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اHــاداHــادّة ة 19 :  : يـــخـــضع الـــتـــحـــاق الـــتـــلـــمـــيـــذ اHـــتـــمــدرس
yـــركـــبــة الـــنـــقل اHـــدرسي إلى اســـتـــظــهـــار بـــطــاقـــة الـــنــقل
اHــدرسيs قـــيــد الــصـالحــيــة تـــســلــمـــهــا مــؤســـســة الــتـــربــيــة

والتعليم التابعة له.
تتضمن بطاقة النقل اHدرسي ما يأتي:  

اللقب واالسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.
اHــاداHــادّة ة 20 :  : عــدم احــتـــرام أحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا

يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHاداHادّة ة 21 :  : يصرح مسـتغل النـقل اHدرسي بأنه اطلع

على أحكام دفتر الشروط هذا ووافق عليها.
(توقيع مستغل النقل اHدرسي)

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-172 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1436 اHوافـق  اHوافـق 25 يونيو سنة  يونيو سنة s2015 يحدد الشروطs يحدد الشروط

والـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائصوالـــــكـــــيـــــفـــــيـــــات اHـــــطـــــبـــــقـــــة فـي مـــــجـــــال اخلـــــصـــــائص
اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الـتـقـريـر اHــشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيــر الــصـــنــاعـــة واHــنـــاجم ووزيــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة
الـريـفـيـة ووزيـر اHـوارد اHـائيـة ووزيـر الـصـحـة والـسـكان
وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيــر الـصــيـد الــبـحــري واHـوارد

sالصيدية
- وبـــنـــاء عــــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85

sو125 ( الفقرة 2) منه
- وyـــــقــــتـــــضى الــــقـــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتـعــلق

sادة 4 منهHال سيما ا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــــقــــتـــضــى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــــذي رقــم 39-90
اHؤرخ في 3 رجب عام 1410 اHوافق 30 ينـاير سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 53-91
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1411 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة
1991 واHـتـعـلق بـالـشـروط الصـحـيـة اHـطـلـوبة عـنـد عـمـلـية

sعرض األغذية لالستهالك
- وyــــقــــتــــضــى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 65-92
اHـؤرخ في 8 شــعــبــان عـام 1412 اHـوافق 12 فــبـرايــر ســنـة
1992 واHـتـعلق yـراقـبـة مـطابـقـة اHـواد اHـنـتجـة مـحـلـيا أو

sتممHعدل واHا sستوردةHا

- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكـــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحــــدد مـــبـــاد إعــــداد تـــدابـــيــــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

sالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

sعبر احلدود وكيفيات ذلك
- وyـقتضـى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمــادى الـــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلـق بــــالـــــقـــــواعــــد اHـــــطـــــبــــقـــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من الـقـانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعالهs يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـــديـــد الـــشــروط والـــكـــيـــفـــيــات اHـــطـــبـــقـــة في مـــجــال

اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.
اHـادة اHـادة 2 : : تــطـبق أحــكــام هـذا اHــرســوم عـلـى كل اHـواد
الــغــذائــيــة اHــوجــهـــة لالســتــهالكs مــهـــمــا كــان مــنــشــؤهــا أو

مصدرها.
sـرسـومHفي مـفـهـوم أحكـام هـــــذا ا sـادة 3 :  :  يـقـصدHـادة اHا

yا يأتي :
- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة :- الـــــكــــــائـــــنـــــات احلـــــيـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة : الـــــبــــــكـــــتـــــيـــــريـــــا
والفـيروسـات واخلمـائر والـعفـن والطـحالب والـطفـيلـيات
وحيـدات اخللية والـديدان اHعويـة اجملهريةs وكـذا سمومها

sونواجت األيض
- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية :- خـصـائص مـيكـروبـيولـوجـية : مـعايـيـر تطـبق على
اHـواد الـغـذائـيـة من أجل ضـمـان احـتـرام الـنـظـافـة وسـالمة

