
العدد العدد 15
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 6 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 5  مارس سنة   مارس سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اHــاداHــادّة ة 37 : : تـــصـــدق الـــلــجـــنـــة اHـــديــرة لـــلـــجـــنــة ضـــبط
الــكـــهــربــاء والـــغــاز عــلى نـــتــائج الـــلــجــنـــة اخلــاصــة اHـــكــلــفــة
بـتقـييم الـعروض اHـقـدمة في إطـار طلب الـعروض بـاHزاد

خالل مدة صالحية العروض اHذكورة أعاله.
 تــقـــوم الـــلــجـــنـــة اخلــاصـــة بـــإعــداد تـــقـــريــر تـــقـــيـــيــمي

يتضمن : 
sطابقةH1 - قائمة العروض ا

2 - قـائـمـة الـعـروض غـيـر اHـطـابـقـة مـرفـقـة بـأسـباب
sطابقة التي ¡ االستناد إليهاHعدم ا

3 - تـــرتـــيب الــعـــروض اHـــطـــابــقـــة حـــسب ســـعـــر بــيع
sزادHنبثق عن اHا sالكيلو واط ساعي

4 - قائمة اHشاريع التي تقترح قبولها.
يــرسـل الــتــقـــريــر الــتـــقــيــيـــمي اHــتـــضــمن الــعـــنــاصــر
الـسـالف ذكـرهــا إلى رئـيس جلـنـة ضـبـط الـكـهـربـاء والـغـاز

للموافقة عليها فـــي أجل ال يتجاوز شهرا واحدا (1).
ترجع جلنة ضبط الـكهرباء والغاز كـفالة التعهد إلى
كـل اHــتــرشــحــsX بــعــدمــا يـــقــوم اHــتــرشح أو اHــتــرشــحــون
الـــذين ¡ اخــــتـــيـــارهـم بـــدفـع مـــبـــلـغ كـــفــــالـــة ضـــمــــان حـــسن
الــتـنـفــيـذ ودفع تــكـالـيف دراســة رخـصــة االسـتـغالل طــبـقـا

للتنظيم اHعمول به.
اHـاداHـادّة ة 38 : : في حالـة تـنازل مـتـرشح ¡ اختـيـاره على
إثــر طـــلب عـــروض بــاHـــزاد أو تـــخــلّـــفهs تـــقــوم جلـــنـــة ضــبط
الكهـرباء والـغاز بـاختيـار اHتـرشح اHوالي حـسب ترتيب

سعر بيع الكيلو واط ساعي.
وفـي حـــالــة الـــتـــنـــازل أو الـــتـــخـــلفs يـــتـم االحـــتـــفــاظ

بكفالة التعهد.
اHــــاداHــــادّة ة 39 : : يـــــكـــــون تـــــســــلـــــيم عـــــرض فـي إطــــار طـــــلب
عـــروض بـــاHـــزادs �ـــثـــابـــة الـــتـــزام مـن اHـــتـــرشح في حـــالـــة
اخـتــيـاره بـاحــتـرام جــمـيع الـواجــبـات والــشـروط اخملـتــلـفـة
الواردة في دفـتر الـشروط والـشروع في تـشغـيل اHنـشأة

ضمن شروط طلب العروض باHزاد.
اHـاداHـادّة ة 40 :  : تـنــشـأs لـدى رئــيس جلـنــة ضـبط الـكــهـربـاء

والغازs جلنة طعن.
 كن اHترشحـX الذين لم يتم اختيارهم بعد تقييم
تـــعــهـــدات طــلب الـــعــروض بـــاHــزادs تـــقــد� طـــعن إلى جلـــنــة
الـــــطــــــعن فـي أجل عـــــشـــــرة (10) أيـــــامs ابـــــتـــــداء من تـــــاريخ

التبليغ.
يـــتـــرتـب عـــلى كل طـــعـن رد مـــعـــلل من جلـــنـــة الـــطـــعن

خالل الثمانية (8) أيام اHوالية لتاريخ استالم الطعن.

اHاداHادّة ة 41 :  : يتم التـصريح بعدم جـدوى طلب العروض
باHزادs في احلاالت اآلتية : 

sإذا لم يتم تقد� أي تعهد -

sإذا ¡ إقرار مطابقة تعهد واحد -

- إذا أقـرّت جلـنـة ضـبط الـكــهـربـاء والـغـاز أنّ أسـعـار
البيع اHنبثقة من طلب العروض باHزاد مبالغ فيها.

