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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.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 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

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ ٥
مـ ـحرم عـ ـام  1٤3٥اﳌوافـ ـق  9نوفمبـ ـر سن ـة  2٠13الذي يحدد
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– اﳌنتوجات التي استبدلت فيها اﳌواد الغذائية التي
ﲤنح الذوق اﳊلو ،كليا أو جزئيا ،ﲟحليات.

الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،

اﳌادة  : ٤يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1-1٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي

– فاكهة  :الفواكـ ـه واﳋضـ ـر اﳌعروف ـة إما طازجـ ـة أو مجم ـدة

يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،

أو معلبـ ـة أو مجففـ ـة أو مركـ ـزة أو معاﳉ ـة بطريقـ ـة أخـ ـ ـرى أو
محفوظـ ـة .ويجـ ـب أن تك ـون ه ـذه الفواكـ ـه سليم ـة ،ﰲ حالـة جيـدة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  72-1٥اﳌؤّرخ ﰲ 21
ربيع الثاني عام  1٤36اﳌوافق  11فبراير سنة  2٠1٥واﳌتضمن

يتم ﲡريدها من أي جزء من أجزائها إﻻ التي نزعت بالتشذيب

إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية من اﻷمراض

والفرز وأي معاﳉة ﻹزالة البقع و الكدمات والقلنسوات واﳉدع

غير اﳌتنقلة ومكافحتها ،وﲢديد مهامها و تنظيمها و سيرها،

والنواة )البذور( و التي يمكن أن تكون مقشرة أو ﻻ،

ونظيفة وبدرجة من نضوج مﻼئمة وخالية من أي تدهور ولم

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد

سيقـ ـان الراونـ ـد واﳉـ ـزر والبطاطـ ـ ـس اﳊلـ ـوة واﳋي ـار والقـ ـ ـرع

صﻼحيات وزير الفﻼحة و التنمية الريفية،

والبطيخ والبطيخ اﻷحمر واﳉذور الصاﳊة لﻸكل من نباتات

يقّررون ما يأتي :

تعتبر ﳑاثلة للفواكه ،الطماطم واﻷجزاء الصاﳊة لﻸكل من

الزنجبيل ،ﰲ حالة محفوظة أو طازجة.
– فاكهة ذات قشرة  :الفاكهـ ـة اﳉـافـ ـة أو الل ـ ـ ـوز اﶈاطـ ـ ـة

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيـ ـق ـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  28مـ ـ ـن اﳌـ ـرس ـ ـ ـوم

بقشرة خشبية أو أغلفة صلبة والتي تكون عادة مغطاة بغﻼف

التنفيذي رقم  ٤6٤-٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق

خارجـي سميك أو ﳊمي أو ليفي والتي يتم نزعه أثناء اﳉني،

 6ديسمب ـر سن ـة  ،2٠٠٥اﳌ ـعّدل واﳌتّمم واﳌذك ـور أعـﻼه ،يهـدف

مث ـل الكستن ـاء والبنـدق وج ـوز الهنـد واللوز والفستق واﳉوز،

هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار إﱃ ﲢديـ ـ ـد اﳋص ـائـ ـص التقني ـ ـة للمربـ ـى والهـ ـ ـﻼم

الخ...

واﳌرمﻼد واﳌنتوجات اﳌماثلة اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
اﳌادة  : ٢تطبق أحكام هذا القرار عﲆ :
– اﳌربى،
– اﳌربى الرفيع،
– الهﻼم،

– لب الفاكهة  :اﳉزء الصالح لﻸكل من الفاكهة الكاملة ومن
اﳌمكن أن تكون مقشرة أو منزوعة البذور ،ويمكن أن يقطّع
هذا اﳉزء الصالح لﻸكل إﱃ قطع أو يسحق دون أن يحول إﱃ
عصيدة.
– عصيدة الفاكهة  :اﳉزء الصالح لﻸكل من الفاكهة الكاملة،
مقشرة أو منزوعة البذور ،عند اﻻقتضاء ،ومحول إﱃ عصيدة
عن طريق الغربلة أو عملية أخرى ﳑاثلة.

