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- و�قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 07 - 364 اHؤرّخ
في 18 ذي القـعـدة عام 1428 اHـوافق 28 نـوفـمبـر سـنة 2007

rاليةHركزية في وزارة اHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHـرســوم الـرّئــاسيّ اHـؤرّخ في 6
مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 3  يـــنــايــر ســنــة 2009 واHــتــضــمّن
rمديرا عاما للمحاسبة r®السّيد محمد العربي غا Wتعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اHاداHادّة ة األولى : األولى : يـفـوّض إلـى الــســّيــد محمد العربي
غـــا®r اHــــديـــر الــــعـــام لـــلــــمـــحــــاســـبــــةr اإلمـــضــــــاء في حـــدود
صالحـــيــــاتهr بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةr عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األوّل عـام 1430 اHـوافق

16 مارس سنة 2009.

كريــم جوديكريــم جودي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــــــرار وزاري  مرار وزاري  مــــــشــــــتــــــرك  مرك  مــــــؤرخ في ؤرخ في 3 م مــــــحــــــرّم عم عــــــام ام 1430
اHاHــــــــوافق وافق 31 دي ديــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة r2008 يr يــــــعــــــــدل الدل الــــــقــــــراررار
الوزاري اHالوزاري اHـشتشتـرك اHؤرخ في رك اHؤرخ في 28 شع شعـبـان عام ان عام 1418
اHاHـوافق وافق 28 دي ديـسـمـبـر  سر  سـنة نة 1997 ال الـذي يذي يـحـدد قدد قـائائـمةمة
اHنتوجات االستهالكية ذات الطابع السام أو التياHنتوجات االستهالكية ذات الطابع السام أو التي
تــــــشــــــــكـل خل خــــــطــــــــرا من نرا من نــــــــوع خوع خــــــــاص وكاص وكــــــــذا قذا قــــــوائوائـم اHم اHــــــوادواد
الالــــكـيــــمـاوياويــــة احملة احملـظــــور أو اHور أو اHـنــــظم اسظم اسـتــــعـمــــالالـهـا لا لــــصـنعنع

هذه اHنتوجات.هذه اHنتوجات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيـــر التجارة
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2008 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 90 - 366
اHؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 اHوافق  10 نوفمبر
ســـنــة 1990 واHــتـــعــلق بـــوسم اHــنـــتــوجـــات اHــنـــزلــيـــة غــيــر

rالغذائية وعرضها

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 19    ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 16
مـارس سـنـة مـارس سـنـة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن تـفـويض اإلمـضاء إلىن تـفـويض اإلمـضاء إلى

رئيس اHفتشية العامرئيس اHفتشية العامّة ة للماليللماليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 273
اHـؤرّخ في 6 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة
2008 واHــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اHــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

rالعامة للمالية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في 6
مــحـرّم عـام 1430 اHـوافق 3  يـنـايــر سـنـة 2009 واHــتـضـمّن
تـعــيـW الـسّـيـد مـحـمـد جـحـدوr رئـيـسـا لـلـمـفـتـشـيّـة الـعـامّـة

rللماليّة
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلـى الـــســّيــد محـمد جحدوHاداHا
رئـيس اHـفـتـشـيّــة الـعــامّــة لـلـمــالـيّـةr اإلمـضـــاء فـي حدود
صالحـــيــــاتهr بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةr عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 19 ربـيع األوّل عـام 1430 اHـوافق
16 مارس سنة 2009.

كريــم جوديكريــم جودي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 19    ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 16
مـارس سـنـة مـارس سـنـة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن تـفـويض اإلمـضاء إلىن تـفـويض اإلمـضاء إلى

اHدير العام للمحاسبةاHدير العام للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHـؤرخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
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rــــيــــاهHودورات ا rو األفـــــران rــــنـــظــــفــــات الـــــزجــــاجــــيـــةHوا
وغــســوالت الــزرابيr و مــواد الـغــسل (مــواد غــسل األواني

r(ومواد الغسيل
  r(....زيلة للبقع إلخHواد اHا) 3. محاليل التنظيف
4. مـــــلـــــمــــــعـــــات : حتـــــضــــــيـــــرات الـــــشــــــمـع  وبــــــنـــــزيـن
الـتــيــربــنــتـيــن  أو الـوايــت سـبــيــريـت   لــتــلــمــيع  األثـاث
واألرضــيـات (اHـلـمــعـات الـتي  حتــتـوي خـاصــة عـلى شـمـوع
طـــبـــيـــعـــيـــة أو اصـــطـــنـــاعـــيـــةr اHـــواد اHـــذابــــة كـــاحملـــروقـــات
الـبـترولـيــة وبـنزيـن الـتـيربـنـتـيـن والكـحـول والـقلـيـكول

