
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



10
27 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ

26 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2006 م م
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27

اIــادة اIــادة 26 :  تـــرسل حـــصـــيـــلـــة وحـــســـابــات االســـتـــغالل
مــرفــقــة بــالــتــقــريــر الــســـنــوي عن الــنــشــاط إلى الــســلــطــة
الـوصـيـة طــبـقـا لـلـشـروط اIــنـصـوص عـلـيـهــا في الـتـنـظـيم

اIعمول به.
27 : تـــخـــضـع اIـــؤســـســـة  لـــلـــرقـــابـــة الـــبـــعـــديـــة اIــادة اIــادة 
لألجـهـزة اIـؤهـلـة طـبقـا لـلـقـوانـX و الـتنـظـيـمـات اIـعـمول

بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصةأحكام خاصة

اIادة اIادة 28 : تزوّد الدولة اIـؤسسةr لبلوغ أهدافها في
إطــار الــنــشــاطــات اIـــنــوطــة بــهــاr بــالـــوســائل الــضــروريــة

لتأدية مهامها وفق األحكام التنظيمية في هذا اجملال.

rعــــنــــد احلــــاجـــة rــــادة 29 : تــــوضـح نــــصــــوص الحــــقــــةIــــادة اIا
كيفيات تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

اIادة اIادة 30 : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 27  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق
26  أبريل سنة 2006.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

 rالهبات و الوصايا -
rتأتية من التعاون الدوليIوارد اIا -

- كل اIوارد األخرى اIرتبطة بنشاط اIؤسسة.
 في باب النفقات في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
 rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى اIرتبطة بنشاطها.

اIـادة اIـادة 23 : يــعــد اIـديــر الــعــام الـبــيــانــات الـتــقــديــريـة
الــسـنــويــة إليــرادات و نــفـقــات اIــؤســســة و يـعــرضــهــا بــعـد
مــداولــة مـــجــلس اإلدارةr عـــلى الــوزيــر اIـــكّــلف بـــالــصــحــة
لـــيــوافق عـــلــيـــهــا حـــسب الــشـــروط اIــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في

التنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 24 : تــمـسك حــسـابـات اIــؤسـســة طـبـقــا ألحـكـام
األمــــــــر رقم 75 - 35 اIــــــــؤرّخ في 29 أبـــــــــريل ســــــــنــــــــة 1975
واIــذكـور أعـالهr ويـســنــد مــسك احملــاسـبــة لــعــون مــحـاسب

يعيّنه الوزير اIكلف باIالية.

اIادة اIادة 25 : يعـيّن الوزيـر اIكـلف باIـاليـة باالشـتراك
مع الــوزيـر اIــكــلف بــالـصــحــة مـحــافــظـا لــلــحـســابــات لـدى

اIؤسسة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و �ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذي رقم 04 - 196
اIـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1425 اIـوافق 15 يــولـيـو
سـنة 2004 واIتـعـلّق بـاستـغالل اIـيـاه اIـعدنـيـة الـطّبـيـعـية

rنبع وحمايتهاIومياه ا

- و �قتضى القرار اIؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام
1421 اIـوافق 26  يـولـيــو سـنـة 2000 واIــتـعـلّق �ــواصـفـات

rوضبة مسبقا و كيفيات عرضهاIمياه الشّرب ا

يقريقرّرون رون ما يأتي :ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة ة األولى :األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اIـــادتــX 4 و 5 من
جـمـادى اIــرسـوم الــتّــنـفــيـذي رقم 04 � 196 اIـؤرّخ في  27 
األولى عـام  1425 اIـوافق  15 يـولـيـو سـنـة 2004 واIـذكـور
أعالهr  يهدف هذا الـقرار إلى حتديد نسب الـعناصر التي
حتـتـويـهـا اIـيــاه اIـعـدنـيـة الـطـبـيــعـيـة ومـيـاه اIـنـبع و كــذا

شروط معاجلتها أو اإلضافات اIسموح بها.

