
العدد العدد 27
السالسّنة الثنة الثّالثة واألربعونالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 27  ربيع األوربيع األوّل عام ل عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 26  أبريل سنة  أبريل سنة 2006 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدّل واIــتــمّم  واIــذكــور
أعالهr يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج معايرة وحتضير

العينة لتجربة اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.

اIادة اIادة 2 : :  من أجل معايرة وحتـضير العيـنة لتجربة
الـلحم واIـنـتوجـات الـلحـمـيةr فـإن مـخابـر مـراقبـة اجلودة
وقـــمع الـــغش واخملـــابـــر اIـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــغـــرض مـــلـــزمـــة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق بهذا القرار.

كـمـا يـجب أن يسـتـعـمل اخملبـر هـذا اIـنهج عـنـد األمر
بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 23 ذي الـقـعـدة عـام  1426 اIـوافق
25 ديسمبر سنة 2005. 

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج معايرة وحتضير العينة لتجربة اللحممنهج معايرة وحتضير العينة لتجربة اللحم

واIنتوجات اللحمية واIنتوجات اللحمية 
1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

1.1 يـعــطي هــذا اIــنـهـج الـتــعــلـيــمــات الــعـامــة ويــحـدد
الـتـقـنـيـات الـتي يـنـبـغي اتـبـاعـهـا إلجـراء اقـتـطـاع أسـاسي

من حلوم أو منتوجات حلمية.
2.1 يـكـون الـتمـيـيز بـX مـنـاهج اIعـايـرة حـسب نوع

اIنتوجات اآلتية : 
أ) مــنــتـــوجــات أو حــصص من الــلـــحــوم ومــنــتــوجــات
حلمـية محضـرة أو معلـبة في وحدات مـختلـفة األحجام أو

rقطع حلمية ال يتجاوز وزنها 2 كلغ
ب) هيـاكلr قـطع من هيـاكل (مـثالr قطع مـن اللـحوم
الــطــازجـة أو اجملــمــدة أو حلـوم مــنــزوعــة الـعــظم طــازجـة أو
مـــجــمــدة r أضالع الـــبــقــر أو قــطعr هـــيــاكل خــروف) وحلــوم

مقطعة ميكانيكيا.
3.1 يــــتــــطــــلب احلــــجم والــــقــــيــــمــــة الــــتــــجــــاريــــة لــــهـــذه
اIـــنــتــوجـــاتr اســتــعــمـــال وحــدات ثــانـــويــة Iــعــايـــرتــهــاr مع
rعـايرة فقطIاستـعمـال جزء (عـدة أجزاء) من كل وحـدات ا
ويـؤخذ بـعـX االعتـبـار الهـدف الذي ¬ من أجـله طـلب هذه

الوحدات.

n  : عـدد وحـدات الـعـيـنات اIـقـتـطـعـة في اجلـزء الذي
يجب فحصه طبقا خملطط العينات اIطلوب.

c : الـعـدد األقــصى اIـقـبــول لـوحـدات الـعــيـنـات الـتي
قـد تـتـجـاوز اIـعـيـار اIـيـكـروبـيـولـوجيm. وإن جتـاوز هذا

العدد يقتضي رفض اجلزء.

m  : الـعــدد أو اIـســتـوى األقــصى لـلــجـراثــيم/غr  إمـا
تقبل القيم العالية عن هذا اIستوى و إما ترفض.

M : الـكـمــيـة الـتي تـسـمح بــالـتـفـريق بـX اIـواد ذات
الكـمـية اIـقـبـولة من تـلك ذات الـنـوعيـة غـيـر اIقـبـولة. إن
الـقـيم اIــعــــادلــة أو الــتي تـفــوق M فـي أي عــيــنــة كـانت
تـــعــد غــيــر مــقــبــولــة بــســبـب األخــطـــار الــتـي تـــشــكــلـهـا
عـــلى الـــصّــــحـــة أو عـــلى اIـــؤشــــرات الـــصّـــحـــيـــة أو أخـــطـــار

اإلتالف.

