العدد ٤٠

اﻷربعاء  ١٥ذو القعدة عام ١٤٤٣

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

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.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٨شعبان عام ١٤٤٣
اﳌوافـ ـق  ٢١مـ ـ ـارس سنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢ي ـتضمـن اعـتـمـاد
الﻼئحة الفنية اﳌتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار
الفواكه وعصائر اﳋضار ومشروبات بعصائر الفواكه
و/أو اﳋضار.

––––––––––––

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٥-11اﳌؤرخ ﰲ
 17ربيع الثاني عام  1٤32اﳌوافق  22مارس سنة  2٠11واﳌتعلق
بنوعية اﳌياه اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠3-12اﳌؤرخ ﰲ

ن وزير الصناعة،
إ ّ

 1٤جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  6مايو سنة 2٠12

ووزير التجارة وترقية الصادرات،

واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٤-12اﳌؤرخ ﰲ

ووزير الصحة،

 23جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  1٥مايو سنة  2٠12الذي

– ﲟقتضى القانون رقم  ٠3-٠9اﳌؤرخ ﰲ 29صفر عام

ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات استـعـمـال اﳌضافـات الـغـذائـيـة ﰲ

 1٤3٠اﳌواف ـ ـ ـق  2٥فـ ـبـ ـراي ـر سن ـة  2٠٠9واﳌتـعـلـق بـحـمـاية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٥8-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 21شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  13يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
إحداث وكالة وطنية لﻸمن الصحي،

اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤرخ ﰲ ٥
محرم عام  1٤3٥اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠13الذي يحدد
الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  366-1٤اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

 22صفر عام  1٤36اﳌوافق  1٥ديسمبر سنة  2٠1٤الذي يحدد

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

الشروط والكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳌلوثات اﳌسموح

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

بها ﰲ اﳌواد الغذائية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3
رجب عام  1٤1٠اﳌوافق  3٠يناير سنة  199٠واﳌتعلق برقابة
اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٥-92اﳌؤرخ ﰲ 8
شعبان عام  1٤12اﳌوافق  12فبراير سنة 1992واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  319-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 22شعبان عام  1٤2٥اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي يحدد
مبـ ـ ـادئ إع ـ ـداد تدابـ ـير الص ـحـ ـة والص ـحة النب ـات ـية واعتم ـادها
وتنفيذها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  72-1٥اﳌؤرخ ﰲ 21
رب ـي ـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤36اﳌواف ـ ـ ـق  11فـ ـبـ ـراي ـر سن ـة 2٠1٥
واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية
م ـ ـن اﻷمـ ـراض غـ ـيـ ـر اﳌ ـت ـنـ ـقلة ومكـ ـاف ـح ـت ـها ،وﲢ ـديـ ـد مه ـام ـها
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  172-1٥اﳌؤرخ ﰲ 8
رمضان عام  1٤36اﳌوافق  2٥يونيو سنة  2٠1٥الذي يحدد
ال ـ ـشـ ـ ـروط والكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﳌـ ـطـ ـب ـق ـ ـة ﰲ مجـ ـ ـ ـال اﳋـ ـص ـ ـ ـ ـائص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299-16اﳌؤرخ ﰲ
 23صفر عام  1٤38اﳌوافق  23نوفمبر سنة  2٠16الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية ،وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤرخ ﰲ ٤

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  62-17اﳌؤرخ ﰲ 1٠

ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق

جماده اﻷوﱃ عام  1٤38اﳌوافق  7فبراير سنة  2٠17واﳌتعلق

بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة

بشروط وضع وسم اﳌطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا

 28منه،

إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤67-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 8

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ

ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  1٠ديسمبر سنة  2٠٠٥الذي

 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل  2٠17الذي يحدد شروط

يحدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر

النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية

اﳊدود وكيفيات ذلك،

لﻼستهﻼك البشري،

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل الثاني

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
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التعاريف
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  393-2٠اﳌؤرخ ﰲ 8

-١عصي ـر ال ـفـواكـه  :م ـن ـتـوج غـيـر مـخـمـر قـابـل لـلـتـخـمـر

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  23ديسمبر سنة  2٠2٠الذي

ومستخلص من اﻷجزاء الصاﳊة لﻸكل من الفواكه الطازجة

يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،

السل ـي ـم ـة وب ـل ـغت درج ـة م ـﻼئ ـم ـة م ـن ال ـنضج أو م ـن الـفـواكـه

– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـقـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌؤرخ ﰲ 1٥
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٥اﳌوافق  17مارس سنة  2٠1٤واﳌتضمن
اﳌصادقة عﲆ النظام التقني الذي يحدد القواعد اﳌتعلقة
باﳌواد الغذائية “حﻼل”،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ أول رجب عام  1٤38اﳌوافق
 29مارس سنة  2٠17الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات
تقييم اﳌطابقة،

اﶈفوظة ﰲ ظروف صحية بواسطة وسائل اﳊفظ اﳌناسبة
أو بواسطة اﳌعاﳉات السطحية اﳌستخدمة بعد اﳉني.
يتم اﳊصول عﲆ عصير الفواكه بطرق مناسبة ﲢافظ
عﲆ اﳋصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية اﳊسية
والغذائية اﻷساسية لعصير الفواكه اﳌأخوذة منها .كما يمكن
أن يكون صافيًا أو عكرا ً ويمكن أن يحتوي عﲆ مواد عطرية
ومركبات طيارة مسترجعة ،شريطة أن تكون من نفس
أنواع الفواكه واﳌتحصل عليها عن طريق وسائل فيزيائية

يقّررون ما يأتي :

مناسبة.
الفصل اﻷول

اﳌضمون ومجال التطبيق
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيقا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـ ـادة  28من اﳌـ ـرسوم
الت ـ ـنـ ـفـ ـيذي رقـ ـ ـم  ٤6٤-٠٥اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤ذي القـ ـعدة ع ـ ـام 1٤26
اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق بتنظيم التقييس
وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص
التقنية للعصائر ونكتار الفواكه وعصائر اﳋضار ومشروبات
بعصائر الفواكه و/أو اﳋضار.
اﳌادة  : ٢تسري أحكام هذا القرار عﲆ اﳌنتجات اﻵتية :
 .1عصير الفواكه،

 ١.١عصير الفواكه اﳌضغوطة  :منتوج متحصل عليه
مباشرة بعصر الفواكه بطرق استخﻼص ميكانيكية.
 ٢.١عصير الفاكهة عﲆ أساس مركز  :اﳌنتوج اﳌتحصل
عليه عن طريق إعادة تشكيل عصير الفواكه اﳌركز اﳌعرف
ﰲ النقطة  ٤من هذه اﳌادة مع اﳌاء الشروب.
 .٢عصير الفواكه اﳌتحصل عليه باﻻستخﻼص اﳌائي :
منتوج متحصل عليه عن طريق اﻻنتشار ﰲ اﳌاء لـ :
• فاكهة بلب كامل والتي ﻻ يمكن استخﻼص العصير
منها بأي طريقة فيزيائية ،أو
• فاكهه كاملة جافة.
 .٣عصير الفواكه اﳌجفف  :منتوج متحصل عليه من

 1.1عصير الفواكه اﳌضغوطة،

خﻼل اﻹزالة الفيزيائية لكل ماء التكوين تقريبا من عصير

 2.1عصير الفواكه عﲆ أساس مركز،

نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه.

 .2عصير الفواكه اﳌتحصل عليه باﻻستخﻼص اﳌائي،
 .3عصير الفواكه اﳌجفف،

 .٤مرّكز عصـ ـ ـيـ ـر الفـ ـواكـ ـه  :من ـتـ ـوج مت ـح ـص ـل ع ـلي ـه من
خ ـﻼل اﻹزالـ ـة الفيـ ـزي ـائيـ ـة للمـ ـاء بكمـ ـيـ ـة كافـ ـيـ ـة لرف ـ ـع قـ ـيـ ـمـ ـة
البريكس ) (Brixإﱃ مـ ـسـ ـت ـ ـوى ،عﲆ اﻷقـ ـل ،أعـ ـﲆ م ـ ـن % ٥٠

 .٤مرّكز عصير الفواكه،

مـ ـن ق ـيـ ـمـ ـ ـة البريكس اﶈدد لعصائر نفس الفاكهة اﳌعاد

 .٥عصيدة الفواكه،

تكوينه كما هو مبّين ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

 .6مرّكز عصيدة الفواكه،
 .7نكتار الفواكه،
 .8عصير اﳋضار،
 .9عصير اﳋضار عﲆ أساس مرّكز،
 .1٠عصير اﳋضار اﳌجفف،

 .٥عصيدة الفواكه  :منتوج موجه ﻹنتاج عصير ونكتار
الفواكه ،غير مخمر والقابل للتخمر اﳌتحصل عليه بطرق
مﻼئمة ،عﲆ سبيل اﳌثال بغربلة أو هرس اﳉزء الصالح
لﻸكل للفاكهة الكاملة أو اﳌقشرة دون إزالة العصير.
 .٦مرّكز عصيدة الفواكه  :منتوج موجه ﻹنتاج عصير
ونكتار الفواكه واﳌتحصل عليه عن طريق اﻹزالة الفيزيائية
للماء من عصيدة الفواكه بكميات كافية لزيادة قيمة البريكس

 .11مرّكز عصير اﳋضار،
 .12عصيدة اﳋضار،
 .13مشروبات بعصائر الفواكه و/أو اﳋضار.

