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- و �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــرار اJــــؤرّخ في 24 ربـــــيع األول
عام 1418 اJوافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد
Xسـيرة إلنتاج الرخويات احلية ذات الصدفتJالصحية ا

sتممJا sوتسويقها
- و �ـقـتـضى الـقـرار اJـؤرّخ في 12 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اJـوافق 8 يـولـيــو سـنـة 2006 الـذي يـجــعل مـنـهج
حتــديـــد نــســبـــة اآلزوت الــقـــاعــدي اJـــتــبـــخــر اإلجـــمــالي في

sمنتوجات الصيد البحري إجباريا
- و �ـقـتـضى الـقـرار اJـؤرّخ في 12 جـمـادى الـثـانـية
عـام 1427 اJـوافق 8 يـولـيــو سـنـة 2006 الـذي يـجــعل مـنـهج
حتـــديـــد الـــهـــســـتـــامـــX في مـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــد الـــبـــحــري
بواسـطـة كرومـاتـوغرافـيـا في طور سـائل ذات دقـة عالـية

sإجباريا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 5 من اJـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 189 اJــــؤرّخ في 19 جـــمـــادى األولى
sـــذكـــور أعالهJــــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2004 واJعــام 1425 ا
يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى حتــديــد احلـــدود الــقــصـــوى لــوجــود
عـناصـر كيـميـائيـة و ميـكروبـيولـوجيـة وسامـة معـدية في

منتوجات الصيد البحري و تربية اJائيات.

اJادة اJادة 2 : : حتدد احلدود القصـوى للعناصر الكيميائية
اJعدية في اJلحق األول من هذا القرار.

اJـادة اJـادة 3 : : حتــدد احلــدود الـقــصــوى لـلــعــنــاصـر الــســامـة
واJعـدية في الـرخويـات احلية ذات الـصدفـتX في اJـلحق

الثاني من هذا القرار.

اJــــــادة اJــــــادة 4 :  : حتــــــدد احلــــــدود الـــــــقــــــصــــــوى لــــــلـــــــعــــــنــــــاصــــــر
اJـــيــكـــروبــيـــولــوجــيـــة اJــعـــديــة في الـــرخــويـــات احلــيــة ذات

الصدفتX في اJلحق الثالث من هذا القرار.

اJـادة اJـادة  5 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 30 مـــحـــرّم عـــام 1432 اJــوافق 5
يناير سنة 2011.

وزارة الصيد البحري واJوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 30 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1432
اJـوافق اJـوافق 5 يـنـايـر سـنـة  يـنـايـر سـنـة s2011 يـحـدد احلـدود الـقـصـوىs يـحـدد احلـدود الـقـصـوى
لـــوجــود عــنــاصـــر كــيــمــيـــائــيــة و مـــيــكــروبــيـــولــوجــيــةلـــوجــود عــنــاصـــر كــيــمــيـــائــيــة و مـــيــكــروبــيـــولــوجــيــة
وســـامــة مـــعـــديــة فـي مــنـــتـــوجــات الـــصـــيــد الـــبـــحــريوســـامــة مـــعـــديــة فـي مــنـــتـــوجــات الـــصـــيــد الـــبـــحــري

وتربية اJائيات.وتربية اJائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sوارد الصيديةJإن وزير الصيد البحري و ا
sو وزير الفالحة و التنمية الريفية

sو وزير التجارة
- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اJـؤرّخ
في 14 جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام  1431 اJـــــوافق  28 مــــايــــو