r(لوناتHوملح واحلامض اخلالي وا
5. مـــــواد Hـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــطـــــفـــــيـــــلـــــيـــــات الـــــضــــارة ذات
االسـتعـمـال اHـنزلـيr ال سـيمــا مكـافحـة األعشـاب الضارة

rومبيد احلشرات والفئران والفطريات والعث
rيثليH6. مواد حتتوي على كحول ا

7. اHـــواد الـــكــاويـــة : ال ســـيـــمـــا األحــمــــاضr الـــقـــواعـــد
اHــعــدنـيـــة (الــصـــود والـبــوتـــاس واألمـــونـيـــاك ومـــحــلــول
النشـادر) القواعــد العضويـةr اHؤكســدة (الهيبركلوريت
والــبــروكـيــســدات والـبــرمــونـكــانـــات والـبــيــربــوارات....)
األلــديـــد (الــفــورمــالــديــد واألســيـتــلــديــد.....) األيــبــوكــســيـد

rوالفينول
8. مـــضـــادات الــصــــدأ لـــلـــنـــســيــج (الســيــــمــــا حـــمـض

r(الفلـور هيـدريـك و حمـض األوكزاليك
9. اHـواد الـرذاذيـة (غيـر مـواد الـتـجمـيل والـتـنـظيف

r(البدني
rـعـدة لتـربـيـة األطـفـال و الـتـرفـيه عـنـهـمHـواد اH10. ا

السـيـمــا األلـعــاب الـكـيـمـاويـة أو الـتي حتـتـوي عـلى  مــواد
كيـمـاويــة تـكــون فـي مـتنــاول اجلـمـيـعr مـلـونـات لألطـفال

rالتشكيل Wوعج
11. مــواد الـتــلـبـيس r السـيـمـــا الـدهــون و الـبـرنـيـق

وحاميـات الكسيلـو واHلمعات و حافظات اخلشب. 
القسم لقسم الثانيالثاني

1. اHـــواد  اHـــعـــدة  لـــتـــربــــيـــة  األطـــفــــال  و الـــتـــرفـــيـه
عـنـهـمr ال سـيـمـــا  الـلـعـبr  أدوات الـرسم لألطـفـالr  اHــواد
اHـــلـــونــــة  فــي  كـــتـــلـــتـــهــــا (مــــواد بـالســـتـــيـــكـــيــــة)r األوراق

rصبوغةHباعة كاللعب واألنسجة اHقوى اHوالورق ا
2. أدوات الـعـنــايـة بـاألطـفــالr ال سـيـمــا   اHـصـاصــات
وأســــرة  الـــرضـع وعـــربــــات الــرضـع وســيــــارات األطـــفـــال
الـقـابـلـة لـلـتـحـويـل وأسـرة  األطـفــال الـثـابتــة  أو الـقـابـلة
لــــلـــطي وقـــفـف (أمـــهـــاد و مـــراقــــد)r  طــــاوالت لـــلـــتــــقـــمـــيـط
وكـــراسـي لألطـــفـــال ومـــشـــايـــات وإطــار خـــشـــبي لألطـــفــال

r....ورضاعات
3. األوانـي اخلــــزفـــــيـــــة و أدوات اHــــطـــــبخ األخـــــرى من

البالستيك.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم  الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 96  - 66
اHــؤرخ في 7 رمــضــان عــام 1416 اHــوافق 27 يــنـــايــر ســـنــة

r1996 الذي يحدد صالحيات وزير الصحة و السكان 

- و �ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97 - 254
اHـــــؤرخ في 3 ربــــــيع األول عـــــام 1418 اHـــــوافق 8 يـــــولـــــيـــــو
ســـنــة 1997 واHـــتــعـــلّـق بــالـــرخـص اHــســـبـــقـــة إلنـــتـــاج اHــواد
rالسامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـــــؤرخ في 17 شـــــوال عــــام 1423 اHـــــوافق 21 ديـــــســـــمـــــبـــــر

rسنة 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
28 شعـبان عام  1418 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 1997 الذي