sهذه األغذية أثناء عملية وضعها لالستهالك
- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة :- مــعـايــيـر مــيـكــروبـيــولـوجــيـة : مـعــايـيــر حتـدد مـدى
قبـول منتـوج أو حصة من اHـواد الغذائـية أو طريـقة على
أســاس غـيـاب أو وجـود الـكـائـنــات احلـيـة الـدقـيـقـــة أو عـدد
مـنهـا و/ أو كـميـة من سمـومــهـا / نواجت األيض لـوحدة أو

sساحة أو احلصةHوحدات الكتلــة أو احلجم أو ا
- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية :- مـعـايـيـر أمن اHـواد الـغـذائـية : مـعـايـيـر حتـدد مدى
قـبـول مـنـتـوج أو حـصــة من اHـواد الـغـذائـيـة اHـطـبـقـة عـلى

sعروضة للبيعHواد اHا
- حـصة :- حـصة : مـجمـوعـة أو سـلـسـلة مـن منـتـوجـات قـابـلة
لــلــتــحــديــدs يـــحــصل عــلــيــهــا بــطــريــقــة مــعــيــنــة في ظــروف
تـقـريـبـا ¢ـاثـلةs وتـنـتج في مـكـان مـعـY وخالل مـدة إنـتاج

sمحددة
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- عـــي- عـــيّــنـــة :ــنـــة : مـــجــمــوعـــــة تــتــكـــــون من وحــــدة أو عـــدة
وحـدات أو جـزء من اHـادة اخملـتـارة بـوسائــل مخـتلــفة في
ªمــوجــهـة لــتــقـد sــادةHمــجــتـمـع أو فـي كـمــيــة كــبـيــرة من ا
مــــعـــلــــومــــات عن خــــاصـــيــــة مــــعـــيــــنــــة من اجملــــتـــمـع أو اHـــادة
اHــدروســة وتــشــكل أســاســا التــخــاذ قــرار حــول اجملــتــمع أو

sعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بهاHادة اHا
- عـي- عـيّــنــة ¢ـثــلـة :ــنــة ¢ـثــلـة : الــعـيّــنــة الـتي جنــد فــيـهــا خــصـائص
احلصة التي أتت منـها. وكذا هو احلال بـاخلصوصs عندما
يــــكــــون كل فــــرد من األفــــراد أو قـــطــــعــــة من االقــــتـــطــــاعـــات
األولـيــة الـتي ســتـخــتـار في احلــصـةs لــهـا نــفس احــتـمـاالت

الظهور في العينة.
اHــادة اHــادة 4 : : يـــجب عـــلى كـل مـــتـــدخل في عـــمـــلـــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـيـة لالســتـهالكs احـتـرام إلـزامـيـة سالمـة هـذه

اHواد والسهر على أن ال تضر بصحة اHستهلك.
اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــجب أالّ حتــــتــــوي اHــــواد الــــغــــذائــــيــــة عــــلى
كائـنات حـية دقـيقـة أو سمـومهـا أو نواجت األيـض بكـميات
تــشــكل خــطــرا غـيــر مــقــبــول عــلى صــحــة اHــســتــهـلـكs وهـذا
طـــبــــقـــا لألحـــكـــام اHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا في اHـــادة 8 من هــذا

اHرسوم.
اHـادة اHـادة 6 :  :  يـجب أن تـكـون الـعـيّـنـة اHـقـتطـعـة من أجل
التحاليل اHيكروبيولوجيةs ¢ثلة للحصة اHأخوذة منها.
اHـادة اHـادة 7 :  :  يـجـب األخـذ بـعـY االعـتـبــارs عـنـد اقـتـطـاع
sيكروبيولوجيةHادة غذائـية من أجل التحاليل اH عيّنات

على اخلصوصs العوامل اآلتية :
sيكروبيولوجية للمادة األوليةHاحلالة ا -

- احـتـمال تـلـوث و/ أو تـكـاثـر مـيـكـروبـيولـوجي في
مــرحــلــة اإلنــتـاج والــتــحــويل والـنــقل والــتــفــريغ والــشـحن

sوالتخزين للمادة الغذائية
sYعنيHا YستهلكHفئة ا -

- االســتــعـــمــال اHــوجـــهــة إلــيه اHـــادة الــغــذائـــيــةs مــثل
sواد اجلاهزة لالستهالكHا

- حــســاســيــة اHــادة الــغــذائــيــةs ال ســيــمــا اHــنــتــوجـات
سريعة التلف.