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 12
اJؤرّخ في 4 جـمـادى الثـانيـة عام 1410 اJوافق أول يـنـاير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةs اJــعـدل

sتممJوا
- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اJـؤرّخ في 3 رجب عـام 1410 اJـوافق 30 ينـاير سـنة 1990
sـتممJعـدل واJا sتــعــلق بــرقـابــة اجلــودة وقــمع الغـشJوا

sادة 19 منهJال سيما ا
- و �ــقــتــضى اJــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 123
اJــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام  1421 اJــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـصـيــد الـبـحـري

sوارد الصيديةJوا
- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453
اJـؤرّخ في 17 شـوال عام  1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 189
اJــؤرّخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1425 اJــوافق 7 يــولــيـو
سـنـة 2004 الـذي يــحـدد تــدابـيـر حــفظ الـصــحـة و الـنــظـافـة

sائياتJطبقة على منتوجات الصيد وتربية اJا
- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 319
اJـؤرّخ في 22 شـعـبـان عـام  1425 اJـوافق  7 أكـتـوبـر سـنـة
2004 الـذي يـحدد مـبـاد¬ إعـداد تـدابـير الـصـحـة و الـصـحة

sالنباتية واعتمادها و تنفيذها
- و �ـقــتـضى الــقـرار اJـؤرّخ في 14 صــفـر عـام 1415
اJــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة  1994 واJـــتـــعــــلق بـــاJـــواصـــفـــات
sتممJعدل و اJا sواد الغذائيةJيكروبيولوجية لبعض اJا

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واJوارد الصيديةواJوارد الصيدية
عبد الله خنافوعبد الله خنافو

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير وزير التجارةالتجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اJلحق األولاJلحق األول
احلدود القصوى للعناصر الكيميائية اJعديةاحلدود القصوى للعناصر الكيميائية اJعدية

1 - احلـــــدود الـــــقـــــصـــــوى جملـــــمـــــوع اآلزوت الـــــقـــــاعـــــدي - احلـــــدود الـــــقـــــصـــــوى جملـــــمـــــوع اآلزوت الـــــقـــــاعـــــدي
: Xتبخر اإلجمالي و الهيستامJا: Xتبخر اإلجمالي و الهيستامJا

تــكـون مــقـاديـر مــؤشـرات مــجـمـوع اآلزوت الــقـاعـدي
اJتبخر اإلجمالي بـالنسبة Jنتجات الصيد البحري غير

احملولة  على النحو اآلتي :
- 25 مــيـــلــيـــغــرام من اآلزوت /100 غـــرام من الـــلــحم
بـالنـسبة لـلسـيبـاستs الهـيليـكولـينـوس دكتيـلوبـتيروس

sو السيبستيكتيس كبنسيس
- 30 مــيـــلــيـــغــرام من اآلزوت /100 غـــرام من الـــلــحم
بــالــنــســـبــة لألنــواع اJـــنــتــمـــيــة إلى فــصـــيــلــة اJــفـــلــطــحــات

 s(باستثناء الراقود : أنواع هيبوقلوسوس)
- 35 مــيـــلـــيــغـــرام من اآلزوت /100 غـــرام من الـــلــحم
بـالــنـسـبــة لـســاJـو ســاالر واألنـواع اJــنـتــمـيــة إلى فـصــيـلـة

مارلوسييدي واألنواع اJنتمية إلى فصيلة جاديدي.
: Xادة الهيستامJ احلدود القصوى - : Xادة الهيستامJ 2 - احلدود القصوى

ال يـــــطـــــبـق احلـــــد األقــــــصى مـن الـــــهــــــيـــــســـــتــــــامـــــX في
اJنـتجـات احملـولة و اJـصنـعة اJـذكـورة فيـما يـأتي إال على
األسمـاك من الفصـائل اآلتية : كـلوبيـيدي و سكـومبريدي
و ســـــــكـــــــمـــــــبـــــــري ســـــــوكـــــــســــــيـــــــدي و الـــــــبـــــــومـــــــاتـــــــومـــــــيــــــدي

