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الثﻼثاء  ٣٠شوال عام ١٤٤٣

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ
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اﻻشتراك
ي
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مة للحكـومة
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تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
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 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

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.
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 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  29٠-2٠اﳌـ ـؤرخ

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ 26

ﰲ  2٤صفـ ـر عـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  12أكتوبر سنة  2٠2٠الذي

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

يحدد صﻼحي ـ ـ ـات ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌنتـ ـ ـدب لـ ـ ـ ـدى ال ـ ـوزيـ ـ ـر اﻷول

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌكلـ ـ ـف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39–9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  19صفر
عـ ـام  1 ٤ ٤ 3اﳌواف ـ ـ ـق  2 6سب ـت ـم ـب ـر سن ـة  2 ٠ 2 1ال ـذي ي ـح ـدد
اﳌوسسات اﳌصغ ـرة اﳌت ـع ـث ـرة وشروط وك ـي ـف ـي ـات إعـادة
ﲤويلها،

رجب ع ـ ـ ـام  1٤1٠اﳌواف ـ ـ ـق  3٠يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  199٠واﳌتـعـلـق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٥–92اﳌؤرخ ﰲ 8
شعبان عام  1٤12اﳌوافق  12فبراير سنة  1992واﳌتعلق

يقّرران ما يأتي :

ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل

اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل أحكام اﳌادة 1٤

واﳌتمم،

من االقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤٤3
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠21الذي يحدد اﳌؤسسات اﳌصغرة
اﳌتعثرة وشروط وكيفيات إعادة ﲤويلها ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤يستثنى من إجراءات إعادة التمويل ،الشاب
أو الشباب ذوو اﳌشاريع أصحاب اﳌؤسسات اﳌصغرة
اﳌتعثرة :

– 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
مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها

– اﳌستفيدة من القرض غير اﳌكافأ اﻹضاﰲ لﻼستغﻼل،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض
البنكي و /أو قرض الوكالة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤–٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 ٤ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق

– اﳌؤسسات اﳌصغرة اﳌتعثرة التي قام أصحابها ببيع

بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة 28
منه،

العتاد و /أو تصفيته”.
اﳌادة  : ٢ينـ ـشـ ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  27أفريل

سنة .2٠22

وزير اﳌالية

وتنفيذها،

الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول،
اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة

– 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
 1٤جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  6مايو سنة 2٠12
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٤–12اﳌؤرخ ﰲ

عبد الرحمان راوية

نسيم ضيافات

وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٢7شعبان عام ١٤٤٣
اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٣٠مـ ـارس س ـ ـنة  ،٢٠٢٢ي ـتضـ ـمن اعتـ ـم ـاد
الﻼئحة الفنية اﶈددة للخصائص التقنية لﻸجبان
والتخصصات اﳉبنية.
––––––––––––
ن وزير الصناعة،
إ ّ
ووزير التجارة وترقية الصادرات،

 23جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  1٥ماي سنة  2٠12الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات استـعـمـال اﳌضافـات الـغـذائـيـة ﰲ
اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٠–13اﳌؤرخ ﰲ
 28شعبان عام  1٤3٤اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠13الذي يحدد
نظام نوعية اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– 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
 22صفر عام  1٤36اﳌوافق  1٥ديسمبر سنة  2٠1٤الذي يحدد

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

الشروط والكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳌلوثات اﳌسموح

ووزير الصحة،

بها ﰲ اﳌواد الغذائية،

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنفـيذي رقم  72–1٥اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٢تطبق أحكام هذا القرار عﲆ :

 21ربيع الثاني عام  1٤36اﳌوافق  11فبراير سنة 2٠1٥

• اﻷجبان،

واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية

• جﱭ مصل اﳊليب،

من اﻷمراض غير اﳌتنقلة ومكافحتها ،وﲢديد مهامها وتنظيمها
وسيرها،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الت ـنـف ـيذي رق ـم  172–1٥اﳌـؤرخ
فـي  8رم ـض ـان ع ـام  1٤36اﳌ ـواف ـق  2٥يونيو سنة  2٠1٥الذي
يحدد الشروط والكيفيات اﳌـطـبـقـة فـي مج ـال اﳋـصـائ ـص
اﳌـي ـكـروبيولوجية 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  1٤٠–17اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري،

21

• اﳉﱭ الذائب،
• التخصصات اﳉبنية،
• التخصصات اﳉبنية الذائبة.
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– ج ـﱭ  :مـنـتـوج ن ـاضـ ـج أو غ ـي ـر ن ـاض ـج ،بـنـيـته ط ـريـة
أو ن ـصـف صـلـب ـة ،صل ـب ـة أو صـلـبـة للـغـايـة ،ويمـكن تغليفه،
ﻻ تتجاوز فيه النسبة بﲔ بروتينات مصل اﳊليب /الكازيﲔ
تلك النسبة اﳌوجودة ﰲ اﳊليب ،واﳌتحصل عليه :
)أ( بالتخثر الكﲇ أو اﳉزئي لبروتينات اﳊليب ،اﳊليب
منزوع القشدة ،اﳊليب منزوع القشدة جزئيا ،القشدة ،قشدة
مصل اﳊليب أو مخيض اﳊليب ،ﲟفردها أو خليط من هذه
اﳌواد ،بفعل عمل الروبة أوغيرها من عوامل التخثر اﳌﻼئمة
وبالتقطير اﳉزئي ﳌصل اﳊليب الناﰋ عن هذا التخثر،
مع مراعاة مبدأ أن صنع اﳉﱭ يؤدي إﱃ تركيز بروتينات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128–2٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳊليب )خصوصا الكازيﲔ( ،وبالتاