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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في خ في 15  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1437
اHــوافق اHــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــة r2016 يــحــدr يــحــدّد قــوائم وكــذاد قــوائم وكــذا
احلدود الـقصوى لـبقـايا األدوية الـبيطـرية أو اHواداحلدود الـقصوى لـبقـايا األدوية الـبيطـرية أو اHواد
الــصــيــدالنــيــة الـــنــشــيــطــة اHــســمــوح بــهــا في اHــوادالــصــيــدالنــيــة الـــنــشــيــطــة اHــســمــوح بــهــا في اHــواد

الغذائية ذات األصـل احليواني.الغذائية ذات األصـل احليواني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التّجـارة
rناجمHووزير الصناعة وا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1410 اHـــوافـق أول يـــنـــايــــر
rســـنــــة 1990 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الـــفـالحـــــة

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-240 اHؤرّخ
في 13 مــــحــــرّم عـــــام 1411 اHــــوافــق 4 غــــشت ســــنـــــة 1990
الــــذي يـــحـــدّد شــــــروط صـــنـــاعـــــــة األدويـــــة الـــبــــيـــطـــــريـــــة

rوبيعهـا ورقابتهـا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــــؤرّخ في 7 ربـــيع األول عـــام 1421 اHــــوافــق 10 يـــونـــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يـحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـيـد الـبـحـري

rوارد الصيديةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الــــصــــحــــــة والــــســــكـــــان

rستشفياتHوإصالح ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-214 اHؤرّخ
في 23 جـــمـــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1433 اHــوافــق 15 مــــايــــو
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال
اHــــضـــــافــــات الــــغـــــذائــــيــــة فـي اHــــواد الــــغـــــذائــــيــــة اHـــــوجــــهــــة

rلالستهالك البشري
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-241 اHؤرّخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-366 اHؤرّخ
في 22  صــفــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديــســمـــبــر ســنــة 2014
الـــذي يــحـــدّد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال
اHــلـوثـــات اHــسـمــــوح بــهــا في اHــواد الــغـذائـــيــةr ال سـيــمــا

rادة 6 منـهHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في أول ربــــيع الـــثــــانـي عـــام 1433 اHــوافـق 23 فـــبــــرايــــر
ســـنــة 2012 واHـــتــضـــمّن اHــصـــادقــة عـــلى الــنـــظــام الــتـــقــني
اجلــــزائــري الـــذي يـــحـــدّد خـــصــــائص وشــــروط وكـــيـــفـــيــات

rوجهـة للـرضـعHستحضرات اHعـرض ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 14-366 اHــــؤرّخ في 22 صـــفـــر عـــام 1436
اHــوافق 15 ديــســمــبـــر ســنــة 2014 واHــذكــور أعالهr يــهــدف
هـــذا الــــقــــرار إلى حتــــديـــد قـــوائـم وكـــذا احلـــدود الــــقـــصـــوى
لـــبــــقـــايــــا األدويــــة الــــبـــيــــطــــريـــــة أو اHـــواد الــــصـــيــــدالنــــيـــة
الـــنـــشـــيـــطـــــة اHــســـمــــوح بـــهـــــا في اHـــواد الـــغـــذائـــــيــة ذات

األصــل احليـواني.

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

احلـيــوانــات غـيــر اHــسـتــهــدفـة : احلـيــوانــات غـيــر اHــسـتــهــدفـة : احلــيــوانـات اHــنـتــجـة
لـلـمواد الـغذائـية الـتي ال تـسمح بـاستـخـدام اHواد الـطبـية
اHـنــتـمـــيـة إلى مــجـمــوعـــة الــكـوكــسـيــديـو سـتــاتـيك و/ أو

الهيستومونو ستاتيك.

األطـــفـــال صــــغـــــار الـــسـن : األطـــفـــال صــــغـــــار الـــسـن : األطـــفــــال الــــذين يـــفـــــوق
سـنـهم سـنـة واحـدة (12 شـهــرا) ويـقــل عـن ثالث سـنــوات

(36 شهـرا).

حــد الــكـشف : حــد الــكـشف : أقل درجــة من اHــركّـز تــتــيح إمــكـانــيـة
الـــتــعــرف عــلى اHــادة الــتــحــلــيــلــيــةr وتــعــرف عــمــومــا بــحــدّ
الـتــركـيــز األدنى لــلـمــادة الـتــحـلــيـلــيـة في عــيّـنــة االخـتــبـار
والـتي �ــكن قــيـاســهـا عــلى احـتــمـال أن اHــادة الـتــحـلــيـلــيـة

موجودة في تركيز أعلى كما هو في العيّنة الضابطة.

حــد قـــيــاس الــكــمــيــة : حــد قـــيــاس الــكــمــيــة : احلــد األدنـى من تــركــيــز اHــادة
الـتـحـلـيـلـيـة الـذي �ـكن قـيـاسهr ويـعـرّف عـمـومـا بـأنـه احلد
األدنى لتركيز اHادة الـتحليلية في عـيّنة االختبار والذي
�ـكن حتــديـده بـاإلحـكــام والــدقـــة اHـقـبـولــY (الـتـكــراريـة)

في ظـل الظروف اHعروفة لالختبار.

اHـادة التـحلـيلـية : اHـادة التـحلـيلـية : اHـادة الكـيـميـائيـة اHـبحـوث عنـها
أو احملددة في العيّنة.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : حتـدّد قــائـمـة وكـذا احلـدود الـقــصـوى لـبـقـايـا
األدويـــة الــبـــيـــطـــريـــة أو اHـــواد الـــصـــيــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة
اHـسموح بـها في اHواد الـغذائيـة ذات األصل احليواني في

اHلحق األول اHرفق بأصل هذا القرار.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــجب أن ال تـــوضع رهـن االســتـــهالك اHــواد
الــغـذائـيــة اHـشـتــقـة من احلـيــوانـات غـيــر اHـسـتـهــدفـة الـتي
حتتوي على بـقايا تكوّنت عن طـريق تلوث مزدوج حتمي
للـمواد الـصيـدالنيـة النـشيـطة التـي تنتـمي إلى اجملـموعة
rالـكــوكـســيـديـو ســتـاتـيـك و/ أو الـهـيــسـتـومــونـو ســتـاتـيك
احملددة في اHـلـحـق األول واHسـتعـمـلة كـمضـافـات مسـموح
بـهــا في الـنــظـام الـغــذائي لـبـعـض أصـنــاف من احلــيـوانـات
خــــاصـــــة الــــدواجنr عــــنــــدمــــا تــــتـــجـــــاوز احلــــدود الــــقــــصـــوى

اHسمـوح بهـا.

حتــدّد قـــائــمـــة وكــذا احلـــدود الــقـــصــوى لـــبــقـــايــا اHــواد
الــصـــيـــدالنــيـــة الـــنــشـــيـــطــة الـــتي تـــنـــتــمـي إلى مـــجــمـــوعــة
الـكــوكــسـيــديـو ســتــاتـيك و/ أو الــهــيـســتـومــونــو سـتــاتـيك
اHـسـمـوح بـهـا في اHـواد الـغذائـيـة اHـشـتـقـة من احلـيـوانات
غـيــــر اHـســتـهــدفــــة فـي اHـلــحــق الـثــــاني اHــرفــق بـأصــل

هـذا القــرار.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتــدّد قــائــمــة األدويـــة الــبــيــطــريــة أو اHــواد
الــصــيــدالنـيــة الــنــشــيـطــة اHــمــنــوع اســتـعــمــالــهــا في اHـواد
الـغـذائيـة ذات األصل احلـيـواني في اHلـحق الـثـالث اHرفق

بأصل هذا القرار.

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــجب أن ال تــــوضع اHــــواد الـــغــــذائــــيـــة ذات
األصــل احلــيـوانـي الـتـي حتـتــوي عــلى بــقــايــا اHــواد احملـددة
في اHـــلــحق الــثــــالـث وكــــذا اHــواد األخــــرى غـــيــر احملــــددة

في قائمة اHلحق األولr رهن االستهالك.

يـجب أن تــأخــذ بـعــY االعـتــبـار حــدود الــكـشف لــهـذه
الـــبــقـــايــاr اHـــبــيّـــنــــة لــغــــرض اHــراقـــبـــةr الـــتــركــــيــز األدنى
للبقايا الـتي �كن كشفها حسب منـاهج التحلـيل احملــددة
في الـتـنـظـيم اHـعـمـول بهr وفي حـالـة عـدم وجـودهاr يـرجع

إلى اHقاييس اHعترف بها على اHستوى الدولي.

7 :  : �نع اسـتعـمال األدويـة الـبيـطريـة أو اHواد اHاداHادّة ة 
rــلــحق الــثــــالثHالــصــيــدالنــــيــة الــنــشــيـطــــة احملــــددة في ا
rـلحق األولHـواد األخـرى غـيـر احملـددة في قائـمــة اHوكــذا ا

للحيـوانـات.
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اHــاداHــادّة ة 8 :  : ال يـــســـمح بـــوجـــود بــقـــايـــا األدويـــة أو اHــواد
الـصيـدالنيـة النـشـيطـة في اHواد الـغذائـيـة اHعـبأة مـسبـقا

واHوجهة خصيصا للرضع واألطفال صغار السن.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 15 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 20
يونيو سنة 2016.

     
        

    

     
         

       
 

     
         

  

     
       

      
     

     
       

       
 

     
       

       

     
        

     

     
         

     

     

         
         

       
      

    

         
       

 

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية والصيد البحريوالصيد البحري

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
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