– الهﻼم الرفيع،

– مستخلص مائي للفواكه  :اﳌستخلص اﳌائي للفواكه

– مرمﻼد اﳊمضيات،

الذي يحتوي عﲆ جميع اﳌكونات الغذائية القابلة للذوبان ﰲ

– مرمﻼد معد أساسا من فواكه أخرى غير اﳊمضيات،

اﳌـ ـاء للفواكـ ـه اﳌعنيـ ـة مـ ـع اﻷخـ ـذ بعـ ـﲔ اﻻعتبـ ـار اﳌكون ـات التي
ﻻ يمكن ﲡنب فقدانها حسب الطرق اﳊسنة للصنع.

– اﳌرمﻼد الهﻼمية،

– بتﻼت الزهور  :بت ـﻼت الزهور صاﳊة لﻸكل وسليمة

– اﳌنتوجات اﳌماثلة.

وخاليـ ـ ـة مـ ـ ـن أي تغييـ ـ ـر ومنظف ـ ـة ومقلص ـ ـة ومجففـ ـ ـة لصنع

اﳌادة  : 3تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار :

بتﻼت مسكرة.

– اﳌنتوجـ ـات اﳌوجهـ ـة لتحوي ـل ﻻح ـق مثـ ـل تلك اﳌوجهـ ـة
لتصنيع منتوجات مخبزية رفيعة أو اﳊلويات أو البسكويت،

– مستخلصات مائية من بتﻼت الزهور :مستخلصات
مائي ـة م ـن بتـ ـﻼت الزه ـور التي ﲢت ـوي ع ـﲆ جميـع اﳌكونات
القابلة للذوبان ﰲ اﳌاء من بتﻼت الزهور اﳌستعملة مع اﻷخذ

– اﳌنتوجـ ـات اﳌوجهـ ـة بشكـ ـل واض ـح ﻷغـ ـراض اﳊمي ـة أو
منتوجات اﳊمية،
– اﳌنتوج ـ ـات ذات نس ـ ـبـ ـة السـ ـ ـك ـ ـر منخفـ ـض أو أن يكـ ـ ـون
محتوى السكر فيها قليل جدا،

بعﲔ اﻻعت ـبار اﳌكون ـات التـي ﻻ يمك ـن ﲡن ـب فقدانه ـا حسب
الطرق اﳊسنة للصنع.
– قشور اﳊمضيات  :قشور اﳊمضيات اﳌنظفة منزوعة
أو غير منزوعة الغﻼف الداخﲇ.
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– غـ ـ ـ ـﻼف داخ ـ ـﲇ للحم ـ ـضي ـ ـ ـات  :لب الفاكهة الذي غالبا

اﳌستهـلك ويجب أن تستجـيب للمتطلبـ ـ ـات اﳌنصوص عليها

ما يكون منقسما إﱃ أجزاء وأرباع ﲢتوي العصير والبذور.

ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،ﻻسيمـ ـا تلك اﳌتعلق ـة باﳌضافـات

– اﳌنتوجات اﳌماثلة  :كـ ـ ـريمـ ـة الكستنـ ـاء وكريمـ ـة مـ ـ ـن

الغذائية واﳌلوثات واﳋصائص اﳌيكروبيولوجية واﻷشياء

فاكهـ ـة أخ ـرى ذات القش ـرة وكريم ـة البرقـ ـوق وبت ـﻼت مسك ـرة
ومسكر الفواكه اﳌسكرة وزبيب الفواكه.
اﳌادة  : ٥ﲢـ ـدد تسميـ ـات البي ـع وﳑيـزات اﳌربى والهﻼم
واﳌرمﻼد واﳌنتوجات اﳌماثلة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.
اﳌادة  : ٦ﲢ ـ ـدد كمي ـ ـة اﳌـ ـادة اﳉافـ ـة القابلـ ـة للذوب ـان ﰲ
اﳌنتوجات اﻵتية ،كما يأتي :

واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة والنظافة
الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري.
اﳌادة  : ١١زيـ ـادة ع ـ ـﲆ البيانـ ـ ـات اﻹلزاميـ ـة اﳌنصـ ـ ـ ـوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك،
يجب أن يتضمن وسم اﳌنتوجات موضوع هذا القرار :
 (1تسميـ ـة بي ـع اﳌنت ـوج اﶈ ـددة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا
الق ـ ـرار وتتمـ ـم باﻹش ـ ـارة إﱃ الفاكه ـ ـة أو الفواك ـ ـه اﳌستعملـ ـ ـة

– اﳌربى واﳌربى الرفيع والهﻼم والهﻼم الرفيع واﳌرمﻼد

حسب الترتيب التنازﱄ لوزن اﳌواد اﻷولية اﳌستعملة.

