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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.

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م
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– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٣شعبان

29

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤّرخ

عـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـ ـق  ٣٠أبريـ ـ ـل سن ـ ـة  2٠١7واﳌتضمن تعيﲔ

ﰲ  14ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2018

السّي ـد ع ـب ـد اﳌج ـي ـد ط ـبش م ـدي ـرا لﻺدارة ال ـع ـام ـة ب ـاﳌجـلس

الذي يـ ـ ـح ـ ـ ـدد ص ـ ـﻼحـ ـ ـيات وزي ـ ـر الداخلـ ـ ـية واﳉم ـ ـ ـاعات اﶈلية

الدستوري،

والتهيئة العمرانية،

يقّرر ما يأتي :

– وبـ ـ ـع ـ ـد اﻻط ـ ـ ـ ـﻼع عﲆ اﳌـ ـ ـرسـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌـؤّرخ ﰲ

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد عبد اﳌجيد طبش،
مدير اﻹدارة العامة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم رئيس
اﳌجلس الدستوري ،عﲆ جميع الوثائق اﳌتعلقة بالتسيير
اﻹداري واﳌاﱄ واﶈاسبي للمجلس الدستوري.
اﳌادة  : 2ينشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌق ـ ـّرر ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـ ـر ﰲ  ١٩شعب ـ ـان ع ـ ـام  ١٤٤٠اﳌواف ـ ـق 2٥

أبريل سنة .2٠١٩

كمال فنيش

 20رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1440اﳌـ ـواف ـ ـق  28نوفم ـ ـبر سـ ـ ـ ـ ـنة 2018
واﳌتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ الس ـ ـّيد محم ـ ـ ـ ـد فـ ـ ـ ـراري مديـ ـ ـرا للمـ ـ ـوارد
والتضامن اﳌاﱄ اﶈﲇ بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد محمـد فراري ،مدير
اﳌوارد والتضامن اﳌاﱄ اﶈﲇ ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته
باسم وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات اﳌتعلقة بحسابي التخصيص
رقم  302-٠2٠الذي عـ ـ ـن ـ ـ ـوانـ ـه “ ص ـ ـن ـ ـدوق الت ـ ـضـ ـام ـ ـن للج ـ ـماعات

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٥رجـ ـب ع ـ ـام  1440اﳌـ ـوافـ ـ ـق أول أبريل
سـ ـ ـ ـنة  ،2019يت ـ ـضـ ـمـ ـن تف ـ ـويض اﻹمضـ ـ ـاء إﱃ مـ ـديـ ـ ـر

اﳌوارد والتضامن اﳌاﱄ اﶈﲇ.
––––––––––

اﶈـ ـليـ ـ ـة“ ورقـ ـ ـم  302-130الـ ـ ـذي عنوان ـ ـ ـه “صنـ ـ ـدوق الضم ـ ـ ـان
للجماع ـ ـات اﶈلي ـة“ ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينـ ـ ـشـ ـر هـ ـذا الـ ـقـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـ ـّرر باﳉزائ ـر ﰲ  2٥رجب عام  1440اﳌوافق أول أبريل
سنة .2019
ص ـﻼح الـدين دحمـون

ن وزيـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ـداخ ـ ـ ـل ـ ـية واﳉـ ـ ـماعـ ـ ـات اﶈـ ـ ـلـ ـية والتهيئة
إ ّ
العمرانية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١-١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  104-14اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٠جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1435اﳌوافق  12مارس سنة 2014
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الداخلية واﳉماعات

وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ ١2ربيع الثاني عام ١٤٤0
اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  20ديسمبـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،20١٨يتضم ـ ـ ـن النظ ـ ـام
التقني اﳌتعلق بخصائص اﳌرغرين واﳌنتوجات
اﳌماثلة وأخﻼط الطﲇ.

````````````````````

اﶈلية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  119-16اﳌؤّرخ

ﰲ  28جمادى الثانية عام  1437اﳌوافق  6أبريل سنة 2016

ن وزير التجارة،
إ ّ

الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم

ووزير الصناعة واﳌناجم،

 302-020الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات اﶈلية“،

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٠-16اﳌؤّرخ

ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ﰲ  28جمادى الثانية عام  1437اﳌوافق  6أبريل سنة 2016

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١7اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١7غشت سنة  2٠١7واﳌتضمن

 302-130الذي عنوانه “ صندوق الضمان للجماعات اﶈلية “،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١7شّوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ

 ٤ذي القعدة عام  ١٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعّدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة 28
منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣7٩-١١اﳌؤّرخ

جة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة 2٠١١
ﰲ  2٥ذي اﳊ ّ
الـ ـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد صﻼحيـ ـ ـات وزي ـ ـ ـر الصحـ ـ ـة والسكـ ـ ـان وإص ـ ـ ـ ـﻼح

اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٤-١2اﳌؤّرخ

ﰲ  2٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٥مايو سنة 2٠١2
ال ـ ـذي يح ـّدد شـ ـروط وكيفي ـ ـات استعم ـ ـال اﳌضاف ـ ـات الغذائي ـة
ﰲ اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣78-١٣اﳌؤّرخ ﰲ

 ٥مح ـ ـّرم ع ـ ـام  ١٤٣٥اﳌواف ـ ـق  ٩نوفمبـ ـر سنة  2٠١٣الـ ـذي يحـ ـدد
الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ

ﰲ أّول ذي القعدة عام  ١٤٣٥اﳌوافق  27غشت سنة 2٠١٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م

اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا القرار عﲆ اﳌنتوجات الدسمة
التـ ـي ﲢتـ ـوي عـ ـﲆ اﻷق ـ ـل  %١٠وعـ ـﲆ اﻷكث ـ ـر  %٩٠م ـن اﳌادة
الدسمة اﳌوجهة أساسا للطﲇ.
ﲢدد تسميات البيع وكذا محتوى هذه اﳌنتوجات من
اﳌواد الدسمة ﰲ اﳌلحقﲔ اﻷول والثاني بهذا القرار.
اﳌادة  : 3ﻻ تطبق أحكام هذا القرار عﲆ :
– اﳌنتوجات التي يقل فيها محتوى اﳌادة الدسمة
عن ثلثي ) (٣/2اﳌادة اﳉافة دون حساب مادة اﳌلح،
– الزبدة واﳌنتوجات اللبنية للطﲇ.
اﳌادة  : ٤يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– اﳌواد الدسمة  :مواد غذائية متكونة من جليسريدات
اﻷحماض الدهنية وتشمل الدهون والزيوت الصاﳊة لﻼستهﻼك
ذات اﻷصل النباتي أو اللبني أو البحري وكذا اﳌواد الدسمة
التي خضعت إﱃ تغيرات بطرق فيزيائية أو كيميائية ،ﲟا
ﰲ ذلك التكرير أو التجزئة أو اﻷسترة الداخلية أو الهدرجة.
– اﳌرغرين واﳌنتوجات اﳌماثلة  :منتوجات ﰲ
شكل مستلبات صلبة أو مائعة ،وتتكون أساسا من اﳌاء
واﳌـ ـ ـواد الدسم ـ ـة ،حي ـ ـث يج ـ ـب أن ﻻ يتج ـ ـاوز محت ـ ـوى اﳌادة
الدسمة اللبنية  %٣من اﶈتوى الكّلي للمواد الدسمة ،كما

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣66-١٤اﳌؤّرخ ﰲ

يجب أن ﻻ يتجاوز محتوى اﻷحماض الدهنية التقابلية %2
من اﶈتوى الكّلي للمواد الدسمة.

الشروط والكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳌلوثات اﳌسموح بها

– أخـ ـ ـﻼط الط ـ ـﲇ  :منت ـ ـوجـ ـ ـات ﰲ شك ـ ـ ـ ـل مستحلبـ ـ ـات

 22صفر عام  ١٤٣6اﳌوافق  ١٥ديسمبر سنة  2٠١٤الذي يحدد
ﰲ اﳌواد الغذائية،

صلبـ ـ ـة أو مائع ـ ـة ،وتتك ـ ـون أساسـ ـا م ـ ـن اﳌ ـ ـاء واﳌ ـ ـواد الدسم ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  72-١٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2١ربيـ ـ ـع الثان ـ ـي عـ ـ ـ ـام  ١٤٣6اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  ١١فبرايـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة 2٠١٥

ويج ـ ـ ـ ـب أن يكـ ـ ـ ـون محت ـ ـ ـوى اﳌـ ـ ـ ـادة الدسم ـ ـ ـة اللبني ـ ـ ـة يتـ ـ ـراوح

واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية
من اﻷمراض غير اﳌتنقلة ومكافحتها ،وﲢديد مهامها وتنظيمها
وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١6اﳌؤّرخ

ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  ١٤٣7اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠١6