والكوريفينيدي  :

sفرطـة التجـميدJأجزاء و هـبر السـمك ا sعصـيات -
أو اJـغــطـاة �ــسـحــوق اخلـبزs أو اJـغلـفة  بـعجـX للـقلي :
ال يـــــــنـــــــبـــــــغـي أن حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى أكــــــــثـــــــر من 20 مـــــــلـغ من

sفي كل 100غ Xالهيستام
- هـــبــر الـــســـمك اJـــفــرطـــة الـــتــجـــمـــيــد ال يـــنـــبــغي أن
حتــتـــوي عــلى أكـــثــر من 20 مــلغ مـن الــهــيــســتــامــX في كل

s100غ

- كـــتل مــفـــرطــة الـــتــجـــمــيـــد من هـــبــر الـــســمكs وحلم
الـســمـك اJــفــرومs وخــلــيـط مــن هـبــر وســمــك مــفروم :
ال يـــــــنـــــــبـــــــغـي أن حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى أكــــــــثـــــــر من 20 مـــــــلـغ من

sفي كل 100غ Xالهيستام
- ســمك مـــنــزوع األحـــشــاء و غـــيــر مـــنــزوع األحـــشــاء
مــفـرط الــتـجــمـيــد : ال ينـبغي أن يـحتـوي على أكـثر من

sفي كل 100غ X20 ملغ من الهيستام 

- الـســردين و مــنـتـجــات من نــوع الـسـرديـن اJـعــلـبـة
واJـسـتـحـضــرة انـطـالقا من أسمـاك طازجة أو مجمدة :
ال يـــــــنـــــــبـــــــغـي أن حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى أكــــــــثـــــــر من 20 مـــــــلـغ من

sفي كل 100غ Xالهيستام
- أسـمـاك اJـعلـبـات: ال يـنـبغي أن حتـتـوي عـلى أكـثر

sفي كل 100غ Xمن  20 ملغ من الهيستام
- سـمك الــتـونــة و الـبــونـيت اJــعـلــبـة : ال يـنــبـغي أن
حتــتـــوي عــلى أكـــثــر من 20 مــلغ مـن الــهــيــســتــامــX في كل

100غ.

3 - احلدود القصوى من احملروقات اJعطرة اJتعددة الدورات : - احلدود القصوى من احملروقات اJعطرة اJتعددة الدورات :

أقصى مقدار البينزو (أقصى مقدار البينزو (a) بيران () بيران (µgاJنتجاتاJنتجات
/كلغ من الوزن في احلالة الطازجة)/كلغ من الوزن في احلالة الطازجة)

s(1) دخنةJدخن و منتجات الصيد البحري اJاللحم العضلي للسمك ا -
sسمك مجفف و �لح أو منقوع -

sأو خالله Xحتى وإن ُطهي قبل التدخ sسمك مدخن -
- الــقـشـريــاتs حـتى وإن ُنــزعت قـشــرتـهـا حــيـة أو  طـازجــة أو مـجــمـدة أو مـجــفـفـة

sأو�لحة أو منقوعة
- قــشــريـات غــيــر مـنــزوعــة الــقـشــرة ُطــهـيـت في اJــاء أو عـلى الــبــخــارs حـتى و إن

sكانت مجمدة أومجففة أو�لحة أومنقوعة
- رخـــويــات حـــتى و إن نـــزعت أصـــدافـــهـــا حــيـــة أو طـــازجـــة أو مــبـــردة أو مـــجـــمــدة

sأومجففة أو �لحة أو منقوعة
- قشريات و رخويات مستحضرة أو معلبة.

- الـلـحـم الـعـضـلي لألسـمـاك احلـيـة و األسـمــاك الـطـازجـة و اجملـمـدة و هـبـر الـسـمك
وحلوم أخرى من السمك (حتى اJفرومة منها)s طازجة أو مجمدةs غير مدخنة.

القشريات و رأسقدميات غير اJدخنة.
 .Xالرخويات احلية ذات الصدفت

5,0

2,0

5,0

10,0

مالحـظة :مالحـظة : إن البـيـنزو (a) بـيـران الـذي أشيـر إلى حـدوده القـصـوىs يـستـعـمل كـإشارة لـوجـود و تأثـيـر احملـروقات اJـعـطرة
اJتعددة الدورات اJسببة للسرطان.

