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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 - - 414  مــؤرمــؤرّخ في خ في 28 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عــام عــام 1430  اHــوافـق اHــوافـق 15 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة p2009 يـــحــددp يـــحــدد
طـــــبــــــيـــــعــــــة ودوريـــــة وطــــــرق حتـــــلـــــيـل اHــــــاء اHـــــــوجـهطـــــبــــــيـــــعــــــة ودوريـــــة وطــــــرق حتـــــلـــــيـل اHــــــاء اHـــــــوجـه

لالستهالك البشري.لالستهالك البشري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pائيةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبــرايــر ســنـة  1989 واHــتــعــلق

pستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 04 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

pتعلق بالتقييسHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

 pتممHعدل واHا pياهHتعلق باHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 02 - 68 اHؤرخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1422 اHـوافق 6 فـبـرايـر سـنـة 2002
الـــذي يــحـــدد شــروط فـــتح ومــنـح االعــتـــمــاد خملـــابــر حتـــلــيل

pالنوعية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 114 من الـقانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة p2005 اHـــعـــدل واHـــتـــمـمp واHـــذكــور
أعالهp يـحـدد هــذا اHـرسـوم طــبـيـعـة ودوريــة وطـرق حتـلـيل
اHــاء عــلـى مــســتــوى مــنــشــآت وهــيــاكل إنــتــاج اHــاء اHــوجه
لـالســتـــهالك الـــبـــشــري ومـــعـــاجلـــته  وتـــوصــيـــله وتـــخـــزيــنه

وتوزيعه.

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

: كل عــــنـــصـــر ذي طــــبـــيـــعــــة فـــيـــزيــــائـــيـــة أو اHـــعـــيـــار :اHـــعـــيـــار 
Wكيمـيائية أو بـيولوجيـة أو ميكروبـيولوجيـة  يؤخذ بع
االعـتبـار لـتـحـديـد نوعـيـة اHـاء وتـقـييـم األخطـار الـصـحـية

اHرتبطة بوجودها في اHياه .  

التـحليل :التـحليل : حتديد معـيار موجود في عـينة اHاء اخلام
أو اHعالج ونسبته حسب طريقة متعارف عليها. 

اHـاداHـادّة ة 3 : :  تـطــبـق أحــكــام هــذا اHــرســوم عــلـى اHــاء
اHـوجـه لالسـتهالك الـبشـري  كمـا هو مـحدد في اHادة 111
من الــقـانـون رقم 05 - 12 اHـؤرخ في 28  جـمـادى الـثـانـيـة
عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت  ســـنـــة p2005 اHـــعـــدل واHـــتـــمم

واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : يــــجب أن يـــحــــلل اHــــاء اHـــوجـه لالســــتـــهالك
البـشري عن طريق اقـتطاع عـينات عـلى مستـوى منشآت

وهياكل : 
  pاإلنتاج الستباق أي تدهور في نوعيتها -

- اHــعـاجلــــة والــتــوصـيـــل والـتــخـــزين والــتــوزيع أو
االستـعـمــال للـتـأكــد مـن مطابـقتهــا مـع مـعاييرالـقابلية
لـــلــــشـــرب  و/أو الـــنــــوعـــيـــة احملــــددة عن طـــريـق الـــتـــنــــظـــيم

اHعمول به.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
طبيعة ودورية وطرق التحليلطبيعة ودورية وطرق التحليل

5 : :  تتـعـلق الـتحـالـيل الواجب الـقـيام بـهـا على اHاداHادّة ة 
عــيــنــات اHــيــاه في حــالــهــا اخلــام اHــقــتــطــعــة عــلـى مــســتـوى
منشـآت وهيـاكل إنتاج اHـياه بـاHعايـير احملـددة في اHلحق

األول بهذا اHرسوم . 

اHاداHادّة ة 6 : : يتم التفـريق بW التحاليل الواجب القيام
بـهــا عــلى عــيــنـات اHــيــاه اHـعــاجلــة اHــقـتــطــعــة  عـنــد مــخـرج
مـحـطـة مـعـاجلـة عـلى مـسـتـوى مـنـشـآت وهـيـاكل الـتـوصـيل
والـتخزين والـتوزيع  التي تخـتلف حسب أنـواع مراقبة
الـقابـلـية لـلـشرب و/ أو نـوعـية اHـيـاه اHزود بـهـا p كمـا هو

محدد في اHلحق الثاني بهذا اHرسوم . 