الذي يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠-١7اﳌؤّرخ ﰲ

 ١٤رجـ ـب ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـق  ١١أبري ـ ـل سنـ ـة  2٠١7ال ـ ـذي يح ـدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  28م ـ ـن اﳌرس ـوم
التنفي ـ ـ ـذي رق ـ ـ ـ ـم  ٤6٤-٠٥اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٤ذي القع ـ ـ ـدة عـ ـ ـ ـام ١٤26

ما بﲔ  %١٠و  %8٠من اﶈتوى الكﲇ للمواد الدسمة.
– اﻷحماض الدهنية التقابلية  :جميع اﻷيزومرات
الهندسية من اﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة أحادية وغير
اﳌشبعـ ـ ـة متعـ ـ ـددة الت ـ ـي ﲤـ ـ ـلك رواب ـ ـط مزدوج ـ ـة غي ـ ـر متوافق ـة
كربـون  -كرب ـون وتقطعهـا ،عـ ـﲆ اﻷقل ،مجموعة ميثيلﲔ ﰲ
الشكل التقابﲇ.
اﳌادة  : ٥طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،يمكن أن تضاف
إﱃ اﳌنتوجات موضوع هذا القرار ،اﳌواد اﻵتية :
* الفيتامينات :
– فيتامﲔ  Aوأستيراته،
– فيتامﲔ ،D
– فيتامﲔ  Eوأستيراته،
* كلورير الصوديوم )ملح ذو نوعية غذائية(،
* سكر،

اﳌوافـ ـ ـق  6ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠٠٥اﳌ ـ ـعّدل واﳌتّمـ ـم واﳌذك ـور

* بروتينات مﻼئمة صاﳊة لﻼستهﻼك،

واﳌنتوجات اﳌماثلة وأخﻼط الطﲇ.

* مكّونات مﻼئمة أخرى ،ﲟا فيها اﳌعادن.

أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص التقنية للمرغرين

 ١٤رمضان عام  ١٤٤0هـ
 ١٩مايو سنة  20١٩م
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– كمية اﳌادة الدسمة اللبنية ،بالنسبة للوزن الكﲇ،

اﳌادة  : 6يجب أن ﻻ تشكل اﳌرغرين واﳌنتوجات اﳌماثلة
ي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك
وأخﻼط الطﲇ موضوع هذا القرار ،أ 

إذا كانت موجودة،

ويجب أن تستجيب للمتطلبات اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم

– كمية اﳌلح ذي النوعية الغذائية اﳌستعملة.

اﳌعمول به ،ﻻ سيما تلك اﳌتعلقة باﳌضافات الغذائية وباﳌلوثات
وبـاﳋصائص اﳌيـكـروبـيـولـوجـيـة واﻷشيـاء والـلـوازم اﳌوجـهـة

اﳌادة  : ٨تس ـ ـري أحك ـ ـام هـذا القرار بعد سنة واحدة )(١
من نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية.

ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية
وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري.
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اﳌادة  : ٩ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية

اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبّية.

اﳌادة  : 7زيـ ـ ـادة عـ ـ ـﲆ البيانـ ـ ـات اﻹجباريـ ـ ـة اﳌنص ـ ـوص
عليهـــا ﰲ التنظيـــم اﳌعمــــول بــه واﳌتعلــــق بإعــﻼم اﳌستهـــلك،

حـ ـّرر باﳉزائـ ـر ﰲ  ١2ربيـ ـع الثان ـي عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق 2٠

ديسمبر سنة .2٠١8

يجب أن يحمل وسم اﳌرغرين واﳌنتوجات اﳌماثلة وأخﻼط

وزير التجارة

وزير الصناعة واﳌناجم

سعيد جﻼب

يوسف يوسفي

وزير الفﻼحة والتنمية

وزير الصحة والسكان

الريفية والصيد البحري

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد القادر بوعزقي

مختار حسبﻼوي

الطﲇ اﳌعبأة مسبقا :
– تسميـ ـة البيـ ـع اﶈـ ـددة ﰲ اﳌلحقـ ـﲔ اﻷول أو الثانـ ـي
بهذا القرار ،حسب اﳊالة،
– كمية اﳌواد الدسمة اﳌستخدمة ﰲ تركيبة اﳌنتوج،

اﳌلحق اﻷول
تسميات البيع ومحتوى اﳌواد الدسمة للمرغرين واﳌنتوجات اﳌماثلة
تسمية البيع *
 - ١مرغرين

محتوى اﳌواد الدسمة بالنسبة اﳌائوية ) (%للوزن
منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي أو أكثر من  %8٠وأقل من .% ٩٠

 - 2اﳌنتوجات اﳌماثلة :
 ثﻼثة أرباع مرغرين أو مرغرين مخففة أو مرغرين ذاتنسبة مخفضة من اﳌواد الدسمة
 نص ـ ـ ـف مرغ ـ ـريـ ـ ـن أو مي ـ ـن ـ ـاري ـ ـ ـن أو مرغ ـريـ ـ ـن خفيف ـ ـ ـة أومرغرين ذات نسبة قليلة من اﳌواد الدسمة أو مرغرين

منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي  % 6٠عﲆ اﻷقل و  % 62عﲆ اﻷكثر.
منتوج ﰎ اﳊصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي  % ٣٩عﲆ اﻷقل و  % ٤١عﲆ اﻷكثر.

ﻻيت.
 مادة دهنية للطﲇ %Xحيث  : %Xتشير إﱃ نسبة اﳌواد الدسمة

منت ـ ـوج ﰎ اﳊص ـ ـول عليـ ـه م ـ ـن م ـ ـواد دسم ـة مع نسبة
اﳌواد الدسمة اﻵتية :
 أقل من ،%٣٩ أكثر من  %٤١وأقل من ،%6٠ -أكثر من  %62وأقل من .%8٠

* يمكن استعمال اﳌصطلح “نباتي” مع تسميات البيع اﶈددة أعﻼه ،بشرط أن يحتوي اﳌنتوج عﲆ مواد دسمة ذات أصل
نباتي فقط ،مع السماح بوجود  % 2من اﳌادة الدسمة ذات اﻷصل اللبني أو البحري من محتوى اﳌواد الدسمة اﻹجمالية.
يطبق هذا السماح أيضا عند اﻹشارة إﱃ النوع النباتي.
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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