.Xدخنة باستثناء الرخويات احلية ذات الصدفتJدخنة و منتجات الصيد البحري اJ(1) اللحم العضلي لألسماك ا
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اJقادير القصوى ( ملغ / كلغ مناJقادير القصوى ( ملغ / كلغ مناJنتجاتاJنتجات
الوزن في الوزن في احلالة الطازجةاحلالة الطازجة)

0,3

0,5

1,0

1,5

0,05

0,10

0,2

0,3

0,3

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,0

4 - احلدود القصوى للرصاص والكادميوم والزئبق : - احلدود القصوى للرصاص والكادميوم والزئبق :

1 - الرصاص : - الرصاص :
1.1 -  اللحم العضلي للسمك  (1) (2).

2.1 - الـقــشـريـاتs بـاســتـثـنـاء الـلــحم األسـمـر لـســرطـان الـبـحـر و بــاسـتـثـنـاء رأس

وحلـم صـدر األربــيــان و الــقــشــريـات الــشــبــيــهــة  الـكــبــيــرة احلــجم (من فــصــيـلــتي
النيفروبيدي و الباليرونيدي ).
3.1 الرأسقدميات (بدون أحشاء).

.X4.1 الرخويات احلية ذات الصدفت

2 - الكادميوم : - الكادميوم :
1.2 - اللحم العضلي للسمك (1) (2).

2.2 - اللحم العضلي لألسماك اآلتية (1) (2) :

s(صاردا صاردا) البونيت -
s(ديبلودوس فولقاريس) سمك الصار ذو الرأس األسود -

s( أجنيال أجنيال ) سمك األنقليس -
s(موجيل لبروسيس لبروسيس) سمك البوري -

s(أنواع تراكوروس )  سمك الشينشار -
s(لوفاروس أمبرياليس) سمك اجلرموز -

s(سردينا بيلكاردوس) السردين -
s(أنواع سردينوبس) سردينوبس -

- ســـمك الـــتــــونـــة (أنـــواع تــــيـــنـــوس و أنـــواع أوتــــيـــنـــوس وكــــاتـــســـووونـــوس
s(بيآلميس

s(ديكولوغوغلوس كونيتا ) سمك السيتو أو لسان احملامي  -
- السقمري (أنواع سكومبر).
3.2 - البونيتو (أنواع أوكسيس).

4.2 - اللحم العضلي ألبو سيف الطويل (كزيفياس جالديوس).

5.2 - اللحم العضلي لألنشوفة (أنواع أجنرولوس).

6.2 - الـقــشـريـاتs بـاســتـثـنـاء الـلــحم األسـمـر لـســرطـان الـبـحـر و بــاسـتـثـنـاء رأس

وحلـم صـدر األربــيــان و الــقــشــريـات الــشــبــيــهــة  الـكــبــيــرة احلــجم (من فــصــيـلــتي
النيفروبيدي و البلينوريدي).

7.2 - الرأسقدميات (بدون أحشاء).

8.2 - الرخويات احلية ذات الصدفتX (باستثناء احملار و أصداف سان جاك).

3 - الزئبق : - الزئبق :
1.3 اللحم العضلي للسمك (1) (2).

2.3  - الـقــشـريـاتs بـاسـتـثـنـاء الـلـحم األسـمـر لـسـرطـان الـبـحـر و بـاسـتـثـنـاء رأس

وحلـم صــدر األربــيــان والــقــشــريــات الــشــبــيــهــة  الــكــبــيــرة احلــجم (من فــصــيــلــتي
النيفروبيدي و البلينوريدي).

3.3 - اللحم العضلي لألسماك اآلتية (1) (2) :

s(أنواع لوفيوس) خنزير البحر -
s(أناريشاس لوبوس) ذئب األطلسي -

s(صاردا صاردا) البونيت -
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0,5