بنسبة ﻻ تقل عن  % ٥٠مقارنة بقيمة البريكس اﶈددة
للعصير اﳌعاد تشكيله من نفس الفاكهة كما هو مبيّن ﰲ
اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ

16

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

 .7نكتار الفواكه  :منتوج غير مخمر وقابل للتخمر

)أ( يجب أن تكون الفواكه التي يتأتى منها عصير الفاكهة

متحصل عليه بإضافة اﳌاء مع أو بدون إضافة سكر و /أو

سليمة ،بلغت درجة مناسبة من النضج وطازجة أو محفوظة

عسل ،كما هو محدد ﰲ اﳌادة  6أدناه )النقطة أ( إﱃ عصير

بوسائل فيزيائية أو عن طريق تطبيق معاﳉة أو أكثر

الفواكه أو عصير الفواكه عﲆ أساس مركز أو عصير الفواكه

طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،وﰲ غيابه طبقا للمواصفات

اﳌتـح ـص ـل عـ ـليـ ـه باﻻسـ ـت ـ ـخـ ـﻼص اﳌـ ـائي أو عص ـ ـير الفـ ـ ـ ـواكه
اﳌجفف أو مرّكز عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو مرّكز

اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
)ب( ﰲ حالة اﳊمضيات ،يجب أن يتأتى عصير الفاكهة

عصيدة الفواكه.
 .٨عص ـ ـير اﳋـ ـضار  :من ـتوج سـ ـائل غير مخـ ـّمر وق ـابـ ـل
ل ـلـتـخـمـر أو مـنـتـوج خـاضع لـعـمـلـيـة الـتـخـمـر الـلـبـني مـوجـه

من الغﻼف الداخﲇ للحمضيات .غير أنه يمكن اﳊصول عﲆ
عصير الليم من الفاكهة الكاملة من خﻼل عمليات تسمح

لﻼستهﻼك اﳌباشر ومتحصل عليه عن طريق استخﻼص

بتخفيض إﱃ أقصى درجة من وجود مكونات اﻷجزاء اﳋارجية

اﳉزء الصالـ ـح لـ ـﻼستـ ـهـ ـﻼك مـ ـن واحـ ـد أو أكـ ـثـ ـر مـ ـن اﳋضار

للفاكهة ﰲ العصير.

السليمة والنظيفة واﶈفوظة حصرًيا بالطرق الفيزيائية
اﳌناسبة.
.٩عصير اﳋضار عﲆ أساس مرّكز  :منتوج متحصل
عليه من مركز عصير اﳋضار ،عن طريق إعادة نسبة اﳌاء
اﳌستخرج من العصير أثناء تركيزه.
.١٠عصي ـ ـر اﳋضار اﳌجـ ـفـ ـف  :م ـن ـتـوج مـتـحصل عـلـيـه
بإزالة كل كمية اﳌاء تقريبا بالطرق الفيزيائية اﳌناسبة.

)ج( عندما يتم اﳊصول عﲆ عصائر الفواكه من فواكه
ﲢتوي عﲆ حبيبات ،بذور وقشور ،ﻻ يسمح بتواجد أجزاء
أو مكونات اﳊبيبات والبذور والقشور ﰲ العصير ،ﻻ يطبق
هذا اﳊكم ﰲ اﳊاﻻت التي ﻻ يمكن فيها إزالة أجزاء أو
مكونات اﳊبيبات والبذور والقشور باﳌمارسات اﳉيدة
للتصنيع.

 .١١مرّكز عصير اﳋضار  :مـ ـن ـ ـت ـ ـوج متـ ـح ـص ـل عليه من

)د( يجب أن يكون لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه اللون

نوع واحد أو أكثر من اﳋضار عن طريق اﻹزالة الفيزيائية

والع ـ ـطـ ـر والن ـك ـهة اﳌ ـم ـي ـزة لع ـصـ ـير صـ ـنـ ـف الفـ ـواكه اﳌتأتي

لكمية معّينة من ماء التكوين.

منها.

 .١٢ع ـصـ ـيـ ـدة اﳋـ ـض ـ ـار  :من ـتـ ـوج موج ـه لصن ـاعة عص ـي ـر

)ه( بالنسبة لعصائر الفواكه اﳌعصورة مباشرة ،فان

اﳋضار ،غير مخّمر وقابل للتخمر أو الذي خضع للتخمر
اللبني واﳌتحصل عليه بغربلة اﳉزء الصالح لﻼستهﻼك

قيمة البريكس هي نفسها للعصير اﳌستخلص من الفاكهة

من اﳋضار بدون إزالة العصير.
 .١٣م ـش ـروب بعـ ـصـ ـيـ ـر الف ـواك ـ ـه و/أو اﳋ ـ ـضـ ـار  :منتوج
غازي أو غير غازي ،محضر من اﳌاء الشروب وعصير
الفواكه و/أو اﳋضار و/أو مركز عصير الفواكه و/أو اﳋضار
كما هو محدد ﰲ اﳌادة  11من هذا القرار.
 .١٤اللب أو اﳋﻼيا  :اﳌنتوجات اﳌتحصل عليها من
اﻷجزاء الصاﳊة لﻼستهﻼك من فواكه نفس النوع بدون إزالة
العصير .بالنسبة للحمضيات ،اللب أو اﳋﻼيا هي اﳊويصﻼت
التي ﲢ ـ ـت ـ ـوي عﲆ الع ـصـ ـير اﳌ ـت ـواجـ ـد ﰲ الغـ ـﻼف الداخـ ـ ـﲇ
للحمضيات.
 .١٥بريكس ) : (Brixهي القيمة التي ﲢدد محتوى اﳌادة
اﳉافة القابلة للذوبان من العصير كما هو محدد ﰲ التنظيم
اﳌعمول به ،وﰲ حالة غيابه طبقا للمواصفات اﳌتعارف
عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
الفصل الثالث

وﻻ يجب أن يتغير محتوى اﳌادة اﳉافة القابلة للذوبان
ﻻ إذا كان ﳑزوجا مع عصير لنفس
للعصير غير اﳌرّكز إ ّ
النوع من الفاكهة.
)و( عند إنتاج عصير من فاكهة غير مذكورة ﰲ القائمة
اﶈددة باﳌلحق اﻷول بهذا القرار ،يجب أن يكون العصير
مطابقا ﳉميع أحكام هذا القرار.
)ز( يجب أن يحضر عصير الفاكهة اﳌعاد تشكيله وعصيدة
الفـ ـاكـ ـهة اﳌع ـاد تشكـ ـيلها بطـ ـري ـقة ﲢ ـ ـترم اﳊ ـد اﻷدنـ ـى لقـ ـيـ ـمة
البريكس اﳌشار إليها ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار ،بدون
احتساب اﳌادة اﳉافة ﻷي مكون اختياري أو مضاف غذائي
ﰎ إضافتهما.
بالنسبة لعصير الفواكه اﳌعاد تشكيله ،إذا لم ﲢدد أي
قيمة للبريكس ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار ،يتم حساب
اﳊد اﻷدنى من محتوى اﳌادة اﳉافة اﳌعبر عنه بدرجة

اﻷحكام اﳋاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر

الب ـ ـريكـ ـس ،عﲆ أسـ ـاس قيـ ـمة الب ـريكـ ـس اﳌـ ـوافـ ـقة لعـ ـص ـ ـير

اﳋضار ومشروبات بعصائر الفواكه و/أو اﳋضار

الفواكه غير اﳌركز اﳌستخدم للحصول عﲆ اﳌرّكز.

القسم اﻷول
عصائر ونكتار الفواكه
اﳌادة  : ٤ي ـجب أن تست ـوﰲ عصائ ـر ون ـك ـت ـار ال ـف ـواكـه
اﳌتطلبات اﻵتية :

)ح( يجب اﳊصول عﲆ عصير الفواكه عﲆ أساس مرّكز
بوسائل فيزيائية مناسبة من أجل اﳊفاظ عﲆ اﳋصائص
الفيزيائية والكيميائية والعضوية اﳊسية والغذائية للفاكهة
اﳌتأتية منها.

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م
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)ط( يجب أن يكون اﳊد اﻷدنى من محتوى العصير و/أو

)ز( يمكن تركيز وإعادة تشكيل عصائر الفواكه اﳌتحصل

اللب نكتار الفواكه مطابقا للقيم اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول

عليها باﻻستخﻼص اﳌائي والتي يجب أن يتطابق محتواها

بهذا القرار.

من اﳌادة اﳉافة للمنتوج النهائي مع اﳊد اﻷدنى لقيمة

ﻻ ﲢتفظ الفاكهة التي يتأتى منها العصير أو
)ي( يجب أ ّ

البريكس اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار،

النكتار ،باﳌاء الناﰋ عن عمليات الغسل أو اﳌعاﳉة بالبخار

)ح( ﰲ حالة إنتاج نكتار الفواكه بدون إضافة السكر أو

أو من عمليات ﲢضير أخرى ،والتي ﻻ يمكن تفاديها من

ذي قيمة طاقوية منخفضة ،يمكن استبدال السكر جزئيا أو

الناحية التقنية.