واﳌرمﻼد الهﻼمية %٥٥ ،عﲆ اﻷقل،
إﻻ أنه ،بالنسبة للمنتوجات اﶈضرة من ثﻼث فواكه أو
– اﳌرمﻼد اﶈضر أساسا من فواكه أخرى غير اﳊمضيات،
 %6٥عﲆ اﻷقل،
– ك ـ ـري ـ ـمة الف ـ ـواكه ذات القشـ ـ ـ ـ ـرة غـ ـ ـير كريمة الكستناء،
 %7٥عﲆ اﻷقل،
– كريمة الكستناء وكريمة البرقوق والبتﻼت اﳌسكرة
ومسكر الفواكه اﳌسكرة ودبس الفواكه %6٠ ،عﲆ اﻷقل.

أكثر ،يمكن استبدال اﻹشارة إﱃ الفواكه اﳌستعملة بالبيان :
“عدة فواكه” أو ببيان ﳑاثل أو ببيان عدد الفواكه اﳌستعملة.
 (2اﻹشارة لكمية الفاكهة اﳌستعملة ببيان “حضر بـ س غرام
م ـن الفواك ـه لكـ ـل  1٠٠غـ ـرام أو بالنسبـ ـة اﳌئويـ ـة مـ ـن اﳌنت ـوج
النهائـ ـ ـي” ،عـ ـنـ ـد اﻻقتضـ ـاء ،بـ ـعـ ـ ـد خصـ ـم وزن اﳌـ ـاء اﳌستعمـ ـ ـل
لتحضير اﳌستخلصات اﳌائية،

اﳌادة  : ٧اﳌواد الغذائية التي تعطي الذوق اﳊلو اﳌرخص

 (3اﻹشارة للكمية اﻹجمالية للسكر ببيان” الكمية اﻹجمالية

استع ـ ـمـ ـالها لتحـ ـض ـير اﳌـ ـربى والهﻼم واﳌرمﻼد واﳌنتوجات

للسكر :س غرام لكل  1٠٠غرام أو بالنسبة اﳌئوية من اﳌنتوج

اﳌماثلة هي :

النهائـي” ويم ـثل الرق ـم اﳌشار إليه قيمة اﻻنكس ـار للمنتـوج

* السكر اﳌوجه لﻼستهﻼك البشري،

النهائ ـي واﶈـ ـددة عن ـ ـد  2٠درج ـة مئويـة م ـع تقب ـل زيـ ـادة أو
نقصان  3درجات انكسار.

* السكر اﳌستخلص من الفواكه،
يجـ ـب أن تظهـ ـ ـر البيان ـ ـات اﳌذك ـ ـ ـورة ﰲ النقطت ـ ـﲔ  2و3
* شراب الفركتوز،
* السكر البني.

أع ـ ـﻼه ،ﰲ نفـ ـس اﳌجـال البصري الرئيسي مع تسمية البيع
بطريقة مرئية ومقروءة بوضوح.

اﳌادة  : ٨يم ـ ـكن أن تخضع الفواكه ولب الفواكه وعصيدة

اﳌادة  : ١٢يج ـ ـب عـ ـﲆ اﳌتدخلـ ـﲔ اﳌعنـ ـيﲔ أن يمتثلـ ـوا

الفواك ـ ـ ـه واﳌستخلص ـ ـات اﳌائيـ ـ ـة من الفاكه ـ ـة للمعاﳉ ـ ـات

ﻷحكـ ـام هـ ـذا الق ـرار فـي أج ـل سنة ) (1ابـتـداء مـن تـاريخ نـشـره

اﻵتية :

ﰲ اﳉريدة الرسمية.