يحـدد قـائـمـة اHنـتـوجـات االسـتهـالكيـة ذات الـطـابع الـسام
أو الــتي تـــشــكل خــطـــرا من نــوع خــاص وكـــذا قــوائم اHــواد
الــكــيــمـاويــة احملــضــور أو اHــنـظم اســتــعــمــالـهــا لــصــنع هـذه

rتمّمHعدّل واHا rنتوجاتHا
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تعـدّل قـائـمة اHـنـتـوجات االسـتـهالكـية
ذات الـطــابع الـســام أو الـتي تــشـكل خــطـرا مـن نـوع خـاص
وكــــــذا قـــــوائم اHــــــواد  الـــــكـــــيـــــمــــــاويـــــة احملـــــظـــــور أواHــــــنـــــظم
اسـتـعـمـالــهـا لـصـنع هــذه اHـنـتـوجـات احملــددة عـلى الـتـوالي
في اHــلــحق األول والـثــاني والــثـالث مـن الـقــرار الـوزاري
اHــــشــــتــــرك اHــــؤرخ في 28 شــــعــــبــــان عــــام 1418 اHــــوافق28
ديـسـمبـر سـنة 1997 واHـذكور أعـالهr طبـقـا لـلمالحق األول

والثاني والثالث من هذا القرار.

 اHـادة  اHـادة 2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1430 اHــوافق 31
ديسمبر سنة 2008.

وزيـــر التجارةوزيـــر التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزيـــر الصحة والسكانوزيـــر الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

السعيد بركاتالسعيد بركات

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة اHواد االستهالكية ذات الطابع السام أو التيقائمة اHواد االستهالكية ذات الطابع السام أو التي

تشكل خطرا من نوع خاصتشكل خطرا من نوع خاص
القسم األولالقسم األول

1. عــنــاصــر الــتــبــيــيـض ســائل أوغــبــرة حتــتــوي عــلى
rماعدا ماء جافيل rالكلور

2. عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيف و/أو الـــتـــطـــهـــيـــرr الســـيـــمــا
rــنــظــفــات األرضــيـةHوا rــيــنــائـيـــةHــســاحـــات اHمــنــظــفـات ا
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محلول التنظيف

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

عناصر التنظيف

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

أ) عناصر التنظيف
ب) مواد التلميع

عناصر التنظيف

عناصر التنظيف

عناصر التنظيف

منتوجات اHواد البالستيكية

أ) الرذاذيات
ب) التغليف اHعد لتكييف الكحول

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

الـلـعـــب واألدوات واHـــواد األخــرى اHـعـدة
لتربية األطفال والترفيه عنهم

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHواد الكيماوية احملظور استعمالها في صنع اHوادقائمة اHواد الكيماوية احملظور استعمالها في صنع اHواد

االستهالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاصاالستهالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص

�ـــــــــــــــنـع اســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــمــــــــــــــال
الـــكــــلـــوروتـــيـالت كـــعــــنـــصـــر

دافع للرذاذيات

مـــواد مــــركـــبــــة أو مـــشــــبـــعـــة
بنترات السليلوز

اHالحظاتاHالحظاتاHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنيةتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية

1 - أســـــيـــتــــــون ديــــمـــتــــيل � ســـــــــيــــــتـــون
( 2 - بروبانول)

2 - حمض البــــوريك و ملح البـوريكr وحمض
أورتوبوريك وحمض البوراسيك

3 - حمض سيانيديرك وأمالحه

4 - البنزن

5 - برومواسيتات اإليتيل

W6 - 1,2 ثنائي كلورو إيثان كلورور إيتيل

W7 - كلورور السيانوج

8 - أحادي كلورو ميتان كلورور اHثيل

9 - كلورور التيتان

10 - كلورور فينيلدان

11 - كلورور الفنيل أو كلوروايتالن

12 - إيـــثــيـل إيــثــارr إيـــتــيـــلــيكr أكـــســيــد ثـــنــائي

إيتيل

13 - نترات السيلولوز

14 - األصباغ اHرصصة
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اللعب

جميع اHواد االستهالكية

محلول التنظيف

كل اHــواد االسـتــهالكـيـة مــا عـدا احملـددة في
اHلحق الثالث

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

اHلحق الثاني ( تابع )اHلحق الثاني ( تابع )

يرخص باستعمال الزرنيخ
في صنع اHـواد االستهالكية

احملددة في اHلحق الثالث

اHالحظاتاHالحظاتاHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنيةتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية

15 - الفوسفور األبيض

16 - ربــــــــاعـي كــــــــلــــــــورور الـــــــــكــــــــربــــــــون ربـــــــــاعي

كلوروميتان

17 - التولوينr مثيل البنزن

18 - الزرنيخ ومركباته

r19 - أمينو ثنائي بنزيل

أمينو ثنائي فنيل
أمينو بفنيل براثناني

Wفينيالم

20 - أسباست أزرق

21 - البنزيدين

22 - نr ن مكرر ( 2 - كلورو ايثيل - 2 )

2 - Wنفتالم

23 - مكرر الكلورو ميثيل

( BCME  ) إيثار

24 - الكلورو ميثيل إيثار

(Wنفتيالم r2 ) W25 - بيطانفتيالم

26 - ليندان

27 - كابتان

28 - ميثيل باراتيون

( DDT  )  29 - ددت
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كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

كل اHواد االستهالكية

اHلحق الثاني ( تابع )اHلحق الثاني ( تابع )

اHالحظاتاHالحظاتاHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنيةتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية

30 - مـكرر 2 - الكـلـورو ايثـيل سـولفـيـد أو غاز

اخلردل

31 - 1 - 3 بروبان سولفوني

32 - ثنائي أتيل ستيل بيسترول

W33 - ستركن

اHلحق الثالثاHلحق الثالث
قائمة اHواد الكيماوية اHنظم استعمالها في صنع اHوادقائمة اHواد الكيماوية اHنظم استعمالها في صنع اHواد

االستهالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاصاالستهالكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص

اHالحظاتاHالحظاتتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية اHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنية اHقدار األقصى اHقبولاHقدار األقصى اHقبول

1 - كــــــــحــــــــول اHــــــــيــــــــثــــــــلــــــــيك
أواHيتانول

2 - حجر الكحل

3 - الزرنيخ

4 - الباريوم

الـــــــــلـــــــــعـــب واألدوات واHــــــــــواد
األخــــــرى اHــــــعـــــدة لــــــتـــــربــــــيـــــة

األطفال والترفيه عنهم

أ) الكساءات الواقية السائلة
ب) األدوات اHـــــــــدرســـــــــيـــــــــة من

مادة بالستيكية
ج) حبر األقالم اللبدية

د) اللعب
هـ) عـــجــيــنــة الــتـــشــكــيل وطالء

الرسم اليدوي

أ) الكساءات الواقية السائلة
ب) األدوات اHـــــــــدرســـــــــيـــــــــة من

مادة بالستيكية
ج) حبر األقالم اللبدية

د) اللعب
هـ) عـــجــيــنــة الــتـــشــكــيل وطالء

الرسم اليدوي

أ) الكساءات الواقية السائلة
ب) اللعب

ج) األدوات اHدرسـيـة من مادة
بالستيكية

د) حبر األقالم اللبدية
هـ) عـــجــيــنــة الــتـــشــكــيل وطالء

الرسم اليدوي

1 % مــن الـــــــــــــــــوزن الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــلـي
للمنتوج اHعني

أ) 1000 مـغ / كـــــلـغ من الـــــوزن
اجلاف للمنتوج اHعني

ب) 250 مغ/كلغ
ج) 250 مغ/كلغ
د) 60 مغ/كلغ
هـ) 60 مغ/كلغ

أ) 1000 مـغ / كـــــلـغ من الـــــوزن
اجلاف للمنتوج اHعني

ب) 100 مغ/كلغ
ج) 50 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ
هـ) 25 مغ/كلغ

أ) 1000 مـغ / كـــــلـغ من الـــــوزن
اجلاف للمنتوج اHعني

ب) 500 مغ/كلغ
ج) 500 مغ/كلغ
د) 250 مغ/كلغ
هـ) 250 مغ/كلغ
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اHالحظاتاHالحظاتتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية اHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنية اHقدار األقصى اHقبولاHقدار األقصى اHقبول

5 - الـــــــبــــــرومـــــــواســــــيـــــــتــــــات
األيتيل

6 - كاديوم

7 - الكروم

8 - هكسا كلوروفن

9 - الزئبق

كل اHواد االستهالكية باستثناء
صنع الـلـعب واألدوات األخرى
اHــــــعـــــدة لــــــتـــــربـــــيــــــة األطـــــفـــــال
والـتــرفــيه عـنــهم حــيث يــكـون
اسـتــعـمـال الـبـرومـو أسـيـتـات

