العدد ٥٥

اﳋميس  ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٨غشت 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
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

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 ٥٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨غشت سنة  ٢٠٢٢م

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٦٤–٠5اﳌؤرخ ﰲ ٤
ذي القعدة عام  ١٤2٦اﳌوافق  ٦ديسمبر سنة  2٠٠5واﳌتعلق
بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة

قـرار م ـؤّرخ ﰲ  3محـّرم ع ـام  ١٤٤٤اﳌوافـق أّول غش ـت
سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إنهاء استخﻼف رئاسة مجلس
اﻻستئناف العسكري بوهران  /الناحية العسكرية
الثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٦٧–٠5اﳌؤرخ ﰲ 8
ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤2٦اﳌوافـ ـ ـق  ١٠ديسمب ـ ـر سنـ ـة  2٠٠5ال ـذي
يحدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر
اﳊدود وكيفيات ذلك،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ٣محّرم عام  ١٤٤٤اﳌوافق أّول غشت
سنة  ،2٠22ينهي ،ابتداء من  2٩يونيو سنة  ،2٠22استخ ـ ـ ـﻼف
رئاسـ ـ ـة مجل ـ ـ ـس اﻻستئنـ ـ ـاف العسك ـ ـ ـري بوهـ ـ ـران  /الناحي ـ ـ ـة
العسكريـ ـ ـة الثاني ـ ـة ،الت ـ ـي ضمنه ـ ـا السيـ ـد الصـ ـادق فض ـل اللـه،
رئي ـ ـس اﶈكم ـ ـة العسكري ـ ـة بتامنغس ـ ـت  /الناحيـ ـة العسكريـ ـة
السادسة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩–١١اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٣–١2اﳌؤرخ ﰲ
 ١٤جمـ ـ ـادى الثانيـ ـ ـة ع ـ ـام  ١٤٣٣اﳌواف ـ ـق  ٦مايـ ـ ـو سن ـ ـة 2٠١2
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،

وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٩صفر عام  ١٤٤3اﳌوافق
 ٢6سبتمب ـ ـر سن ـ ـة  ،٢٠٢١يتضم ـ ـن اعتمـ ـاد الﻼئحـ ـ ـة
ال ـفـنـي ـة الـت ـي تـ ـح ـدد خ ـصـائ ـص مـنـتـوج ـات الك ـاكـ ـاو
والشوكوﻻطة اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
––––––––––––
ن وزير التجارة وترقية الصادرات،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١58–2٠اﳌؤرخ ﰲ 2١
شـ ـوال ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  ١٣يونيـ ـو سنـ ـة  2٠2٠واﳌتضم ـن
إحداث الوكالة الوطنية لﻸمن الصحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١–2١اﳌؤرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٤–١2اﳌؤرخ ﰲ
 2٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١5مايو سنة  2٠١2الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات استـعـمـال اﳌضافـات الـغـذائـيـة ﰲ
اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧8–١٣اﳌؤرخ ﰲ 5
محرم عام  ١٤٣5اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠١٣الذي يحدد
الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦–١٤اﳌؤرخ ﰲ
 22صفـر عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١5ديسمبر سنة  2٠١٤الذي يحدد
الشروط والكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳌلوثات اﳌسموح
بها ﰲ اﳌواد الغذائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٧2–١5اﳌؤرخ ﰲ 2١
ربيـ ـ ـع الثانـ ـ ـي عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٦اﳌواف ـ ـ ـق  ١١فبراي ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة 2٠١5
واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية
م ـن اﻷم ـراض غ ـيـر اﳌـتـنقـل ـة ومـك ـافـحـته ـا وﲢـديـ ـد مـهـ ـام ـهـ ـا
وتـنظـيـمها وسيرها،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـ ـرس ـوم التـن ـفي ـذي رق ـم  ١٧2–١5اﳌ ـؤرخ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

فـي  8رمـض ـان ع ـام  ١٤٣٦ال ـم ـواف ـق  25يـونـيـو سنة  2٠١5الذي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩–٩٠اﳌؤرخ ﰲ ٣
رج ـ ـب ع ـ ـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٣٠يناي ـ ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعل ـ ـ ـق

يـحـدد الـش ـروط والـكـيـفـيـ ـات اﳌطـبـق ـة ﰲ مـجـال اﳋصائ ـص

برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣–٠2اﳌؤرخ ﰲ
 ١٧ش ـ ـوال عـ ـ ـام  ١٤2٣اﳌوافـ ـ ـق  2١ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  2٠٠2ال ـ ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩–١٦اﳌؤرخ ﰲ
 2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية ،وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،

 ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨غشت سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٥
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦2–١٧اﳌؤرخ ﰲ ١٠
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣8اﳌوافق  ٧فبراير سنة  2٠١٧واﳌتعلق
بشروط وضع وسم اﳌطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات اﻹشهاد عﲆ اﳌطابقة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠–١٧اﳌؤرخ ﰲ
 ١٤رجب عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١١أبريل سنة  2٠١٧الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١28–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  2١مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٣–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 8جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  2٣ديسمبـ ـر سن ـة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  25جمادى
الثانيـ ـة عـ ـام  ١٤2٠اﳌوافـ ـق  5أكتوبـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٩واﳌتعلـ ـ ـق
ﲟواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو،
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بهذا القرار .ويتم اﳊصول عﲆ هذه اﳌنتوجات من خﻼل
عملية تصنيع مناسبة من مواد متأتية من الكاكاو ،ويمكن
أن ُتضاف لها منتوجات اﳊليب والسكر و/أو اﶈليات،
وغيرها من اﳌضافات الغذائية اﳌرخص بها ﰲ التنظيم
اﳌعمول به ،ويمكن إضافة منتوجات أخرى صاﳊة لﻼستهﻼك
وفًقا ﻷحكام هذا القرار.
اﳌادة  : ٤يرخص أن يضاف إﱃ منتوجات الشوكوﻻطة،
باستثناء "الشوكوﻻطة اﶈشوة" و"قطع حلوى الشوكوﻻطة"،
مواد صاﳊة لﻼستهﻼك مثل العسل والفواكه اﳉافة واﳊبوب،
ﻻ تتجاوز حد  %٤٠من الوزن الكﲇ للمنتوج النهائي.
بشرط أ ّ
غير أنه ،يمنع أن يضاف إﱃ منتوجات الشوكوﻻطة،
مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من اﳊليب.
اﳌادة  : ٥يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو ال ـذرة
أو اﻷرز إﱃ مـن ـتوجـ ـات ال ـكـاكـ ـاو والشوك ـوﻻط ـة ،باستـثنـاء
"الشوكوﻻطة بالتازا" و"الشوكوﻻطة العائلية بالتازا".
اﳌادة  : 6يرخص أن يضاف إﱃ منتوجات الشوكوﻻطة،
باستثناء "الشوكوﻻطة اﶈشوة" و"قطع حلوى الشوكوﻻطة"،
مواد دسمة نباتية غير زبدة الكاكاو ،بشرط أﻻ تتجاوز % 5

– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ أول رجب عام  ١٤٣8اﳌوافق
 2٩مارس سنة  2٠١٧الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات

م ـن ال ـوزن اﻹج ـم ـاﱄ ل ـل ـم ـن ـت ـوج الـنـهـائي ،بـعـد خصم الـوزن

تقييم اﳌطابقة،

اﻹجماﱄ للمواد اﳌضافة اﻷخرى الصاﳊة لﻼستهﻼك ،وذلك

يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  28م ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٤٦٤–٠5اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ٤ذي القع ـ ـدة عـ ـام ١٤2٦
اﳌواف ـ ـق  ٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠٠5اﳌع ـدل واﳌتمم واﳌذك ـور
أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ اعتماد الﻼئحة الفنية التي ﲢدد
خصائص منتوجات الكاكاو والشوكوﻻطة اﳌوجهة لﻼستهﻼك
البشري.
اﳌادة  : ٢تطبق أحكام هذا القرار عﲆ منتوجات الكاكاو
والشوكوﻻطة اﳌوجهة للمستهلك النهائي.
اﳌادة  : 3يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– زبدة الكاكاو  :اﳌادة الدسمة اﳌتحصل عليها من أحد
أو عدد من اﳌنتوجات اﻵتية  :فول الكاكاو وحبوب الكاكاو
وعجين ـ ـة الكاك ـ ـاو وكس ـ ـب الكاكـ ـ ـاو ومسح ـ ـوق الكاك ـ ـاو والت ـ ـي
تستجيب للخصائص اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول )النقطة (١
بهذا القرار.
– منتوجات الكاكاو  :فئة منتوجات متجانسة مطابقة
للخصائص اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول )النقطة  (2بهذا القرار.
ويتم اﳊصول عﲆ هذه اﳌنتوجات عن طريق ﲢويل كسب
الكاكاو إﱃ مسحوق ويمكن أن يضاف له السكر و/أو اﶈليات،
وغيرها من اﳌضافات الغذائية اﳌرخص بها ﰲ التنظيم
اﳌعمول به.
– منتوجات الشوكوﻻطة  :فئة منتوجات متجانسة
مطابقة للخصائص اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول )النقطة (٣

دون التخفيض من النسبة الدنيا لزبدة الكاكاو أو اﳌادة اﳉافة
الكلية للكاكاو.
اﳌادة  : 7ﲢـ ـ ـدد اﳌ ـ ـواد الدسم ـ ـة النباتي ـ ـة اﳌذك ـ ـورة أعـﻼه
واﳌرخص بها ﰲ منتوجات الشوكوﻻطة وكذا خصائصها،
ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا القرار.
اﳌادة  : ٨ب ـاس ـتـثـنـ ـاء "الـشـوكـ ـوﻻط ـة اﶈـش ـوة" و"قـطـع
حلوى الشوكوﻻطة" ،يمكن إضافة العطور التي ﻻ ﲢاكي
النكهة الطبيعية للشوكوﻻطة أو اﳌادة الدهنية اللبنية فقط،
ﳌنتوجات الكاكاو والشوكوﻻطة اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول
بهذا القرار،
اﳌادة  : ٩ﰲ حالـ ـ ـة احت ـ ـواء منتوج ـ ـات الشوكوﻻط ـ ـة عـ ـﲆ
اﳊليـ ـ ـب أو مشتقـ ـات اﳊليـ ـب ،يجـ ـب أن تتأتى اﳌ ـادة اﳉاف ـة
للحليب أو مشتقات اﳊليب ،اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا
الق ـ ـرار ،مـ ـن التجفيـ ـف اﳉزئـ ـي أو الكـ ـﲇ للحليـ ـب الكام ـ ـل أو
اﳊليـ ـب اﳌنزوع الدسم جزئيا أو كلي ـا أو القش ـ ـدة أو القشـ ـدة
اﳌجفف ـ ـة جزئيـ ـا أو كليـ ـا أو الزب ـ ـدة أو اﳌـ ـادة الدهني ـة اللبنية.
اﳌادة  : ١٠ﲢدد تسميات البيع واﳋصائص اﳌتعلقة
بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكوﻻطة،
ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.
اﳌادة  : ١١ﲢدد اﳌتطلبات اﳌتعلقة بتركيبة منتوجات
الكاكاو ،ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا القرار.
اﳌادة  : ١٢ﲢدد اﳌتطلبات اﳌتعلقة بتركيبة منتوجات
الشوكوﻻطة ،ﰲ اﳌلحق الرابع بهذا القرار.
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اﳌادة  : ١3يجب أﻻ تشكل اﳌنتوجات موضوع هذا القرار

– بالنسبة للمنتوجات اﶈتوية عﲆ واحد أو أكثر من

أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات

اﶈل ـي ـات ،ي ـجب أن ت ـت ـب ـع تسم ـي ـة ال ـب ـيـع بـعـبـارة "منتوج

التنظيمية اﳌعمول بها ،ﻻ سيما تلك اﳌتعلقة باﳌضافات

مح ـّلـى بدون إضافة سكر" ،إذا كانت هذه اﳌنتوجات ﲢتوي،

الغذائية واﳌلوثات واﳋصائص اﳌيكروبيولوجية واﻷشياء

ﰲ آن واحـ ـ ـد ،ع ـ ـﲆ سك ـ ـر و/أو عسـ ـل مضـاف ومحليا أو أكثر،

واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة والنظافة

فيجب أن تتبع تسمية البيع بعبارة "منتوج محّلى ومسكر

الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري.