1,0

s( أنواع أجنيال ) سمك األنقليس -
- اإلمــبـراطــور هـوبــلـوســتــيت الـبــرتـقــالي أو هــوبـلــوسـتــيت بــحـر اJــتـوسط

s(أنواع هوبلوستيتوس)
s(كوريفانويداس روبيستريس) سمك الرومانة -

s(هيبوغلوسيس هيبوغلوسيس ) راقود األطلسي -
s(جينيبتيروس كبنسيس) أبداش الكاب -

s(أنواع ماكيرة ) XرلJسمك ا  -
s(أنواع ليبيدورومبيس) سمك الكردين -

s(أنواع مولوس) البوري -
s(جينيبتنوس بالكودس) الوردي -

s(إيسوكس لوسيوس )سمك الزجنور أو كراكي -
s(أورسينوبسيس اونيكولور) بلومات -

s(تريكوبتيروس مينوتوس) توسطJسمك كابالن ا -
s(سونتروسيمنيس كولوليبسيس) سمك بيلونة العادي -

s(أنواع راجا) الراية -
- ســمك الــسـبــيـسـت الـكــبـيــر(ســيـبــاســتس مـاريــنــوسs سـيــبـاســتس مــانـتال

s(وسيباستس ففيباروس
s(إيستيوفوروس بالتيبتيروس) السمك الشراعي لألطلسي -

s(أفانوبوس كاربو sليبيدوبوس كوداتوس) سمك السيف الفضي -
s(أنواع باجيلوس) سمك القاجوج و البجيل -

s( كل األنواع) سمك القرش -
- ســــــمك األســــــكــــــولــــــيي األســــــود أو الــــــســـــتــــــرومــــــاتي (لــــــيــــــيــــــدوســـــيــــــبــــــيـــــوم

s(فالفوبرونيوم
s(روفيتوس بريتيوسوس) سمك الروفي -

s(جيمبيلوس سيربينس) سمك األسكوليي الثعبان -
s(أنواع أسيبنسر ) سمك األستيرجون -

s(كزيفياس جالديوس) سمك أبو سيف الطويل -
- سمك التونة (أنواع تينوس و أوتينوس وكاتسووونوس بيآلميس).

4 - ميتيل الزئبق ( - ميتيل الزئبق (3) :) :
1.4 - السمك الطازج باستثناء األسماك اJفترسة اJذكورة في النقطة 4 - 2.

2.4 - الــســمك اJــفــتــرس مــثل ســمك الــقــرش و سـمـك أبـو ســيـف الـطــويل وســمك

التونة و سمك الزجنور و أسماك أخرى.

اJقادير القصوى ( ملغ / كلغ مناJقادير القصوى ( ملغ / كلغ مناJنتجاتاJنتجات
الوزن في الوزن في احلالة الطازجةاحلالة الطازجة)

مالحـظـة :مالحـظـة : (1) الـلـحـم الـعـضـلي لألسـمـاك احلـيـة و األسـمـاك الـطـازجـة و اجملـمـدة و هـبـر األسـمـاك وحلـوم أخـرى من األسـمـاك
(حتى اJفرومة منها) طازجة أو مجمدة.

(2) عندما يستهلك السمك بأكملهs يطبق اJقدار األقصى على السمك بأكمله.

(3) احلدود القصوى Jادة ميتيل الزئبق في األسماك الطازجة و احملولة و اJنتجات اJستحضرة من هذه األسماك.
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مجموع  الدييوكسX  ومجموع  الدييوكسX  وPCBاJنتجاتاJنتجات
Xمن نوع دييوكسXمن نوع دييوكس

OMS-PCDD/F-PCB-TEQ

8,0 بغ/غ مـن الــوزن في حـــالــة

الطزاجة

12,0 بغ/غ من الـوزن في حالة

الطزاجة
10,0 بغ/غ من الشحوم

25,0 بغ/غ من الـوزن في حالة

الطزاجة (3)

5 - احلدود القصوى Jواد الدييوكسX والبوليكلورو الثنائي الفنيل : - احلدود القصوى Jواد الدييوكسX والبوليكلورو الثنائي الفنيل :