7 : :  تتـعـلق الـتحـالـيل الواجب الـقـيام بـهـا على اHاداHادّة ة 
عينات اHياه اHقتطعة على مستوى نقاط استعمال اHياه
اHـعـاجلــة اHـوجـهــة لـصـنع اHــشـروبـات الــغـازيـة واHــثـلـجـات
أولتحضير اHواد الـغذائية وتوضيبها وحفظهاp باHعايير
احملـــددة بـــعـــنــوان   اHـــراقـــبــة الـــتـــامـــة الــواردة فـي اHــلـــحق

الثاني بهذا اHرسوم.  
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اHاداHادّة ة 8 : :  حتدد دوريـة التـحالـيل الواجب الـقيـام بها
على عينات اHياه حسب :  

- اHـنـسوب الـيـومي اHـقـتـطع عـلى مسـتـوى مـنـشآت
  pاء الشروبHوجهة للتزويد باHوهياكل اإلنتاج ا

- أواحلـجم الــيـومي اHــزود عن طـريق شــبـكــة تـوزيع
pياهHا

- أواحلــجم الـــيــومي اHــســتــعــمـل لــصــنع اHــشــروبــات
الــــغـــازيــــة واHــــثـــلــــجـــات أو لــــتــــحـــضــــيـــر اHــــواد الــــغـــذائــــيـــة

وتوضيبها  وحفظها . 

حتدد دوريـة هـذه الـتحـالـيل في اHـلحـق الثـالث بـهذا
اHرسوم . 

يـــحــدد تـــوزيع مــقـــيــاس تـــواتــر الـــتــحـــالــيـل الــواجب
الـــقــيـــام بـــهـــا ألغــراض اHـــراقـــبـــة عــلـى مــســـتـــوى مـــخــتـــلف
مــــنــــشــــآت وهــــيـــــاكل اHــــعــــاجلـــــة والــــتــــوصــــيـل والــــتــــخــــزين
والــــتـــوزيعp �ـــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــوارد
اHـائيـة حـسب اHـتطـلـبـات التـمـثـيلـيـة لـعيـنـات اHـاء اHزود

بها. 

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــجب أن حتــــــدد إدارة الــــواليـــة اHــــكــــلــــفـــــة
بـاHوارد اHـائيـة الـتحـالـيل التـكمـيـليــــة من حـيث مقـياس
الـتــواتـــر واHــعـايــيـر في حــالـة تــدهـور نــوعـيــة اHـيــاه عـنـد

حدوث كارثة.

اHـاداHـادّة ة 10 : : حتـدد الــطـرق اHــرجـعـيــة لـتـحــلـيل عــيـنـات
اHاء في اHلحق الرابع بهذا اHرسوم . 

الفصل الثالثالفصل الثالث
اعتماد مخابر التحليل اعتماد مخابر التحليل 

اHـاداHـادّة ة 11 : :  تـنــجـز حتــالــيل عـيــنـات اHــيــاه في حـالــهـا
اخلام واHـعاجلة التي يـقوم بهـا كل مستـغل خلدمة عـمومية
للتزويد باHـياه الصاحلة للشرب p أو كل مـستعمل للمياه
اHعاجلـة اHوجهـة لصـنع اHشروبـات الغـازية واHثـلجات أو
لـتحضـير اHـواد الغذائـية وتـوضيـبها وحـفظـها p من طرف

مخابر معتمدة طبقا للتنظيم اHعمول به .

اHـاداHـادّة ة 12 : :  يـجب أن تـنـجـز عـيــنـات اHـيـاه في حـالـهـا
اخلـام واHعـاجلة التي يـتم القـيام بـها بـغرض مـراقبـتها من
اHصالح الـتابـعة لإلدارة اHـكلّفـة باHـوارد اHائـية من طرف
اخملابـر التابـعة لـهيئـات عمـومية حتـدّد قائـمتهـا وكيـفيات

تدخلها بقرار من الوزير اHكلّف باHوارد اHائية.

اHاداHادّة ة 13 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1430 اHــوافق
15 ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اHلحق األول اHلحق األول 
اHعاييرالواجب حتليلها على عينات اHياه في حالها اخلام اHقتطع على مستوى منشآت وهياكل اإلنتاجاHعاييرالواجب حتليلها على عينات اHياه في حالها اخلام اHقتطع على مستوى منشآت وهياكل اإلنتاج

اHعياراHعيارمجموعة اHعاييرمجموعة اHعايير

اHعايير اHؤثرة على احلواس

اHعايير الفيزيوكيماوية التي لها عالقة مع 
التركيبة الطبيعية للمياه

اللون
الرائحة

الكلورور
 (PH) Wتركيز أيونات الهيدروج

الناقلية
( DBO 5) Wاالحتياجات البيوكيماوية لألوكسج

(DCO) Wاالحتياجات الكيماوية  لألوكسج
اHواد العلقة
السلفاتات

نسبة التشبع باألوكسجW اHنحل
احلرارة
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHعياراHعيارمجموعة اHعاييرمجموعة اHعايير

اHعايير الكيميائية

اHعايير اHيكروبيولوجية

األمونيوم

الباريوم

البور

احلديد اHنحل

الفليور

اHنغنيز

النتراتات

الفوسفور

الزرنيخ

الكدميوم

الكروم

النحاس

السيانور

الزئبق

الرصاص

السلينيوم

الزنك

هيدروكربور معطر متعدد األطوار 

هيدروكربور منحل

الفينول

العناصر

السطحية

kjeldhal أزوت

مضادات الطفيليات

البكتيريا احللقية

اHكورات اHعوية

السلمونيالت
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اHلحق الثاني اHلحق الثاني 
أنواع مراقبة  و/أو صالحية نوعية اHياه اHعاجلةأنواع مراقبة  و/أو صالحية نوعية اHياه اHعاجلة

اHعاييراHعاييرنوع اHراقبةنوع اHراقبة

مراقبة الكلورة

اHراقبة اجلزئية

اHراقبة التامة

الكلور احلر - الكلور اHمزوج - الكلور اإلجمالي.

األHــنـيـوم(1) - األمـونـيـوم - الــنـيـتـريت - الـرائـحــة - الـذوق - نـسـبـة الـتـكـدر -  PH - الـنـاقـلـيـة -
البكتيريا احللقية - بكتيريا العصيات الشكلية . 

األHــنــيـوم(1) - األمـونــيــوم -  الـبــاريــوم - الـبــور - احلــديـد اإلجــمـالـي - الـفــلــيـورور -  اHــنــغـنــيـز-
النـترات - النـتريت - األكـسدة -  الفـوسفـور- أكريالميـد - أنتـيموان - الـفضـة - األرسنيك -
الــكــدمــيــوم - الـــكــروم اإلجــمــالي - الـــنــحــاس -  الــســيـــانــور - الــزئــبق - الـــنــيــكل - الــرصــاص -
الـسـلـيـنـيـوم - هيـدروكـربـور مـعـطـر مـتـعـدد األطوار ( H.P.A) - البـنـزان - الـطولـوئـW - ايـثيل
الـــبـــنـــزان -  الـــزيالن -  الــــســـتـــيـــران - اإليـــبـــيـــكـــلـــوردرين - مـــيـــكـــروســـســـتـــLR W - مـــضـــادات
الــطــفــيــلــيـات P.C.B  و P.C.T - الــبــرومـات(2) - الـكــلــور- الــكــلــوريت - اHــلح اHــيـثــان الــثالثي -
كــــــلـــــورور الـــــفـــــيــــــنـــــيل - 1,2 دكـــــلـــــوروايـــــتـــــان - 1,2 دكـــــلـــــوروبـــــنـــــزان -  1,4 دكـــــلـــــوروبـــــنـــــزان -
- béta اجلــزيــئـات - alpha الــكــلــوروايــتــيالن الــثالثـي - الــكــلــوروايـتــيـالن الــربـاعـي - اجلــزيــئـات
اليورانيـوم - التريتيوم - البـكتيريا احللقـية -  اHكورات اHعوية - الـبكتيريا احمللـلة للسلفات
�ا في ذلك الـغبريات (3) - اللون - نـسبة الـتكدر - الـرائحة - الـذوق - األلكنـات - الكالـسيوم
- الكلورور- PH - الناقلية -  الصالبـة - البوتاسيوم - البقايا اجلافة - الصوديوم - السلفات

- احلرارة . 

(1) اHعيار الواجب مراقبته إذا استعمل كعامل للتسبخ.
(2) اHعيار الواجب مراقبته في حالة إضافة األوزون.