– اﳌعاﳉة باﳊرارة أو بالبرودة،
– التجفيف بالتجميد،
– التركيز بالقدر اﳌمكن تقنيا.
يمكن أن يخضع اﳌشمش والبرقوق اﳌوجهﲔ لصناعة

اﳌادة  : ١3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
ح ـ ـّرر باﳉزائـ ـ ـر ﰲ  3ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق 2٥
يونيو سنة .2٠2٠

اﳌربى للمعاﳉات بالتجفيف غير التجفيف بالتجميد.
يمكن أن ﲢفظ قشور اﳊمضيات ﰲ اﳌاء اﳌملح.
يمكن أن يجفف الزنجبيل أو يحفظ ﰲ شراب.

وزي ـر التجارة

وزي ـر الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

اﳌادة  : ٩يمكن إضافة اﳌكونات اﶈددة ﰲ اﳌلحق الثاني
بهذا القرار للمنتوجات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه.
ﻻ يشك ـ ـ ـل اﳌـ ـ ـربـ ـ ـى والهـ ـ ـ ـﻼم واﳌـ ـرمـ ـ ـ ـﻼد
اﳌادة  : ١0يجـ ـ ـ ـب أ ّ
واﳌنتوجات اﳌماثلة ،موضوع هذا القرار ،أي خطر عﲆ صحة

وزيـ ـر الفﻼحة والتنمية

وزي ـر الصحة والسكان

الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م
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اﳌلحق اﻷول
تسميات البيع وﳑيزات اﳌربى والهﻼم واﳌرمﻼد واﳌنتوجات اﳌماثلة
اﳉدول  : ١تسميات البيع وخصائص اﳌربى والهﻼم واﳌرمﻼد.
تسميات البيع

اﳌميزات
منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير
مركـ ـزة لفاكهـ ـة أو عـ ـدة أنـ ـواع م ـن الفواكـ ـه ﳑزوج ـة م ـع م ـواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو مع أو بدون
إضافة اﳌاء إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.
إﻻ أّنه يمكن إنتاج مربى اﳊمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إﱃ شرائط و/أو إﱃ شرائح.
ﻻ تكون كمية مكون الفاكهة اﳌستعمل اﳌعبر عنها بالنسبة اﳌائوية للمنتوج النهائي أقل
يجب أ ّ
من  % 3٥بصفة عامة ،باستثناء الفواكه اﻵتية :
  % 2٥بالنسبة للكشمش واﳌانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش اﻷحمر والبيساب وثمرةالورد والكورم والنبق،

اﳌربى *

  % 2٠بالنسبة للقشطة الشائكة و التوت البري،  % 16بالنسبة لتفاح الكاجو،  % 1٥بالنسبة للموز والسومبيداك واﳉوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،  % 1٥ -% 11بالنسبة للزنجبيل،  % 1٠بالنسبة للدوريان،  % 6بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.ﰲ حالة مربى عنب ﻻبروسكا ،فإنه عند إضافة عصير العنب وعصير العنب اﳌركز كمكونﲔ
اختياريﲔ ،يمكن اعتبارهما جزًءا من نسبة الفاكهة اﶈددة ﰲ هذا القرار.

منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير مركزة
لفاكهة أو عدة أنواع من الفواكه ﳑزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو مع أو بدون إضافة اﳌاء إﱃ
غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.
إﻻ أنه يمكن إنتاج اﳌربى الرفيع للحمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إﱃ شرائط و/أو إﱃ شرائح.
ﻻ تكون كمية مكّون الفاكهة اﳌستعمل اﳌعبر عنها بالنسبة اﳌائوية للمنتوج النهائي أقل
يجب أ ّ
من  %٤٥بصفة عامة باستثناء الفواكه اﻵتية :
اﳌربى الرفيع *

  %3٥بالنسبة للكشمش واﳌانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش اﻷحمر والبيساب وثمرةالورد والكورم وفواكه النبق والسينورودون،
  %3٠بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،  %2٥بالنسبة للزنجبيل واﳌوز والسومبيداك واﳉوافة ،ثمار الكاكاي والسابوتي،  %23بالنسبة لتفاح الكاجو،  %2٠بالنسبة للدوريان،  %1٠بالنسبة للتمر الهندي،  %8بالنسبة لفاكهة العاطفة وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.ﻻ يمكن مزج الفواكه اﻵتية  :التفاح واﻹجاص والبرقوق ذو نواة ملتصقة والبطيخ والبطيخ اﻷحمر
والعنب واليقطﲔ واﳋيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة اﳌربى الرفيع.