وزارة ا=وارد ا=ائيةوزارة ا=وارد ا=ائية
قرار وزاريقرار وزاريّ م مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 22  ذي احل ذي احلـجّة عام ة عام 1426
اIاIــــــــــوافق وافق 22  ي يــــــــــنــــــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة r   r 2006  يــــــــــحــــــــــــدّد ند نــــــــــسبسب
الالـعـناصناصـر الر الـتي حتتي حتـتويتويـهـا اIا اIـياه اIياه اIـعـدنيدنيـة الة الـطـبيبيـعـيةية
ومومـيـاه اIاه اIـنـبع و كبع و كـذا شذا شـروط معروط معـاجلاجلـتـهـا أو اإلضا أو اإلضـافاتافات

اIسموح بها.اIسموح بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rائيّةIوارد اIإنّ وزير ا
rستشفياتIو وزير الصّحة و السّكان وإصالح ا

 rو وزير التجارة
rو وزير الصناعة

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرّئـاسي رقم 05 - 161 اIـؤرّخ
في  22 ربــــيـع األوّل عــــام 1426 اIـــــوافق أوّل مــــايـــــو ســــنــــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2005 وا 



11
27 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ

26 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2006 م
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27

- غــــيـــاب بـــســـــودمــونـــاس إيـــــروجــيــنـــــوســا فـي
r250 مل

- حتديد الكميـة الكاملة من اIيكروجزيئات القابلة
إلعادة اإلحـياء في ملـيلتـر واحد من اIاء حـسب الكيـفيات

احملدّدة في اIلحق الثّالث. 

اIــاداIــادّة ة 6 : : يــجب أن تـــوافق الــتــحـــالــيل و االرتــدادات
ومواقع أخذ العينات اIراحل اآلتية :

-  مـرحـلـة الـتمـرحـلـة الـتّـعرف ـعرف : تـخص الـتـحـالـيل كل الـعـنـاصر
الـــــفــــــيـــــزيــــــائـــــيــــــة و الــــــفـــــيــــــزيـــــائــــــيـــــة - الــــــكــــــيـــــمــــــيـــــائــــــيـــــة

واIيكروبيولوجية اIذكورة في اIادّتX 4 و 5 أعاله.

Xخـالل حـمــلــة فـي فــتــرتـ Xيــجـب الــقــيــام بـتــحــلــيــلــ
مـــــخـــــتـــــلـــــفــــتـــــX األولـى في أبـــــريـل و مــــايـــــو واألخـــــرى في

سبتمبر و أكتوبر.

- م- مـرحرحـلـة االمة االمـتـيـازاز: تـهـدف الــتّـحـالـيل لــلـتّـحـقق من
اسـتـقـرار مــكـونـات اIـاء اIـعـدني الـطــبـيـعي فـيـمـا يـخص
مـــــركـــــبـــــاتـه األســـــاســـــيــــة و�ـــــيـــــزاتـه الـــــنّـــــوعـــــيـــــة طـــــبـــــقــــا
خلــصـوصــيــات اIــلــحــق األوّل و �ـــيــزات نــوعــيـــة مـــيــاه
اIـنــبــع طــبــقـا خلـصـوصـيـات اIـلـحـقـX الـثّـاني و الـثّـالث

من هذا القرار.

اIـــــاداIـــــادّة ة 7 : : ال �ـــــــكـن أن تـــــــكــــــون اIـــــيــــــاه اIــــــعــــــدنــــــيـــــة
الـــطّـــبــيـــعـيـة ومــيــاه اIــنــــبع مــوضـوع أي مـعـاجلـة غـير

ما يأتي :
- فــصـل الــعـــنــاصـــر غــيــر اIـــســتـــقــرة مـــثل مـــكــونــات
احلــديـــد و اIــنــغــنــيـــز و الــكــبــريت أو الــزرنـــيخ عن طــريق
الــتـــرســـيب و/أو الـــتّـــرشــيـح و عـــنــد االقـــتـــضـــاءr مــعـــجّـــلــة

rبتهوية مسبقة
- يــجب أن تــكـون اإلزالــة اجلــزئــيــة أو الـكــلــيــة لــغـاز

الكربون احلر بطرق فيزيائية فقط. 

اIــــاداIــــادّة ة 8 : : يــــجـب أن تــــســــــتـــــجــــيـب مــــــعــــاجلـــــة اIــــيــــاه
اIــعـــدنــيــة الـــطّــبــــيــعــيـــة ومــيـــــاه اIــنـــبع بــالـــتّــهــويـــة جملــمل

الشّروط اآلتية :

- يـــــجب أن ال يـــــتـــــغـــــيّـــــر االحـــــتـــــواء الـــــفـــــيـــــزيـــــائي -
الــكـيــمــيـائي لــلـمــيـاه اIــعــدنـيــة الـطّــبـيــعــيـة و مــيـاه اIــنـبع

rعاجلةIركباتها وخصائصها باI

- يجب أن حتترم اIعايـير اIيكروبيولوجية للمياه
اIـعـدنـيـة الـطّـبـيـعـيـة ومـيـاه اIـنـبع قـبل اIـعـاجلـة اIـذكـورة

في اIادّة 5 أعاله.