اHاداHادّة ة 42 : : يتسلّم اHـتعهدs قبل انـقضاء أجل صالحية
الـعــروض الـذي ¡ اخـتــيـاره مــقـابل وصل اســتالمs تـبـلــيـغـا
مـكـتــوبـا بـقــبـول عـرضه اHــتـضـمن ســعـر بـيع الــكـيـلـو واط

ساعي اHنبثق من طلب العروض باHزاد.

يــبـرم عــقـد شــراء الـكــهـربــاء بــX اHـنــتـجــX ومـســيـر
اHنظومة أو أي متعامل آخر معني.

اHــاداHــادّة ة 43 :  : تــســـلّم جلــنـــة ضــبط الـــكــهــربـــاء والــغــاز كل
متعهد ¡ اخـتياره في إطار طلب العروض باHزادs شهادة
ضــمــــان اHـنــشــــأ ورخـصـــة االســتــغــاللs طـبــقـــا لــلـتــنــظـيم

اHعمول به.

اHاداHادّة ة 44 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 26 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 17 -  - 99 مؤرخ في  مؤرخ في 29 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 26 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة s2017 يــــحــــددs يــــحــــدد
خــصــائص الــقــهــوة وكـذا شــروط وكــيــفــيــات عــرضــهـاخــصــائص الــقــهــوة وكـذا شــروط وكــيــفــيــات عــرضــهـا

لالستهالك.لالستهالك.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sعدلHا sستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

sتممHعدل واHا sتعلق بالتقييسHوا
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

sواد الغذائيةHا Xتعلق بتأيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

sوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايـــر ســـنــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

sاألغذية لالستهالك
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-30 اHـؤرخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اHـــــوافق 20 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
sتممHعدل واHا sوعرضها ªتعلق بخصائص أنواع الHوا

 - و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 319-04
اHـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اHـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 الـذي يـحـدد مـبـاد» إعـداد تــدابـيـر الـصـحـة والـصـحـة

sالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-320 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
واHــتـعـلق بــشـفـافــيـة تـدابــيـر الـصــحـة والـصــحـة الـنــبـاتـيـة

sوالعراقيل التقنية للتجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

sستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

sواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عـــام 1436 اHــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

اخلصائص اHيكروبيولوجية للمواد الغذائية.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادتـــX 10 و11 من
الـقانون رقم 09-03 اHؤرخ في 29 صـفر عام 1430 اHوافق
25 فبـراير سـنة 2009 واHـذكور أعـالهs يحـدد هذا اHـرسوم

خــــصــــائـص الــــقــــهــــوة وكــــذا شــــروط وكـــــيــــفــــيــــات عــــرضــــهــــا
لالستهالك.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـصص االسم "قـهـوة" مع وصف أو بـدون
s"وصف وكـذا كل تـسـمـيـة حتـتوي إمـا  عـلى عـبـارة " قـهوة
وإمـا عـلى مـشـتـق هـذه الـعـبـارةs وإمـا عـلى اسم ساللـة في
مفـهوم اHادة 3 أدناه أو نوع هـذه السالالتs للـمواد احملددة

في هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : تخصص تسـمية "قهـوة خضراء" أو " قهوة
خــــام" حلــــبــــوب أو فــــوالت نــــاجتـــة عـن ثــــمــــار نـــبــــاتــــات من

السالالت اHزروعة من جنس كوفي.

تــــتـــكــــون الـــقــــهــــوة اخلـــضــــراء من فــــوالت ذات ساللـــة
نــبــاتــيــة واحــدةs ويـــجب أن تــكــون ســلـــيــمــة الــنــوع وغــيــر

مغشوشة وقابلة للتسويق.

يــجب أن تــكــون الــفــوالت مــجــردة من قــشــورهـا وأالّ
يـنـقصـهـا أي عـنـصـر من الـعـناصـر الـتي تـتـكـون مـنـها وأالّ
يلحقهـا أي تعكر أو تلوثs وال سيـما عن طريق الفساد أو
الـعـفـونـةs وأالّ تـنـبـعث مـنـهـا أيـة رائـحـة كـريـهـة أو غـريـبـة

عن القهوة. 