كّليا باﶈّليات طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

)ك( بالنسبة لعصائر الفواكه اﳌجففة ،من الضروري
استرجاع اﳌركبات العطرية اﻷساسية اﳌتأتية من نفس
نوع الفواكه واﳌمكن استعادتها أثناء عملية التجفيف.
)ل( اﻷنواع اﳌوافقة لﻸسماء النباتية الواردة ﰲ اﳌلحق
اﻷول بهذا القرار ،هي تلك التي يجب استعمالها للحصول
عﲆ عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه والتي
ﲢمل اﻻسم الشائع للفاكهة اﻷصل .وبالنسبة ﻷنواع الفواكه
غير اﳌدرجة ﰲ هذا اﳌلحق ،يتم استخدام اﻻسم النباتي أو
اﻻسم الشائع للفاكهة اﳌستعملة.
اﳌادة  : ٥يمـ ـكن اس ـ ـتخـ ـدام الع ـملـ ـيات اﻵتـ ـية ﰲ تص ـن ـيع
عصائر ونكتار الفواكه :
)أ( يسمح بخلط عصير الفواكه وعصيدة الفواكه ﻹنتاج
عصير الفواكه،
)ب( يسمح بخلط عصير الفواكه و/أو مرّكز عصير الفواكه
م ـ ـع عصـ ـيـ ـدة الفواكه و/أو م ـ ـرّكز عص ـ ـيـ ـدة الفـ ـواكـ ـه ،ﰲ إنتـ ـ ـاج
ضر عﲆ أساس اﳌرّكز )اﳌعاد تشكيله(
عصير الفواكه اﶈ ّ
ونكتار الفواكه،

اﳌادة  : ٦ي ـ ـسـ ـمح فـ ـقـ ـط باﳌ ـكـ ـونات اﳌـ ـذك ـ ـورة أدناه ﰲ
إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه :
)أ( السكر اﶈدد ﰲ اﳌادة  12من هذا القرار و /أو العسل
والذي يمكن أن يضاف فقط لنكتار الفواكه اﳌعّرف ﰲ اﳌادة
 3أعﻼه ،بكمية ﻻ تتجاوز  % 2٠من الوزن بالنسبة للوزن
الكﲇ للمنتوج النهائي،
)ب( اﳌاء الشروب كما هو معّرف ﰲ التنظيم اﳌعمول
به اﳌتعلق باﳌياه اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
)ج( اﳌلح ذو النوعية الغذائية والتوابل واﻷعشاب العطرية
ومستخلصاتها الطبيعية ،التي يمكن أن تضاف فقط إﱃ
عصير الطماطم بكميات مطابقة للطرق اﳊسنة ﰲ التصنيع،
)د( لغ ـ ـرض تصـ ـ ـ ـحيح ال ـ ـذوق اﳊ ـ ـامـ ـض ،عص ـي ـر الليمون
) (Citrus limon (L.) Burm. F. Citrus limonum Rissoو/أو
عصير الليم )) (Citrus aurantifolia (Christmحتى  3غرام/لتر
ﰲ اﳌنتوجات اﳌعّرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه )النقاط  1و 2و 3و٤
و ٥و (6وحتى  ٥غرام /لتر ﰲ نكتار الفواكه ،معّبًرا عنها
بحمض الليمون الﻼمائي،

)ه( بالنسبة لعصير البرتقال ،عصير Citrus reticulata

)ج( يسمح بخلط نكتار الفواكه لنوع أو عدة أنواع ﻹنتاج

و/أو اﻷنواع الهجينة مع الريتيكوﻻتا ) ،(reticulataبنـ ـس ـ ـ ـبة

نكتار الفواكه ،مع إمكانية أن يضاف إليه عصير الفواكه أو

ﻻ تتجاوز  %1٠من اﳌواد اﳉافة القابلة للذوبان لعصير

عصيدة الفواكه لنفس النوع،

البرتقال،

)د( يمكن إضافة اﳌواد العطرية ومرّكبات عطرية طيارة
واللب واﳋﻼيا إﱃ اﳌنتوجات اﳌعّرفة ﰲ اﳌادة ) 3النقاط 1

)و( بالنسبة لعصير العنب ،أحماض أمﻼح التارتريك
اﳌسترجعة.

و 2و 3و ٤و ٥و (7أعﻼه ،والتي يجب أن يكون قد ﰎ اﳊصول

ﻻ يضاف السكر ،كما هو مبﲔ ﰲ اﳌادة
اﳌادة  : 7يجب أ ّ

عليها انطﻼقا من نفس نوع الفاكهة وبوسائل فيزيائية

 12أدناه ،والع ـس ـ ـل واﶈ ـ ـليـ ـات والعـ ـطـ ـور اﻻص ـطنـ ـاع ـية إﱃ

مﻼئمة،

اﳌنتوجات اﳌعّرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه )النقاط  1و 2و 3و ٤و٥

)ه( يمكن إضافة اﳌواد العطرية ومرّكبات عطرية طيارة

و.(6

إﱃ مرّكزات عصيدة الفواكه ،والتي يجب أن يكون قد ﰎ

اﳌادة  : ٨ﲢدد القيم الدنيا للبريكس اﳌتعلقة بعصائر

اﳊصول ع ـل ـي ـه ـا ان ـط ـﻼق ـا م ـن نـفس نـوع الـفـاكـهـة وبـوسائـل

وعصائد الفواكه اﳌعاد تشكيلها واﶈتوى اﻷدنى من العصير

فيزيائية مﻼئمة،

و/أو لب نكتار الفواكه ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

)و( عند إنتاج العصير اﳌوجه للتركيز ،تستخدم طرق
مناسبة ،ويمكن مرافقتها باﻻنتشار اﳌتزامن للخﻼيا أو
لب الفاكهة ﰲ اﳌاء ،بشرط أن تضاف اﳌادة اﳉافة القابلة
للذوبان من الفاكهة التي استخرج منها اﳌاء ،إﱃ العصير
اﻷصﲇ قبل التركيز،

القسم الثاني
عصائر اﳋضار
اﳌادة  : ٩يجب أن يستوﰲ عصير اﳋضار ومرّكز عصير
اﳋضار اﳌتطلبات اﻵتية :
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)أ( يجب أن تكون اﳋضار التي يتأّتى منها عصير اﳋضار
ومرّكزات عصير اﳋضار سليمة وناضجة وطازجة ومحفوظة
حصريا بوسائل فيزيائية،
)ب( يجب أن يمتلك عصير اﳋضار ومرّكز عصير اﳋضار
اللون والعطر والنكهة التي تتميز بها اﳋضار التي يتأتى
منها،
)ج( يجب إزالة القشور والبذور واﻷجزاء اﳋشنة اﻷخرى
من اﳋضار،

)د( إضافـ ـة اﳋل ،بـ ـاستـ ـثـ ـنـ ـاء عصائـ ـر اﳋضار اﳌع ـاﳉة
بالتخمير بحمض الﻼكتيك،
)ه( يمكن تركيز عصير اﳋضار وإعادة تشكيله باﳌاء
الشروب،
)و( إضافة السكر كما هو محدد ﰲ اﳌادة  12أدناه ،و /أو
العسل بكمية ﻻ تتجاوز  ٥٠غرام/كغ من الوزن اﻹجماﱄ
للمنتوج النهائي،
)ز( يمكن أن تسترجع اﳌكونات الطّيارة الطبيعية إﱃ
عصائر اﳋضار،

)د( يمكن أن يكون عصير اﳋضار صافيًا أو عكرا ً أو غنيًا
باللب،
ﻻ ﲢتفظ اﳋضار بكميات من اﳌاء أكثر من
)ه( يجب أ ّ
تلك التي ﻻ يمكن ﲡنبها من الناحية التكنولوجية،

)ح( إضافة عصيدة اﳋضار و/أو مرّكز عصير اﳋضار إﱃ
عصير اﳋضار،
)ط( إضافة الفواكه ومنتوجات عﲆ أساس الفواكه التي لم
يتم استخﻼص العناصر اﻷساسية منها.
القسم الثالث

)و( يجب أن يتوافق اﶈتوى الكﲇ للمواد اﳉافة القابلة
للذوبان للعصير اﳌتأتي من اﳋضار مع اﶈتوى الطبيعي
للخضار اﳌستخدمة،
)ز( يـ ـجب أن ي ـك ـون اﳊد اﻷدن ـى ل ـل ـم ـح ـت ـوى اﳌع ـّب ـر ع ـن ـه

مشروبات بعصائر الفواكه و/أو اﳋضار
اﳌادة  : ١١يجب أن تستوﰲ اﳌشروبات بعصائر الفواكه

بالنسبة اﳌائوية من الكتلة من عصائر اﳋضار اﻵتية كما

و/أو اﳋضار اﳌعّرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه ،اﳌتطلبات اﻵتية :
)أ( يجب أن تكون نسبة عصير الفواكه و/أو اﳋضار ﰲ

يأتي :

اﳌنتوج النهائي ،عﲆ اﻷقل %1٠ ،كتلة ،عﲆ شكل عصير

• عصير الكرفس،%6,٥ :

ضرة من
فواكه و/أو خضار أو عصير فواكه و/أو خضار مح ّ

• عصير اﳉزر،%7,٠ :

أساس مرّكز أو خليط من هذه اﳌكونات ﳉميع الفواكه

• عصير الشمندر اﻷحمر.%7,٥ :

واﳋضار،
ضرة
)ب( يجب أن ﲢتوي اﳌشروبات بعصائر الفواكه اﶈ ّ

)ح( يجب أن ﲢتوي عصائر اﳋضار اﳌتحصل عليها عن
طريق إعادة التشكيل ،عﲆ كميات دنيا أعﲆ من %1كتلة
من نسب الكميات اﳌذكورة أعﻼه.
)ط( يجب أن يحتوي مركز عصير اﳋضار اﳌوجه للمستهلك
النهائي عﲆ محتوى من اﳌادة اﳉافة القابلة للذوبان الكلية
اﳌتأتية من اﳋضار يساوي ،عﲆ اﻷقل ،ضعف اﶈتوى من
عصير اﳋضار.