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

اﳌلحق اﻷول /اﳉدول ) ١تابع(

تسميات البيع

اﳌميزات
منتوج محضر من عصير و/أو من اﳌستخلصات اﳌائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ﳑزوجة مع
مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو مع أو بدون إضافة اﳌاء إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام هﻼمي شبه
صلب.
ﻻ تكون كمية العصير و/أو اﳌستخلص اﳌائي اﳌستعمل لصناعة الهﻼم أقل من  %3٥من
يجب أ ّ
اﳌنتوج النهائي بصفة عامة ،باستثناء الفواكه اﻵتية :
  % 2٥بالنسبة للكشمش واﳌانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش اﻷحمر والبيساب وثمرةالورد والكورم وفواكه النبق،

الهﻼم *

  % 2٠بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،  % 16بالنسبة لتفاح الكاجو،  % 1٥بالنسبة للموز والسومبيداك واﳉوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،  % 1٥ -% 11بالنسبة للزنجبيل،  % 1٠بالنسبة للدوريان،  % 6بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.ﲢسب هذه الكميات اﳌستعملة لصناعة الهﻼم بعد خصم وزن اﳌاء اﳌستخدم ﰲ ﲢضير اﳌستخلصات
اﳌائية.

منتوج محضر من عصير و/أو من اﳌستخلصات اﳌائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ﳑزوجة مع
مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو مع أو بدون إضافة اﳌاء إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام هﻼمي شبه
صلب.
ﻻ تكون كمية العصير و/أو اﳌستخلص اﳌائي اﳌستعمل لصناعة الهﻼم الرفيع أقل من %٥٤
يجب أ ّ
من اﳌنتوج النهائي بصفة عامة ،باستثناء الفواكه اﻵتية :
  %3٥بالنسبة للكشمش واﳌانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش اﻷحمر والبيساب وثمرة الوردوالكورم وفواكه النبق والسينورودون وثمار الغبيراء،
الهﻼم الرفيع *

  %3٠بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،  %2٥بالنسبة للزنجبيل واﳌوز والسومبيداك واﳉوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،  %23بالنسبة لتفاح الكاجو والكاجو،  %2٠بالنسبة للدوريان،  %1٠بالنسبة للتمر الهندي،  %8بالنسبة لفاكهة العاطفة و فواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.ﲢسب هذه الكميات اﳌستعملة لصناعة الهﻼم الرفيع بعد خصم وزن اﳌاء اﳌستخدم ﰲ ﲢضير
اﳌستخلصات اﳌائية.
ﻻ يمك ـ ـن مـ ـزج الفواكـ ـه اﻵتية  :التفاح واﻹجـاص والبرقـوق ذو النواة اﳌلتصق ـ ـة والبطيـ ـخ والبطي ـ ـخ
اﻷحمر والعنب واليقطﲔ واﳋيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة الهﻼم الرفيع.

 ١0جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٤جانفي سنة  ٢0٢١م
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اﳌلحق اﻷول /اﳉدول ) ١تابع(

تسميات البيع

اﳌميزات
منتوج محضر من فاكهة حمضية واحدة أو أكثر إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم .ويمكن أن

مرمﻼد
أو مرمﻼد
اﳊمضيات

يحضر من مكون أو أكثر من اﳌكونات اﻵتية  :فواكه كاملة أو قطع من فواكه مقشرة كليا أو جزئيا
ولب وعصيدة أو عصير ومستخلصات مائية وقشرة ﳑزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو
مع أو بدون إضافة اﳌاء.
يجب أن تكون كمية اﳌكون اﶈصل عليه من اﳊمضيات ،اﳌستعمل لصناعة 1٠٠غ من اﳌنتوج
النهائي :
 % 2٠ -حيث  %7,٥منها عﲆ اﻷقل آتية من الغﻼف الداخﲇ للحمضيات.

مرمﻼد “س”

منتوج محضر من طهي الفاكهة كاملة أو قطع أو مهروسة مع إضافة مواد غذائية تعطي الذوق
اﳊلو ،إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام شبه سائل أو سميك.

