 ٢٩رجب عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤مارس سنة  ٢0٢0م
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وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢١صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق
 ٢١أكتوبر سنة  ،٢0١٩يتضّمن النظام التقني الذي
يحّدد اﳌعايير اﳌيكروبيولوجية ﳌواد التجميل
والتنظيف البدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزيرة الصناعة واﳌناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضّمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ ٣
رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  ٣٠جانفي سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٥-٩2اﳌؤّرخ ﰲ 8
شعبان عام  ١٤١2اﳌوافق  ١2فبراير سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقـ ـبـ ـة مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة اﳌواد اﳌن ـت ـج ـة م ـح ـل ـي ـا أو اﳌست ـوردة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣7-٩7اﳌؤّرخ ﰲ ٥
رمضان عام  ١٤١7اﳌوافق  ١٤جانفي سنة  ١٩٩7الذي يحدد
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 ٢٩رجب عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤مارس سنة  ٢0٢0م

شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني

اﳌادة  : ٢تطّبق أحكام هذا القرار عﲆ مواد الّتجميل
والّتنظيف البدني اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌرسوم التنفيذي

اﳌعّدل واﳌتّمم،

رقم  ٣7-٩7اﳌؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤١7اﳌوافق  ١٤جانفي

وت ـوضي ـب ـه ـا واست ـي ـراده ـا وتسوي ـق ـه ـا ﰲ السوق ال ـوط ـنـيـة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 ١7شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٦٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ٤
ذي القعدة عام  ١٤2٦اﳌوافق  ٦ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة
 28منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٦7-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ 8
ذي القعدة عام  ١٤2٦اﳌوافق  ١٠ديسمبر سنة  2٠٠٥الذي
يحّدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر
اﳊدود وكيفيات ذلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣7٩-١١اﳌؤّرخ ﰲ
جة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي
 2٥ذي اﳊ ّ
يحّدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

سنة  ،١٩٩7اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،مهما كان منشؤها
أو مصدرها.
اﳌادة  : 3يقصد ﰲ أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– مواد التجميل والتنظيف البدني  :كل مستحضر
أو م ـادة ،ب ـاست ـث ـن ـاء ال ـدواء ،م ـع ـّد ل ـﻼست ـع ـم ـال ﰲ م ـخ ـت ـل ـف
اﻷجـ ـ ـزاء السطـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـة ﳉسم اﻹنسان مـ ـ ـث ـ ـل ال ـ ـبشرة والشع ـ ـر
واﻷظاف ـ ـر ،والشـ ـ ـف ـ ـاه ،واﻷج ـ ـف ـ ـان واﻷسـ ـنان واﻷغش ـية ،بهدف
تنظيفها أو اﶈافظة عﲆ سﻼمتها ،أو تعديل هيئتها أو
تعطيرها أو تصحيح رائحتها.
– معايير ميكروبيولوجية  :معايير ﲢّدد مدى قبول
منتوج أو حصة من مادة ﲡميل وتنظيف بدني عﲆ أساس
غياب أو وجود الكائنات اﳊية الدقيقة أو عددها بالنسبة
لوحدة أو وحدات الكتلة أو اﳊجم أو اﳊصة.
– احترام اﳌعايير اﳌيكروبيولوجية  :اﳊصول عﲆ
مرضية أو مقبولة طبقا للملحق اﻷول من هذا القرار،
نتائج ُ
ع ـن ـد إج ـراء ال ـتـحـالـيـل اﳌيـكـروبـيـولـوجـيـة الـتي تـرتـكـز عﲆ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٣-١2اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ٦مايو سنة 2٠١2

القيم اﶈددة لهذه اﳌعايير ،مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار الّتنظيم

واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،

اﳌعمول به اﳌتعلق بكيفيات اقتطاع العينات وسير التحليل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣78-١٣اﳌؤّرخ ﰲ ٥
محّرم عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠١٣الذي يحّدد
الشروط والكيفيات اﳌتعّلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي العقدة عام  ١٤٣٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠١٤الذي

– كائنات حية دقيقة  :بكتيريا وخمائر وعفن.
– خميرة  :فطر وحيد اﳋلية يتكاثر أساسا ،بطريقة
نباتية ﰲ مهده.
– عفن  :مشيجة فطر تشكل فطريات دقيقة ﲟا ﰲ ذلك
البوغيات وبوغيات الﻼزهريات.

يحّدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2-١7اﳌؤّرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣8اﳌوافق  7فبراير سنة  2٠١7واﳌتعلق

ية دقيقة هوائية أليفة للحرارة اﳌعتدلة :
– كائنات ح ّ
ب ـك ـت ـي ـريـا ،خـمـائـر وعـفـن ،ألـيـفـة لـلـحـرارة اﳌعـتـدلـة تـتـطـور
هوائيا.

بشروط وضع وسم اﳌطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،

– إشريشي ـة ق ـول ـونـيـة ) : (Escherichia coliجرثومة
باسيل غرام سالبة متحركة ﰲ شكل مستعمرات ملساء.