اللحم الـعضلي لألسـماك و منـتجات الـصيد الـبحري واJـنتجات
اJشتقة باستثناء سمك األنقليس (1) و :

s األسماك احلية -
sثلجةJاألسماك الطازجة أو ا -

sاألسماك اجملمدة -
- هـــبـــر الــســـمك و حلـــوم أخـــرى من األســـمــاك (حـــتى اJـــفـــرومــة

sمثلجة أو مجمدة sطازجة s(منها
sطـازجة sحـية sالـقشـريات حـتى و إن كانت مـنزوعـة القـشرة -

sلحة أو منقوعة� sمجففة sمجمدة
- الـقــشـريــات غـيــر مـنـزوعــة الـقــشـرةs ُطــهـيت في اJــاء أو عـلى
الــبــخـارs حــتى وإن كــانت مــثــلـجــةs مــجــمـدةs مــجــفــفـة �ــلــحـةs أو

sمنقوعة
- الـطحينـةs مساحيق و كـتل على شكل أقراص من الـقشريات

sمخصصة لالستهالك البشري
sطـــازجــة sحـــيـــة sرخـــويــات حـــتى و إن فـــصـــلت عـن أصـــدافــهـــا -

sلحة أو منقوعة� sمجففة sمجمدة sمثلجة
sطازجة sحية sالفقاريات مائيـة غير القشريات والـرخويات -

sلحة أو منقوعة� sمجففة sمجمدة sمثلجة
- الطحينـة s مساحيق و كتل على شكل أقراص من الفقاريات

sمائية غير القشريات مخصصة لالستهالك البشري
sمستحضرات و معلبات سمك -

sستحضرة انطالقا من بيض السمكJالكفيار و بدائله ا -
- الــــقــــشــــريــــات و الــــرخـــويــــات والفــــقــــاريــــات اJــــائــــيــــة األخـــرى

sعلبةJستحضرة أو اJا
يـطـبق أقـصى مـقـدار عـلى الـقـشـريـاتs بـاسـتـثـنـاء الـلـحم األسـمـر
لـــســـرطـــان الــــبـــحـــر و بـــاســـتـــثــــنـــاء رأس و حلم صـــدر األربـــيـــان
والـــقــــشــــريـــات الــــشــــبـــيــــهــــة الـــكــــبـــيــــرة احلــــجم (مـن فـــصــــيـــلــــتي

النيفروبيدي  و البلينوريدي).
الــلــحم الــعــضــلـي لــســمك األنــقــلــيس (أجنــيال أجنــيال) واJــنــتــجــات

اJشتقة.
sزيت كـــبـــد الـــســـمك sزيـــوت بـــحـــريـــة (زيـــوت أجـــســــام األســـمـــاك

وزيوت لكائنات بحرية أخرى موجهة لالستهالك البشري).
كبد السمك و اJنتجات اJشتقة من التحويل باستثناء الزيوت

البحرية.

Xمجموع الدييوكسXمجموع الدييوكس
OMS-PCDD/F-TEQ

4,0 بغ/غ من الوزن

في حالة الطزاجة

4,0 بغ/غ من الوزن

في حالة الطزاجة
2,0 بغ/غ من الشحوم

-

اJقادير القصوى ( اJقادير القصوى ( 2 ) )

(1) : عندما ُيستهلك السمك بأكمله8 يطبق ا3قدار األقصى على السمك بأكمله .
(2) : دييـوكسـP (مجـموع الپـوليـكلـوروديبيـنزو- بـارا دييـوكسP ( PCDD ) و الپـوليكـلوروديـبيـنزوفوران (PCDF) يـعبـر عنه Gـا يعـادلهـا من السـموم بـالنـسبـة للـمنـظمة
Pمن نوع ديـيوكس (PCB) و البـوليـكلـورو الثـنائي الـفنيل P(عوامل مـعادلـة السـموم ) و جـمع سمـوم الدييـوكسـ TEF-OMS بـعـد تطـبيق ( OMS)  ) العـا3ـية لـلصـحة

.(TEF-OMS) ا يعادلها من السموم بالنسبة للمنظمة العا3ية للصحة بعد تطبيق عوامل معادلة السمومG يعبر عنه ( PCB  و PCDF و PCDD  جمع كل من)
(3) : بالنسبة لكبد السمك ا3علب8 ُيطبق أقصى مقدار على مجموع محتوى العلبة ا3وجهة لالستهالك البشري.