حتـــدد نــــسب الــــوزن اHــــقــــبـــولــــة لــــلــــمـــواد الــــغــــريــــبـــة
والرطوبةs كما يأتي :

- يـــجــب أن تـــكـــــون نـــســبــــــة اHــــــاء أو الــرطـــوبـــــة
 s% 12,5........................... أقـــل من

- يجب أال تتجاوز نسبة اHواد الغريبة .....0,5 %.
اHاداHادّة ة 4 : : تخصص تسـمية "قهوة" دون وصف للمادة
الـناجتة عن حتـميص القهـوة اخلضراء كـما هي محددة في
اHــــادة 3 أعالهs ويـــــجب أالّ يـــــتـــــســـــبـب حتــــمـــــيـص الـــــقـــــهــــوة
اخلضراء في إنقاص أي عـنصر من العنـاصر التي تتكون

منها. 
اHاداHادّة ة 5 :  : حتمص القـهوة اخلضراء في درجات حرارة
sــعــمــول به وفي حــالــة عــدم وجــودهHمــطــابــقــة لــلــتــنــظـــيم ا

يرجع إلى اHقاييس اHعمول بها على اHستوى الدولي. 
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اHاداHادّة ة 6 : : ال يجب أن تنبـعث من القهـوة احملمصة أية
رائـحـة كـريـهـة وأالّ يـكـون لـهـا مـذاق سيء. وحتـدد الـنـسب
الـــقـــصـــوى لـــلــــوزن اHـــســـمـــوح بـــهــــا من احلـــجـــارة أو اHـــواد

الغريبة األخرىs ومن الرماد واHاءs كما يأتي :

s% 1...واد الغريبة في القهوةHنسبة احلجارة أو ا -

s% 5..............................اء أو الرطوبةHنسبة ا -

- نسبة الرماد.......................................... 6 %.

إالّ أنـهs ال تــطـــبـق نــســـبـــة الـــرطـــوبـــة أو اHـــاءs احملــددة
أعالهs عـلى القـهوة اHـوضّـبةs بـشرط أن تـكون كـميـة اHواد
اجلـــــافــــة اHــــوضّـــــبــــة تــــشـــــكلs عـــــلى األقلs 95 % مـن الـــوزن

.XبHالصافي ا

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : تـــخــــصـص تـــســــمــــيــــة " قــــهـــوة مــــطــــحــــونـــة"
لــلــمــنــتــوج احلــاصل من طــحن الــقــهــوة احملــمّــصــةs كــمــا هي

محددة في اHادة 4 أعاله. 

يـجب أالّ تــنـبــعث من الـقــهـوة اHـطــحـونـة أيــة رائـحـة
كـريهـة وأالّ يكـون لـها مـذاق سيء. وتكـون نـسب الرطـوبة
أو اHـاء والـرمـاد في الـقـهـوة اHـطـحـونـة هي نـفس الـنـسـبـة

احملددة للقهوة احملمصة.

إال أنـهs ال تـــطــــبق نـــســــبـــة اHــــاء اHـــذكـــورة أعـاله عـــلى
الـقـهـوة اHـطـحـونـة اHـوضّـبـة بـشـرط أن تـكـون كـمـيـة اHـواد
اجلـــــافــــة اHــــوضّـــــبــــة تــــشـــــكلs عـــــلى األقلs 95 % مـن الـــوزن

.XبHالصافي ا

8 : : يـجب أالّ تشـتـمل القـهـوة احملمّـصـة والقـهوة اHاداHادّة ة 
اخلضراء على كمية عالية من الفوالت اHعيبة. 

حتـــدد احلــدود الـــقـــصــوى لـــعـــيــوب الـــقـــهــوة احملـــمّـــصــة
والــقــهـوة اخلــضــراء ومــقـيــاس حــســاب هـذه الــعــيــوب وكـذا
XـكلفHالوزراء ا Xبقـرار مشتـرك ب sحجم حـبات القـهوة

بحماية اHستهلك وبالصناعة وبالفالحة.

اHــاداHــادّة ة 9 : : تــخــــــصص تــســمــيــــــة " قــهــــــوة خــضـــــراء
مـــنـــزوعــــــة الــكـــافــــــيـــX" لـــلـــمـــنـــتـــــوج احلـــاصل مـن إزالــة
الكـافـيـX من الـقـهـوة اخلـضـراء الـتي ال حتـتـوي عـلى أكـثر
من 0,09 % مـن وزن الــــكـــــافــــيـــــX عــــد� اHـــــاء بــــالـــــنــــســـــبــــة

للمنتوج اجلاف. 