(3) اHعيار الواجب مراقبته إذا كان مصدر اHياه سطحيا أو مختلطا بهذه األخيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالث اHلحق الثالث 
دورية التحاليلدورية التحاليل

اجلدول رقم اجلدول رقم 1 : :
الـدوريـة األدنى لـتـحـالـيل اHـيـاه اHــعـاجلـة الـواجب إجنـازهـا عـلى مـسـتـوى مـنـشـآت وهـيـاكل اإلنـتـاج اHـوجـهـة لـلـتـزويـد

باHاء الشروب.

دورية اHياه الباطنيةدورية اHياه الباطنيةدورية اHياه السطحيةدورية اHياه السطحيةاHنسوب اليومي اHنتج (ماHنسوب اليومي اHنتج (م3 / اليوم) / اليوم)

أقل من 100

من 100  إلى 5000

من 5001  إلى 20000

أكثر من 20000

مرة في السنة

مرتان في السنة

ست مرات في السنة

اثنتا عشرة مرة في السنة

Wمرة كل سنت

مرة في السنة

ثالث مرات في السنة

ست مرات في السنة
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اجلدول رقم اجلدول رقم 2 : :
الدورية األدنى  لـلتحـاليل الواجب إجنـازها على مسـتوى مخـرج محطـة اHعاجلة وكـذا على مسـتوى منـشآت وهياكل

نقل اHياه وتخزينها وتوزيعها.

السكانالسكان
اHزودوناHزودون
باHياهباHياه
(نسمة)(نسمة)

احلجم اليومي احلجم اليومي *
اHوزع اHوزع 

(م(م3 / اليوم) / اليوم)

مراقبةمراقبة
الكلورة علىالكلورة على
مستوىمستوى
اHنشآتاHنشآت
والهياكلوالهياكل

(في اليوم)(في اليوم)

مراقبة الكلورة علىمراقبة الكلورة على
مستوى العداداتمستوى العدادات

 (أسبوعيا) (أسبوعيا)

اHراقبة اجلزئية اHراقبة اجلزئية 
(شهريا)(شهريا)

اHراقبة التامةاHراقبة التامة
(سنويا)(سنويا)

من 0
إلى 999

من 1000 
إلى 999 9

من 000 10 
إلى 999 99 

من 000 100
إلى 999 499

يفوق
500 000

من 0 
إلى 150

من 151   
إلى 1500

من 1501   إلى
15 000

من 001 15
إلى 000 75

يفوق
75 000

1

1

1

2

2

10

20

+ 20  
مرتان لكل حجم

إضافي 750  م3 ابتداء
من  1501  م 3

+ 60

مرة واحدة لكل حجم
إضافي 1500 م3

ابتداء من 15001 م3

+ 100 
مرة واحدة لكل حجم

إضافي 3750 م3
ابتداء من 75001 م3

 10

( من بينها مرتان
على األقل في

األسبوع)

20

(من بينها 4  مرات
في األسبوع)

 +  20 
 مرتان لكل حجم

إضافي 750  م3 ابتداء
من 1501 م3 (موزعة

على 4 أسابيع)

+ 60

مرة واحدة لكل
حجم إضافي 1500 م3
ابتداء من 15001 م3

(موزعة على 4
أسابيع)

+ 100

مرة واحدة لكل
حجم إضافي 3750  م3
ابتداء من 75001  م3

( موزعة على 4
أسابيع ) 

10

(من بينها مرتان
على األقل في الفصل)

20

(من بينها 4  مرات
في الفصل)

+  20

  مرتان لكل حجم
إضافي  750 م3  ابتداء
من 1501  م3 (موزعة

على 4 فصول)

+  60

مرة واحدة لكل حجم
إضافي 1500 م3 ابتداء

من 15001  م3
(موزعة على 4 فصول)

  أكثر من 100 +
مرة واحدة لكل حجم

إضافي  3750 م3
ابتداء من 75001  م3

(موزعة على 4
فصول)

(*) يتم حساب األحجام على أساس احلصة اخملصصة اHتوسطة اHقدرة بـ 150 ل / اليوم / نسمة.
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اجلدول رقم اجلدول رقم 3 : :
الـدورية األدنى لـلـتحـالـيل الواجـب إجنازهـا عـلى مسـتـوى نقـطـة استـعـمـال اHيـاه اHـعاجلـة اHـوجهـة لـصنع اHـشـروبات

الغازية واHثلجات أو لتحضير اHواد الغذائية وتوضيبها وحفظها.