2 : : يجب أن تـطـابق اIيـاه اIـعدنـيـة الطـبـيعـية اIاداIادّة ة 
ومـيــاه اIـنــبع �ـيــزات الـنّــوعـيــة احملـدّدة في اIــلـحق األول

والثاني والثالث بهذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـستـنـد التـحـاليـل على الـعـينـات اIـقتـطـعة
من نـــقــــطـــة االنـــبـــثــــاق وتـــخص الـــعــــنـــاصـــر الـــفــــيـــزيـــائـــيـــة

والفيزيائية - الكيميائية و اIيكروبيولوجية.

4 :  : يـجب أن تتـضـمن الفـحوصـات الـفيـزيائـية اIاداIادّة ة 
و الفيزيائية - الكيميائية ما يأتي :

rاءIمنسوب مصدر ا -

- درجـــة حــــرارة اIـــيــــاه عـــنــــد انـــبــــثـــاقــــهـــا و احلـــرارة
 rالسائدة

- الـعالقات اIوجـودة بX طبـيعة األراضي و طـبيعة
rعدنةIو نوع ا

r°260تبقيات اجلافة 180° وIا -

- الــتـــوصـــيــلـــيــة أو اIـــقـــاومــة الـــكــهـــربـــائــيـــة و درجــة
rحرارة القياس التي يجب أن  حتدّد

 rXالتركيز بأيون الهيدروج -

 rاأليون و الكاتيون -

rؤينةIالعناصر غير ا -

 rواد الضروريةIا -

- تسـمّم بعض الـعنـاصر اIـكونـة للـميـاه نظـرا للـقيم
احملدّدة في اIلحق األوّل.

5 : : يــجب أن تــتــضــمن الــفــحــوصــات اIــتــعــلــقــة اIـاداIـادّة ة 
بالعناصر اIيكروبيولوجية ما يأتي :

- غـيـاب الطـفـيـلـيـات و اIـيـكرو � جـزيـئـات اIـسـبـبة
rللمرض

- التـحـديد الـكـمي لـلمـيـكـروجزيـئـات الـقابـلـة إلعادة
 rتسببة في عدوى غائطيةIاإلحياء وا

- غــيــاب الــشــريــشـيــة - كــولي و جــراثـيـم أخـرى في
r °44,5250 مل بدرجة 37° و 

- غــيـاب جـراثـيم اIـكــورات الـعـقـديـة الــغـائـطـيـة  في
r250 مل 

- غــيــاب اجلــراثــيم الالهــوائــيــة اخملــفــضــة لــلــسـلــفــيت
rفي 50 مل
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اIاداIادّة ة 9 :  : ال �ـكن أن تكـون اIيـاه اIـعدنـية الـطّبـيعـية
ومـياه اIـنبع كـما تـبدو عـند االنـبثـاقr موضـوع أي إضافة
غــيــر مـــزج أو إعــادة مــزج غــاز الــكـــربــون ضــمن الــشّــروط
اIنـصـوص عـلـيـهـا في اIادّة 4 من اIـرسـوم التّـنـفـيذي رقم
04 � 196 اIــؤرّخ في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اIــوافق

15 يوليو سنة 2004 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 10 : : زيــادة عــلى األحــكــام احملــددة في الــتـشــريع
والـتّــنـظــيم اIـعــمـول بــهـمــاr يــجب أن تـتــضـمن اIــلـصــقـات
اإلشهـارية عـلى قـارورات اIيـاه اIعـدنـية الـطّبـيعـية و/أو

مياه اIنبع اإلشارات اآلتية :

- نـــسـب الـــنــــتــــرات و الــــنــــتـــريـت و الـــبــــوتــــاســــيـــوم
والــكــالـــســيــوم واIــغــنـــزيــوم و الــصــوديــوم و الـــكــبــريــتــات
والـــكــــلـــور و PH والـــبـــقـــايـــا اجلـــافــــة الـــتي حتـــويـــهـــا اIـــيـــاه

اIعنية.