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : تــــخـــــصص تــــســـــمــــيـــــة " قــــهــــوة مـــــنــــزوعــــة
الـــكــافـــيـــX" لــلـــمـــنــتـــوج احلـــاصل من إزالـــة الــكـــافـــيــX من
الـقـهـوة احملـمّــصـة كـمـا هي مـحـددة في اHـادة 4 أعاله أو من

القـهــوة اخلـضــراء مـنــزوعــة الـكــافـيــX احملمّـصةs حيـث
ال حتـــتـــوي نـــســـبـــة الـــكـــافـــيـــX عـــد� اHـــاء أكـــثـــر من 0,1 %

بالنسبة للمنتوج اجلاف. 

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـجب أالّ تـؤدي عمـلـيـة نـزع الـكـافـيX إلى
حرمان اHنتوج من أي عنصر من عناصره األساسية.

  ـكـن أن تـخـضع الـقـهـوة اHـسـتـعـمـلـة إلنـتـاج الـقـهـوة
مــنــزوعـة الــكـافــيـH Xــعـاجلــة بـقــصـد نــزع عـنــاصـر الــطـبــقـة
الــسـطــحــيــة الالمــعـة لــلــحـبــوب. ويــجب أن يــتـضــمن وسم
اHـــنـــتــوجـــات الـــتـي خــضـــعـت لـــهــذا الـــعـالجs بـــيــانـــا يـــوضح

الطريقة اHستعملة. 

يــجب أن تـكــون اHــذيـبــات اHــسـتــعــمـلــة خالل عــمـلــيـة
نــزع الــكــافــيــX وحــدود بــقــايــا هــذه اHــذيــبــات فـي الــقــهـوة

اHعاجلة مطابقة للتنظيم اHعمول به. 

s"ادّة ة 12 :  : تـخصــص تـسـميـــة " مـستـخـلص القـهوةHاداHا
"مــســـتــخـــلص الـــقــهـــوة الــقـــابـــلــة لـــلــذوبـــان"s "قــهـــوة قــابـــلــة
لــلـذوبــان" أو "قــهــوة ســريـعــة الــذوبــان" لــلـمــنــتــوج اHــركـز
sـتـحــصل عـلــيه من اسـتــخالص حـبـوب الــقـهـوة احملــمّـصـةHا
باسـتعمال اHـاء فقط كوسـيلة لالسـتخالصs باسـتثناء كل

طرق التميؤ التي يضاف إليها احلمض أو األساس. 

وزيادة على العناصـر غير القابلـة للذوبان واHتعذر
جتنـبها من الـناحـية الـتكنـولوجـية والـزيوت غيـر القـابلة
للـذوبان الـنـاجتة من الـقهـوةs يجب أالّ يـتـكون مـستـخلص

القهوة إال من العناصر القابلة للذوبان ونكهات القهوة.

اHاداHادّة ة 13 :  : يجب أن تكون نسبة اHادة اجلافة الناجتة
من القهوة احملددة في اHادة 12 أعالهs كما يأتي :

أ - مــسـتـخــلــص الـقـهــــوة في شـــكل صــلب : يـسـاوي
s95 % من الوزن أو أكثر

ب- مـستـخـلص الـقهـوة في شـكل عجـيـنة : من 70 %
sإلى 85 % من الوزن

ج- مــســتــخــلص الــقـــهــوة في شــكل ســائل : من 15 %
إلى 55 % من الوزن.

اHـاداHـادّة ة 14 : : يــجب أالّ يـحـتــوي مـسـتــخـلص الــقـهـوة في
شـــكل صـــلب أو عـــجـــيــنـــة عـــنــاصـــر أخـــرى غــيـــر الـــعــنـــاصــر

الناجتة من استخالص القهوة. 

 ــكـــن أن يــحـــتــــوي مــســـتــخـــلص الـــقــهـــوة فـي شــكل
ســــائل عـــلـى الـــســـكــــريـــات الـــغــــذائـــيـــة مــــحـــمـــصــــة أو غـــيـــر

محمصةs بنسبة ال تتجاوز 12 % من الوزن.
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اHــــاداHــــادّة ة 15 :  : بـــــالــــنــــســــبــــة Hــــشـــــروب الــــقــــهــــوة اجلــــاهــــز
لالستهالك : 

- تخصص تـسميـة "قهـوة" للمـنتـوج اHتحـصل عليه
s4 و7 أعاله XادتHاء والقهوة احملدد في اHمن ا

"Xتـــخـــصص تـــســـمـــيـــة "قـــهـــوة مـــنـــزوعـــة الـــكـــافـــيــ -
لــلـــمــنــتـــوج اHــتـــحــصل عـــلــيه مـن اHــاء والــقـــهــوة مـــنــزوعــة

الكافيX احملددة في اHادة 10 أعاله. 