“س” :فاكهة غير
اﳊمضيات

ﻻ تقل كمية مكون الفاكهة اﳌستعمل عن  %3٠من اﳌنتوج النهائي بصفة عامة ،ماعدا
 يجب أ ّالزنجبيل فهو .% 11
هـ ـو مرمـ ـﻼد اﳊمضيـ ـات الـ ـذي أزيـ ـل من ـه جمي ـع اﳌ ـواد اﳉاف ـة غير القابلة للذوبان إﻻ أنه يمكن أن

مرمﻼد هﻼمية

يحتوي أو ﻻ عﲆ كمية قليلة من شرائح ناعمة من القشرة.
يجب أن تكون كمية مكون الفاكهة اﳌستعمل لصناعة 1٠٠غ من اﳌنتوج النهائي :
 % 2٠ -حيث  %7,٥منها عﲆ اﻷقل آتية من الغﻼف الداخﲇ للحمضيات.

* ﰲ حال ـ ـ ـة مزيج مـ ـن الفواكـ ـه ،يج ـب تخفيض الكميات الدنيا اﶈددة أعﻼه ﻷنواع الفواكه اﳌختلفة ﲟا يتﻼئم مع النسب
اﳌئوية اﳌستعملة.
اﳉدول  : ٢تسميات البيع وﳑيزات اﳌنتوجات اﳌماثلة للمربى وللهﻼم وللمرمﻼد.
تسميات البيع
كريمة
الكستناء*
كريمة “س”
“س” فاكهة ذات
القشرة

اﳌميزات
منتوج محصل عليه من خليط من اﳌاء ومواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو وعصيدة الكستناء
) (Castanea sativaأو غيرها من الفواكه ذات القشرة إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.
 يجب أن تكون كمية عصيدة الكستناء اﳌستعملة أكبر أو تساوي  % 38من اﳌنتوج النهائي، يجب أن تكون كمية عصيدة الفواكه ذات القشرة اﳌستعملة أكبر أو تساوي  % 38من اﳌنتوجالنهائي.

منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو وعصيدة البرقوق إﱃ
كريمة البرقوق

غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.

 يجب أن تكون كمية البرقوق ،ذات الرطوبة القصوى  ،%23اﳌستعملة تساوي عﲆ اﻷقل % ٤٠ﰲ اﳌنتوج النهائي.
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اﳌلحق اﻷول /اﳉدول ) ٢تابع(
اﳌميزات

تسميات البيع

منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو وبتﻼت الزهور و/أو
اﳌستخلص اﳌائي لبتﻼت الزهور مثل الياسمﲔ والورد والبنفسج إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام
مﻼئم.

بتﻼت مسكرة

 يجب أن تكون كمية البتﻼت و/أو اﳌستخلص اﳌائي للبتﻼت اﳌستعملة أكبر أو تساوي % ٠,٥من اﳌنتوج النهائي.

منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو وفواكه مسكرة إﱃ غاية
مسكر الفواكه
اﳌسكرة

اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.
 -يجب أن تكون كمية الفواكه اﳌسكرة اﳌستعملة أكبر أو تساوي  % ٤٥من اﳌنتوج النهائي.

منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق اﳊلو والعنب أو عصير العنب
اﳌضافة إليه أو ﻻ فواكه أو عصائر فواكه غير العنب اﳌسكر إﱃ غاية اﳊصول عﲆ قوام مﻼئم.
زبيب الفواكه
 يجب أن تكون كمية الفاكهة أو عصائر الفواكه اﳌستعملة أكبر أو تساوي  % ٤٥من اﳌنتوجالنهائي حيث  % 2٥منها عﲆ اﻷقل من العنب أو عصير العنب.

* ﰲ حالة مزيج من الفواكه ،يجب تخفيض الكميات الدنيا اﶈددة أعﻼه ﻷنواع الفواكه اﳌختلفة ﲟا يتﻼئم مع النسب اﳌئوية
اﳌستعملة.
اﳌلحق الثاني
قائمة اﳌكونات التي يمكن إضافتها ﰲ اﳌربى والهﻼم واﳌرمﻼد واﳌنتوجات اﳌماثلة
اﳌكونات

اﳌنتوج

العسل

ﰲ جميع اﳌنتوجات كبديل كﲇ أو جزئي للسكر.

عصير الفواكه

فقط ﰲ اﳌربى.

