العدد 0٦

اﻷحد  ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

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 021.54.35.12

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  021.54.35.06 :إﱃ 09

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.

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ

قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  3ذي القع ـ ـدة عام ١٤٤١
اﳌواف ـ ـق  ٢٥يوني ـ ـو سنـ ـ ـة  ،٢0٢0يتضمـ ـ ـن النظـ ـ ـام
التقنـ ـي اﳌتعلـ ـ ـق بخصائ ـ ـص بع ـ ـض أنـ ـ ـواع السك ـ ـ ـر
اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
––––––––––
إ ّ
ن وزير التجارة،
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤّرخ ﰲ أّول

25

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضـ ـ ـى الق ـ ـ ـ ـرار ال ـ ـ ـوزاري اﳌشتـ ـ ـ ـرك اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 2٠
ذي اﳊجة عام  1٤17اﳌوافق  27أبريل سنة  1997الذي يحدد
اﳌواصفات التقنية للسكر اﻷبيض،
– وﲟقتض ـ ـ ـى الق ـ ـ ـرار الـ ـ ـ ـوزاري اﳌشتـ ـ ـرك اﳌ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 2٠
ذي اﳊجة عام  1٤17اﳌوافق  27أبريل سنة  1997الذي يحدد
اﳌواصفات التقنية للسكر اﳌسحوق أو السكر اﳌرطّب،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28من اﳌرسوم

ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام 1٤26
اﳌوافق  6ديسمبر سنة  ،2٠٠٥اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص التقنية لبعض

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17شّوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

أنواع السكر اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
اﳌادة  : ٢تطبـ ـ ـق أحكـ ـ ـام هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ع ـ ـﲆ أن ـ ـواع السك ـ ـ ـر
اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري والتي حددت تسميات بيعها
وﳑيزاتها ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ٤
ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة
 28منه،

اﳌادة  : 3يمكـ ـ ـن إضافـ ـ ـة  %٥عـ ـ ـﲆ اﻷكثـ ـ ـر م ـن النشـ ـاء إﱃ
السكر اﳌسحوق والديكستروز اﳌسحوق إذا لم يستعمل
أي مضاد للتكتل.
اﳌادة  : ٤يجـ ـ ـب أن تك ـ ـون اﳊـ ـ ـدود القص ـ ـوى للملوثـ ـ ـات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي

للتنظيم اﳌعمول به وﰲ حالة عدم وجودها للمواصفات

يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٤-12اﳌؤّرخ ﰲ
 23جم ـ ـادى الثانيـ ـة ع ـ ـام  1٤33اﳌواف ـ ـق  1٥ماي ـ ـو سنـ ـة 2٠12
ال ـ ـذي يحـ ـدد ش ـ ـروط وكيفي ـات استعمـ ـال اﳌضاف ـات الغذائية
ﰲ اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ ٥
محّرم عام  1٤3٥اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠13الذي يحدد
الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1-1٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة و اﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  72-1٥اﳌؤّرخ ﰲ 21
رب ـي ـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤36اﳌوافـ ـق  11ف ـب ـرايـر سنـة 2٠1٥

اﳌسم ـ ـوح به ـ ـا ﰲ أنـ ـواع السكـ ـر ،موض ـ ـوع هـ ـذا الق ـرار ،مطابقة

ي ـجـ ـب أن ﻻ ت ـت ـج ـاوز اﳊدود ال ـقصوى ل ـل ـم ـع ـادن ال ـثـقـيـلـة
اﳌسموح بها ﰲ السكر اﻷبيض والسكر اﳌسحوق أو السكر
اﳌر ّ
طب اﳊدود اﻵتية :
الزرنيخ )1.............................(Asمغ/كغ،
النحاس )2..............................(Cuمغ/كغ،
الرصاص )٠,٥ ..........................(Pbمغ /كغ.
اﳌادة  : ٥يجب أن ﻻ تشكل أنواع السكر ،موضوع هذا
القرار ،أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ويجب أن تستجيب
للمتطلبات اﳌن ـ ـصـ ـ ـوص عليـ ـ ـها ﰲ التنـ ـ ـظيم اﳌعـ ـ ـمول بـ ـ ـه،
ﻻ سيـما تلك اﳌتعلـ ـ ـقة باﳌضـ ـ ـاف ـ ـات الغ ـ ـذائية وباﳌـ ـ ـلوثات
وباﳋصائص اﳌيكروبيولوجية واﻷشياء واللوازم اﳌوجهة
ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء
عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري.

واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية

اﳌادة  : ٦باﻹضافـ ـ ـة إﱃ البيانـ ـ ـات اﻹلزامي ـ ـة اﳌنص ـ ـوص

م ـ ـن اﻷمـ ـ ـراض غ ـ ـير اﳌت ـ ـن ـ ـقلة ومك ـ ـ ـافح ـ ـ ـتها ،وﲢ ـ ـ ـديد مـ ـهام ـ ـ ـ ـها

عليه ـ ـا ﰲ التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول بـ ـه اﳌتعلـ ـق بإعـ ـﻼم اﳌستهلك،

وتنظيمها وسيرها،

يجب أن يتضمن وسم أنواع السكر :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

– وصف "أبيض" بالنسبة للسكر السائل والسكر السائل

– تسمية البيع ﻷنواع السكر مطابقة لتلك اﶈددة ﰲ

اﳌستقلـ ـ ـب وش ـ ـ ـراب السكـ ـ ـر اﳌستقل ـ ـ ـ ـب التـ ـي تتوف ـ ـر فيهـ ـ ـ ـم

اﳌلحق بهذا القرار،
– تسميات البيع " سكر أبيض" و" سكر أبيض مكرر"،

اﳌميزات اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.

"سكر نصف أبيض" و" سكر أبيض نباتي أو سكر مصنع

اﳌادة  : ٧تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ

" متبوعة ،عند اﻻقتضاء وحسب اﳊالة ،بالوصف " قطع"

ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  1٤17اﳌوافق  27أبريل سنة  1997الذي
يحدد اﳌواصفات التقنية للسكر اﻷبيض والقرار الوزاري

أو "قالب"،
– صنف "السكر اﻷبيض" اﳌعّبر عنه حسب اﳌميزات )أ(
أو )ب( اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار،

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  1٤17اﳌوافق 27
أب ـري ـل سن ـة  1997ال ـذي ي ـحـدد اﳌواصفـات الـتـقـنـيـة لـلسكـر
اﳌسحوق أو السكر اﳌرطب.

– وجود النشاء وتركيزه،

اﳌادة  : ٨تسري أحكام هذا القرار بعد سنة ) (1واحدة من

– تسم ـي ـة ال ـبـيـع "ديـكستـروز مسحـوق" أو"ديـكستـروز

نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌادة  : ٩ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

رطب" متبوعة بإشارة لديكستروز منزوع اﳌاء والدكستروز

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

أحادي هيدرات أو كليهما حسب اﳊالة،

حّرر باﳉزائر ﰲ  3ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  2٥يونيو

– وصف يوضح اﳋاصية اﳌرتبطة بالفركتوز ،عندما

سنة .2٠2٠

يحتوي شراب الغلوكوز عﲆ أكثر من  %٥من الفركتوز،
– مقدار القيمة اﳉافة والسكر اﳌستقلب بالنسبة للسكر
السائل اﳌستقلب والسكر السائل اﳌستقلب وشراب السكر
اﳌستقلب،

وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

وزير الفﻼحة والتنمية

وزير الصحة والسكان

الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

– وصف "مبلور" بالنسبة لشراب السكر اﳌستقلب الذي
يحتوي عﲆ بلورات ﰲ اﶈلول،
اﳌلحق

تسميات البيع وﳑيزات أنواع السكر
تسمية البيع

اﳌميزات

سكر أبيض

السكروز اﳌنقى واﳌبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق ،ويستجيب

صنف )أ(

للمميزات اﻵتية :
 قدرة الدوران عﲆ اﻷقل ،99,7 °Z : -رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠٤ :ك/ك

)،(1

 كمية السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠٤ :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  % ٠,1 :ك/ك)*(، -اللون عﲆ اﻷكثر  6٠ :وحدة ICUMSA

)(2

سكر أبيض

السكروز اﳌنقى واﳌبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق ،ويستجيب

صنف )ب(

للمميزات اﻵتية :
 قدرة الدوران عﲆ اﻷقل ،99,7 °Z : رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك، كمية السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك)*(، -اللون عﲆ اﻷكثر 1٠٠ :وحدة .ICUMSA

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م
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اﳌلحق )تابع(

تسمية البيع

اﳌميزات

السكروز اﳌنقى واﳌبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق ،ويستجيب
للمميزات اﻵتية :
 قدرة الدوران عﲆ اﻷقل ،99,7 Z° :سكر أبيض مكرر

 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠27 :ك/ك، كمية السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠٤ :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠6 :ك/ك)*(، اللون عﲆ اﻷكثر  ٤٥ :وحدة .ICUMSAالسكروز اﳌنقى واﳌبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق ،ويستجيب

سكر نصف أبيض

للمميزات اﻵتية :
 قدرة الدوران عﲆ اﻷقل 99,٥ Z° : كمية السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر  % ٠,1 :ك/كخسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  %٠,1 :ك/كالسكروز اﳌنقى واﳌبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق ،ويستجيب
للمميزات اﻵتية :
 -قدرة الدوران عﲆ اﻷقل ،99,٥ Z°,

سكر نباتي أو سكر مصنع

 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك، كمية السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر % ٠,1 :ك/ك)*(، اللون عﲆ اﻷكثر  1٥٠ :وحدة ICUMSAسكر أبيض مسحوق بدقة سواء أضيف أو لم يضف له مضاد التكتل ،ويستجيب
للمميزات اﻵتية :
 -قدرة الدوران عﲆ اﻷقل ، 99,7 Z° :

سكر مسحوق أو سكر مرطب

 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠٤ :ك/ك، قيمة السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷكثر  % ٠,٠٤ :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  % ٠,1 :ك/ك)*(، اللون عﲆ اﻷكثر  6٠ :وحدة .ICUMSAسكر رطب منقى ناعم اﳊبيبات وأبيض اللون ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 -محتوى من السكروز والسكر اﳌستقلب  :ﻻ يقل عن  %97ك/ك،

سكر أبيض ناعم

 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  % ٠,2 :ك/ك ، قيمة السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷقل  % ٠,3 :ك/ك وعﲆ اﻷكثر  %12ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  % 3 :ك/ك، -اللون عﲆ اﻷكثر  6٠ :وحدة .ICUMSA

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق )تابع(

تسمية البيع

اﳌميزات

سكـ ـر رطب م ـن ـق ـى ن ـاع ـم اﳊب ـي ـب ـات ال ـذي ي ـت ـراوح ل ـون ـه بﲔ ال ـب ـني ال ـف ـاﰌ إﱃ ال ـداك ـن،
ويستجيب للمميزات اﻵتية :
سكر بني ناعم

 محتوى السكروز والسكر اﳌستقلب  :ﻻ يقل عن  %88ك/ك، قيمة السكر اﳌستقلب عﲆ اﻷقل  %12 :ك/ك، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  %٤,٥ :ك/ك، -رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %3,٥ :ك/ك.

د -غلوكوز منقى ومبلور بدون ماء التبلور ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
ديكستروز منزوع اﳌاء

 د -غلوكوز عﲆ اﻷقل  %99,٥ك/ك عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة، محتوى إجماﱄ للمادة الصلبة عﲆ اﻷقل  %98ك/ك، -رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %٠,2٥ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.

د-غلوكوز منقى ومبلور ويحتوي عﲆ جزيئة واحدة من مياه التبلور ،ويستجيب
للمميزات اﻵتية :
 د-غلوكوز عﲆ اﻷقل  %99,٥ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة،ديكستروز أحادي هيدرات
 محتوى إجماﱄ للمادة الصلبة عﲆ اﻷقل  %9٠ك/ك، -رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %٠,2٥ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.

ديكستروز مسحوق أو

ديكستروز منزوع اﳌاء أو ديكستروز أحادي هيدرات أو خليط من اﻹثنﲔ ومسحوق

ديكستروز مرطب

بدقة مع أو بدون إضافة ﳌضادات التكتل وبقيمة للرماد الكبريتي ﻻ تتجاوز %٠,2٥
ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.

مـ ـح ـل ـول م ـائي م ـن ـق ـى وم ـرك ـز م ـن السك ـاري ـد اﳌغ ـذي اﳌت ـحصل ع ـل ـي ـه م ـن ال ـنشاء و/أو
شراب الغلوكوز

اﻷنولﲔ ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 مكافئ الديكستروز )معبر عنه عﲆ شكل د -غلوكوز عﲆ أساس الوزن اﳉاف( %2٠ك/ك عﲆ اﻷقل،
 اﳌواد الصلبة اﻹجمالية  %7٠ك/ك عﲆ اﻷقل، -رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %1ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
تسمية البيع

اﳌميزات
شراب الغلوكوز الذي سحب منه اﳌاء بشكل جزئي للحصول عﲆ محتوى إجماﱄ
للمواد الصلبة اﻹجمالية ﻻ يقل عن  % 93ك/ك ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 -مكافئ الديكستروز ) معبر عنه عﲆ شكل د-غلوكوز عﲆ أساس الوزن اﳉاف( %2٠

شراب الغلوكوز اﳌجفف

ك/ك عﲆ اﻷقل،
 -رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %1ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.