اHاداHادّة ة 16 :  : تـخصص تسمـية " قهوة مـطحونة مـتبّلة"
أو "قــهــوة مـطــحــونــة بــتــوابل" خللـيط الـقـهـوة والـتوابل
ال سـيـمــا مـنـهــا الـقـرفــة والـزجنـبـيـل والـصـنـاب والــقـرنـفل

والفلفل األبيض والكزبرة.

يـجب أالّ تــتـجـاوز نــسـبــة الـتـوابل اHــتـعـددة 2 % من
تركيبة اHنتوج النهائي.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : تـخـصص تـسـميـة " قـهـوة بـنـكـهـة"s " قـهوة
s"بـنــكــهـة Xقــهــوة مـنــزوعــة الـكــافــيــ " s"مــطــحـونــة بــنــكـهــة
"قـهـوة مـطحـونـة مـنـزوعـة الكـافـيـX بـنـكـهة" لـلـمـنـتـوجات
اHــــــذكـــــــورة فـي اHــــــواد 4 و7 و10 اHـــــــذكـــــــورة أعـاله والـــــــتي

أضيفت لها عطور غذائية. 

اHاداHادّة ة 18 : : ال يضاف للقهوة إالّ :

- اHــــســـتـــحــــضـــرات الـــعــــطـــريــــة أو اHـــواد الـــعــــطـــريـــة
sالطبيعية

- العطور الناجتة من القهوة. 

اHاداHادّة ة 19 : : تخصص تسمـية "قهوة محمصة بالسكر"
لـــلــــقـــهـــوة كــــمـــا هي مــــحـــددة في اHـــادة 3 أعالهs مع إضـــافـــة
sخالل عـمـليـة الـتحـميص sالـسـكر أو الـكـراميل أو الـنـشاء
أو تـغـلـيف حـبـوب الــقـهـوة خالل عـمـلـيــة الـتـحـمـيص بـهـذه

اHنتوجات.

يـــجب أالّ تـــتــجــاوز نـــســبـــة الــســـكــر أو الــكـــرامــيل أو
النشاء اHضافة 3 %.

اHــــاداHــــادّة ة 20 : : تــــخــــصص تــــســــمــــيــــة "قــــهــــوة مــــطــــحــــونـــة
مـحمـصة بـالـسكـر " لـلمـنتـوج اHـتحـصل من طـحن القـهوة

احملمصة بالسكر كما هو محدد في اHادة 19 أعاله. 

21 :  : يــــرخصs بـــالــــنـــســـبـــة لــــلـــقـــهــــوة احملـــمـــصـــة اHــاداHــادّة ة 
اHنزوعة الكافيـX أو غير اHنزوعة الكافـيsX بالعمليات

اآلتية :

sخــلط الـسـالالت أو الـقــهـوة ذات مــصــادر مـخــتـلــفـة -
sمع توضيح نسبة كل ساللة على الوسم

sوفي هــذه احلـالـة sخـلط الــقـهــوة مع بـدائـل الـقـهــوة -
يــجـب أالّ تـــحــتـــوي تــســمـــيــة اHـنــتـوج عـلـى اسم "قـهـوة"
وال  ــكن أن يـظــهـر عــلى الـوسم أو فـي أيّ دعـامـة إعـالمـيـة

sنتوجHكان اخملصص لتركيبة اHماعدا في ا

- خلط مـستـخـلص القـهـــوة مع البـدائلs وفــي هــذه
احلـــالـــةs يـــجـب أالّ حتـــتـــوي تـــســـمـــيـــة اHـــنـــتــــوجs عـــلى اسـم
"قـهــــوة" وال يـظــهـر عــلى الـوسم أو في أي دعــامـة إعـالمـيـة

sنتوجHكان اخملصص لتركيب اHماعدا في ا

-  يـجب ذكر مكونـات خليط اHسـتخلصـات بترتيب
sتنازلي

- تغلـيف القـهوة خالل عمـليـة التحـميص �ـادة غير
ضارة وغـير مـستـرطبـةs بشـرط أن تكـون تسـميـة القـهوة
مــتـبـوعـة بـعــبـارة تـعـرّف هـذا الـتــغـلـيف لـلـمــسـتـهـلك وكـذا
طــبـيـعـة ونـســبـة اHـادة الـغـريـبــة عن الـقـهـوة اHــنـشـئـة لـهـذا

التغليف. 