وزارة التجارة وزارة التجارة 
قــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 23 ذي ال ذي الــــــــــقــــــــعــــــــــدة  عدة  عــــــــام ام 1426 اI اIــــــــــوافق وافق 25
ديسديسـمبمبـر سنة ر سنة r2005 يr يـجعل مجعل مـنهج معنهج معـايرة وحتايرة وحتـضيرضير
الالــــعــــيــــــنــــة لة لــــــتــــجــــربربــــــة الة الــــلــــــحم واIحم واIــــنــــــتــــوجوجــــات الات الــــــلــــحــــــمــــيــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة 

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول مايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واIــــتــــعــــلق �ــــراقــــبــــة اجلـــودة وقــــمـع الـــغـشr اIــــعـــدل

rتممIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقازIتعلق بشروط حتضير وتسويق اIوا

- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك
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3.2 طريقة اIعايرة : طريقة اIعايرة :
1.3.2  الـلـحـوم أو اIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة مـحـضـرة أو  الـلـحـوم أو اIـنـتـوجــات الـلـحـمـيـة مـحـضـرة أو
مـوضــبـة فـي وحـدات مـخــتـلــفـة األحــجـام أو حلــوم في شـكلمـوضــبـة فـي وحـدات مـخــتـلــفـة األحــجـام أو حلــوم في شـكل

قطع ال تزن أكثر من قطع ال تزن أكثر من 2 كلغ : كلغ :
تــقــتــطع وحــدات أو قــطع كــامــلــة مــشــكــلــة لــلــوحــدات
األســـاســـيــة اIـــراد مـــعــايـــرتـــهــا و يـــقـــتــطـع الــعـــدد اIـــنــاسب
لـلــوحـدات األسـاســيـة اIــراد مـعــايـرتــهـا من كل حــصـة وفق

مخطط اIعايرة اIبX في النقطة (2.2).

2.3.2 هــيـاكل r حلـوم فـي شـكل قـطع تــزن أكـثـر من  هــيـاكل r حلـوم فـي شـكل قـطع تــزن أكـثـر من 2
كلغ وحلوم مقطعة : كلغ وحلوم مقطعة : 

يقتطع الـعدد اIناسب من الوحدات األساسية اIراد
معايرتها من احلصة وفق مخطط اIعايرة اIشار إليه في
الـــنـــقـــطــة (2.1) وتـــوضع بـــجـــهـــةr إمـــا القـــتـــطـــاع الـــوحــدات
الــثـــانــويــة اIـــراد مــعـــايــرتـــهــا من أجـل جتــارب اإلتالف في
اخملـبر (مثال فـحص كيمـيائي) وإما من أجل فـحوص غير
rاحلــــــواسي rــــــرئيIفــــــحـــــوص اإلتـالف (مــــــثـــــال الــــــفــــــحص ا

بواسطة قطن) .

ال �كن أن تـمثل عـينة واحـدة مقتـطعـة من هيكل أو
rمـجـمل الـوحـدة. كذلك rوحـدة حلـمـية أخـرى كـبـيـرة احلـجم
ال �ـكن حتليل الوحـدة اللحميـة كاملة. وعـليهr فإن الهدف
الذي اقتطعت ألجـله العينات (األساسية أو الثانوية) هو
الـذي يــحـدد الـتـقـنــيـة الـتي تـتــبع. وعـلى الـعــمـومr تـقـتـطع

العينات كما يأتي :

أ) يــــجـب أن تــــقــــتــــطـع الــــوحــــدات الـــــثــــانــــويــــة اIــــراد
مــعـــايــرتـــهــا والــتـي تــتـــراوح كــتـــلــتـــهــا بــX 500غ  و 1 كــلغ
واIــوجـهــة لـلــفـحـص الـكــيـمــيـائي فـي اخملـبــرr إذا أمـكنr من

rقطع مسبقا مع إحداث أدنى ضرر �كنIالسطح ا

ب) يــجـب أن تــقــتــطع وحـــدات اIــادة الــدســمــة اIــراد
مـعــايـرتـهـا (عـلى  سـبـيل اIـثــالr من أجل تـقـيـيم اIـركـبـات
الـــــقـــــابـــــلـــــة لــــلـــــذوبـــــان في الـــــدسـم مــــثـل بـــــعض مـــــبـــــيــــدات

r ادة الدسمة للكلية إذا أمكنIالطفيليات) من ا

ج) يــجب أن تـقــتـطـع الـوحــدات اIـراد مـعــايـرتــهـا من
rـوضـبـة مـفـرغـة من الـهـواءIـبـردة اIالـرشح مـثل الـلـحـوم ا
بـصفـة نـظيـفـة عبـر الغـالف أو بعـد فـتح الرزم بـاسـتعـمال
إبر معقمـة وقنينات أو قارورات. وفي حالة إعادة اللحم
في احلــــصــــةr يــــجـب وضــــعه في رزم جــــديــــدة مــــفــــرغــــة من

الهواء.
3.3.2 درجة احلرارة : درجة احلرارة :

تــؤخــذ درجــة حــرارة لــكل حــصــة مــقــتــطــعــة إذا أمــكن
ذلك.