األيتيل ©نوعا

أ) األدوات اHــدرســيــة من مــادة
بالستيكية

ب) اللعب
ج) عــجـــيــنـــة الــتـــشــكـــيل وطالء

الرسم اليدوي
د) حبر األقالم اللبدية

هـ) اخلزف

أ) الكساءات الواقية
ب) األدوات اHـــــــــدرســـــــــيـــــــــة من

مادة بالستيكية
ج) حبر األقالم اللبدية

د) اللعب
هـ) عـــجــيــنــة الــتـــشــكــيل وطالء

الرسم اليدوي

مضادات التعفن

أ) الكساءات الواقية

ب) األدوات اHـــــــــدرســـــــــيـــــــــة من
مادة بالستيكية

ج) اللعب
د) عـــجــــيـــنـــة الـــتـــشـــكـــيل وطالء

الرسم اليدوي
هـ) حبر األقالم اللبدية

5 أجـــــــزاء من اHـــــــلــــــيـــــــون احلــــــد
األقصى

أ) 100 مغ / كلغ

ب) 75 مغ/كلغ
ج) 50 مغ/كلغ
د) 50 مغ/كلغ

هـ) 0,5 مغ/كلغ

أ) 1000 مـغ / كـــــلـغ من الـــــوزن
اجلاف للمنتوج اHعني

ب) 1000 مـغ / كـلـغ من الـوزن
اجلاف للمنتوج اHعني

ج) 60 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ
هـ) 25 مغ/كلغ

0,2  % مـن الـــــوزن الــــــكـــــلـي من

اHنتوج اHعني

أ) 200  مـغ / كـــــــلغ مـن الــــــوزن
الكلي للمنتوج اHعني

ب) 100 مغ/كلغ

ج) 60 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ

هـ) 25 مغ/كلغ

اHلحق الثالث ( تابع )اHلحق الثالث ( تابع )
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اHلحق الثالث ( تابع )اHلحق الثالث ( تابع )

اHالحظاتاHالحظاتتسمية اHادة الكيماويةتسمية اHادة الكيماوية اHواد االستهالكية اHعنيةاHواد االستهالكية اHعنية اHقدار األقصى اHقبولاHقدار األقصى اHقبول

10 - الرصاص ومركباته

11 - السيلنيوم

12 - التربان

ز) 7 أجزاء من اHـليون ( 1 )
لالنبعاث األقصى للرصاص
ومــــــركـــــــبــــــاتـه احملــــــتـــــــواة في

اHنتوج اHعني.

أ) الكساءات الواقية

ب) الدهون
ج) األدوات اHدرسـيـة من مادة

بالستيكية
د) حبر األقالم اللبدية

هـ) اللعب
و) عـــجـــيــنـــة الـــتـــشــكـــيل وطالء

الرسم اليدوي
ز) اخلزف

أ) الكساءات الواقية

ب) اللعب
ج) عــجـــيــنـــة الــتـــشــكـــيل وطالء

الرسم اليدوي

اللـعبr األدوات واHواد  األخرى
اHـــــعــــدة لـــــتـــــربــــيـــــة األطـــــفــــال

أوالترفيه عنهم

أ) 5000 مـغ / كـــــلـغ من الـــــوزن
الكلي للمنتوج اHعني

ب) 5000 مغ/كلغ
ج) 250 مغ/كلغ

د) 100 مغ/كلغ
هـ) 90 مغ/كلغ
و) 90 مغ/كلغ

ز) 7 أجزاء من اHليون

أ) 1000 مـغ/كــــــــلـغ مـن الــــــــوزن
الكلي للمنتوج اHعني

ب) 500 مغ/كلغ
ج) 500 مغ/كلغ

10  % مــن الـــــــــــــوزن الــــــــــــــكـــــــــــــلـي

للمنتوج اHعني

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام  صفر عام 1430  اHوافقاHوافق
أول فــبـــرايـــر ســـنــة أول فــبـــرايـــر ســـنــة r2009  يـــتــضـــمن إحـــداث نـــشــرةr  يـــتــضـــمن إحـــداث نـــشــرة
رســـمـــيـــة لــورســـمـــيـــة لــوزارة الـــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالمزارة الـــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم

واالتصالواالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rالعام للحكومة Wإن األم
 rاليةHووزير ا

rووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 08 - 366 اHؤرخ
في 17 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2008 وا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 95 - 54
اHؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 95 - 132
اHـؤرّخ في 13 ذي احلــجّـة عـام 1415 اHـوافق 13 مـايــو سـنـة
1995 واHــتــعــلّق بــإحــداث نــشــرات رســمــيــة لــلــمــؤســســات

rواإلدارات العموميّة

P.P.M : اختصار جزء من مليون
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