حصريا من عصير الليمون و/أو من عصير الليم ،عﲆ اﻷقل،
 %6كتلة من عصير الليمون و/أو عصير الليم ﰲ اﳌنتوج
النهائي،
)ج( يمكن إضافة ،عﲆ سبيل اﻻختيار ،زيادة عن % 1٠
من عصير الفواكه و/أو اﳋضار ،اﳌذكور أدناه :
• لب فواكه أو خضار أو الفواكه و/أو اﳋضار اﳌطحونة
أو أجزاء صاﳊة لﻼستهﻼك من الفواكه و/أو اﳋضار وكذلك

)ي( يجب أن يستوﰲ عصير اﳋضار اﶈضر عﲆ أساس

اﳌستخلصات النباتية ذات اﻷصل الطبيعي اﻵتية  :العطور

مرّكز عصير اﳋضار )اﳌعاد تشكيله( اﳌتطلبات اﳌطبقة

الطبيعية للفواكه أو اﳋضار أو النباتات أو كل عناصر

عﲆ عصائر اﳋضار اﳌستعملة.

الفواكه ،النباتات أو اﳋضار ،الزيوت اﻷساسية اﳌلح ذات

اﳌادة  : ١٠يمكن استخدام العمليات اﻵتية ﻹنتاج عصير
اﳋضار ومرّكز عصير اﳋضار وعصير اﳋضار اﶈضر
عﲆ أساس مرّكز عصير اﳋضار :
)أ( خلط عصائر اﳋضار من نفس النوع ومن أصناف
مختلفة،
)ب( خلط عدة عصائر خضار من أنواع مختلفة،
)ج( إضافة اﳌلح ذي النوعية الغذائية وتوابل طبيعية
وأعشاب عطرية أو مستخلصاتها و/أو عطور طبيعية،

النوعية الغذائية،
• السكر كما هو مبّين ﰲ اﳌادة  12أدناه ،و/أو العسل،
بكمية ﻻ تتجاوز  %1٠,٥كتلة من اﳌنتوج النهائي.
الفصل الرابع
أحكام عامة
اﳌادة  : ١٢يجـ ـب أن يكـ ـون السـ ـكر اﳌ ـذكـ ـور ﰲ هذا القرار
م ـطـ ـاب ـقا للت ـن ـظ ـي ـم اﳌـ ـعـ ـم ـ ـول ب ـ ـه ،وﰲ حـ ـالـ ـة غ ـ ـي ـابـ ـه مط ـابق ـ ـا
للمواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ ،ويشمل
السكر الذي تقل نسبة الرطوبة فيه عن  ،% 2مثل السوكروز

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م
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والديكستروز الﻼمائي واﳉلوكوز والفركتوز وشراب السكر،

• مرّكز عصير “....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة“،

ﻻسيما السوكروز السائل ومحلول السكر اﳌستقلب وشراب

• عصير “ .........تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة”

السكر اﳌستقلب وشراب الفركتوز وسكر القصب السائل
واﻹيزوجلوكوز والشراب ذي اﶈتوى العاﱄ من الفركتوز.
اﳌادة  : ١٣يـ ـس ـمـ ـح بإض ـاف ـة اﳌـ ـ ـغـ ـ ـذيات اﻷس ـاسـ ـية مثل
الفيتامينات واﻷمـ ـﻼح اﳌع ـ ـدنـ ـية للمن ـت ـوجـ ـات اﳌعرفة ﰲ
اﳌادة  3أعﻼه ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به وﰲ حالة غيابه
طبقا للمواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
اﳌادة  : ١٤يجب أن تتم كل معاملة أو معاﳉة أو ﲢويل
لتصنيع اﳌنتوجات اﳌذكورة ﰲ هذا القرار ،حصريا باﳌاء

اﳌتحصل عليه باﻻستخﻼص اﳌائي،
• عصير “ ....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة “
مجفف،
• عصيدة “ .....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة“،
• مرّكز عصيدة“.....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة“،
• نكتـار “ ....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة “،
• عصير “ ....تتمم بذكر اﳋضر أو اﳋضار اﳌستعملة”،

الشروب كما هو معرف ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق

• مرّكز عصير “....تتمم بذكر اﳋضر أو اﳋضار اﳌستعملة”،

باﳌياه اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.

• عصير “ ....تتمم بذكر اﳋضر أو اﳋضار اﳌستعملة ”

اﳌادة  : ١٥يجب أن يكون استخدام اﳌساعدات التكنولوجية

مجفف.

ﰲ تصنيع اﳌنتوجات ،موضوع هذا القرار ،مطابقا للتنظيم

يمكن وضع تسميات موافقة ﻷصناف مختلفة بجوار

اﳌعمول به ،وﰲ حالة غيابه مطابقا للمواصفات اﳌتعارف

اﻻسم الشائع للفاكهة أو اﳋضر عﲆ الوسم ،عندما ﻻ يؤدي

عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.

هذا البيان اﻹضاﰲ إﱃ تضليل اﳌستهلك.

اﳌادة  : ١٦يـ ـجـ ـب اﻷخـ ـذ بعـ ـﲔ اﻻعـ ـ ـت ـ ـبار عنـ ـد اس ـتخ ـ ـ ـ ـ ـدام

 .2ﰲ حالة خلط عصير عدة فواكه ،ما عدا ﰲ حالة استخدام

اﳌساعدات التكنولوجية قدرتها عﲆ التسبب باﳊساسية،

عصير الليمون و /أو عصير الليم ،حسب الشروط اﶈددة

كما يجب التصريح بوجودها كمكونات ﰲ حالة انتقالها اﱃ

ﰲ اﳌادة  6أعﻼه ،يجب أن يكون ذكر الفواكه اﳌستخدمة ﰲ

اﳌنتوج النهائي ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم

تسمية بيع اﳌنتوج بترتيب تنازﱄ للوزن )كتلة/كتلة(
لعصائر الفواكه أو عصائد الفواكه اﳌستخدمة كما هي مبينة

اﳌستهلك.
اﳌادة  : ١7ﲢدد اﳌساعدات التكنولوجية اﳌسموح بها
ﰲ إنتاج عصائر الفواكه ونكتار الفواكه ﰲ اﳌلحق الثاني
بهذا القرار.
ﻻ يتجاوز محتوى اﻹيثانول الناﰋ عن
اﳌادة  : ١٨يجب أ ّ
التخمر ﰲ اﳌنتوجات النهائية ،موضوع هذا القرار مقدار
.% ٠,1

ﰲ قائمة اﳌكونات،
 .3بالنسبة لعصائر الفواكه اﳌصنوعة من ثﻼث فواكه أو
أكثر ،يمكن استبدال الفواكه اﳌذكورة ﰲ تسمية البيع بعبارة
“مزيج عصير فواكه “ أو “ مزيج عصير عدة فواكه” أو
بعبارة “ كوكتيل الفواكه” أو بعبارة ﳑاثلة أو باﻹشارة
إﱃ عدد الفواكه اﳌستخدمة،
 .٤ﰲ حالة خلط عصير عدة خضار ،يجب أن يكون ذكر

ﻻ تشكل اﳌنتوجات موضوع هذا القرار
اﳌادة  : ١٩يجب أ ّ

اﳋضار اﳌستخدمة ﰲ تسمية بيع اﳌنتوج بترتيب تنازﱄ

أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ،ويجب أن تستجيب للمتطلبات

للوزن )كتلة/كتلة( لعصائر اﳋضار اﳌستخدمة كما هي

اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،ﻻ سيما تلك اﳌتعلقة

ضا استخدام تسمية
مبينة ﰲ قائمة اﳌكونات ،كما يمكن أي ً

باﳌضافات الغذائية واﳌلوثات واﳋصائص اﳌيكروبيولوجية

“كوكتيل عصير اﳋضار” أو “ خليط عصير اﳋضار”،

واﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة

شريطة أن تتبع بذكر اﳋضار اﳌستعملة بنفس الشروط

والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك

اﳌذكورة آنفا،

البشري.