مكون طبيعي للحليب متحصل عليه عادة من مصل اللﱭ ويحتوى عﲆ اﻷقل %99
ك/ك من الﻼكتوز منزوع اﳌاء أو أحادي الهيدرات أو يكون خليطا من الشكلﲔ ،ويجب
ﻻكتوز

أن يستجيب للمميزات اﻵتية :
 رماد كبريتي عﲆ اﻷكثر  %٠,3ك/ك من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  %6ك/ك، -يجب أن يكون  pHبﲔ .7,٠ - ٤,٥

د-فروكتوز منقى ومبلور ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 محتوى الفركتوز عﲆ اﻷقل  % 98ك/ك،فروكتوز أو ليفولوز

 محتوى الغلوكوز عﲆ اﻷكثر  %٠,٥ك/ك ، خسارة عند التجفيف عﲆ اﻷكثر  %٠,٥ك/ك ، رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  %٠,1ك/ك ، اللون عﲆ اﻷكثر  3٠وحدة ،ICUMSA -يجب أن يكون  pHبﲔ.7,٠ - ٤,٥

سكروز منقى جزئيا تتم بلورته من عصير قصب السكر اﳌنقى جزئيا بدون تنقية
سكر القصب اﳋام

ﻻحقة ولكن يمكن إخضاعه لعملية طرد مركزي أو ﲡفيفه والذي يتميز ببلورات
السكروز اﳌغطاة بطبقة من موﻻس قصب السكر.

محلول مائي للسكروز ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل  %62من الوزن، نسبة السكر اﳌستقلب )حاصل من الفركتوز والديكستروز  ( ٠,2 ± 1,٠ :وليس أكثرمن  %3من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة،
سكر سائل

 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  %٠,1من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة، التلوين ﰲ محلول عﲆ أكثر  ٤٥وحدة .ICUMSAالوصف "أبيض" مخصص للسكر السائل الذي تلوينه ﰲ محلول ﻻ يتجاوز  2٥وحدة
.ICUMSA

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق )تابع(
تسمية البيع

اﳌميزات
محلول مائي للسكروز اﳌستقلب جزئيا بالتحلل اﳌائي حيث ﻻ تكون فيه نسبة
السكر اﳌستقلب هي الغالبة ،ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 -اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل  %62من الوزن،

سكر سائل مستقلب

 نسبة السكر اﳌستقلب )حاصل من الفركتوز والديكستروز  (٠,1 ± 1,٠ :أكثر من %3لكن ليس أكثر من  %٥٠من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة،
 رماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  %٠,٤من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.الوصف "أبيض" اﳌخصص للسكر السائل اﳌستقلب الذي تكون فيه :
 نسبة الرماد ﻻ تتجاوز ،%٠,1 -التلوين ﰲ اﶈلول ﻻ يتجاوز  2٥وحدة .ICUMSA

شراب السكر اﳌستقلب

محلول مائي ،ﳑكن أن يكون مبلور ،للسكروز اﳌستقلب جزئيا بالتحليل اﳌائي،
ويستجيب للمميزات اﻵتية :
 اﳌادة اﳉافة ﻻ يجب أن تقل عن  %62من الوزن، قيمة السكر اﳌستقلب )حاصل الفركتوز بالنسبة للديكستروز  (٠,1 ± 1,٠ :ويجب أنيكون أكثر من  %٥٠من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة،
 الرماد اﻹصاﱄ عﲆ اﻷكثر  %٠,٤من الوزن عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة.الوصف "أبيض" مخصص لشراب السكر اﳌستقلب الذي تكون فيه :
 نسبة الرماد ﻻ تتجاوز،% ٠,1 -التلوين ﰲ اﶈلول ﻻ يتجاوز  2٥وحدة .ICUMSA

) (١ك/ك  :كتلة/كتلة
) : ICUMSA (٢اللجنة الدولية لتوحيد مناهج ﲢليل السكر.
)*( ﻻ يطبق عﲆ السكر اﻷبيض عﲆ شكل قالب أو قطع ،أو السكر اﳌسحوق أو السكر اﳌرطب الذي أضيف له النشاء.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـرك م ـ ـؤّرخ ﰲ  3ذي القع ـ ـدة عـ ـام ١٤٤١
اﳌوافق  ٢٥يوني ـو سن ـة  ،٢0٢0يتضمن النظام التقن ـي
اﳌتعلـ ـ ـ ـ ـ ـق بخص ـ ـ ـائـ ـ ـ ـص اﳌ ـ ـ ـربـ ـ ـى والهـ ـ ـ ـﻼم واﳌـ ـ ـرمـ ـ ـﻼد
واﳌنتوجات اﳌماثلة اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17شـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمبـ ـر سن ـ ـة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنف ـي ـذي رق ـم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ٤
ذي القع ـدة ع ـام  1٤26اﳌواف ـق  6ديسمب ـر سنـة  2٠٠٥واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيما اﳌادة 28

ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤّرخ ﰲ 2٥
ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق 21نوفمبر سنة  2٠11الذي يحدد
صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  21٤-12اﳌ ـؤّرخ ﰲ 23
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

يحدد شـ ـ ـروط وكيفيـ ـات استعم ـ ـال اﳌضـ ـافـ ـات الغذائيـ ـة ﰲ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌ ـ ـواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،

جمـ ـادى الثانيـ ـة عـ ـام  1٤33اﳌـ ـوافـ ـق  1٥ماي ـو سنـة  2٠12ال ـ ـذي