اHــــاداHــــادّة ة 22 : :  ــــكن أن تــــضــــاف فـي عــــمـــلــــيــــة تــــغــــلــــيف
الـــــقــــهــــوةs الـــــزبــــدة واHــــواد الــــدهـــــنــــيــــة األخــــرى الـــــقــــابــــلــــة
لالســتـــهالك وكــذا اHــضـــافــات الــغـــذائــيــة اHــرخـص بــهــا في

التنظيم اHعمول به.

 ــكن حتــيــX قــائـمــة مــواد الــتــغــلــيف اHــســمــوح بــهـا
XـــــكـــــلـــــفــــHـــــوجب قـــــرار مـن الـــــوزراء ا� sــــذكـــــورة أعـالهHا

بحماية اHستهلك والصناعة والفالحة والصحة.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يجـب أن ال تـسوق وال تـعـرض لالسـتـهالك
الـقــهـوة وبــدائل الــقـهــوة الـتـي حتـتــوي عـلى اHــادة الـســامـة
"أكـــريـالمـــيـــد" عـــنـــدمـــا تـــتـــجــــاوز الـــنـــسب اHـــســـمـــوح بـــهـــا

اHذكورة أدناه. 

حتدد نسب أكريالميد اHسموح بها كما يأتي :

sالقهوة احملمّصة..........................450 مكغ/كلغ - 

- الـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــوة ســـــــــــــريـــــــــــــعـــــــــــــة الــــــــــــذوبـــــــــــــان (قـــــــــــــابـل
sللذوبان)..............................................900 مكغ/كلغ

- بدائل القهوة :

أ - بـــــدائـل الـــــقــــــهـــــوة اHــــــســـــتــــــخـــــلــــــصـــــة أســـــاســــــا من
sاحلبوب..............................................2000 مكغ/كلغ

ب - بدائل القهوة األخرى..............4000 مكغ/كلغ.

 ـــكـن حتـــيـــX قـــائـــمـــة الـــنـــسب اHـــســـمـــوح بـــهـــا Hـــادة
"األكريالمـيد" �ـوجب قرار من الـوزراء اHكـلفـX بحـماية

اHستهلك والصناعة والفالحة والصحة.
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اHـاداHـادّة ة 24 : : تـقــاس الــنــسب اHـســمــوح بــهـا لــهــذه اHـادة
�ــنــاهج الــتـحــلــيل احملــددة في الــتـنــظــيم اHــعـمــول به وفي
حـالة عـدم وجودهـاs يرجع إلـى اHقـاييس اHـعمـول بهـا على

اHستوى الدولي. 

اHاداHادّة ة 25 : : يجب أن تكـون األغلـفة اHـستعـملـة للـقهوة
احملــمـصــة حـبــا أو اHــطـحــونـة جــامــدة بـالــنـســبــة لـلــمـنــتـوج

اHغلف وكتيمة ونظيفة وجافة.

يـــجـب أن تـــكــــون هــــذه األغــــلـــفــــة مــــطـــابــــقــــة لألحــــكـــام
التنظيمية اHعمول بها.  

اHـاداHـادّة ة 26 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13- 378 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام
sـــذكـــور أعالهHـوافـق 9 نـوفــمــبــر ســنــة 2013 واH1435 ا

ال سيـما اHادة 12 منهs يجب أن يـحمل وسم أنـواع القهوة
احملددة في هذا اHرسومs ما يأتي :

أ- بالنـسبة لـلقهـوة بنـكهات والـقهوة بـتوابلs يجب
أن تـتـمّم تــسـمـيـة الــبـيعs حـسب احلــالـةs بـاسم الــنـكـهـة  أو

sستعملةHاسم التابل أو التوابل ا

ب- يجب أن تتمّم تسـمية البيع لـ :"قـهوة محمصة
بـالـســكـر"s "قـهـوة مـطـحـونـة مـحــمـصـة بـالـسـكـر" بـاإلشـارة
إلى نسـبة نوع الـسكر اHـضافـة بنفس اخلط وبـنفس حجم
sوبـطريـقـة مرئـيـة ومقـروءة وغيـر قـابلـة لـلمـحو sالكـتابـة
ويــجـب أن تـــظــهـــر في نـــفـس اجملــال الـــبـــصـــري الـــرئــيـــسي

 sنتوجHلتغليف ا

ج- بـالنـسـبة Hـستـخلـصات الـقـهوةs تـكون الـبيـانات
اآلتية :