- إذا كــان اIـــنــتــوج يــحــتـــوي عــلى أكــثــر من  1مغ/ل
مــن الـــفـلـورور يـجـب وضـع  اإلشــــارة : "هـذا اIــنـتـوج
ال يـنــاسب الـرّضع و األطــفـال األقل من سـبع (7) سـنـوات"

من أجل استهالك منتظم.

اIـاداIـادّة ة 11 : : تـلـغـى  أحـكـام الـقـرار اIـؤرّخ في 24 ربـيع
الـثّـاني عام  1421 اIـوافق 26 يـولـيـو  سـنة 2000 واIـذكور

أعاله.

اIــــــاداIــــــادّة ة 12 : : يــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــريــــــدة
الـــرّســـــمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهــــوريّـــة اجلـــزائــــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 22 ذي احلــجّــة عــام 1426 اIــوافق
22 يناير سنة 2006.

وزير اIوارد اIائيةوزير اIوارد اIائية
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

عمار توعمار تو

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير الصناعةوزير الصناعة
محمود خذريمحمود خذري

اIلحق األواIلحق األوّل

�يزات نوعية اIياه اIعدنية الطبيعية�يزات نوعية اIياه اIعدنية الطبيعية

 أوال : يـــجب أال يـــتــــجـــاوز تـــركـــيـــز اIــــواد اIـــذكــورة أوال : يـــجب أال يـــتــــجـــاوز تـــركـــيـــز اIــــواد اIـــذكــورة
أدناه النأدناه النّـسب اآلتية :ـسب اآلتية :

أنتموان

زرنيخ

باريوم

بـورات

كادميـوم

كروم

نحـاس    

سـيـانـور

فـليورور

رصـاص 

منغنيـز

زئـبـق

نيكل

نترات

نتريت

سيلنيوم

0,005 مغ /ل          

   As 0,05 مغ/ل معبر عنه �جموع

1 مغ/ل 

B 5 مغ/ل معبر عنه بـ

0,003 مغ/ل 

Cr 0,05 مغ/ل معبر عنه �جموع

1 مغ/ل      

0,07 مغ/ل

F  5 مغ/ل معبر عنه بـ

0,01 مغ/ل 

0,1 مغ/ل

0,001 مغ/ل

0,02 مغ/ل

No3 50 مغ/ل معبر عنه بـ

0,02 مغ/ل كنتريت

0,05 مغ/ل

ثـــانــــيـــا :  وجــــود اIـــلـــوثــــات اآلتـــيــــة يـــجـب أال يـــكـــونثـــانــــيـــا :  وجــــود اIـــلـــوثــــات اآلتـــيــــة يـــجـب أال يـــكـــون
محسوسا :محسوسا :

rعوامل مقياس نشيط -

 rمبيدات الطّفيليات النّباتية -

rدفينيل متعدد الكلور -

rزيت معدني -

- هيدرو كربور معطر متعدد األطوار.
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
�يزات �يزات نوعية مياه اIنبعنوعية مياه اIنبع

التركيزالتركيزالوحدةالوحدةاIميزاتاIميزات

1 . اIميزات الذوقية : . اIميزات الذوقية :
- اللون

- الرائحة - احلد األدنى لإلدراك احلسي في 25° م
- اIــذاق  � احلـد األدنـى لإلدراك احلـسي في 25°م 

نسبة الكدر

2 . اخل . اخلـصـائص الفائص الفـيـزيزيـائائـيـة - الة - الـكـيميمـيـائائـيـة اIة اIـرترتـبـطةطة
بالتركيبة الطبيعية للماء :بالتركيبة الطبيعية للماء :

PH  - -
- الناقلية  في 20° م

- القساوة 
- الكلورور 

- السولفات 
- الكالسيوم
- اIغنزيوم
- الصوديوم

- البوتاسيوم
- األIنيوم اإلجمالي

- القابلية لألكسدة ببرمنغنات البوتاسيوم
- بقايا جافة بعد التجفيف في 180°م

3 .  . اIميزات اخلاصة باIواد غير اIرغوب فيها :اIميزات اخلاصة باIواد غير اIرغوب فيها :
- النترات
- النتريت
- أمونيوم