الدورية الدورية احلجم اليومي اHستعمل احلجم اليومي اHستعمل (م(م3 / اليوم) / اليوم)

أقل من 100
من 100  إلى 5000

من 5001  إلى 20000
أكثر من 20000

مرتان في السنة
أربع مرات في السنة
ست مرات في السنة

اثنتا عشرة مرة في السنة

اHلحق الرابع اHلحق الرابع 
الطرق اHرجعية للتحليلالطرق اHرجعية للتحليل

اHعايير الكيميائيةاHعايير الكيميائية

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

األHنيوم

األمونيوم

الباريوم

البور

احلديد اإلجمالي

الفليورور

اHنغنيز

النترات

النتريت

األكسدة

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي
- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي 
- باستعمال أزرق األندوفينول   

 ICP/AES قرون �صدر بالزميHعن طريق االستضواء الطيفي لإلرسال الذري ا - 

H Wقياس كميات الكلور مع اآلزوميث  -

عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي

- التحليل الكروماتوغرافي لأليونات 
- بواسطة اHفرق

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي
- عن طريق التدفق اHستمر

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي
- عن طريق التدفق اHستمر

- حتديد األكسدة بواسطة برمنغنات البوتاسيوم
- باحلرارة في الوسط السائل
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اHلحق الرابع (تابع)اHلحق الرابع (تابع)

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

الفوسفور

السيليس

األكريالميد

األنتيموان

الفضة

الزرنيخ

الكدميوم

الكروم اإلجمالي

النحاس

السيانور

الزئبق

النيكل

الرصاص

السلينيوم

الزنك

هـيـدروكـربور مـعـطـر مـتـعدد
 (H .P.A ) األطــوار

 فليورانتان 
بنزو (3,4) فليورانتان

بنزو (11,12) فليورانتان 
بنزو (3,4)  بيران 

بنزو (1,12) بيريالن
أندينو( cd - 1,2,3 ) بيران

بنزو (3,4) بيران 

الـــــهــــيـــــدروكـــــاربــــور اHـــــنــــحل
أواHــســتــحــلب اHــســتـخــلص

CC1 4 من

الفينول

- عن طريق االستضواء الطيفي

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي

- عن طريق احلساب

ICP/MS قرونة �صدر بالزميHالحظة الطيفية للكتلة اHعن طريق ا -

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي 
- عن طريق التدفق اHستمر

- عن طريق زيادة اHلغمة

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

  (H.P.L.C) رحلة السائلة العالية النتائجHعن طريق التحليل الكروماتوغرافي في ا -
- استخالص السائل من السائل.

(C P G ) رحلة الغازيةHعن طريق التحليل الكروماتوغرافي في ا -

- عن طريق االستضواء الطيفي لألمينو 04 اHضاد للبيرين بعد التقطير
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اHلحق الرابع (تابع)اHلحق الرابع (تابع)

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

بنزان
Wطولوئ

ايثيل البنزان زيالن

ستيرين

الـــعــنـــاصـــر الـــســـطـــحـــيـــة اHـــتـــأثــرة
WيثيلHبأزرق ا

Kejdahl  آزوت

ايبيكلوردرين

 R L Wميكروسست

اHـــضــــادات الـــطـــفـــيــــلـــيـــة في اHـــادة
الفردية

اHــــبـــــيــــدات الـــــعــــضـــــويــــة الـــــكــــلــــور
pتبقيةHا

pالعضوية الفوسفور والكر�ات
مــــبــــيـــــدات األعــــشــــابp اHـــــبــــيــــدات

ppcTو  pcB pالفطرية
باستثناء األلدرين والديلدرين.

- عن طــريق الـتــحـلــيل الــكـرومــاتـوغــرافي في اHــرحـلــة الـغــازيـة اHــقـرون بــاHـطــيـافــيـة
 ( GC/MS) الكتلية

Head - space االستخالص عن طريق جهاز فصل احملروقات -

- الطريقة الداخلية

- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص اجلزيئي 

- بعد اHعدنة بالسلينيوم

- عن طريق احلساب

- الطريقة الداخلية

- عـن طــريق الــتـــحــلــيـل الــكــرومـــاتــوغــرافـي في اHــرحــلـــة الــســائـــلــة الــعـــالــيــة الـــنــتــائج
 .  (H.P.L.C)

- استخالص السائل من السائل. 