جزئيا"،

اﳌادة  : ١٤زيادة عﲆ البيانات اﻹلزامية اﳌنصوص عليها
ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك ،يجب

– اﻹشارة ﰲ تسمية البيع إﱃ كل عطر ﳑيز للمنتوج
غير عطر الشوكوﻻطة،

أن يحمل وسم اﳌنتوجات موضوع هذا القرار :
– إحـ ـ ـدى تسميـ ـ ـات البي ـ ـع اﶈـ ـ ـددة ﰲ اﳌلحـ ـ ـق اﻷول به ـ ـذا
القرار،
– بيان نسبة إجماﱄ محتوى اﳌادة اﳉافة من الكاكاو
بالعبـ ـارة " :كاك ـ ـاو %... :حـ ـد أدنى" ،ﰲ منتوجات الكاكاو
اﳌذك ـ ـورة ﰲ النق ـ ـاط  ٤–2و  5–2و  ٦–2و  ٧–2م ـ ـن اﳌلح ـ ـق
اﻷول ،وﰲ منتوجات الشوكوﻻطة اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول،
باستثناء "الشوكوﻻطة البيضاء" و"الشوكوﻻطة اﶈشوة"

– اﻹشارة ﰲ تسمية البيع إﱃ اﳌكونات التي تستعمل
خصيصا كمنكهات وﲤيز اﳌنتوج مثل "شوكوﻻطة اﳌوكا"،
مع اﻹشارة ﰲ الوسم إﱃ نسبة محتواها ﰲ اﳌنتوج النهائي،
– يمكن أن تتمم تسميات البيع " :شوكوﻻطة" و"شوكوﻻطة
باﳊليب" و"شوكوﻻطة للتغطية اﳋارجية )للتلبيس(" ببيانات
أو أوصاف متعلقة ﲟعايير اﳉودة ،شريطة أن ﲢتوي اﳌنتوجات
عﲆ :

و"قط ـ ـع حل ـ ـوى الشوكوﻻط ـ ـة" .يجـ ـب حسـ ـاب ه ـذه النسبـ ـ ـة

• ﰲ حالـ ـ ـة "الشوكوﻻطـ ـة"  :مـ ـا ﻻ يقـ ـل عـ ـن نسب ـة  %٤٣من

بعد خصم اﳌنتوجات الغذائية اﻷخرى اﳌرخص بها ،ﲟا ﰲ

اﳌادة اﳉافة الكلية للكاكاو ،منها ما ﻻ يقل عن نسبة %2٦

ذلك اﳌواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو،

من زبدة الكاكاو،

– بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو ﰲ منتوجات الكاكاو

• ﰲ حال ـ ـة "شوكوﻻطـ ـة باﳊلي ـب"  :م ـا ﻻ يق ـل ع ـن نسب ـة

اﳌذك ـ ـورة ﰲ النقـ ـاط  2–2و  ٣–2و 5–2و ٦–2و ٧–2م ـن اﳌلح ـق

 %٣٠من اﳌادة اﳉافة الكلية للكاكاو وما ﻻ يقل عن نسبة

اﻷول ،عندما تتمم تسمية البيع باﻷوصاف "قليل الدهن" أو
"خال من الدهن"،
– عبارة "ﲢتوي عﲆ مواد دهنية نباتية باﻹضافة زبدة
الكاكاو" ﰲ حالة وجود مواد دهنية نباتية كما هو مذكور ﰲ
اﳌادة  ٦أعﻼه ،ويجب أن تظهر هذه العبارة ﰲ نفس اﳌجال
البصري لقائمة اﳌكونات ،منفصلة بطريقة جيدة عن هذه

 %١8من اﳌادة اللبنية اﳉافة كما هي مذكورة ﰲ اﳌادة ٩
أعﻼه ،منها ما ﻻ يقل عن نسبة  %٤,5من اﳌادة الدهنية
اللبنية،
• ﰲ حالة "شوكوﻻطة للتغطية اﳋارجية"  :ما ﻻ يقل عن
نسبة  %١٦من الكاكاو اﳉاف اﳋاﱄ من الدهون.

القائمة ،كما يجب أن تظهر بجانب تسمية البيع ،بخط

اﳌادة  : ١٥يجب عﲆ اﳌتدخلﲔ اﳌعنيﲔ أن يمتثلوا

كتابة داكن وعﲆ اﻷقل بنفس حجم كتابة هذه التسمية.

ﻷحكام هذا القرار فـي أجل سنة واحدة ) ،(١ابـتـداء مـن تـاريخ

ضا ﰲ مكان آخر
ويمكن أن تظهر تسمية بيع اﳌنتوج أي ً

نـشـره ﰲ اﳉريدة الرسمية.

دون اشتراط العبارة السابقة،
– بالنسبة “للشوكوﻻطة اﶈشّوة” ،إذا ﲤت اﻹشارة إﱃ

اﳌادة  : ١6ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

نوع الشوكوﻻطة اﳌشكل للجزء اﳋارجي ،فيجب أن تكون
تسميات البيع اﳌستخدمة مطابقة لتلك اﶈددة ﳌنتوجات
الشوكوﻻطة اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار،
– بالنسبة للمنتوجات اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار،

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٦سبتمبر
سنة .2٠2١
وزير التجارة

باستثناء "الشوكوﻻطة بالتازا" و"الشوكوﻻطة العائلية بالتازا"

وترقية الصادرات

و"شوكوﻻطة بارا ميزا" ،التي تباع ﰲ تشكيﻼت ،يمكن

كمال رزيق

استبدال تسمية البيع للمنتوج بـ "شوكوﻻطة مشّكلة" أو
"شوكوﻻطة محشّوة مشّكلة" أو "شوكوﻻطة شعيرية مشكلة"
أو تسمية بيع مشابهة .وﰲ هذه اﳊالة ،يجب وضع قائمة
مكونات واحدة ﳉميع منتوجات التشكيلة أو قوائم تذكر
فيها اﳌكونات اﳌوجودة ﰲ كل منتوج،