2 . طرق اIعايرة : . طرق اIعايرة :
1.2 أدوات اIعـايرة واألوعـيـة اخلاصـة بـالوحـدة اIراد أدوات اIعـايرة واألوعـيـة اخلاصـة بـالوحـدة اIراد

معايرتها :معايرتها :
1.1.2 شروط عامة : شروط عامة :

يــجب أن تــكــون األوعــيـــة اIالمــســة لــلــوحــدات اIــراد
مـــعــايـــرتــهـــاr غــيـــر نــفـــوذة لــلـــمــاء والـــزيــوت وغـــيــر قـــابــلــة

للذوبان واالمتصاص.
يــجب أن تـكــون سـعــة وشـكـل األوعـيـة مــوافـقــة حلـجم

الوحدات اIراد معايرتها.
عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال قـــاروراتr يـــتـــعـــX غـــلـــقـــهـــا جـــيـــدا
بـــواســطــة ســـدادة مــطــاطــيـــة أو بالســتـــيــكــيــة مـــنــاســبــة أو
ســــدادة جــــديــــدة مـن الــــفــــلـــــX أو كــــبــــســــولـــــة مــــعــــدنــــيــــة أو

بالستيكية مغلقة بإحكام.
تـــغــــطى الـــســـدادات قــــبل وضـــعـــهــــا في الـــوعـــاء الـــذي
يـــحــتــوي عــلى الــعــيــنـــة بــورق مــصــنــوع من مــادة جــامــدة.
يــجب أن تــكــون الـــكــبــســوالت مــغــلـــفــة �ــادة جــامــدةr غــيــر

نفوذة للسوائل.
يـجب أال تــؤثـر اIـواد واألدوات عــلى نـتــائج الـفـحص
وأن تــــتــــوافـق مع اIــــواصــــفـــــات اIــــنــــاســــبــــة اIـــــبــــيــــنــــة في
الــــنــــقــــاط(2.1.2) إلى (3.1.2) وقــــد يــــكــــون من الــــضــــروري

.Xتخفيض مفعول الضوء و/أو األكسيج
2.1.2  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصــــــة بـــــالـــــوحـــــدات اIـــــراد  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصــــــة بـــــالـــــوحـــــدات اIـــــراد

معايرتها من أجل التحليل الكيميائي :معايرتها من أجل التحليل الكيميائي :
يــجب أن تـكــون األدوات واألوعـيــة اخلـاصــة بـالــوحـدة
اIـراد مـعـايـرتـهـا جـافـة ونـظـيـفـة وأال تـؤثـر عـلى الـتـركـيب

الكيميائي للمنتوج.
3.1.2  أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصـــــة بـــــالـــــوحـــــدات  اIــــراد أدوات وأوعـــــيـــــة خـــــاصـــــة بـــــالـــــوحـــــدات  اIــــراد

معايرتها من أجل التحليل احلواسي :معايرتها من أجل التحليل احلواسي :
يــجب أن تـكــون األوعـيــة واألدوات اخلـاصــة بـالــوحـدة
اIـراد اقـتطـاعهـا جافـة ونـظيـفة وأال تـلـحق  باIـنتـوج ذوقا

أو رائحة.
2.2 عدد الوحدات اIأخوذة للمعايرة : عدد الوحدات اIأخوذة للمعايرة :

يـجب أن يـكـون عـدد الـوحـدات اIـراد مـعـايـرتـهـا لـكي
تـسـمح باحلـصول عـلى عـينـة أساسـية و�ـثـلة لـلحـصة إلى
حـــد كــبـــيــر مـــطــابــقـــا خملــطط اIـــعــايـــرة احملــدد في الـــعــقــد أو

مقبوال من األطراف اIعنية.
في حـالـة إجـراء أنـواع مـخـتـلـفـة من الـتـجارب (مـثال
كــيـــمـــيـــائـــيـــة وفـــيـــزيـــائـــيـــة أو حـــواســـيـــة) يــجـب اقـــتـــطــاع

الوحدات اIراد معايرتها بصفة منفصلة لكل جتربة.
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- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اIــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

rرقاز وتسويقهIتعلق بشروط حتضير اIوا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1420 اIـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة

1999 الـذي يــحـدد قــواعـد حتــضـيــر الـلــحـوم اIــفـرومــة عـنـد

rالطلب ووضعها لالستهالك
- و�قـتضى الـقرار اIؤرّخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اIــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واIــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اIــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اIــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اIــطــهــيــة
rتمّمIعدّل واIا rووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اIـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة r1990 اIــعــدّل واIــتــمّم  واIــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة
الــفـوســفــور اإلجــمـالـي في الــلـحـم واIـنــتــوجــات الـلــحــمــيـة

إجباريا.
اIادة اIادة 2 : :  من أجل حتـديد نـسبة الـفوسـفوراإلجـمالي
في الــلـحـم واIـنــتــوجـات الــلــحـمــيــةr فـإن مــخــابـر مــراقــبـة
اجلودة وقـمع الغش واخملابـر اIعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق بهذا القرار.
كـمـا يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIـنـهج من طـرف اخملـبـر

عند األمر بإجراء خبرة.

اIـادةاIـادة  3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 22 مــحــرم عــام 1427 اIــوافق 21
فبراير سنة 2006. 

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 
منهج منهج حتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحمحتديد نسبة الفوسفور اإلجمالي في اللحم

واIنتوجات اللحمية واIنتوجات اللحمية 
1. تعريف :. تعريف :

يــقــصـد بـ « نــســبـة الــفــوسـفــو اإلجــمـالي»  فـي الـلــحم
واIــنــتــوجــات الــلــحــمــيـةr كــمــيــة الــفــوســفــور احملــددة وفــقـا

للطريقة اIبينة أدناه.

4.2 توضيب الوحدات اIراد معايرتها : توضيب الوحدات اIراد معايرتها :
1.4.2 حلـوم أو مـنـتـجات حلـمـيـة مـحضـرة أو مـوضـبة حلـوم أو مـنـتـجات حلـمـيـة مـحضـرة أو مـوضـبة
في شـكل وحـدات مـخــتـلـفـة األحـجـام أو حلم في شـكل قـطعفي شـكل وحـدات مـخــتـلـفـة األحـجـام أو حلم في شـكل قـطع

يزن أقل من يزن أقل من 2 كلغ : كلغ :
rإذا وضــبت الــوحــدات في أوان غــيــر نــفــوذة لــلــهـواء
لـيس مـن الـضــروري إضــافـة تــوضــيب آخــر وعـنــد انــعـدام
ذلكr تــوضب كل وحــدة يــراد مـعــايــرتـهــا في إنــاء مــنـاسب

مغلق بعناية ومختوم.

2.4.2 هــيــاكلr أجــزاء من هــيـكـل في شــكل قــطع تـزن هــيــاكلr أجــزاء من هــيـكـل في شــكل قــطع تـزن
أكثر من أكثر من 2 كلغ وحلم مقطع : كلغ وحلم مقطع :

تــــــوضـب كل وحـــــــدة يــــــراد مــــــعـــــــايــــــرتــــــهـــــــا في كـــــــيس
بالستيكي مناسب مغلوق بعناية ومختوم.

5.2 نقل وتخزين الوحدات اIراد معايرتها : نقل وتخزين الوحدات اIراد معايرتها :
يـجب إرســال الـوحـدات اIــراد مـعــايـرتـهــا إلى اخملـبـر
في أقـرب وقت �ـكن بــعـد اIـعـايـرة مع الـتـحـكم خالل هـذا
الــوقت في درجـة حـرارة احلــفظ لـلــمـنـتــوج اIـعـنيr إال أنه
يـجـب نـقل الـوحــدات اIـراد مـعـايــرتـهـا لــلـمـنــتـوجـات الـتي

خزنت في البرودة :
- حتـت درجـــــة حــــــرارة من 0° م إلى 2° م فـي حــــــالـــــة

فحصها خالل 24 ساعة.
- جتــــــمـــــــد حتـت درجــــــة حــــــرارة - 24° م في احلــــــاالت

األخرى.
تؤخذ جـميع االحـتياطـات لتـجنب التـعرض اIـباشر
ألشــعــة الــشــمس خالل الــنــقل و يــجب أن تــصـل الــوحـدات
اIــراد مــعــايــرتــهــا إلى اخملــبــر ســلــيــمــة وبــأخــتــام في حــالــة

جيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 22 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1427 اIــوافق  اIــوافق 21 فــبــرايـر فــبــرايـر
r2006 يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـورr يـجــعل مــنـهج حتــديـد نــســبـة الــفـوســفـور سـنـة سـنـة 

اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.اإلجمالي في اللحم واIنتوجات اللحمية إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التجارة 
- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربيع األول عام 1426 اIوافق أول مايو سنة 2005

r أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممIعدل واIا rتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا


