرام سـريـة اGـعــلـومـات اGــرتـبـطــة �ـعـاجلـة
rعروضة في إطار قمع الغشGالعينات ا

- استعمـال االعتماد بـأي شكل من األشكال ألغراض
جتارية أو إشهارية.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة وزارة التجارةالتجارة

يـــولـــيــو قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 4  شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436  اHــوافق   اHــوافق 20 يـــولـــيــو 
t2015 يـحــد يـحــدّد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر جلــنـةد تــشــكـيــلــة وتـنــظــيم وسـيــر جلــنـة سـنـة سـنـة 

اعتماد اخملابر في إطار قمع الغش.اعتماد اخملابر في إطار قمع الغش.
ــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عـــــــام 1436 اHـــــوافــق 14 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2015

tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-147 اHؤرّخ
في 6 مــــحـــــرّم عــــــام 1410 اHـــــوافــق 8 غـــــشـت ســـــنـــــة 1989
واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء اHــركـــز اجلــزائـــري Hــراقـــبــة الـــنــوعـــيــة

tتمّمHعدّل واHا tوالرزم وتنظيمه وعمله
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اHـؤرّخ
في 3 رجـب عـــــام 1410 اHــــوافــق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990

tتمّمHعدّل واHا tتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002

tالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-454 اHؤرّخ
في 17 شـوّال عــام 1423 اHـوافــق 21 ديـسـمبـر سـنـة 2002
tـركـزيــة في وزارة الـتـجـارةHـتــضـمّن تـنــظـيم اإلدارة اHوا

tتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ
في 20 ذي الـقـعـدة عـــام 1434 اHـوافــق 26 سـبــتـمـبـر سـنــة
2013 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيـفـيـات اعتـمـاد اخملـابـر قـصد

tادّة 7 منـهHال سيّما ا tستهلك وقمع الغشHحماية ا
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
التّـنفيذيّ رقم 13-328 اHؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434
اHـوافق 26  ســبــتـمــبــر ســنـة 2013 واHـذكــور أعالهt يــهـدف
هــذا الـقــرار إلى حتــديــد تـشـكيـلــة جلـنــة اعـتـمــاد اخملـــابر
في إطـار قـمـع الـغشt وتـنـظيـمـهـا وسـيـرهــاt التـي تـدعى

في صلب النص "اللجنة".
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــرأس الـــلــجــنــة الـــوزيــر اHــكــلّـف بــحــمــايــة

اHستهلك وقمع الغش أو �ثلهt وتتشكّـل من :

tمدير مخابر التجارب وحتاليل اجلودة -
tمدير مراقبة اجلودة وقمع الغش -

tمدير اجلودة واالستهالك -
- اHدير العـامّ لـلمركـز اجلـزائري Hـراقبـة النوعــية

tوالـرزم
tمدير التنظيم والشؤون القانونية -

tالية والوسائل العامةHمدير ا -
- �ثل عن اHفتشية العامة.

�ـــكــن الـــلـــجــنـــــة أن تـــســـتـــعـــــY بـــأي شــخـص قــــادر
بـحـكم كـفــاءتـهt عـلى تـنـويـرهــا ومـسـاعـدتـهـا في أعـمـالـها.
كمـا �كنـها أن تـوكـل كـل مهمـة أو عمـل خـاص إلى عضــو

أو بعض أعضائها.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــخـــضع كـل طــلـب اعــتــمـــاد لــلــمـــخــابــرt في

إطار قمع الغشt إلى دراسة ورأي اللجنة.
يــجب أن تــرسل مـلــفــات طــلب االعـتــمــاد من األمــانـة
الـــتــقـــنــيــة إلـى أعــضــاء الـــلــجـــنــة اHــذكـــورة أعالهt في أجـل

خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد اجتماعها.
4 :  : جتــتـــمع الــلــجــنــةt بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من اHـاداHـادّة ة 
رئـيسـهـاt في دورة عـاديـة كل ثالثة (3) أشـهرt كـمـا �كـنـها

أن جتتمع في دورة غير عاديةt عند االقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يجـب على األعـضـاء اHـعيّـنـY أن يـجتـمـعوا
بـــذات الــــصــــفـــة فـي الـــلــــجــــنــــةt وال �ـــكـن مـــنـح أي تـــوكــــيل