وزير الفﻼحة

وزير الصناعة

أحمد زغدار
وزير الصحة

والتنمية الريفية
محمـد عبد اﳊفيظ هني

عبد الرحمان بن بوزيد
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اﳌلحق اﻷول
تسميات البيع واﳋصائص اﳌتعلقة بزبدة الكاكاو ومنتوجات الكاكاو ومنتوجات الشوكوﻻطة
تسمية البيع
" -١زبدة الكاكاو"

اﳋصائص
اﳌادة الدسمة اﳌتحصل عليها من أحد أو عدد من اﳌنتوجات
اﻵتية  :فول الكاكاو وحبوب الكاكاو وعجينة الكاكاو وكسب
الكاكاو ومسحوق الكاكاو ،والتي تستجيب للخصائص اﻵتية :
– محتوى اﻷحماض الدهنية اﳊّرة معبر عنه بحمض اﻷولييك
 % ١,٧5 :ك/ك ) (١عﲆ اﻷكثر،
– محتوى اﳌواد غير قابلة للتصبﲔ )محددة بإيثير البترول( :
ﻻ ﰲ حالة زبدة الكاكاو اﳌضغوط،
 % ٠^5ك/ك كحد أقصى ،إ ّ
بحيث ﻻ يتجاوز  % ٠,٣5ك/ك.

 -٢منتوجات الكاكاو :
 -١-٢مسحوق الكاكاو" أو "كاكاو"

منتوج متحصل عليه من ﲢويل فول الكاكاو إﱃ مسحوق بعد
تنظيفه وتقشيره وقليه والذي يستجيب للخصائص اﻵتية :
– اﶈتوى من زبدة الكاكاو ،اﶈسوب عﲆ أساس وزن
اﳌادة اﳉافة ،أكبر من أو يساوي ،%2٠
– اﶈتوى من اﳌاء ﻻ يتجاوز  %٧ك/ك.

" -٢-٢مسحوق الكاكاو قليل الدهن" أو "كاكاو قليل
الدهن" أو "مسحوق الكاكاو فقير من الدهن"
" -3-٢مسحوق الكاكاو خال من الدهن" أو "كاكاو
خال من الدهن"
" -٤-٢مسحوق الشوكوﻻطة"

تشيـ ـر إﱃ مسح ـوق ال ـك ـاك ـاو ال ـذي ي ـك ـون م ـح ـت ـواه م ـن زب ـدة
الكاكاو ،اﶈسوب عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة ،أقل من %2٠
وأكبر من أو يساوي .%١٠
تشير إﱃ مسحوق الكاكاو الذي يكون محتواه من زبدة الكاكاو،
اﶈسوب عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة ،أقل من .%١٠
منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي
يحتوي ،عﲆ اﻷقل ،عﲆ  %٣2ك/ك من مس ـ ـ ـحوق الكاكاو )%2٩
ك/ك ﰲ اﳌادة اﳉافة(.

منتوج عبارة عن خليط من مسحوق الكاكاو والسكر والذي
" -٥-٢مسح ـ ـوق الشوكـ ـوﻻطـ ـة اﳌنـ ـزلـ ـيـ ـة" أو "كـ ـاكـ ـاو يحتوي ،عﲆ اﻷقل % 25 ،من مسحوق الكاكاو.
بالسكر" أو "مسحوق الكاكاو بالسكر"
تتمم تسميات البيع بالبيانات :
– “قليل الدهن” أو “فقير من الدهن” عندما يحتوي اﳌنتوج
عﲆ نسبة أقل من  %2٠من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي
 ،%١٠محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة،
– "خال من الدهن" عندما يحتوي اﳌنتوج عﲆ نسبة أقل
من  %١٠من زبدة الكاكاو ،محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة.
م ـن ـت ـوج ع ـب ـارة ع ـن خ ـل ـي ـط م ـن مسح ـوق الـكـاكـاو والسكـر والـذي
" -6-٢ﲢضي ـ ـ ـرة ب ـ ـ ـالسك ـ ـ ـر عﲆ أساس ال ـ ـ ـكـ ـ ـاكـ ـ ـاو" أو يحتوي ،عﲆ اﻷقل ،عﲆ  % 2٠من مسحوق الكاكاو ،وعﲆ اﻷكثر،
"خليط السكر مع الكاكاو"
عﲆ  %25منه.
تتمم تسميات البيع بالبيانات :
–”قليل الدهن”أو "فقير من الدهن" عندما يحتوي اﳌنتوج
عﲆ نسبة أقل من  %2٠من زبدة الكاكاو وأكبر من أو تساوي
 ،%١٠محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة،
– "خال من الدهن" عندما يحتوي اﳌنتوج عﲆ نسبة أقل
من  %١٠من زبدة الكاكاو ،محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة
اﳉافة.
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تسمية البيع
" -7-٢ﲢضيرة بالسكر بنكهة الكاكاو"

اﳋصائص
منتوج عبارة عن خليط من السكر ومسحوق الكاكاو والذي
يحتوي عﲆ أقل من  % 2٠من مسحوق الكاكاو.
تتمم تسميات البيع بالبيانات :
– "ق ـل ـي ـل الـدهـن" أو "ف ـق ـيـر مـن الـدهـن" ع ـن ـدمـا يـحـتـوي
اﳌنتوج عﲆ نسبة أقل من  %2٠من زبدة الكاكاو وأكبر من أو
تساوي  ،%١٠محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة،
ل من الدهن" عندما يحتوي اﳌنتوج عﲆ نسبة أقل من
– "خا ٍ
 %١٠من زبدة الكاكاو ،محسوبة عﲆ أساس وزن اﳌادة اﳉافة.