1. تــــســــمـــــيــــة الــــبــــيع " مــــســـــتــــخــــلص الــــقــــهــــوة " أو "
مستخلص قهـوة قابلة للذوبان" أو " قهوة قابلة للذوبان"
أو "قــهــوة ســريــعــة الــذوبــان" كــمــا هــو مـحــدد فـي اHـادة 12

أعالهs تتممs عند االقتضاءs بالعبارات اآلتية :

-  "عجـيـنة... " أو "... في شـكل عجـينـة"s "سائل... "
أو " ... في شكل سائل".

 كن أن تتمم التـسميات بعبارة "مـركزة" بالنسبة
لـسـائل مـسـتـخـلص الـقـهـوةs بـشـرط أن تـكـون نـسـبـة اHادة

 sاجلافة الناجتة من القهوة أكثر من 25 % من الوزن

- الـــوصف "مــنـــزوع الــكـــافــيــX" شـــريــطـــة أن تــكــون
نـسبة الـكافـيX الالمائي ال تـتجاوز 0,3 % من وزن اHادة
اجلــافـــة الــنــاجتـــة من الـــقــهــوة. ويـــجب أن تـــوضع تــســـمــيــة

sالبيع والوصف في نفس اجملال البصري الرئيسي

- بــالــنـــســبــة لــسـائل مــسـتـخــلص الـقــهـوة s تـســمـيـة
"مع ...." أو "يـــــــحــــــفــظ فــي ......"  أو "يـــــــحـــــفظ بـ ...." أو
"مع ...... مـضــاف" أو "احملـمـص في ...." أو "احملـمص بـ ..."
مـــتـــبـــوع بـــتـــســـمـــيـــة نـــوع الـــســـكـــر أو أنـــواع الـــســـكـــريـــات

اHستعملة.

يـجب أن تــوضع هـذه الـبـيـانـات وتــسـمـيـة الـبـيع في
نفس اجملال البصري الرئيسي.  

2 - الــنــســـبــة الــدنـــيــا من اHـــادة اجلــافــة الـــنــاجتــة من
الــقــهــوة Hــســتــخــلص الــقــهــوة في شــكـل عـجــيــنــة أو ســائل.
ويعبر عن ذلك بالنسبة اHائوية لوزن اHنتوج النهائي. 

د - بـــالــنــســبــة لــبـــدائل الــقــهــوة وخــلـــيــطــهــا اHــوجــهــة
لــتـحــضــيـر مــشـروب  يــذكــر بـالــقــهـوة أو خــلـيـط بـدائل مع

القهوة s تكون تسمية اHنتوج كما يأتي : 

1 - إذا كان منتوجـا واحداs يجب أن يبيّـن الطبيعة
s"اخلاصة للمنتوج مرفقا بوصف " محمّص

2 - إذا كـــان خـــلـــيــطـــاs يـــجب أن تـــكـــون الــتـــســـمـــيــة :
"بـــديل مــحــمص" أو "مـــســتــخــلص بــديـل مــحــمّص"s حــسب
احلــالــةs أو أي تــســمــيـة أخــرى قــصــد تــفــادي االلــتــبــاس مع

القهوة احملمصة أو مستخلص القهوة لدى اHستهلك.

يجب أن يـذكر عـلى الغالف نـوع آلة حتضـير الـقهوة
أو اجلهاز اHستخدم في حتضير هذه البدائل. 

اHـاداHـادّة ة 27 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 13- 378 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام
sــذكـــور أعــالهHـوافق 9 نــوفــمــبــر ســنـة 2013 واH1435 ا

ال ســــيـــــمــــا اHـــــادة 58 مــــنـهs يــــجب أن تــــشــــتــــمل الــــقــــهـــــوة
اخلضـراء اHوضّبــة فــي أكـياس وغيـر اHوجهـة للمـستهلك

النهائيs على البيانات اآلتية : 

sادة وساللتها النباتيةHاسم ا -

- تـصـنـيـف اHـادة اHـعــبّـر عـنـهــا بـالـدرجــة احملـددة لـهـا
sفي البلد األصلي

sعبّر عنها بالوزنHالكمّيات اخلام والصافية ا -

- االســــم أو عـــــــنـــــــــــوان الــــــــشـــــــركـــــــــــةs والـــــــعـالمــــــــــة
اHــســـجــلـــــة وعــنــــوان اHــنـــــتج أو اHــســتـــــوردs إذا كــانــت

sادة مستوردةHا

- رقم احلصة واHدة القصوى لالستهالك.