 .٥بالنسبة لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وخليط عصائر
الفصل اﳋامس

ونكتار الفواكه ،إذا كان اﳌنتوج يحتوي عﲆ عصير مركز

إعﻼم اﳌستهلك

وماء أو إذا كان محضرا من مرّكز عصير وماء أو إذا كان خليط
ﻼ
ص ً
من مركز عصير الفاكهة والنكتار أو عصير فاكهة متح ّ

اﳌاّدة  : ٢٠باﻹضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌنصوص

عليه مباشرة بالعصر ،يجب أن تتمم تسمية بيع اﳌنتوج

عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

بالعبارة “ محضر عﲆ أساس مركز “ أو”معاد تشكيله”

يجب أن يحمل وسم عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار
الفواكه وعصائر اﳋضار ،موضوع هذا القرار ،ما يأتي :

بنفس شكل كتابة تسمية البيع،
 .6اﻹشارة إﱃ كمية اﳌاء اﳌضافة ﻹعادة تشكيل اﳌنتوج،

 .1تسمية البيع ﻷحد اﳌنتوجات اﻵتية :

بالنسبة ﳌرّكز عصير الفواكه أو مرّكز عصير اﳋضار أو

• عصير“ ....تتمم بذكر الفاكهة أو الفواكه اﳌستعملة”،

عصير الفواكه أو اﳋضار اﳌجفف،
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 .7يمكن استبدال وصف “مجفف” ﰲ تسمية بيع اﳌنتوج
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 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

حجم/حجم ،توضع العبارة مباشرة بالقرب من تسمية بيع

ﲟصط ـلـح “مسحوق”  ،ب ـال ـنسبـة لـعصائـر الـفـواكـه اﳌجـفـفـة

ﻻ يقل حجم
اﳌنتوج ،بأحرف واضحة ومرئية والتي يجب أ ّ

وعصائر اﳋضار اﳌجففة ،ويمكن أن يكون مصحوًبا أو
يستبدل بذكر اﳌعاﳉة اﳋاصة اﳌستخدمة )مثال :مجفف

كتـ ـابت ـها عن نصـ ـف حـ ـجم اﻷحـ ـرف اﳌسـ ـتخ ـ ـدمة ﰲ ك ـ ـتابـ ـة

بالتجميد(،
 .8بالنسبة لعصائر اﳋضار ،إذا ﰎ ﲢضير اﳌنتوج من
مركز عصير اﳋضار ،يجب أن تتمم تسمية بيع اﳌنتوج
بعبارة “محضر عﲆ أساس مرّكز” أو “معاد تشكيله”
بنفس شكل كتابة تسمية البيع،
 .9بالنسبة لعصائر اﳋضار ومركزات عصائر اﳋضار
التي خضعت لعملية تخمر لبني ،يجب أن تتمم تسمية
بيع اﳌنتوج بعبارة “خضع لتخمر لبني” ،هذا الشرط
ي ـن ـط ـب ـق عﲆ خ ـل ـي ـط عصي ـر ال ـف ـواك ـه وعصيـر اﳋضار الـذي
خضع لعملية التخمر اللبني،
 .1٠بالنسبة للعصير اﳌشكل من خليط من عصير الفواكه
وعصير اﳋضار ،يجب أن تتمم تسمية بيع اﳌنتوج بذكر
الفواكه واﳋضار اﳌستعملة ،حسب الترتيب التنازﱄ ﳊجم
عصائر الفواكه وعصائر اﳋضار اﳌستخدمة ،ويمكن أيضا

تسمية بيع اﳌنتوج،
 .16اﻹشارة إﱃ كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي،
 .17بيان “غازي” أو”فوار” بالقرب من تسمية بيع
اﳌنتوج ،عندما يكون محتوى ثاني أكسيد الكربون أكبر
من  2غرام  /لتر.
اﳌادة  : ٢١يمكن استعمال إدعاء بعدم إضافة السكر إﱃ
نكتار الفواكه أو أي ادعاء آخر له نفس اﳌعنى لدى اﳌستهلك،
ﰲ حالة ما كان اﳌنتوج ﻻ يحتوي عﲆ السكاريد اﻷحادية أو
السكاريد الثنائية اﳌضافة أو أي مادة غذائية أخرى تستخدم
ﳋـ ـ ـ ـص ـ ـائصـ ـها اﶈـلـ ـية ،ﲟـ ـ ـا ﰲ ذلك اﶈ ـّليـات اﶈ ـ ـددة ﰲ
التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق باﳌضافات الغذائية .وعندما
يكون السكر موجودا ً بشكل طبيعي ﰲ نكتار الفواكه ،يجب
اﻹشارة إليها بعبارة “يحتوي عﲆ سكر متواجد طبيعيا “
بالقرب من تسمية بيع اﳌنتوج.

استخدام التسمية “ كوكتيل عصير الفواكه وعصير اﳋضار”،

اﳌادة  : ٢٢يم ـ ـك ـ ـن أن تصـ ـاحـ ـب تسـ ـم ـية بيـ ـع اﳌنتـ ـوجـ ـات

 .11بالنسبة للعصير اﳌشكل من خليط من عصير الفواكه

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  21أعﻼه ،أحد اﻷوصاف اﳌتعلقة ﲟعايير

وعصير اﳋضار ،يجب أن يحدد وسم اﳌنتوج طبيعة الفواكه

اﳉودة اﳌبّينة أدناه :

واﳋض ـار اﳌكـ ـونـ ـة له والن ـ ـسـ ـب اﳌ ـائوية لعص ـ ـائر الفـ ـواك ـ ـه

• “طازج”  :إذا لم يخضع عصير الفواكه أو عصير اﳋضار

وعصائر اﳋضار الداخلة ﰲ عملية تصنيعه بترتيب تنازﱄ

أو عصيدة الفواكه ﻷي معاﳉة فيزيائية أو معاﳉة تثبيت،

حسب أهمية الوزن،

باستثناء البسترة أو التبريد،

 .12ﰲ حالة إضافة السكر ﰲ عملية تصنيع عصائر

• “صاﰲ” أو”صاﰲ  :“ %١٠٠إذا لم يخضع عصير الفواكه

اﳋضار ومرّكز عصير اﳋضار وخليط عصير الفواكه وعصير
اﳋضار ،يجب أن تتمم تسمية بيع بعبارة “مسّكر” أو

أو عصير اﳋضار أو عصيدة الفواكه ﻹضافة أي مادة مسموح

“بسكر مضاف” مع ذكر كمية السكر اﳌضاف بالنسبة
اﳌائوية ) (%للمنتوج النهائي عﲆ الوسم،
 .13بالنسبة لعصائر الطماطم وعصائر اﳋضار التي ﲢتوي
عﲆ مكونات اختيارية مضافة كما هو محدد ﰲ اﳌادتﲔ 6
و 1٠اﳌذكورتﲔ أعﻼه ،يجب ذكر بيان “بالبهارات” أو
“مالح” أو اﻻسم الشائع للعشب العطري اﳌستخدم ،عﲆ الوسم

بها ولم يتم اﳊصول عليه سواء بالتركيز أو من مركز
عصير الفواكه أو مركز عصير اﳋضار أو مركز عصيدة الفواكه،
•”  %١٠٠عصير”  :إذا ﰎ اﳊصول عﲆ عصير الفواكه أو
عصير اﳋضار من مركز عصير الفواكه أو مركز عصير
اﳋضار دون إضافة أي من اﳌضافات الغذائية أو ملح وسكر
بالنسبة لعصير اﳋضار،

بجانب تسمية بيع اﳌنتوج ،ينطبق هذا الشرط عﲆ خليط

• “محتوى الفواكه  : ”% ١٠٠إذا ﰎ اﳊصول عﲆ عصير

عصير الفواكه وعصير اﳋضار بنفس الشروط اﳌذكورة آنفا،

الفواكه من مركز عصير الفواكه دون إضافة أي من اﳌضافات

 .1٤بالنسبة لعصائر اﳋضار ونكتار الفواكه التي ﲢتوي
عﲆ واحد أو أكثر من اﶈّليات ،يجب أن تتبع تسمية بيع
اﳌنتوج بعبارة “منتوج محّلى بدون سكر مضاف” ،إذا

الغذائية.
اﳌادة  : ٢٣باﻹضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌنصوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك،

كانت هذه اﳌنتوجات ﲢتوي عﲆ سكر و/أو عسل مضاف
ومحّليا واحدا ً أو أكثر ،يجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة
“منتوج محلّى مسكر جزئيا”،

– تسمية البيع “مشروبات بعصير  ”....تتمم بذكر

 .1٥بالنسبة إﱃ نكتار الفواكه ،اﻹشارة إﱃ اﶈتوى

ال ـف ـاك ـه ـة أو ال ـف ـواك ـه و/أو اﳋضار اﳌست ـع ـم ـلـة .يـمـكـن أيضا

اﻷدنى من عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من

استخدام إحدى تسميات البيع اﻵتية “ :مشروب بالفواكه”

عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ،بالعبارة “محتوى الفواكه
 “ %...متممة بقيمة النسبة اﳌائوية ،اﶈسوبة عﲆ أساس

يجب أن يتضمن وسم اﳌشروبات بعصائر الفواكه و/أو
اﳋضار ما يأتي :

أو “مشروب باﳋضار” أو “مشروب بلب الفواكه” أو
“مشروب بلب اﳋضار” أو “مشروب بعصيدة الفواكه”

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
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أو “مشروب بعصيدة اﳋضار” ،بشرط أن يلبي اﳌنتوج

اﳌادة  : ٢٤يجب أن يحمل وسم اﳌنتوجات اﳌعرفة ﰲ

نفس اﳋصائص اﶈددة ﰲ هذا القرار بالنسبة للمشروبات

اﳌادة  3أعﻼه ،غير اﳌوجهة للمستهلك النهائي ،البيانات

بعصير الفواكه و/أو اﳋضار،

اﻹلزامية اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق

– ذكر الفواكه و/أو اﳋضار اﳌستخدمة ﰲ تسمية بيع

بإعﻼم اﳌستهلك.