بغ: بيكوغرام .
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اJلحق الثانياJلحق الثاني
احلدود القصوى للعناصر السامة اJعديةاحلدود القصوى للعناصر السامة اJعدية

1 - احلــــدود الـــقــــصـــوى حلــــمض األكــــاديـــيـك و ســـمـــوم - احلــــدود الـــقــــصـــوى حلــــمض األكــــاديـــيـك و ســـمـــوم
Xو الـــبــــيـــكـــتــــيـــنـــوتــــوكـــســـ XالـــديـــنــــيـــفـــيــــســـيــــســـتـــوكــــســـXو الـــبــــيـــكـــتــــيـــنـــوتــــوكـــســـ Xالـــديـــنــــيـــفـــيــــســـيــــســـتـــوكــــســـ
والييـسوتـوكسX واألزاسـپيـراسيد في الـرخويـات احليةوالييـسوتـوكسX واألزاسـپيـراسيد في الـرخويـات احلية

: Xذات الصدفت: Xذات الصدفت

- يــكــون احلــد اإلجـــمــالي األقــصـى بــالــنــســـبــة حلــمض
Xولـلـيـيـسـوتـوكـس Xاألكـاديـيك و االـديـنيـفـيـسـيـسـتـوكـس
(اجلــسم بــأكــمــله أو أي جــزء عـلـى حـدى صــالح لـالسـتــهالك)
160 مـــيـــكــــروغـــرام �ـــا يــــعـــادله مـن حـــمض األكــــاديـــيك في

الكيلوغرام الواحد.

Xيــكــون احلـد األقــصى بــالــنـســبــة لــلـيــيــسـوتــوكــسـ -
(اجلسـم بأكمـله أو أي جزء علـى حـدى  صالـح لالستهالك)
1 مـــــيــــلــــيــــغــــرام �ـــــا يــــعــــادله مـن الــــيــــيــــســـــوتــــوكــــســــX في

الكيلوغرام الواحد.

- يــكــون احلــد األقـصـى بــالــنــســبـة لـألزاســيــيــراســيـد
(اجلــسم بــأكــمــله أو أي جــزء عـلـى حـدى صــالح لـالسـتــهالك)
 160مــــيـــكـــروغـــرام �ـــا يــــعـــادله من األزاســـيــــبـــراســـيـــد في

الكيلوغرام الواحد.

2 - احلد األقصى من السم اJسبب للشلل :  - احلد األقصى من السم اJسبب للشلل : ال ينبغي
أن يــتــجــاوز 80 مــيــكــروغــرام من الــســاكــســيـتــوكــســX في

100غ من حلم األصداف .

3 - احلـ - احلــد األقـد األقــصـصــى مـن الى مـن الـسـم اJسـم اJـسـســبـب لـبـب لــلـلــنـنــسـيـان :ان :
ال ينبغي أن يتجاوز 20 ميكروغرام من حمض الدموييك

لكل غرام من حلم األصداف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحق الثالثاJلحق الثالث

احلدود القصوى للعناصر اJيكروبيولوجيةاحلدود القصوى للعناصر اJيكروبيولوجية
Xعدية في الرخويات احلية ذات الصدفتJاXعدية في الرخويات احلية ذات الصدفتJا

- الـكـوليـفورم الـبرازي : - الـكـوليـفورم الـبرازي : ال يـتجاوز 300 كولـيـفورم
Xبــرازي في كل 100 غــرام مـن حلم األصــداف والـــســائل بــ

sفي  100 % من العينات Xالصدفت

- إشــــــــيــــــــريـــــــــشــــــــيــــــــا كـــــــــولــي : - إشــــــــيــــــــريـــــــــشــــــــيــــــــا كـــــــــولــي : ال يــــــتـــــــجــــــاوز230
إشــــيــــريــــشــــيــــا كــــولـي في كل  100غــــرام من حلـم األصـــداف

sفي 100 % من العيّنات Xالصدفت Xوالسائل ب

- الـســاJـونـيل : - الـســاJـونـيل : انـعــدامـهـا في 25غ من حلم األصـداف
في 100 % من العيّنات.