 -3منتوجات الشوكوﻻطة ): (٢
 -١-3الشوكوﻻطة  :اﳌتحصل عليها من منتوجات
الكاكاو والسكر وفقا للمواصفات أدناه.
منتوج يحتوي ،عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن %٣5

" -١-١-٣الشوك ـوﻻطـة" اﳌسم ـ ـ ـ ـ ـاة أيضا "الشوكوﻻطة
اﳌرة اﳊلـ ـوة" أو "الشوك ـوﻻط ـة ال ـنصف ح ـل ـوة" أو من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  ،%١8عﲆ اﻷقل ،من زبدة الكاكاو،
"الشوكوﻻطة السوداء" أو"الشوكوﻻطة القابلة للذوبان" وعﲆ اﻷقل % ١٤ ،من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون.
" -2-١-٣الشوكوﻻطة الشعيرية" و"رقائق الشوكوﻻطة"

تك ـ ـ ـون الشـ ـ ـوكـ ـ ـوﻻطـ ـ ـة الشعي ـ ـري ـ ـ ـة ﰲ شك ـ ـ ـل أع ـ ـ ـواد قصي ـ ـ ـرة
وأسطوانيـ ـ ـة ،وتك ـ ـ ـون رقائ ـ ـ ـق الشوكـ ـ ـوﻻطـ ـ ـة ﰲ شكـ ـ ـل قطـ ـ ـع
مسطحة صغيرة.
هذه اﳌنتوجات ﲢتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ
يقل عن  %٣2من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها ما ﻻ يقل عن
 %١2من زبدة الكاكاو ،وما ﻻ يقل عن  %١٤من مواد الكاكاو
اﳉافة اﳋالية من الدهون.

" -٣-١-٣شوكوﻻطة للتغطية اﳋارجية )للتلبيس("

منتوج يحتوي ،عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن
 %٣5من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  %٣١عﲆ اﻷقل من
زبدة الكاكاو ،وعﲆ اﻷقل  %2,5من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية
من الدهون.

" -٤-١-٣الشوكوﻻطة بالبندق جيندوجا " Giandujaأو
أحد مشتقات كلمة "جيندوجا"

ﻻ ،من الشوكوﻻطة التي ﲢتوي عﲆ
منتوج متحصل عليه ،أّو ً
ما ﻻ يقل عن  %٣2من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  ،%8عﲆ
اﻷقل ،من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون .وثانًيا ،من
البندق اﳌطحون طحنًا دقيقًا ،بحيث يحتوي  ١٠٠غرام من
اﳌنتوج عﲆ ما ﻻ يقل عن  2٠غرامًا وعﲆ ما ﻻ يزيد عن ٤٠
غرامًا من البندق.
يمكن أن يضاف للمنتوج :
– اﳊلـ ـيب و /أو اﳌادة اﳉافـ ـة لـ ـلـ ـحـ ـلـ ـيب الـ ـنـ ـاﲡة عـ ـن تـ ـب ـخ ـر
اﳊليب ،بحيث ﻻ يحتوي اﳌنتوج النهائي عﲆ أكثر من %5
من اﳌادة اﳉافة للحليب،
– اللوز والبندق وأنواع أخرى من اﳌكسرات كاملة أو مجزأة،
بـ ـحـ ـيث يـ ـكـ ـون مـ ـجـ ـمـ ـوع وزن ه ـذه اﻹضاف ـات م ـع وزن ال ـب ـن ـدق
اﳌطحون ﻻ يتجاوز  %٦٠من الوزن الكﲇ للمنتوج النهائي.

 ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨غشت سنة  ٢٠٢٢م
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اﳋصائص

 -٢-3الشوكوﻻطة باﳊليب ) : (٤) (3اﳌتحصل عليها من
مـ ـنـ ـتـ ـوجـ ـات الـ ـك ـاك ـاو والسك ـر واﳊل ـيب أو مشت ـق ـات
اﳊليب ،وفقا للمواصفات أدناه.
“ -١-٢-3الشوكوﻻطة باﳊليب”

منتوج يحتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن
 %25من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية )منها  ،%2,5عﲆ اﻷقل ،من
مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون( ،وعﲆ اﻷقل  %١٤من
اﳌادة اﳉافة للحليب أو مشتقات اﳊليب )منها عﲆ اﻷقل
 %٣,5من اﳌادة الدهنية اللبنية( ،وعﲆ اﻷقل  %25من اﳌادة
الدهنية الكلية )اﳌتأتية من زبدة الكاكاو واﳌادة الدهنية اللبنية(.

" -٢-٢-3الشـ ـ ـ ـ ـوكـ ـ ـ ـوﻻطـ ـ ـ ـ ـة الشعـ ـ ـيـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـة باﳊـ ـليـ ـ ـ ـ ـب"

تكون الشوكوﻻطة الشعيرية ﰲ شكل أعواد قصيرة وأسطوانية،
وتكون رقائق الشوكوﻻطة ﰲ شكل قطع مسطحة صغيرة.

و"شوكوﻻطة الرقائق باﳊليب"

هذه اﳌنتوجات ﲢتوي ،عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل
عن  %2٠من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية )منها ما ﻻ يقل عن %2,5
من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون( وعﲆ ما ﻻ يقل عن
 %١2مـ ـن اﳌـ ـ ـادة اﳉافـ ـ ـة للحلي ـ ـب أو مشتق ـات اﳊليب )منها ما
ﻻ يقل عن  % ٣من اﳌادة الدهنية اللبنية( ،وعﲆ اﻷقل  %١2من
اﳌادة الـ ـدهـ ـنـ ـيـ ـة الـ ـكـ ـلـ ـيـ ـة )اﳌتأتـ ـيـ ـة مـ ـن زب ـدة ال ـك ـاك ـاو واﳌادة
الدهنية اللبنية(.
" -3-٢-3شوكوﻻط ـ ـ ـة باﳊلي ـ ـ ـ ـب للتغطيـ ـ ـة اﳋارجي ـ ـ ـ ـة
)للتلبيس("

منتوج يحتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن %25
من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية )منها ما ﻻ يقل عن  %2,5من مواد
الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون( ،وعﲆ ما ﻻ يقل عن  %١٤من
اﳌادة اﳉافة للحليب أو مشتقات اﳊليب )منها ما ﻻ يقل عن
 %٣,5من اﳌادة الدهنية اللبنية( ،وعﲆ اﻷقل  %٣١من اﳌادة
الدهنية الكلية )اﳌتأتية من زبدة الكاكاو واﳌادة الدهنية اللبنية(.

ﻻ ،من الشوكوﻻطة باﳊليب التي
منتوج متحصل عليه ،أّو ً
" -٤-٢-3الشوكـ ـ ـوﻻط ـ ـة باﳊلي ـ ـب والبن ـ ـدق جيندوجا"
ﲢتوي عﲆ ما ﻻ يقل عن  %١٠من اﳌادة اﳉافة للحليب أو
 Giandujaأو أحد مشتقات كلمة "جيندوجا"
مشتقات اﳊليب .وثانًيا ،من البندق اﳌطحون طحنًا دقيقًا،
بحيث يحتوي  ١٠٠غرام من اﳌنتوج عﲆ ما ﻻ يقل عن ١5
غرامًا وعﲆ ما ﻻ يزيد عن  ٤٠غرامًا من البندق.
كذلك ،يمكن أن يضاف إليه اللوز والبندق وأنواع أخرى من
اﳌكسرات كاملة أو مجزأة ،بحيث يكون مجموع وزن هذه
اﻹضافات مع وزن البندق اﳌطحون ﻻ يتجاوز  %٦٠من الوزن
الكﲇ للمنتوج النهائي.
" -3-3شوكوﻻطة منزلية باﳊليب"

)(3

منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر واﳊليب
أو مشتق ـ ـ ـات اﳊليـ ـ ـب .ويحت ـ ـوي اﳌنت ـ ـوج ع ـ ـﲆ أسـ ـاس اﳌـ ـ ـادة
اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن  %2٠من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية
)منها ما ﻻ يقل عن  %2,5من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من
الدهون( وعﲆ ما ﻻ يقل عن  %2٠من اﳌادة اﳉافة للحليب أو
مشتقات اﳊليب )منها ما ﻻ يقل عن  %5من اﳌادة الدهنية
اللبنية( وعﲆ اﻷقل  %25من اﳌادة الدهنية الكلية )اﳌتأتية من
زبدة الكاكاو واﳌادة الدهنية اللبنية(.
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اﳋصائص
منتوج متحصل عليه من زبدة الكاكاو والسكر واﳊليب أو
مشتقات اﳊليب .ويحتوي اﳌنتوج عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة،
عﲆ ما ﻻ يقل عن  %2٠من زبدة الكاكاو ،وعﲆ ما ﻻ يقل عن
 %١٤من اﳌادة اﳉافة للحليب أو مشتقات اﳊليب )منها ما ﻻ
يقل عن  %٣,5من اﳌادة الدهنية اللبنية(.

منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر .ويحتوي
" -٥-3الشوكوﻻطة اﳊلوة" أو "الشوكوﻻطة اﳌنزلية"
اﳌنتوج عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن  %٣٠من
مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  ،%١8عﲆ اﻷقل ،من زبدة الكاكاو
وعﲆ اﻷقل  % ١2من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون.

" -6-3الشوكوﻻطة بالتازا "La Taza

منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق
و/أو نشا القمح أو اﻷرز أو الذرة .ويحتوي اﳌنتوج عﲆ أساس
اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن  %٣5من مواد الكاكاو اﳉافة
الكلية ،منها ما ﻻ يقل عن  %١8من زبدة الكاكاو ،وعﲆ اﻷقل
 %١٤من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون ،وعﲆ اﻷكثر
 %8ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو اﻷرز.

" -7-3الشوكوﻻطة العائلية بالتازا " La Taza

منتوج متحصل عليه من منتوجات الكاكاو والسكر والدقيق
و/أو نشا القمح أو اﻷرز أو الذرة .يحتوي اﳌنتوج ،عﲆ أساس
اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن  %٣٠من مواد الكاكاو اﳉافة
الكلية ،منها ما ﻻ يقل عن  %١8من زبدة الكاكاو وعﲆ اﻷقل %١2
من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون وعﲆ اﻷكثر %١8
ك/ك من الدقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو اﻷرز.

 -٨-3شوكـ ـوﻻط ـة "اﳌائ ـدة" أو "ال ـط ـب ـخ اﳌن ـزﱄ" ب ـارا
ميزا  : Para mesaشوكوﻻطة غير مكررة يزيد فيها
حجم جزيئات السكر اﳌضاف عن  7٠ميكرون.
" -١-٨-3شوكوﻻطة بارا ميزا"

منتوج يحتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن %2٠
من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  ،%١١عﲆ اﻷقل ،من زبدة
الكاكاو ،وعﲆ اﻷقل  % ٩من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون.

" -٢-٨-3شوكوﻻطة بارا ميزا النصف مرة"

منتوج يحتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن
 %٣٠من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  %١5عﲆ اﻷقل من
زبدة الكاكاو ،وعﲆ اﻷقل  % ١٤من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية
من الدهون.

" -3-٨-3شوكوﻻطة بارا ميزا اﳌرة"

منتوج يحتوي عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة ،عﲆ ما ﻻ يقل عن
 %٤٠من مواد الكاكاو اﳉافة الكلية ،منها  %22عﲆ اﻷقل من زبدة
الكاكاو ،وعﲆ اﻷقل % ١8من مواد الكاكاو اﳉافة اﳋالية من الدهون.

منتوج محشو ،يتكون اﳉزء اﳋارجي منه من أحد اﳌنتوجات
“ -٩-3الش ـ ـوك ـ ـ ـوﻻط ـ ـ ـة اﶈش ـ ـ ـوة" أو "الش ـ ـوكـ ـ ـ ـ ـوﻻط ـ ـ ـة اﶈددة ﰲ النقاط  ١-٣و 2-٣و ٣-٣و ٤-٣و.5-٣
باﳊش ـ ـ ـوة س" أو "الشـ ـ ـوكـ ـ ـوﻻطـ ـ ـة اﳌـ ـ ـزينـ ـ ـة بـ س " أو ﻻ تطبق هذه التسمية عﲆ اﳌنتوجات التي يتكون اﳉزء
الداخﲇ منها من منتوجات اﳌخابز أو اﳌرطبات أو البسكويت
"الشوكوﻻطة ذات اﳉزء اﳌركزي س" )(6) (٥
أو اﳌثلجات الصاﳊة لﻼستهﻼك.
"س" ﲤثل طبيعة اﳊشوة الداخلية.
يجب أن يمثل اﳉزء اﳋارجي للتلبيس  ،%25عﲆ اﻷقل ،من
الوزن اﻹجماﱄ للمنتوج اﳌعني.

 ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ
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اﳋصائص
)(6) (٥

منتوج بحجم لقمة الفم ،يجب أن ﻻ يقل فيه مقدار اﳌكون
"شوكـ ـوﻻطـ ـة" عـ ـن  %25مـ ـن الـ ـوزن ال ـكﲇ ل ـل ـم ـن ـت ـوج ال ـن ـه ـائي.
ويـ ـ ـت ـ ـك ـ ـون اﳌن ـ ـت ـ ـوج إّم ـ ـا م ـ ـن شوك ـ ـوﻻط ـ ـة م ـ ـحشوة وإّم ـ ـا م ـ ـن
شوكوﻻطة واحدة أو مزيج من الشوكوﻻطة عﲆ النحو اﶈدد
ﰲ النقاط  ١-٣و 2-٣و ٣-٣و ٤-٣و.5-٣
اﳌلحق الثاني

) (١ﲤثل اﻹشارة “ك/ك” ﰲ اﳉدول ،العبارة "كتلة/كتلة"،
) (2ﲢسب نسب اﶈتويات الدنيا للمنتوجات اﶈددة ﰲ النقطة  ٣من
اﳉدول ،باستثناء النقطتﲔ  ٩-٣و ،١٠-٣بعد خصم وزن اﳌكونات اﳌنصوص

اﳌواد الدهنية النباتية اﳌرخص بها ﰲ منتوجات
الشوكوﻻطة وخصائصها

عليها ﰲ اﳌادة  ٤من هذا القرار،
) (٣يـ ـجب أن تـ ـتأتـ ـى اﳌادة اﳉافـ ـة لـ ـلـ ـحـ ـل ـيب أو مشت ـق ـات اﳊل ـيب ،م ـن
التجفيف اﳉزئي أو الكﲇ للحليب الكامل أو اﳊليب اﳌنزوع الدسم جزئيا
أو كليا أو القشدة أو القشدة اﳌجففة جزئيا أو كليا أو الزبدة أو اﳌادة

تعتبر الدهون النباتية اﳌذكورةﰲ اﳌادة  ٦من هذا القرار،
سواء كانت منفردة أو ﰲ شكل خليط ،معادلة لزبدة الكاكاو
ويجب أن تستجيب للخصائص اﻵتية :

الدسمة اللبنية،

– أن تكون مواد دهنية نباتية غير لوريك وغنية بثﻼثي
) (٤عندما تستبدل ﰲ تسمية البيع كلمة “باﳊليب” ﲟا يأتي :

–

"بالقشدة" ،يجب أن يحتوي اﳌنتوج عﲆ نسبة  %5,5كحد أدنى من

اﳌادة الدهنية اللبنية،
– "باﳊليب اﳌنزوع الدسم كليا" ،يجب أن ﻻ تزيد نسبة اﳌادة الدهنية
اللبنية ﰲ اﳌنتوج عن .%١
) (5ﲢسـ ـب نس ـ ـب اﶈتويـ ـات الدني ـا للمنتوج ـات اﶈ ـددة ﰲ النقطت ـﲔ
 ٩-٣و ١٠-٣من اﳉدول ،بعد خصم وزن اﳌكونات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 ٤بهذا القرار ووزن اﳊشوة،

اﳉليسريد اﳌتناظر أحادي انعدام اﻹشباع من نوع POP
و POStو ، StOStحيث  Pو  Oو  Stﲤثل ،عﲆ التواﱄ ،حمض
الباﳌيتيك وحمض اﻷولييك وحمض الستياريك،
– أن تكون ﰲ كل اﳌقادير قابلة للمزج مع زبدة الكاكاو
ومتوافقة مع خصائصها الفيزيائية مثل  :نقطة الذوبان
ودرجة حرارة التبلور وسرعة الذوبان ووجوب اﻻعتدال،
– أن تكون منتجة فقط عن طريق التكرير و/أو التجزئة
وذلك لتجنب تغيير بنية ثﻼثي اﳉليسريد بطريقة إنزيمية.

) (٦ﰲ حالة اﳌنتوجات اﶈددة ﰲ النقطتﲔ  ٩-٣و ١٠-٣من اﳉدول ،يتم

طبقـ ـ ـا لهـ ـ ـذه اﳋصائ ـ ـص ،يمك ـ ـن استعم ـ ـال اﳌ ـواد الدهني ـة

حساب اﶈتوى من الشوكوﻻطة بالنسبة للوزن اﻹجماﱄ للمنتوج النهائي،

النباتي ـ ـة اﳌذكـ ـ ـورة أدنـ ـ ـاه ،اﳌتحص ـ ـل عليه ـ ـا م ـن النبات ـات

ﲟا ﰲ ذلك اﳊشوة.

اﶈددة أسفله :

اﻻسم اﳌشترك للمادة الدهنية النباتية اﳌرخص بها

اﻻسم اﳋاص للنباتات التي يمكن من خﻼلها اﳊصول
عﲆ اﳌواد الدهنية اﳌوافقة لها

 -١إليب أو إليب بورنيو أو تنكاوانغ

شوريا أس بي بي )(Shorea spp

 -2زيت النخيل

إﻻييس غينينسيس  /إﻻييس أوليفيرا

)(Elaeis guineensis / Elaeis olifera
 -٣سال

شوريا روبوستا )(Shorea robusta

 -٤الشيا )كاريتي(

بوتيروسبيرموم باركي )(Butyrospermum parkii

 -5كوكوم غورجي

غاركينيا إنديكا )(Garcinia indica

 -٦نوى اﳌانجو

مانجيفيرا إنديكا )(Mangifera indica

– يرخص أيضا استعمال زيت جوز الهند )الكبراه( ﰲ الشوكوﻻطة التي تدخل ﰲ صناعة اﳌثلجات واﳌنتوجات اﳌثلجة
اﳌماثلة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٥
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 ٢٠محّرم عام  ١٤٤٤هـ
 ١٨غشت سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق الثالث
اﳌتطلبات اﳌتعلقة بتركيبة منتوجات الكاكاو