اﳌنتوج ،عند استخدام العديد من عصائر الفواكه و/أو اﳋضار

بالنسبة لعصائر الفواكه اﳌركزة غير اﳌوجهة للمستهلك

ﻻ ﰲ حالة
ﻹنتاج مشروبات بعصير الفواكه و/أو اﳋضار ،إ ّ

النهائي والتي ﲢتوي عﲆ عصير الليمون أو عصير الليم

استخدام عصير الليمون و/أو عصير الليم وفقا للشروط

أو مواد محمضة مضافة وفقا للتنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6أعﻼه ،كما يجب أن يتم ذكرها بترتيب

باﳌضافات الغذائية ،يجب وضع العبارة التي تشير إﱃ

ت ـن ـازﱄ ل ـل ـوزن )ك ـتـلـة/كـتـلـة( لـعصائـر الـفـواكـه و/أو اﳋضار

وجود هذه اﳌواد عﲆ التغليف أو ﰲ الوثيقة اﳌرافقة للمنتوج.

اﳌستخدمة ،كما هي موضحة ﰲ قائمة اﳌكونات .ويمكن

اﳌادة  : ٢٥إع ـ ـادة تشـ ـكيل ع ـصـ ـائر الف ـواك ـ ـه أو ع ـصـ ـائر

استبدال هذه التسمية بعبارة “مشروب كوكتيل بالفواكه

الـ ـفـ ـواك ـه ال ـتي ﰎ اﳊصول ع ـل ـي ـه ـا ب ـاﻻست ـخ ـﻼص اﳌائي أو

و/أو اﳋضار “ أو “ مشروب بعصير الفواكه و/أو اﳋضار
كوكتيل “،

عصائر الفواكه اﳌجففة أو مركزات عصائر الفواكه أو نكتار
الفواكه أو عصائر اﳋضار أو عصائر اﳋضار اﳌجففة أو
ﻻ
مركزات عصائر اﳋضار إﱃ حاﻻتهم اﻷصلية وباستخدام إ ّ

كما يجب أن تكون نسبة الفاكهة و/أو اﳋضر اﳌسماة ﰲ

اﳌواد الضرورية للغاية ﰲ هذه العملية وفقا ﻷحكام هذا

قائمة اﳌكونات الداخلة ﰲ التركيب عﲆ اﻷقل تساوي % 2

القرار ،ﻻ تستوجب اﻻلتزام بذكر قائمة اﳌكونات اﳌستعملة

من مجموع الفواكه و/أو اﳋضار اﳌتواجدة ﰲ اﳌشروب.

لهذا الغرض عﲆ الوسم.

وب ـخ ـﻼف ذلك ي ـم ـك ـن است ـخ ـدام ع ـبـارة “فـواكـه أخـرى” أو
“خضار أخرى”،
– اﻹشارة إﱃ نسبة عصير الفواكه و/أو اﳋضار اﳌتواجد

اﳌادة  : ٢٦يج ـ ـب التصـ ـ ـريح ﰲ قائـم ـ ـة اﳌك ـونـ ـات بالـلب
واﳋﻼي ـا اﳌضاف ـة إﱃ ال ـعصي ـر ،إذا ف ـاقت ك ـم ـي ـات ـه ـا الـكـلـيـة
النسب اﳌعتاد وجودها ﰲ العصير.

ﰲ اﳌنتوج النهائي ،معبر عنها بنسبة مئوية  /وزن ،دون

يجـ ـب التـ ـصـ ـريـ ـح ﰲ قـ ـائمـ ـة اﳌكـ ـون ـ ـ ـات باﳌـ ـواد اﳌـ ـنكهة

احتساب اﳌكونات اﻻختيارية اﳌضافة كما هو مذكور ﰲ

واﳌركبات اﳌنكهة الطَيارة واللب واﳋﻼيا اﳌضافة إﱃ
النكـ ـ ـتار ،إذا فاقت كمياتها الكلية النسب اﳌعتاد وجودها

اﳌادة  11أعﻼه،
– بالنسبة للمشروبات بالعصائر اﳌكونة من خليط من

ﰲ العصير.

عصير الفواكه وعصير اﳋضار ،يجب أن يحدد وسم اﳌنتوج

اﳌادة  : ٢7التـ ـ ـصـ ـريح ب ـ ـوج ـ ـود حـ ـ ـم ـ ـض اﻷس ـ ـكورب ـ ـيك

طـ ـبـ ـيـ ـعـ ـة ال ـف ـواك ـه واﳋضار اﳌك ـون ـة ل ـه واﻹشارة إﱃ نسب

ﰲ قائمة اﳌكونات واﳌستعمل كمضاد لﻸكسدة ،ﻻ يشكل

عصائر الفواكه وعصائر اﳋضار الداخلة ﰲ عملية تصنيعه

ﰲ حد ذاته إدعاء يتعلق ﲟحتوى اﳌنتوج من “فيتامﲔ ”C

بترتيب تنازﱄ حسب أهمية الوزن،
– ﰲ حالة إضافة السكر ﻹنتاج مشروبات بعصير الفواكه
و/أو اﳋضار ،يجب أن تتمم تسمية البيع ببيان “مسكر”
أو “سكر مضاف” مع اﻹشارة ﰲ الوسم إﱃ نسبة السكر
اﳌضاف بالنسبة اﳌائوية ) (%ﰲ اﳌنتوج النهائي،
– بالنسبة ﳌشروبات بعصير الفواكه و/أو اﳋضار التي
ﲢتوي عﲆ واحد أو أكثر من اﶈليات ،اﳌسموح بها ﰲ
التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق باﳌضافات الغذائية ،يجب
أن تتبع تسمية بيع اﳌنتوج بعبارة “منتوج محلّى بدون
سكر مضاف” ،إذا كانت هذه اﳌنتوجات ﲢتوي عﲆ سكر
و/أو عسل مضاف ومحّليا واحدا ً أو أكثر ،يجب أن تتبع
تسمية البيع بعبارة “منتوج محﲆ مسكر جزئيا”،
– بـ ـيـ ـان “غازي” أو ” فـ ـوار” ب ـال ـق ـرب م ـن تسم ـيـة بـيـع
اﳌنتوج ،ع ـ ـنـ ـدما يك ـ ـون مح ـ ـتـ ـ ـوى ثاني أكسـ ـيد الكـ ـربـ ـون
أكبر من  2غرام  /لتر،
– اﻹشارة اﱃ كمية أي عنصر غذائي محل إدعاء غذائي.

ﻻ ي ـ ـؤدي الت ـمـ ـثيل البياني للفواكه أو
اﳌادة  : ٢٨يـ ـجـ ـب أ ّ
اﳋضار عﲆ الوسم إﱃ تضليل اﳌستهلك فيما يتعلق بالفواكه
واﳋضار اﳌستخدمة ﰲ تصنيع اﳌنتوجات موضوع هذا
القرار.
اﳌادة  : ٢٩يج ـ ـب عﲆ اﳌ ـت ـ ـدخلـ ـﲔ اﳌعـ ـنيـ ـﲔ أن يم ـتـ ـثلوا
ﻷحكام هذا القرار ﰲ أجل سنة ) (1واحدة ،ابتداء من تاريخ
نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ٣٠ينـ ـ ـشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  18شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  21مارس
سنة .2٠22
وزير الصناعة

وزي ـ ـر التج ـ ـارة وترقية الصادرات

أحمد زغدار

كمال رزيق

وزي ـ ـر الفﻼحة والتنمية

وزير الصحة

الريفية
محمـد عبد اﳊفيظ هني

عبد الرحمان بن بوزيد

 هـ١٤٤٣  ذو القعدة عام١٥
 م٢٠٢٢  جوان سنة١٥
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اﳌلحق اﻷول
أو لب نكتار/القيمة الدنيا للبريكس للعصائر وعصائد الفواكه اﳌعاد تشكيلها واﶈتوى اﻷدنى للعصير و
 درجة مائوية٢٠ حجم( عند/ حجم%) الفواكه
اﶈتوى اﻷدنى
أو لب/لعصير و
%) نكتار الفواكه
( حجم/حجم
(1)

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

اﻻسـم النب ـاتي

الكيوي

Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F.

الفواكه اﳌعاد تشكيلها

(–)

6,2

Kiwi
2٥,٠

11,٥

الكاجو

Liang & A. R. Fergoson
Anacardium occidentale (L.)

Anacarde ou noix de cajou
٤٠,٠
2٥,٠

(2)

12,8

1٤,٥

اﻷناناس

Ananas comosus (L.) Merrill

Ananas

Ananas sativis (L.) Schult. F

القشدة الشائكة

Annona muricata (L.)

Corossol
2٥,٠

1٤,٥

تفاح سكري

Annona squamosa (L.)

Pomme cannelle
2٥,٠
2٥,٠
٤٠,٠
2٥,٠
٥٠,٠
2٥,٠
٥٠,٠

7,٥

فاكهة النجمة
Carambole

(1)

(–)

البابايا

Averrhoa carambola (L.)
Carica papaya (L.)

Papaye
8,٠
(2)

8,٠

(1)

(–)

البطيخ اﻷحمر

Citrullus lanatus (Thunb.)

Pastèque

Matsum. & Nakai var. Lanatus

الليم

Citrus aurantifolia (Christm.)

Lime

(Swingle)

(البرتقال اﳌر )النارﱋ

Citrus aurantium (L.)

Bigarade (Orange amère)
(2)

8,٠

الليمون
Citron

(2)

1٠,٠

البرتقال الهندي أو اﳉريب

Citrus limon (L.) Burm. f.
Citrus limonum Risso
Citrus paradisi Macfad

فروت
Pomélo

٥٠,٠

1٠,٠

البمبلوموس
()اﳉريب فروت اﳊلو

Citrus paradisi x Citrus grandis
(L.)