لتمثيل أي عضو آخـر.
6 :  : ال تــصـح اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة إالّ بــحــضــور اHـاداHـادّة ة 
نـــــصـف عـــــدد أعـــــضــــــائـــــهـــــا عـــــلـى األقـل. وإذا لم يـــــكــــــتـــــمـــل
الـنـصــابt جتـتـمع الــلـجـنــة بـعـد ثـمـانـــيـة (8) أيـــامt بـنـاء
عــلى اســتـدعــاء ثـانt وتــتـداولt حــيــنـئــذt مـهــمـا يــكــن عــدد

األعضـاء احلـاضرين.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـتـخــذ الـلـجـنــة قـراراتـهـا بـأغــلـبـيـة أصـوات
tاألعــضـــاء احلــاضــرين. وفي حــالــة تــســـاوي عــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHاداHادّة ة 8 :  : حترّر مداوالت اللـجنة في محاضر يوقعها
رئــــيس الــــلــــجــــنــــة وأعــــضــــاؤهــــا وتــــدوّن في ســــجـل مــــرقّم

وموقّـع من قبـل الرئيس.
اHاداHادّة ة 9 :  : تتـولّى مديـرية مـخابـر التـجارب وحتـاليل

اجلودة األمانة التقنية واإلدارية للجنة.
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اHاداHادّة ة 10 :  : تتولّى األمانة التقنية اHهام اآلتـية :
tودعةHلفات اHفحص مطابقة محتوى ا -

tتسجيل طلبات االعتماد -
- إعـداد وتبـلـيغ االسـتـدعاءات إلـى األعضـاءt مـرفـقة

tلفات طلب االعتماد�
tإعداد محاضر االجتماعات -

- جمع وحـفظ كل الـوثائقt وكـذا اHـعلـومـات الالزمة
tلسير اللجنة

- إعــداد مـــقــررات االعــتــمــاد وتــســلــيـــمــهــا لــلــمــخــابــر
اHعنـية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 20
يوليو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

اHــادة اHــادة 75 : : تــعـــدل أحــكـــام اHــادة 88 من الـــقـــانــون رقم
09-03 اHؤرخ في 29 صفر عام 1430 اHوافق 25 فبراير

rـــســتـــهــلك وقـــمع الــغشHـــتــعـــلق بــحـــمــايــة اHســنــة 2009 وا
وحترر كما يأتي :

"اHادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي : 

- انـعــــــدام سالمـــة اHــواد الـغــذائــيـة اHــعــاقب عـلــيــهـا
�ـوجب اHادة 71 من هذا الـقانـون : خمـسمـائة ألـف دينار

r(500.000 دج)

- انـــعــدام الـــنــظـــافــة والــنـــظــافـــة الــصـــحــيــة اHـــعــاقب
عـليـهـما �ـوجب اHادة 72 من هـذا الـقانـون : ثالثمـائة ألف

r(300.000 دج) دينار

- انـــعــدام األمن اHــعــاقب عـــلــيه �ــوجب اHــادة 73 من
r(400.000 دج) هذا القانون : أربعمائة ألف دينار

- انـعـدام رقـابـــــة اHـطـابــقـة اHـسـبـقـة اHـعـاقب عـلـيـهـا
�ـوجب اHادة 74 من هـذا الـقـانـون : أربعـمـائـة ألف ديـنار

r(400.000 دج)

- انــعـدام الـضـمـان أو عــدم تـنـفـيـذ الــضـمـان اHـعـاقب
علـيه �ـوجب اHادة 75 من هـذا القـانون : مـائة ألف ديـنار

r(100.000 دج)

- عـدم جتـربـة اHـنــتـوج اHـعـاقب عـلــيـهـا �ـوجب اHـادة
r(100.000 دج) 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار

- رفض تــنـفــيـذ خــدمـة مـا بــعـد الــبـيع اHــعـاقب عــلـيه
r% 10 : ادة 77 من هذا القانونHوجب ا�

- عـدم وسم اHـنــتـوج اHـعـاقب عــلـيه �ـوجب اHـادة 78
من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار (400.000 دج)".
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