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قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 22  صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1438
يـــتـــضـــمـن الــــمـــوافـق الــــمـــوافـق 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمـن 
اعــتــمـــاد الالئــحــة الــفــــنــيــة اHــتـــعــلــقــة "بــالـــصــنــابــيــراعــتــمـــاد الالئــحــة الــفــــنــيــة اHــتـــعــلــقــة "بــالـــصــنــابــيــر

الصحية"الصحية".
ـــــــــــــــــــــــــ

sناجمHإنّ وزير الصناعة وا

sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

sدينةHووزير السكن والعمران وا

sووزير التجارة

- بــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
sســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

sعدلHا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 39-90
الــــمـــؤرخ فـي 3 رجـب عـــام 1410 الــــمـــوافـق 30 يـــنـــايـــر
سـنـة 1990 واHـتــعـلق بــرقـابــة اجلـودة وقــمع الـغـشs اHـعـدل

sتممHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبــرايــر  ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

sتممHعدل اHا sستوردةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
 في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

 sتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـــمـــادى  الـــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أول يـــولـــيـــو
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيـات وزير الـسـكن والعـمران

 sتممHعدل اHا sدينةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتHا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 241-14
اHــــؤرخ في أول ذي الــــقـــعــــدة عـــام 1435 اHــــوافق 27 غــــشت
ســـــنــــة 2014 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــنـــــاعــــة

sناجمHوا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 05-464 اHـؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـذكـور أعالهs يـهـدف هذا
الـقـرار إلى اعـتـمـاد الالئحـة الـفـنـيـة اHتـعـلـقـة بالـصـنـابـير

الصحية.

sـلحـقة بـهذا الـقرارHادة 2 :  : حتـدد الالئحـة الفـنـية اHادة اHا
اHــتـــطــلـــبــات الـــواجب تــلـــبــيـــتــهـــا في مـــخــتـــلف اHــكـــونــات
اHصنوعة مـن اخلليط نحاس- زنك (الليتون) الذي يدخل
في اتصال مع اHياه الصـاحلة للشرب Hنتجات الصنابير

الصحية.

اHادة اHادة 3 : : تـدخل الالئحـة الفـنية اHـتعـلقـة بالـصنـابير
الـصــحـيــة حـيّـز الــتـنــفـيــذ بـعــد ثالثـة (3) أشــهـر مـن تـاريخ

نشرها في الـجريدة الرسمية.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : يــــنـــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار فــي الـــــجــــــريـــــدة
الــرسـمـيــة للــجمـهــوريـة الــجـزائــريـة الـديــمـقــراطـيـة

الـشـعـبـيـة.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في  22 صـــفـــر عــام 1438 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2016.

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

 
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير السكن والعمران واHدينة وزير السكن والعمران واHدينة 

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون 

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب
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اHلحــق اHلحــق 

الئحة فنية جزائرية متعلقة بالصنابير الصحيةالئحة فنية جزائرية متعلقة بالصنابير الصحية

الدائرة الوزارية اHبادرة :الدائرة الوزارية اHبادرة : وزارة الصناعة واHناجم 
 

األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها 
sحماية صحة األشخاص  -

- حماية البيئة.

األخطاراHترتبة في حالة عدم حتقيق األهداف الشرعية  :األخطاراHترتبة في حالة عدم حتقيق األهداف الشرعية  :
( ...Sbو As الـرصاص والكادميوم واألرسنيك) صنوعة من مـواد مضرّة بالصحةHكن لـلصنابير الصـحيّة ا� -

sسرطانات sتسمم sوتسبب : حساسية sوجهة لالستهالك من طرف البشرHياه اHأن تمس بنوعية ا
- الصنابير اHستعملةs يترتب عنها نفايات لها أيضا تأثير سلبي على احمليط.

1) موضوع ومجال التطبيق :) موضوع ومجال التطبيق :
تشمل الالئحة الفنية منتجات الصنابير الصحية اآلتي ذكرها :

sالصنابير اخلالطة اجلدارية <
sحنفيات خالطة معدلة جدارية <

> حنفيات عادية.

حتـدد هـذه الالئــحـة الـفـنــيـة اHـتــطـلـبـات الــواجب تـلـبــيـتـهــا خملـتـلف اHــكـونـات اHـصــنـعـة من اخلــلـيط الـنــحـاس - الـزنك
(ليتون) الذي يحتك باHياه الصاحلة للشرب للمواد السالفة الذكرs وهي تعني :

sالتركيب الكيميائي للمادة -

- وضع الوسم على اHنتجات.

2) اHصادر الوثائقية و التقييسية :) اHصادر الوثائقية و التقييسية :

s اخلصائص التقنية العامة (PN 10) يكانيكيةHم.ج- م.ج3591 : : احلنفيات الصحية : اخملالطات ا -

- م.ج- م.ج3741 :  : الـحــنـفـيات الصــحيـة : اخلصائص الـتقـنية الـعامـة للحـنفـيات العـادية واخملالطـاتs (احلجم اإلسمي 1/2)
s(0,5 بار) MPa 0,05 يكانيكي األدنى هوHالضغط ا PN 10

- م.ج- م.ج3742 : : حنفيات البناء - احلـنفيات ذوات الغلق بالصمامـات ذات مزيج من النحاس لتوزيع اHاء الشروب في
sالبناء - اختبارات ونصوص

sNiCr : م.ج- م.ج3744 : : احلنفيات الصحية : اخلصائص العامة للتغطية الكهرومائية لـ -

 sم.ج- م.ج3746 : : احلنفيات الصحية : اخلصائص العامة لضوابط القذف -
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- طريقة التحليل :- طريقة التحليل : 
طــريـقــة حتــلـيل اHــادة تــتم بـاHــنـظــار الــطـيــفي ( الـطــريــقـة الــطـيــفـيــة حــسب اHـواصــفـة م ج s 8991 بـاســتــخـدام األشــعـة

السينية أو األشعة فوق البنفسجية ). 
-  متطلبات الوسم : -  متطلبات الوسم : 

يجب أن يوسم على جسم كل خالط أو حنفية خالطـة أو حنفية برمز أو اسم اHصنعs بطريقة يتعذر محوها وبصفة
دائمة.

sقولبةHم.ج- م.ج8956 : : النحاس ومزيج النحاس- القالب والقطع ا -
sم.ج م.ج8977 : : النحاس ومزيج النحاس - قضبان الفصل -

- م.ج- م.ج8978 : : النحاس ومزيج  النحاسs قضبان مشوهة وخامة من أجل الصك.
- م.ج- م.ج8991 : : الـنــحـاس ومــزيج الـنــحـاسs - تــعـريف الــعـنــاصـر األســاسـيــة والـشــوائب بـالــتـحــلـيل بــاHـنــظـار الـطــيـفي

.Xطريقة روت - (XRF) وجيHباألشعة السينية الفلورية ذات التشتت مع الطول ا
مالحـظـة :مالحـظـة : بــالـنـســبـة لـلــمـواصـفـات اHــذكـورة أعالهs األخـذ بــعـX االعـتــبـار الـنـســخـة األخـيــرة من اHـواصـفــات الـسـاريـة

اHفعول.
 3) تعاريف :) تعاريف :

احلنفـيات الصـحية : احلنفـيات الصـحية : احلنفـيات ( اخلالطs احلنـفيات اخلالطـةs احلنفـيات العـادية) اخملصـصة لتـجهيـز األجهزة الـصحية
sطابخHاحلمامات وا sركبة �حالت النظافة اجلسديةHا

اخلالط :اخلالط : حـنفيـات ثنـائية الـرأس حيث أن الـرأسX مـستقالن (قـطعـة فاصلـة بيـنهـما) وذات منـفذين لـلتغـذية بـاHياه
 sالساخنة والباردة خللطهما باجلسم

احلـنـفـيـة اخلالطة :احلـنـفـيـة اخلالطة : حـنـفيـة لـهـا وحـدة حتكم واحـدة فـقط والـتي تـعمـل في آن واحد عـلى تـدفق وخـلط ( درجـات حرارة)
اHياه.

احلـنـفيـة الـعـادية :احلـنـفيـة الـعـادية : حـنفـيـة صغـيـرة أحـادية الـرأس ( قـطعـة لـلـتحـكم )s مـسك وحـيد لـلـتغـذيـة ومـخرج وحـيـد ( حنـفـية :
حوض احلنفيةs رأس الدش الصغيرs االغتسالs الغسالة...).

4) اHتطلبات الواجب إجنازها :) اHتطلبات الواجب إجنازها : 
ال يجب أن تـشـكل اHواد احملـتـكـة باHـيـاه اخملصـصـة لالستـهالك الـبشـرىs أيّ خـطـر على الـصـحةs كـمـا ال يجب أن تـغـيّر

من خصائص اHياه الصاحلة للشربs سواء من ناحية اجلودة أو تغيير في اHظهر والذوق والرائحة.   

-  اHواد اHستعملة في إجناز مكونات احلنفيات الصحية من الليتون (نحاس-زنك) :-  اHواد اHستعملة في إجناز مكونات احلنفيات الصحية من الليتون (نحاس-زنك) :

XالتعيXرجعالتعيHرجعاHواصفةاHواصفةاHلحقاHلحقاHا

CuZn 39Pb3

CuZn 40Pb2

CuZn 39Pb1A1-B

CuZn 39Pb1 A1B-B

Cw614N

Cw617N

CB754S

CB755S

م.ج م.ج 8977

م.ج م.ج 8978

م.ج م.ج 8956

م.ج م.ج 8956

اجلدول اجلدول 1

اجلدول اجلدول 2

اجلدول اجلدول 3 أ  أ 

اجلدول اجلدول 3 ب ب
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----

2,50

الباقي
----

----

----

57,00 
----

----

----

- ليتون االنفصال يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : - ليتون االنفصال يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : 
اجلدول - اجلدول - 1 - -

العناصرالعناصر

CW 614N

احملتوى من الكتلة بـ : احملتوى من الكتلة بـ : %

احلد األقصىاحلد األقصىاحلد األدنىاحلد األدنى

القصدير
الرصاص

الزنك
احلديد
النيكل

األHنيوم
النحاس
اHنغنيز
الزرنيخ

sإثــمـد sأشــيــاء أخـرى (ســلــيـكــون
كادميومs بزموت)

0,30

3,50

----

0,30

0,30

0,05

59,00

----

----

0,20

- ليتون الصك يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : - ليتون الصك يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : 
اجلدول - اجلدول - 2 - -

1,60

الباقي
----

57,00

----

----

----

----

----

----

العناصرالعناصر

CW 617N

احملتوى من الكتلة بـ :احملتوى من الكتلة بـ :%

احلد األقصىاحلد األقصىاحلد األدنىاحلد األدنى

الرصاص
الزنك
احلديد

النحاس
القصدير
النيكل

األHنيوم
اHنغنيز
الزرنيخ

sإثـمد sأشـيـاء أخـرى (سيـلـيـكـون
كادميومs بزموت)

2,50

----

0,30

59,00

0,30

0,30

0,05

----

----

0,20
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----

0,5

الباقي
----

----

----

58,0

----

----

- ليتون السكب يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : - ليتون السكب يجب أن يكون مطابقا للتشكيلة اآلتية : 
اجلدول - اجلدول - 3 أ - أ -

العناصرالعناصر

CB 754S

احملتوى من الكتلة بـ : احملتوى من الكتلة بـ : %

احلد األقصىاحلد األقصىاحلد األدنىاحلد األدنى

القصدير
الرصاص

الزنك
احلديد 
النيكل

األHنيوم
النحاس (أ)(أ)

اHنغنيز
السيليكون

1,0

2,5

الباقي
0,7

1,0

0,8

63,0

0,5

0,05 (ب)

مالحظة : مالحظة : 
s(أ) - �ا فيها النيكل

(ب) - بخصوص القطع اHقولبة حتت الضغطs (يجب أن يبلغ احملتوى األقصى للسيلX 0,3%  كحد أقصى) 

القطع اHقولبةالقطع اHقولبة

----

1,2

اجلدول - اجلدول - 3 ب - ب -

العناصرالعناصر

CB755S

احملتوى من الكتلة بـ :احملتوى من الكتلة بـ :% 
القطع اHقولبةالقطع اHقولبة

القصدير
الرصاص

الزنك
احلديد 
النيكل

األHنيوم
النحاس
اHنغنير

السيليكون

0,3

1,7 

احلد األقصىاحلد األقصىاحلد األدنىاحلد األدنى

مالحـظة :مالحـظة : في حـالة اسـتعـمال اHيـاه للـشربs ينـبغي أالّ يـتجـاوز أي عنصـر من العـناصـر اخلاصة s% 0,02 ويـنبغي أالّ
يتجاوز مجموع هذه العناصر 0,25 %.

العناصر اخلاصة هي : الزرنيخs بزموتs كادميومs إثمد.
- تقييم اHطابقة :  تقييم اHطابقة : 

يجب أن تسلّم شهادات التحليل من قبل مخابر معتمدة.

الباقي
0,05

---- 
0,4

59,5

----

----

0,20

0,2

0,7

61

0,05

 0,05  