Pamplemousse (Oroblanco)

٥٠,٠

(2)

11,8

/ اليوسفي أو اﳌندرين

Citrus reticulata Blanco

Mandarine / الطنجارين
Tangerine

٥٠,٠
2٥,٠

(2)

11,2

البرتقال

Citrus sinensis (L.)

Orange
٥,٠

جوز الهند
Noix de coco

Cocos nucifera (L.) (3)

٤٠  العدد/ ية للجمهورّية اﳉزائرّية
ّ اﳉريدة الرسم
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 هـ١٤٤٣  ذو القعدة عام١٥
 م٢٠٢٢  جوان سنة١٥

(اﳌلحق اﻷول )تابع

اﶈتوى اﻷدنى
أو لب/لعصير و
%) نكتار الفواكه
( حجم/حجم
3٥,٠

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

اﻻسـم النب ـاتي

الفواكه اﳌعاد تشكيلها
8,٠

الشمام اﻷصفر

Cucumis melo (L.)

Melon
2٥,٠
2٥,٠

7,٥
1٠,٠

بطيخ الكسابا
«Casaba Melon»

var. Inodorus H. Jacq.

شمام كوز العسل

CucumismeloL. subsp. melo

Melon d’hiver
2٥,٠

11,2

Cucumis melo (L.) subsp. melo

السفرجل

var. inodorus H. Jacq
Cydonnia oblonga Mill.

Coing
٤٠,٠

12,1

الكاكي

Diospyros kaki Thunb.

Kaki
2٥,٠

6,٠

الكروبيري اﻷسود

Empetrum nigrum (L.)

Camarine noire
(1)

(–)

6,1

الزعرور الياباني

Eriobotrya japonica

Nèﬂe du Japon
2٥,٠

6,٠

كرز السورينام

Eugenia uniflora Rich.

Cerise de Suriname
2٥,٠

18,٠

التﲔ

Ficus carica (L.)

Figue
٤٠,٠

7,٥

الفراولة

Fragaria x. ananassa Duchense

Fraise

(Fragaria chiloensis Duchesne x
Fragaria virginiana Duchesne)

2٥,٠

17,٠

اﳉنيباب اﻷمريكي

Genipa americana

Genipap
ارقوزييه شبيه النبق )نبق
2٥,٠

(1)

(–)

Hippophae elaeguacae

(بحري
Argousier faux-nerprun

2٥,٠

6,٠

(ارقوزييه )غاسول رومي

Hippophae rhamnoides (L.)

Argousier
2٠,٠

11,2

الليتشيه

Litchi chinensis Sonn.

Litchi
٥٠,٠

٥,٠

طماطم

Lycopersicum esculentum (L.)

Tomate
2٥,٠

6,٥

كرز هندي )كرز جزر الهند
(الغربية
Acerolox (Cerise des
Antilles)

Malpighia sp. (Moc. & Sesse)

 هـ١٤٤٣  ذو القعدة عام١٥
 م٢٠٢٢  جوان سنة١٥

٤٠  العدد/ ية للجمهورّية اﳉزائرّية
ّ اﳉريدة الرسم
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(اﳌلحق اﻷول )تابع

اﶈتوى اﻷدنى
أو لب/لعصير و
%) نكتار الفواكه
( حجم/حجم
٥٠,٠

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

اﻻسـم النب ـاتي

الفواكه اﳌعاد تشكيلها
11,٥

التفاح

Malus domestica Borkh.

Pomme
2٥,٠

1٥,٤

التفاح البري
Pommetier

2٥,٠

13,٥

اﳌانجو

Malus prunifolia (Willd.)
Borkh. Malus sylvestris Mill.
Mangifera indica (L.)

Mangue
3٠,٠

(1)

(–)

توت العليق

Morus sp.

Mûre
اﳌوز
2٥,٠

21,٠

Banane

Musa species y compris M. acuminata et
M. paradisiaca mis à part les autres plantains

2٥,٠

(2)

12

فاكهة زهرة اﻵﻻم

Pasifloraedulis Sims. f. Edulus

Fruit de la passion

Passifloraedulis Sims. f.
Flavicarpa O. Def.

2٥,٠

18,٥

التمر

Phoenix dactylifera (L.)

Datte
٤٠,٠

11,٥

اﳌشمش

Prunus armeniaca (L.)

Abricot
2٥,٠

2٠,٠

الكرز اﳊلو

Prunus avium (L.)

Cerise
2٥,٠

1٤,٠

الكرز اﳊامض

Prunus cerasus (L.)

Cerise acide
2٥,٠

17,٠

الكرز شيري

Prunus cerasus (L.) cv. Stevnsbaer

Griotte
٥٠,٠

12,٠

البرقوق
Prune

2٥,٠

18,٥

البرقوق اﳌجفف
Pruneau

2٥,٠
٤٠,٠
٤٠,٠
2٥,٠

12,٠
1٠,٥
1٠,٥
6,٠

خوخ الكتش

Prunus domestica (L.) subsp. domestica
Prunus domestica L. subsp. domestica
Prunus domestica L. subsp. domes-

Quetsche

tica

النكتارين

Prunus persica (L.) Batsch var. Nu-

Nectarine

cipersica (Suckow) c. K. Schneid.

اﳋوخ

Prunus persica (L.) Batsch var. per-

Pêche

sica

اﳋوخ الشوكي
Prunelle

Prunus spinosa (L.)

٤٠  العدد/ ية للجمهورّية اﳉزائرّية
ّ اﳉريدة الرسم
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 هـ١٤٤٣  ذو القعدة عام١٥
 م٢٠٢٢  جوان سنة١٥

(اﳌلحق اﻷول )تابع
اﶈتوى اﻷدنى
أو لب/لعصير و
%) نكتار الفواكه
( حجم/حجم
2٥,٠

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

اﻻسـم النب ـاتي

الفواكه اﳌعاد تشكيلها
8,٥

اﳉوافة

Psidium guajava (L.)

Goyave
2٥,٠

12,٠

الرمان

Punica granatum ( L.)

Grenade
٤٠,٠

12,٠

الكمثرى أو اﻹجاص

Pyrus communis (L.)

Poire
3٠,٠

11,٠

الكشمش اﻷسود

Ribes nigrum (L.)

Cassis
3٠,٠

1٠,٠

الكشمش اﻷحمر

Ribes rubrum (L.)

Groseille rouge
3٠,٠

1٠,٠

الكشمش اﻷبيض

Ribes rubrum (L.)

Groseille blanche
3٠,٠

(1)

(–)

الزبيب اﻷحمر

Ribes uva-crispa

Groseille rouge
3٠,٠

7,٥

الزبيب الشائك

Ribes uva-crispa (L.)

Groseille à maquereaux
3٠,٠

(1)

(–)

الزبيب اﻷبيض

Ribes uva-crispa (L.)

Groseille blanche
٤٠,٠

(1)

(–)

ورد السياج

Rosa canina L.

« Cynorrhodon »
ثمر الورد
٤٠,٠

9,٠

Rosa sp. L.

Cynorrhodon / Églantier /
Rose de chien

3٠,٠

9,٠

ثمر العليق الشوكي

Rubus chamaemorus (L.)

Mûre des ronces
٤٠,٠

(1)

(–)

(ثمر العليق )توت
Mûre des ronces / Mûre
ثمر العليق البري )التوت

3٠,٠

9,٠

Rubus chamaemorus (L.)
Morushybrid
Rubus fruitcosus (L.)

(اﻷسود
Mûre sauvage

2٥,٠

1٠,٠

العليق الشوكي اﻷزرق )توت
Ronce bleue (الندى

Rubus hispidus (d'Amérique du
Nord) R. caesius (d'Europe)

توت العليق اﻷحمر
٤٠,٠

8,٠

Framboisier / Framboisier
d’Amérique / Framboise

Rubus idaeus (L.)
Rubus strigosus Michx.

(rouge )
2٥,٠

1٠,٥

توت اللوغان
Ronce-framboise

Rubus loganobaccus (L.) H. Bailey

 هـ١٤٤٣  ذو القعدة عام١٥
 م٢٠٢٢  جوان سنة١٥

٤٠  العدد/ ية للجمهورّية اﳉزائرّية
ّ اﳉريدة الرسم

26

(اﳌلحق اﻷول )تابع
اﶈتوى اﻷدنى
أو لب/لعصير و
%) نكتار الفواكه
( حجم/حجم
2٥,٠

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

اﻻسـم النب ـاتي

الفواكه اﳌعاد تشكيلها
11,1

توت العليق اﻷسود

Rubus occidentalis (L.)

Framboisier de Virginie
Framboise (noire)

توت بويسن
2٥,٠

1٠,٠

2٥,٠

1٠,٠

Ronce-framboise

Rubus ursinus Cham. &Schltdl

توت يونغ

Rubus vitifolius x Rubus idaeus

Mûre de Young

Rubus baileyanis
٥٠,٠

3٠,٠

1٠,٥

11,٠

 البلسان اﻷسود/البيلسان

Sambucus nigra (L.)

Sureau / Sureau noir

Sambucus canadensis.

ثمر عبير اﳊابلﲔ

Sorbus aucuparia (L.)

Sorbe

3٠,٠

(1)

(–)

ثمر الغبيراء

Sorbus domestica

Sorbier / Cormier

2٥,٠

1٠,٠

2٥,٠

9,٠

الكاجا
Caja

Spondia lutea (L.)