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28من اﳌرسوم

– زائفة زنجارية ) : (Pseudomonas æruginosaجرثومة
باسيل غرام سالبة متحركة ﰲ شكل مستعمرات ملساء
مصبوغة باللون البني أو اﳌخضّر،

التنفيذي رقم  ٤٦٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام ١٤2٦
اﳌوافق  ٦ديسمبر سنة  ،2٠٠٥اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور
أعـ ـ ـ ـﻼه ،ي ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدف ه ـ ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـرار إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـدي ـ ـ ـد اﳌـ ـ ـعـ ـ ـايي ـ ـ ـر

مكورة إيجابية الغرام ،أساسا متجمعة عﲆ شكل عنقودي،

اﳌيكروبيولوجية ﳌواد التجميل والتنظيف البدني اﳌوجهة

ﰲ شكل مستعمرات ملساء ،عادة ما تكون مصبوغة باللون

للمستهلك.

اﻷصفر.

– مكورات عنقودية ذهبية ): (Staphylococcus aureus

 ٢٩رجب عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤مارس سنة  ٢0٢0م
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– مبيضات البيض ) : (Candida albicansخميرة تشكل
مستعمرات محدبة وكريمية ،من اللون اﻷبيض إﱃ اللون
البني الفاح ) ،(beigeعﲆ مساحة وسط انتقائي.
اﳌادة  : ٤يجب أن ﻻ ﲢتوي مواد التجميل والتنظيف
ال ـ ـب ـ ـدني اﳌع ـ ـّرف ـ ـة ﰲ اﳌادة  ٣أع ـﻼه ،عﲆ ال ـك ـائ ـن ـات اﳊي ـة
الدقيقة بكميات قد تشّكل خطرا غير مقبول عﲆ صحة
اﳌستـ ـهـ ـلك وأمـ ـنـ ـه ،ويـ ـجب أّن ﻻ تـ ـفسد نـ ـوعـ ـي ـت ـه ـا ﰲ إط ـار
استـ ـعـ ـمـ ـال ـه ـا اﳌخصص ل ـه ـا أو اﳌت ـو ّق ـع ،ط ـب ـق ـا ل ـل ـم ـع ـاي ـي ـر
اﳌيكروبيولوجية اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول من هذا القرار.
اﳌادة  : ٥يحّدد إجراء القيام بالتجربة وتفسير نتائج
ال ـت ـحـالـيـل اﳌيـكـروبـيـولـوجـيـة ﳌواد الـتـجـمـيـل والـتـنـظـيـف
البدني ﰲ اﳌلحق الثاني من هذا القرار.
اﳌادة  : ٦اﳌناهج اﳌستعملة ﰲ تفسير نتائج التحليل
اﳌيكروبيولوجي ﳌواد التجميل والتنظيف البدني هي :
* م ـج إي ـ ـ ـزو ) ٢١١٤٩م ـ ـ ـ ـج ” : (٨٢٨7م ـ ـ ـ ـواد الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ـل -
ميكروبيولوجيا  -التعداد والكشف عن البكتيريا الهوائية

اﳌلحق اﻷول
اﳌعايير اﳌيكروبيولوجية
ﳌواد التجميل والتنظيف البدني
أ - .اﳌواد اﳌوجهة لﻸطفال دون سن الثالثة
وﳌنطقة العﲔ ولﻸغشية اﳌخاطية
اﳊدود اﳌيكروبيولوجية
)وت م)/(١غ أو و ت

أنواع الكائنات
اﳊية الدقيقة

م/ملل()(٢

مجموع الكائنات اﳊية
الدقيقة الهوائية أليفة
للحرارة اﳌعتدلة

م(٣)١

≥

م(٤)2

210

اﳋمائر والعفن

≥x2
≥

210

210

اﻹشريشية القولونية
)(Escherichia colo

غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

الزائفة الزنجارية

غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

)(Pseudomonas æruginoisa
اﳌكورات العنقودية الذهبية

غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

)(Staphylococcus aureus
مبيضات البيض

أليفة للحرارة اﳌعتدلة”،
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غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

)(Candida albicans

* مج إيزو ” : ١٦٢١٢مواد التجميل  -ميكروبيولوجيا -

ب - .مواد أخرى

تعداد اﳋمائر والعفن”،
* مج إيزو ” : ١٨٤١٦مواد التجميل  -ميكروبيولوجيا -
الكشف عن مبيضات البيض”،
* مج إيزو ” : ٢٢7١7مواد التجميل  -ميكروبيولوجيا -
البحث عن الزائفة الزنجارية”،

أنواع الكائنات
اﳊية الدقيقة
مجموع الكائنات اﳊية
الدقيقة الهوائية أليفة
للحرارة اﳌعتدلة
اﳋمائر والعفن

* م ـج إي ـ ـ ـزو ) ٢١١٥0مـ ـ ـج ” : (١٤٨0٨م ـ ـ ـ ـواد الـ ـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ـل -
ميكروبيولوجيا  -الكشف عن اﻹشريشية القولونية”،
* مج إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزو ) ٢٢7١٨مج ” : (١٤٨0٩م ـواد ال ـت ـجـمـيـل -
ميكروبيولوجيا  -الكشف عن اﳌكورات العنقودية الذهبية”.

اﻹشريشية القولونية
)(Escherichia colo
الزائفة الزنجارية

اﳉزائرّية الديمقراطّية الشعبية.

وزير التجارة

وزيرة الصناعة واﳌناجم

سعيد جﻼب

جميلة ﲤازيرت

310

≥x2
≥

310

210

غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل
غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل
غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

)(Staphylococcus aureus
مبيضات البيض

حّرر باﳉزائر ﰲ  2١صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق  2١أكتوبر
سنة .2٠١٩

م(٣)١

≥

م(٤)2

)(Pseudomonas æruginoisa
اﳌكورات العنقودية الذهبية

اﳌادة  : 7ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳊدود اﳌيكروبيولوجية
)وت م)/(١غ أو و ت

م/ملل()(٢

غياب ﰲ  ١غ أو  ١ملل

)(Candida albicans
) (١و ت م  :وحدة تشكل مستعمرة.
) (2و ت م/غ  :وحدة تشكل مستعمرة للمواد الصلبة.

وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات

و ت م/ملل  :وحدة تشكل مستعمرة للمواد السائلة.
) (٣م : ١عدد اﳉراثيم اﳌوجودة ﰲ الغرام الواحد أو اﳌيليلتر
الواحد من اﳌنتوج الذي ﰎ ﲢليله ،الذي يوافق اﳌقدار الذي دونه
تعتبر نوعية اﳌنتوج مرضية.
) (٤م : 2عدد اﳉراثيم اﳌوجودة ﰲ الغرام الواحد أو اﳌيليلتر

محمـد ميراوي

الواحد من اﳌنتوج الذي ﰎ ﲢليله ،الذي يوافق اﳌقدار الذي إن ﰎ
ﲡاوزه ،تعتبر نوعية اﳌنتوج غير مرضية.
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اﳌلحق الثاني
إجراء القيام بالتجربة وتفسير
نتائج التحاليل اﳌيكروبيوليوجية
 .Iالقيام بالتجربة :

 ٢٩رجب عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤مارس سنة  ٢0٢0م

 .3تفسير نتائج الكائنات اﳊية الدقيقة اﳌسببة
لـ ـ ـﻸمـ ـ ـراض )اﻹشـ ـ ـريشـية القولونية ،الزائفة الزنجارية،
اﳌكورات العنقودية الذهبية ومبيضات البيض( :
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة اﻵتية :
– ت ـك ـون ال ـن ـت ـي ـج ـة م ـرضي ـة إذا ل ـم تـوجـد كـائـنـات دقـيـقـة

– ي ـت ـم اق ـت ـط ـاع م ـواد ال ـت ـج ـم ـي ـل وال ـتـنـظـيـف الـبـدني ﰲ
تـ ـ ـوضـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـها اﻷصـ ـ ـﲇ وترسل كما هي إﱃ اﳌخابر .يجب أن
ﻻ ﰲ بداية التحليل .ﰲ حالة عدم وجود تعليمات
ﻻ تفتح إ ّ
خاصة ،يجب تخزين جميع العّينات بعيدا عن الضوء وﰲ
درجة حرارة تتراوح بﲔ  ١٠و  2٥درجة مائوية.
– ي ـجب أن ت ـك ـون ال ـع ـّي ـن ـة اﳌق ـتـطـعـة مـن أجـل الـّتـحـالـيـل
ﳑثلة للحصة التي أخذت منها.
اﳌيكروبيولوجية ّ
– يجب أن تتكون العّينة اﳌمثلة ﳊصة مواد التجميل
والتنظيف البدني من خمس ) (٥وحدات ،عﲆ اﻷقل ،من نفس
اﳊصة وأن يكون حجمها اﻷدنى  ٥٠غ من الكتلة أو  ٥٠مل من
اﳊجم.
– يتم القيام بتفسير نتائج التحليل عﲆ أساس عّينة
متوسطة تتشكل من عدد وحدات مكونة للعينة.
 .IIتفسير نتائج التحاليل اﳌيكروبيولوجية :
 .١تفسير نتائج الكائنات اﳊية الدقيقة الهوائية
اﻷليفة للحرارة اﳌعتدلة اﻹجمالية :
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة اﻵتية :
– إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م ،”١تكون
النتيجة مرضية،
– إذا ﲡاوزت نتيجة التحليل ”م ”١ولكنها لم تتجاوز
”م ،”2تكون النتيجة مقبولة،
– إذا ﲡاوزت نتيجة التحليل”م ،”2تكون نتيجة غير
مرضية.
 .٢تفسير نتائج تعداد اﳋمائر والعفن )م = ١م: (٢
يتم التعبير عن النتائج بالطريقة اﻵتية :
– إذا كانت نتيجة التحليل أقل من أو تساوي ”م ،”١تكون
النتيجة مرضية،
– إذا ﲡاوزت نتيجة التحليل”م ،”١تكون نتيجة غير
مرضية.

مسببة لﻸمراض ﰲ العّينة،
– تكون النتيجة غير مرضية عندما يتم الكشف عن
وجود كائنات حية دقيقة مسببة لﻸمراض ﰲ العّينة.