اHواد واHواد الثانوية للتطهيراHواد واHواد الثانوية للتطهير

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

البرومات

الكلور

الكلوريت

ملح اHيثان الثالثي 
- الكلوروفورم - البرومفورم 

- الدبرومكلوروميثان
- البرومدكلوروميثان

- كلورورالفينيل  
- 1,2 - دكلوروإيتان
- 1,2- دكلوروبنزين

- 1,4- دكلوروبنزين 
- كلورااليثيلW الثالثي 
- كلورااليثيلW الرباعي

- عن طريق التحليل الكروماتوغرافي لأليونات في اHرحلة السائلة

- قياس النسبة 
- قياس اللون   
- قياس اليود

- الطريقة الداخلية

( CPG) رحلة الغازيةHعن طريق التحليل الكروماتوغرافي في ا  -

Head - space االستخالص  عن طريق جهاز فصل احملروقات -
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الذرات اHشعةالذرات اHشعة

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

alpha  اجلزيئات
  béta  اجلزيئات

اليورانيوم
التريتيوم

- الطريقة الداخلية
- الطريقة الداخلية
- الطريقة الداخلية
- الطريقة الداخلية

اHعايير اHيكروبيولوجيةاHعايير اHيكروبيولوجية

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

البكتيريا احللقية
بكتيريا العصيات الشكلية

اHكورات اHعوية
الـبكتيـريا احمللـلة للسـلفات �ا في

ذلك الغبريات
السلمونيالت

- عن طريق الترشيح  عبر األغشية
- عن طريق الترشيح  عبر األغشية
- عن طريق الترشيح  عبر األغشية
- عن طريق الترشيح  عبر األغشية

- البحث عن العزلة / التحديد و التأكيد

اHعايير اHؤثرة على احلواساHعايير اHؤثرة على احلواس

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

اللون
نسبة التكدر

الرائحة عند الدرجة 12 مئوية
الطعم عند الدرجة 25 مئوية

- قياس اللون باستعمال البالتW - الكوبلت
- قياس اHكثافية  باستعمال  الفورمزين

 (T O N) حتديد عتبة الرائحة -
(T F N ) حتديد عتبة الطعم -

اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه 

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

األلكنات
الكالسيوم
الكلورور

(pH) Wتركيز أيونات الهيدروج

- قياس النسبة
EDTA    قياس النسبة بواسطة -

- قياس النسبة
- بواسطة اHفرق

- قياس النسبةp قياس اللون
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اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

الناقلية عند الدرجة  20 مئوية
االحــــتــيــاجـــات الـبــيــوكـيـــمــاويــة
مـن األوكــسـجـW  (DBO5)  عــنــد

الدرجة 20 مئوية
االحــــتـــــيــــاجـــــات الـــــكــــيـــــمــــاويـــــة من

 (DCO) Wاألوكسج
الصالبة

اHواد العلقة
البوتاسيوم

البقايا اجلافة
الصوديوم

السلفات
نسبة تشبع األوكسجW اHنحل

احلرارة

- عن طريق االلكتروكيمياء باستعمال اHسبار
- عن طريق التخفيف و التربية 

- عن طريق األكسدة التحويلية 

( TAC  و نسبة األلكنة الكلية TH نسبة األلكنة ) حتديد األلكنات  -
- عن طريق الترشيح على األلياف الزجاجية

- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- حتديد البقايا اجلافة p البقايا احملترقة و بقايا السلفات
- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة

- عن طريق االستضواء الطيفي  لالمتصاص الذري
- قياس اجلاذبية 

- التحديد من خالل الطريقة اإللكتروكيماوية باستعمال اHسبار
- قياس احلرارة

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 -  - 415 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 16 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يــتـضـمنp يــتـضـمن
WـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون األســاســي اخلــاص اWـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون األســاســي اخلــاص ا
اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالتجارة.اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالتجارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــور p الســيـــمــا اHــادتــان  85 - 3
 pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

 pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 02 اHــؤرخ في 5  
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اHـوافق 25  فـبـرايـر سـنـة 2009  واHـتـعلق

pستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا


