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اﻷحد  ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٩مايو سنة  20١٩م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

اﳌلحق الثاني
تسميات البيع ومحتوى اﳌواد الدسمة ﻷخﻼط الطﲇ
محتوى اﳌواد الدسمة بالنسبة اﳌائوية ) (%للوزن

تسمية البيع
 -١مادة دسمة مركبة للطﲇ

منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
مواد دسمة تساوي أو أكثر من  %8٠وأقل من .% ٩٠

 -2ثﻼثة أرباع مادة دسمة مركبة للطﲇ أو مادة دسمة

منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة

مركبة مخففة للطﲇ

م ـ ـ ـواد دسمـ ـ ـة تس ـ ـ ـ ـاوي أو أكثـ ـ ـر من  %6٠وعـ ـ ـﲆ اﻷكثـ ـ ـر
م ـ ـن .% 62

 -٣نصف مادة دسمة مركبة للطﲇ أو مادة دسمة مركبة

منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
مواد دسمة تساوي  %٣٩عﲆ اﻷقل و % ٤١عﲆ اﻷكثر.

خفيفة للطﲇ أو مادة دسمة مركبة ﻻيت للطﲇ

منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة

 -٤خليط مواد دسمة للطﲇ % X

اﳌواد الدسمة اﻵتية :

حيث  : % Xيمثل نسبة اﳌواد الدسمة

 أقل من ،%٣٩ أكثر من  %٤١وأقل من ،%6٠ -أكثر من  %62وأقل من .%8٠

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  28محّرم عام  1439اﳌوافق  19أكتوبر سنة  ،20١7يحدد الكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال
الوسم الغذائي عﲆ اﳌواد الغذائية) .استدراك(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳉريدة الّرسمية ،العدد  25الصادر ﰲ  16شعبان
عام  1439اﳌوافق  2مايو سنة .2018

 - 1الصفحة  ،27اﳉدول ) 1الفيتامينات( ،العمود  ،2اﳋانة : 3
– بدﻻ من  :فيتامﲔ E

µغ

،...........

فيتامﲔ E

مغ

،...........

– ي ـ ـق ـ ـرأ :

) .......................الباقي بدون تغيير( ...........................
 - 2الصفحة  ،28اﳉدول ) 1تابع() ،اﳌعادن( ،العمود  ،2اﳋانة : ٤
– بدﻻ من :

منغناز

µغ

،...........

– ي ـ ـق ـ ـرأ :

منغناز

مغ

،...........

) .......................الباقي بدون تغيير( ...........................

اﳌطبعة الرسمّية ،حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  -اﳉزائر  -محطة

