
العدد العدد 74

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

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

اخلميس اخلميس 3 ربيع األو ربيع األوّل ل عام عام 1436 هـهـ

اIوافق اIوافق 25 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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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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.
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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

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الشؤون الدينية واألوقـافوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف

قـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 26  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1436
اIـوافق اIـوافق 19  نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2014 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــشــاءن إنــشــاء
فـــــرع لــــلــــمــــركـــــز الــــثــــقـــــافي اإلسـالمي فـي كـل منفـــــرع لــــلــــمــــركـــــز الــــثــــقـــــافي اإلسـالمي فـي كـل من

واليتي تندوف والبيض.واليتي تندوف والبيض.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qاليةIووزير ا

qووزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اIـؤرّخ
في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 28  أبـريل سـنة

qالوزير األول Xتضمّن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـّـنـفـيـذيّ رقم 99-89
الـــمـــؤرّخ في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1409 اIـوافق 27 يــونــيـو
ســــــنـــــة 1989 الـــــذي يـــــحـــــدّد صـالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــشـــــؤون

qالدينية