عصير اﳊمضيات

ﰲ اﳌنتوجات اﳌتحصل عليها من فواكه أخرى :
فقط ﰲ اﳌربى واﳌربى الرفيع والهﻼم والهﻼم الرفيع.

عصير الفواكه اﳊمراء

فقط ﰲ اﳌربى واﳌربى الرفيع اﳌصنوع من السينورودون والفراولة
والتوت وعنب الثعلب والكشمش اﻷحمر والبرقوق والراوند والبيساب
وثمرة الورد.

عصير الشمندر اﻷحمر

إﻻ ﰲ اﳌربى و الهﻼم اﳌصنوع من الفراولة والتوت وعنب الثعلب
والكشمش اﻷحمر والبرقوق.
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اﳌلحق الثاني )تابع(
اﳌكونات

اﳌنتوج

زيوت أساسية للحمضيات

فقط ﰲ اﳌرمﻼد واﳌرمﻼد الهﻼمية.

زيوت ومواد دهنية نباتية صاﳊة لﻸكل كعناصر
مضادة للرغوة

ﰲ كل اﳌنتوجات.

ﰲ كل اﳌنتوجات.

البكتﲔ السائل

ﰲ اﳌربى واﳌربى الرفيع والهﻼم والهﻼم الرفيع

قشور اﳊمضيات

أوراق بيﻼرغنيوم أودوراتيسيموم
)(Pelargonium odoratissimum

ﰲ اﳌربى واﳌربى الرفيع والهﻼم والهﻼم الرفيع عند ما يتم اﳊصول
عليه من السفرجل.

فواكـه ،فواكـه ذات القشـرة ،أعشاب عطرية ،توابل

ﰲ كل اﳌنتوجات.

اﳌع ـ ـط ـ ـرات ال ـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـيـ ـة اﳌستـ ـخـ ـلصـة مـ ـن

ﰲ كل اﳌنتوجات.

الفواكه كمـا هي موضحـة ﰲ اﳌنتوج ،اﳌعطر
الطبيعي للنعنـاع والقرفـ ـة والفانيلﲔ والفانيﻼ
ومستخلصات الفانيﻼ.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائﲇ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  06-16اﳌؤّرخ ﰲ 29
ربيع اﻷول عام  1437اﳌوافق  10يناير سنة  2016واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائﲇ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

قرار مؤّرخ ﰲ  24ربيع الثاني عام  1442اﳌوافق 10
ديسمبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2020يعـ ـ ـّدل الق ـ ـ ـرار اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 8

محّرم عام  1438اﳌوافق  10أكتوبر سنة  2016الذي
يحّدد تشكيلة اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ

اﳌؤسسة عﲆ مستوى وزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليدية وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  410-98اﳌؤّرخ ﰲ 18
شعبان عام  1419اﳌوافق  7ديسمبر سنة  1998واﳌتضمن
إنشاء م ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـاتب وزاريـ ـ ـ ـ ـ ـة لﻸمـ ـ ـ ـ ـ ـن الـ ـ ـ ـ ـ ـداخﲇ ﰲ اﳌؤسسـة
واختصاصاتهـا وتنظيمها ،ﻻ سيما اﳌادة  6منه،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1438اﳌوافق
 10أكتوبر سنة  2016الذي يحّدد تشكيلة اﳌكتب الوزاري
لﻸم ـ ـن ال ـ ـداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة عﲆ مست ـ ـوى وزارة الـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـة
العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره ،اﳌعّدل،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّدل عنوان القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8محّرم عام
 1438اﳌوافق  10أكتوبر سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،وُيحّرر
كما يأتي :
“قرار مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1438اﳌوافق  10أكتوبر
سنة  ،2016يحّدد تشكيلة اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ
اﳌؤسسة عﲆ مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05-16اﳌؤّرخ ﰲ 29
ربيع اﻷول عام  1437اﳌوافق  10يناير سنة  2016الذي يحّدد
صﻼحيـ ـ ـات وزي ـ ـ ـر السياح ـ ـ ـة والصناع ـ ـ ـة التقليديـ ـ ـة والعم ـ ـ ـ ـل
العائﲇ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

والعمل العائﲇ وسيره”.
اﳌادة  : 2تستبدل عبارة “التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليدية” ﰲ أحكام اﳌادتﲔ اﻷوﱃ و 4من القرار