اHــادة اHــادة 8 :  :  يـــجب عـــلى اHـــتـــدخــلـــY في عـــمـــلــيـــة وضع
اHـواد الـغـذائـية لالسـتـهالكs الـسـهـر علـى احتـرام اHـعـايـير
اHـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في أحـــكـــام هــذا

اHرسوم.
حتـدد اHـعـايـيـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيــة لـلـمـواد الـغـذائـيـة
YـــــكـــــلـــــفـــــHـــــوجـب قـــــرار من الـــــوزراء اy sـــــذكـــــورة أعالهHا
بــحـــمــايــة اHـــســتـــهــلك وقـــمع الــغـش والــصـــنــاعــة والـــفالحــة

واHوارد اHائية والصحة والصيد البحري.
اHــادة اHــادة 9 :  :  يــجـب عــلـى كل مــتـــدخل فـي عــمـــلـــيــة وضع
اHــواد الـــغــذائـــيــة لـالســتـــهالكs الـــقــيـــام بــصـــفـــة مــنـــتــظـــمــة
بــالـــرقــابــة والـــتــحـــقق من الــنـــوعــيـــة اHــيــكـــروبــيــولـــوجــيــة

Hـنـتـوجـاته الـغذائـيـةs قـصـد الوقـايـة من ظـهـور أي أخـطار
ميكروبيولوجية.

اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 10 :  : يـــــــــــجـب أن يـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــز الـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـل
اHيـكروبـيـولوجي لـلمـواد الـغذائـية طـبقـا Hـناهج الـتحـليل
الــــتي يـــحـــددهـــا الـــتـــنـــظـــيـم اHـــعـــمـــول بهs وفي حـــالـــة عـــدم
وجـودهــاs حـسب اHــنـاهج اHــأخـوذة من اHـقــايـيس اHــعـتـرف

بها على اHستوى الدولي.
اHــادة اHــادة 11 :  : كل إخالل بـــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يــعـــاقب
علـيه طبـقا لـلتشـريع اHعـمول بهs ال سـيما أحـكام الـقانون
رقم 09-03 اHـــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHـــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعــلق بــحــمــايــة اHــســتــهــلك وقــمع

الغش.
12 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائـر في 8 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 25

يونيو سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم مـرســوم تـنــفـيـذي رقــم 15-173 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1436 اHوافـق  اHوافـق 25 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة s2015 يتـضمن حتويلs يتـضمن حتويل

مـــركـــز مـــتـــخـــصص في إعـــادة الـــتـــربـــيـــة إلى مـــركـــزمـــركـــز مـــتـــخـــصص في إعـــادة الـــتـــربـــيـــة إلى مـــركـــز
نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.نفسي بيداغوجي لألطفال اHعوقY ذهنيا.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عـــلـى تـــقــــريـــر وزيــــرة الـــتــــضــــامن الــــوطـــني
sرأةHواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورs ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- وyــقــتــضـى الــقــانـــون رقم 90 - 30 اHـــؤرّخ في 14
جـــمــــــادى األولـى عــام 1411 اHــوافـق أول ديــســـمـــبـــر ســـنــة
sتمّمHعدّل واHا sتضمن قانون األمالك الوطنيةH1990 وا

- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyـــقـــتـــضــى اHـــرســـــوم الـــتــــنـــفـــيــــذي رقم 12 - 05
اHـؤرّخ في 10 صـفـر عام 1433 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة 2012
واHـــتـــضــــمن الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

sYعوقHتخصصة لألطفال اHالتربية والتعليم ا
- وyــــقــــتـــضـى اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 165
اHــؤرّخ في 13 جــمـادى األولـى عـام  1433 اHــوافق 5 أبــريل
ســــــنـــــة 2012 واHــــــتـــــضــــــمن تــــــعــــــديل الــــــقــــــانـــــون األســــــاسي
الـنمـوذجي لـلـمـؤسسـات اHـتـخصـصـة في حـمـاية الـطـفـولة

sراهقةHوا