اﻷومبو
Spondias tuberosa Arruda ex Kost.
Umbu

ف لتحقيق
ٍ مستوى كا

13,٠

اﳊد اﻷدنى من

التمر الهندي

Tamarindusindica

Tamarin

٠,٥ اﳊموضة بـ
لب الكاكاو
٥٠,٠

1٤,٠

3٥,٠

9,٠

Cupuacu

Theobroma grandiflorum (L.)

3٠,٠

7,٥

التوت البري

Vaccinium macrocarpon Aiton

Pulpe de cacao

Theobroma cacao (L.)

الكبواكو

Airelle

Vaccinium oxycoccos (L.)

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق اﻷول )تابع(

اﻻسـم النب ـاتي

اﻻسم اﳌتداول للفاكهة

القيمة الدنيا للبريكس
للعصائر وعصائد
الفواكه اﳌعاد تشكيلها

)Vaccinium myrtillus (L.
)Vaccinium corymbosum (L.

اﶈتوى اﻷدنى
لعصير و/أو لب
نكتار الفواكه )%
حجم /حجم(

ثمر العنبية أوالتوت البري
اﻷوروبي

1٠,٠

٤٠,٠

Myrtilles

Vaccinium angustifolium
)Vaccinium vitis-idaea (L.

توت لينجون أو العنبية
اﳉبلية

1٠,٠

2٥,٠

Airelle rouge

Vitis vinifera (L.) ou ses hybrides,

العنب

ou Vitis labrusca ou ses hybrides

16,٠

٥٠,٠

Raisin

Pyrus pyrifolia

ناشي

11

)(-

)(1

Nashi

Opuntia ficus-indica

التﲔ الشوكي

1٤

)(-

)(1

Figue de barbarie

فواكه حامضة أخرى

مستوى كاف لتحقيق
اﳊد اﻷدنى من
اﳊموضة بـ ٠,٥

فواكه أخرى  :ﲢتوي عﲆ

2٥,٠

كمية كبيرة من اللب أو ذات
عطر قوي
فواكه أخرى  :قليلة
اﳊموضة ﲢتوي عﲆ كمية

٥٠,٠

قليلة من اللب أو ذات عطر
ضعيف أو متوسط

) : (1ﻻ توجد معطيات متوفرة حاليا .القيمة الدنيا لبريكس العصير اﳌعاد تشكيله هي قيمة بريكس العصير اﳌعصور
مباشرة من الفاكهة اﳌستخدمة للحصول عﲆ اﳌرّكز.
) : (2بعد تصحيح اﳊموضة ،حسب منهج ﲢديد اﳊموضة اﳌعايرة الكلية اﳌذكورة ﰲ التنظيم اﳌعمول به وﰲ حالة غيابه
طبقا للمواصفات الوطنية أو اﳌواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
) : (3اﳌقصود به هو “ماء جوز الهند” اﳌستخرج مباشرة من جوز الهند وليس اﳌضغوط من لب ثمرة جوز الهند.

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني
اﳌساعدات التكنولوجية  :التركيز اﻷقصى مطابق للممارسات اﳉيدة للتصنيع
الوظيفة

مﻼحظات

اﳌواد

عامل مضاد

بوﱄ ديميثيل اجيلوزان

للرغوة

Polydimethylexilosane

 1٠مليغرام  /لتر هو اﳊد اﻷقصى لبقايا اﳌادة اﳌسموح
بها ﰲ اﳌنتوج النهائي

صلصال ماص

 Argiles absorbantesصلصال تبييضي طبيعي أو منشط

رزين ماص

Résines absorbantes
 Charbon actifفقط من أصل نباتي

كربون منشط
البنتونايت

Bentonite

هيدروكسيد الكالسيوم

فقط ﰲ عصير العنب

Hydroxyde de calcium
السيليلوز

Cellulose

الشيتوسان

Chitosane

سيليس كولوئدال
تراب دياتومى
جيﻼتﲔ غذائية

Silice colloïdale
Terres à diatomées
 Gélatine alimentaireمن كوﻻجﲔ اﳉلد من مصدر حﻼل

رزين التبادل اﻷيوني
Résines échangeuses d’ions

ي ـ ـجب أن يست ـ ـع ـ ـمـ ـل مـ ـع أخـ ـذ بـ ـعﲔ اﻻعـ ـتـ ـبـ ـار قـ ـدرتـ ـه عﲆ

عوامل تنقية
عوامل تصفية

كاتيونات وأيونات

اﻻشتيكول

Ichtyocolle

التسبب باﳊساسية .عند انتقاله للمنتوج النهائي ،يجب
التصريح به عﲆ بطاقة البيانات ،طبقا للتنظيم اﳌعمول

مرسبات

به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك.
الكاولﲔ

Kaolin

البيرﻻيت

Perlite

بوليفينيل بوليبايروليدون
Polylvinylpolypyrrolidone
ي ـ ـجب أن يست ـ ـع ـ ـمـ ـل مـ ـع أخـ ـذ بـ ـعﲔ اﻻعـ ـتـ ـبـ ـار قـ ـدرتـ ـه عﲆ
كازيينات البوتاسيوم
Caséinate de potassium

التسبب باﳊساسية .عند انتقاله للمنتوج النهائي ،يجب
التصريح به عﲆ بطاقة البيانات ،طبقا للتنظيم اﳌعمول
به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك.

طرطرات البوتاسيوم
Tartrates de potassium

فقط ﰲ عصير العنب

كربونات الكالسيوم الترسبية

فقط ﰲ عصير العنب

Carbonates de calcium précipité
غﻼف بذرة اﻷرز

Balles de riz

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
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اﳌلحق الثاني )تابع(

الوظيفة

مﻼحظات

اﳌواد
السيليكاسول

Silicasol

كازيينات الصوديوم

ي ـ ـجب أن يست ـ ـع ـ ـمـ ـل مـ ـع أخـ ـذ بـ ـعﲔ اﻻعـ ـتـ ـبـ ـار قـ ـدرتـ ـه عﲆ
 Caséinate de sodiumالتسبب باﳊساسية .عند انتقاله للمنتوج النهائي ،يجب
التصريح به عﲆ بطاقة البيانات ،طبقا للتنظيم اﳌعمول

عوامل تنقية

به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك.

عوامل تصفية
مرسبات )تابع(

يستعمل فقط ﰲ عصير العنب

ثاني أوكسيد الكبريت
Anhydride sulfureux
التانﲔ
البروتﲔ النباتي

Tanin
 Protéines végétalesاﳌتأتية من القمح والبازﻻء والبطاطا

مستحضرات

البكتيناز

 Pectinaseلتجزئة البيكتﲔ

إنزيمية

البروتيناز

 Protéinasesلتجزئة البروتينات

من مصدر
حﻼل

)(1

 Amylasesلتجزئة النشاء

اﻷميﻼز

 Cellulasesاستعمال محدود لتسهيل عملية ﲤزيق غشاء اﳋلية

السيلوﻻز
اﻷزوت

غـ ـاز اﳊفظ

)(1

ﻻ يتجاوز  1٠مليغرام  /لتر كبقايا SO2

ثاني أوكسيد الكربون

 Azoteيمكن أيضا استعماله للحفظ عﲆ سبيل اﳌثال
Gaz carbonique

ﻻ ينجم عنها ﲤييع كﲇ للمنتوج وﻻ تؤثر بشكل
يمكن استخدام ﲢضيرات أنزيمية كمساعدات تكنولوجية بشرط أ ّ

حساس عﲆ اﶈتوى من السيليلوز ﰲ الفاكهة اﶈولة.

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية :
) .......................... – 1بدون تغيير(، ..................................

قرار مؤّرخ ﰲ  ١٠شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٣مارس
سنة  ،٢٠٢٢يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٨رمضان عام
 ١٤٤٠اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٢٣مـ ـايـ ـو س ـنـ ـ ـة  ٢٠١٩الذي يـ ـح ـ ـ ـّدد
القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة الوطنية لعﻼمة
اﳉودة.

) .......................... – 2بدون تغيير(،..................................
) .......................... – 3بدون تغيير( ، .................................
 – ٤كهينة أوجات ،ﳑثلة اﳌركز اﳉزائري ﳌراقبة النوعية

ـــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوج ـ ـب قـ ـرار مـ ـؤّرخ فـي  1٠شعـب ـان ع ـام  1٤٤3اﳌوافق
 13م ـارس سن ـة  ،2٠22يـعـ ـّدل الـق ـرار اﳌؤّرخ ﰲ  18رمضان
عام  1٤٤٠اﳌوافق  23مايو سنة  2٠19الذي يحّدد القائمة
اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة الوطنية لعﻼمة اﳉودة ،كما يأتي :

والرزم،
 – ٥أمينة بغوس ،ﳑثلة اﳌعهد الوطني اﳉزائري لﻸبحاث
الزراعية،
 – 6أم ـي ـرة بسط ـال ،ﳑث ـل ـة ال ـغ ـرف ـة اﳉزائ ـري ـة لـلـتـجـارة
والصناعة،

“ )........................................................بدون تغيير حتى(
بالنسبة للهيئات اﻹدارية العمومية :
 – 1مليكة فضيلة قريشي ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة،
رئيسة،
) ..........................................................بدون تغيير حتى(

 – 7سليم شلوي ،ﳑثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
واﳊرف،
 – 8مـحمد عيساوي ،ﳑثل جمعية حماية اﳌستهلكﲔ
)اﳌنظمة اﳉزائرية للدفاع عن اﳌستهلك “حمايتك“( “.