اﶈتوى من زبدة الكاكاو

)اﶈتوى اﻷدنى ﰲ مسحوق الكاكاو عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة(

≤ ) % ٢٠كتلة/كتلة(

≤ ) %١٠كتلة/كتلة( ولكن

> ) %١٠كتلة/كتلة(

> ) ٢٠%كتلة/كتلة (

مسحوق الكاكاو فقط

"مسحوق الكاكاو" أو

"مسحوق الكاكاو قليل

"مسحوق الكاكاو خال من

"كاكاو"

الدهن"" ،كاكاو قليل

ل من
الدهن"" ،كاكاو خا ٍ

الدهن"" ،مسحوق

الدهن"

الكاكاو فقير من الدهن"
عﲆ اﻷقل
> % ٢٩
)كتلة/كتلة(

محتوى
مسحوق

عﲆ اﻷقل
> % ٢٥
)كتلة/كتلة(

"مسحوق الشوكوﻻطة"

–

–

"مسحوق الشوكوﻻطة

"مسحوق الشوكوﻻطة

"مسحوق الشوكوﻻطة

اﳌنزلية"" ،كاكاو بالسكر"،

اﳌنزلية قليل الدهن"،

اﳌنزلية خا ٍ
ل من الدهن"،

"مسحوق الكاكاو بالسكر"

"كاكاو بالسكر قليل الدهن"،

"كاكاو بالسكر خا ٍ
ل من

"مسحوق الكاكاو بالسكر

الدهن"" ،مسحوق الكاكاو

قليل الدهن"

بالسكر خال من الدهن"

الكاكاو ﰲ
اﳌخاليط
اﳉافة

عﲆ اﻷقل
> % ٢٠
)كتلة/كتلة(

"ﲢضيرة بالسكر عﲆ

"ﲢضيرة بالسكر عﲆ

"ﲢضيرة بالسكر عﲆ

أساس الكاكاو"" ،خليط

أساس الكاكاو قليل الدهن"،

أساس الكاكاو خا ٍ
ل من

السكر مع الكاكاو"

"خليط السكر مع الكاكاو

الدهن"" ،خليط السكر مع

قليل الدهن"

الكاكاو خا ٍ
ل من الدهن"

"ﲢضيرة بالسكر بنكهة

"ﲢضيرة بالسكر بنكهة

"ﲢضيرة بالسكر بنكهة

الكاكاو"

الكاكاو قليل

الكاكاو خا ٍ
ل من الدهن"

أقـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـ ـ ـ ـن
> % ٢٠
)كتلة/كتلة(

الدهن"
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 – ١٠قطع حلوى الشوكوﻻطة أو البرالﲔ

 – ٩الشوكوﻻطة اﶈشوة

– شوكوﻻطة بارا ميزا نصف مُّرة
– شوكوﻻطة بارا ميزا مُّرة

– شوكوﻻطة بارا ميزا

 – ٨شوكوﻻطة اﳌائدة أو الطبخ اﳌنزﱄ )بارا ميزا( :

 – 7الشوكوﻻطة العائلية بالتازا

 – 6الشوكوﻻطة بالتازا

 – ٥الشوكوﻻطة اﳊلوة أو الشوكوﻻطة اﳌنزلية

 – ٤الشوكوﻻطة البيضاء

 – 3الشوكوﻻطة اﳌنزلية باﳊليب

– الشوكوﻻطة باﳊليب والبندق “جيندوجا”

– شوكوﻻطة باﳊليب للتغطية اﳋارجية )للتلبيس(

الرقائق باﳊليب

– الشوك ـوﻻط ـة الشع ـي ـريـة بـاﳊلـيب وشوكـوﻻطـة

– شوكوﻻطة باﳊليب

 – ٢الشوكوﻻطة باﳊليب :

– الشوكوﻻطة بالبندق “جيندوجا”

– شوكوﻻطة للتغطية اﳋارجية )للتلبيس(

– الشوكوﻻطة الشعيرية ورقائق الشوكوﻻطة

– “الشوكوﻻطة”

 – ١الشوكوﻻطة :

منتوجات الشوكوﻻطة

≤١8

≤١٤

≤٩

≤١2

≤١٤

≤١2

-

≤2,5

≤2,5

≤2,5

≤2,5

≤2,5

≤8

≤2,5

≤١٤

≤١٤

≤٤٠

≤٣٠

≤2٠

≤٣٠

≤٣5

≤٣٠

-

≤2٠

≤25

≤25

≤2٠

≤25

≤٣2

≤٣5

≤٣2

≤٣5

أنظر النقطة  ١٠-٣من اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

أنظر النقطة  ٩-٣من اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

≤22

≤١5

≤١١

≤١8

≤١8

≤١8

≤2٠

-

-

-

-

-

-

≤٣١

≤١2

≤١8

زبدة
الكاكاو

مواد الكاكاو اﳉافة
اﳋالية من الدهون

تركيبات مواد
الكاكاو اﳉافة

-

-

-

-

-

-

≤٣,5

≤5

≤٣,5

≤٣,5

≤٣

≤٣,5

-

-

-

-

اﳌادة الدهنية
اللبنية

-

-

-

-

-

-

≤١٤

≤2٠

≤١٠

≤١٤

≤١2

≤١٤

-

-

-

-

اﳌواد اﳉافة
اللبنية

اﳌكونات )بالنسبة اﳌئوية (%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> ١8

>8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

≤ ١5و≥٤٠

-

-

-

≤  2٠و≥٤٠

-

-

≤25

-

≤٣١

≤١2

≤25

-

-

-

-

-

-

-

بندق

-

زبدة الكاكاو واﳌادة نشا/
الدهنية اللبنية
دقيق

)ﲢسب النسب اﳌائوية عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة من اﳌنتوج وبعد خصم وزن بقية اﳌواد الصاﳊة لﻼستهﻼك اﳌرخص بها ﰲ اﳌادة  ٤من هذا القرار(

اﳌتطلبات اﳌتعلقة بتركيبة منتوجات الشوكوﻻطة

اﳌلحق الرابع