- أزوت جلداهل
- الفليور

- هيدروجX سلفوري
- احلديد

- اIنغنيز
- النحاس
- الزنك
- الفضة

مغ/ل من البالتX � بالرجوع
إلى سلم البالتX/الكوبالت

-
-
وحدة جاكسون

PH وحدة
µ س /سم 

  Ca CO3 مغ/ل من
(Cl ) مغ/ل

(So4) مغ/ل من
(Ca) مغ/ل
(Mg) مغ/ل
(Na) مغ/ل
(K) مغ/ل

مغ/ل
Xمغ/ل من األكسج

مغ/ل

   No3 مغ/ل من
No2  مغ/ل من
Nh4  مغ/ل من

 N (1) مغ/ل من
F مغ/ل من

(Fe) مغ/ل من
(Mn) مغ/ل
(Cu) مغ/ل
(Zn)  مغ/ل
(Ag) مغ/ل

25 كحد أقصى

 4 كحد أقصى

 4 كحد أقصى

 2 كحد أدنى

 6,5 إلى 8,5

2.800 كحد أقصى

100 إلى500

200 إلى500

200 إلى 400

75 إلى 200

150

200

20

0.2

3 كحد أقصى
 1.500 إلى 2.000

50 كحد أقصى

0,1 كحد أقصى

0,5 كحد أقصى

1 كحد أقصى

0,2 إلى 2

يجب أال يكون محسوسا ذوقيا
0,3 كحد أقصى

0,5 كحد أقصى

1,5 كحد أقصى

5 كحد أقصى
0,05 كحد أقصى

N (1) من No3 و No2 مستبعدة
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اIلحق الثاني (تابع)اIلحق الثاني (تابع)

التركيزالتركيزالوحدةالوحدةاIميزاتاIميزات

4 . اIميزات اخلاصة باIواد السامة : . اIميزات اخلاصة باIواد السامة :
- زرنيخ 
- كادميوم

- السيانور
- الكروم اإلجمالي 

- الزئبق
- الرصاص
- السلنيوم

(HPA) هيدرو كربور معطر متعدد األطوار -
* جملموع الست (6)  مواد التالية :

فليورانتان 
بانزو ( 3,4 ) فليورانتان

بانزو ( 11,12 ) فليورانتان
بانزو( 3.4 ) بيران

بانزو( 1,12 ) بيريالن
أندينو ( Cd 1,2,3 ) بيران

* بانزو ( 3,4 ) بيران

(As) مغ/ل من
(Cd) مغ/ل من
(Cn) مغ/ل من
(Cr)  مغ/ل من
(Hg) مغ/ل من
(Pb) مغ/ل من
(Se) مغ/ل من

µ غرام /ل

µ غرام /ل

0,05

0,01

0,05

0,05

0,001

0,055

0,01

0,2

 

0,01

اIلحق الثاIلحق الثّالثالث
عند عند االنبثاق : االنبثاق :  يجب أال تتعدى القيم اIذكورة قي اIادّة 5 على التوالي ما يأتي :

.Xمل  بـ 20°م إلى22° م في 72 ساعة في أقار-أقار أو خليط أقار جيالت 
20

 5 مل بـ 37°م  في 24 ساعة في أقار � أقار. نظرا لذلكr يجب اعتبار هذه القيم كأرقام توجيهية وليس كتركيزات

قصوى.
بـعد الـتعـبئـة في القاروراتبـعد الـتعـبئـة في القارورات : يـجب أال يتـجاوز االحـتوائي اإلجـمالي للـميـكروجـزيئـات القابـلة إلعـادة اإلحيـاء  مائة
(100) في اIليـلتر الـواحد بدرجة  20-22°م في  72 ساعـة في أقار-أقار أو أقار� جيالتX و 20 في اIليـلتر الـواحد بدرجة
37°م في  24 ساعـة عـلى أقار� أقـارr و يجـب أن يقـاس هـذا االحـتواء خالل 12 سـاعـة التي تـلي تـعـبئـة الـقـارورات و حتفظ

اIياه بدرجة 4°م و إلى حوالي 1°م واحدة تقريبا خالل فترة 12 ساعة هذه.

النتيجةالنتيجةالفحصالفحص

اجلراثيم الكلية في 250 مل

اجلراثيم كوليفورالصامدة للحرارة في 250 مل

اIكورات العقدية اخلائطية streptocoques في250 مل

اجلراثيم الالهوائية اخملفضة للسلفيت في 50 مل

بسودوموناس إيروجينوسا في 250 مل

M            m              c             n

2            0              1             5

2            0              1             5

2            0              1             5

2            0              1             5

2            0              1             5



15
27 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 هـ هـ

26 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2006 م
اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 27

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