وزيـــادة عـــلـى الـــبـــيــــانـــات اHـــذكــــورة أعالهs يـــجب أن
تظهر على الوثائق اHرفقة اHعلومات اآلتية :
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 2 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1438 اHـوافق أول مـارس سـنـة  اHـوافق أول مـارس سـنـة s2017 يـتـضـمن الـتـعـيـX �ـجـلـس قـضاءs يـتـضـمن الـتـعـيـX �ـجـلـس قـضاء
تيسمسيلت.تيسمسيلت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 2 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1438 اHـوافق أول مــارس ســنـة s2017 يـعـX الــسـيـدان اآلتي

اسماهما �جلس قضاء تيسمسيلت :
sرئيسا للمجلس sحب الدين بالطيب -

sنائبا عاما sمحمد قصار -
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 3  ذي احلـجـة عام   ذي احلـجـة عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 5 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2016 يـتـضـمs يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اHـعـهـد الوطـنين تـعـيـX مـديـر اHـعـهـد الوطـني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف في القراءات باجلزائرللتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف في القراءات باجلزائر (استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الرسمية - العدد 58 الصادر في 3 محرم عام 1438 اHوافق 5  أكتوبر سنة 2016.

الصفحتــــان 15 وs16 العمـــود األول من الصفحة s16 السطر 3 :
- بدال من :- بدال من : " باجلزائر".

- - يقــــــرأ : يقــــــرأ : " بالبويرة ".
....................... (الباقي بدون تغيير) ...........................

sنتوجHسنة جني ا -

- بــــلــــد اHــــنــــشــــأ أو بــــلــــد اHــــصــــدّر إذا كــــان اHــــنــــتــــوج
sمستوردا

sائويةHعبّر عنه بالنسبة اHمعدل الرطوبة ا -

 sالشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال -

- عدد العيوب.

اHـاداHـادّة ة 28 : : فـــي اHـؤسـســــات الـتـــي تـســــوّق فـيـهـــا
الـقـهـــوة وبـدائـــل الـقـهــــوة بـالـتجـزئــــةs يـعــــرض هــذان
اHـنـتـجـان أو يـوضـعان لـلـبـيع بـصـفـة واضحـة بـكـيـفـيـة يتم
فـيــهـا تــفــادي االلـتــبــاس في ذهن اHـســتــهـلك حــول طــبـيــعـة

.XنتوجHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 :  : حتــــــــدد شـــــــــروط وكـــــيـــــفــــــيـــــــات عـــــــرض
بــــدائــل الــــقــــهــــــوة وخــــلــــيــط الــــقــــهــــــوة لـالســــتــــهــالك مــع
البدائل أو مواد غذائية أخرىs �وجب قرارات  مشتركة
بـــX الــوزراء اHــكـــلــفـــX بــحــمـــايــة اHـــســتــهـــلك والــصـــنــاعــة

والفالحة والصحة.

30 : : كل إخــالل بــأحــكــام هــذا اHــرســوم يــعــاقب اHـاداHـادّة ة 
عليه طبقا لـلتشريع اHعمول بهs ال سـيما أحـكـام القانون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25

فبراير سنة s2009 اHعدل واHذكور أعاله.
اHــاداHــادّة ة 31 : : يــجب عــلـى اHــتـدخــلــX فـي عــمــلــيــة عـرض
الـقـهوة لـالسـتـهالك أن  ـتـثـلـوا ألحـكام هـذا اHـرسـوم خالل
ســـتــة (6) أشـــهـــرs ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــره فـي اجلـــريــدة

الرسمية.
اHـاداHـادّة ة 32 : : تـلـغــى أحـكــــام اHـرســوم الـتــنـفـيـــذي رقم
92 - 30 اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1412 اHـوافق 20 يــنــايـر

sوعـــرضــهــا ªــتـــعــلق بـــخــصـــائص أنـــواع الــHســـنــة 1992 وا
اHـعدل واHتـممs باستـثناء أحـكام اHواد 8 و10 و15 (3) و15
مكرر التي تظل سـارية اHفعول إلى حـX نشر النصوص

التطبيقية لهذا اHرسوم. 
اHاداHادّة ة 33 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 29 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 26 فبراير سنة 2017.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديةمراسيم فردية


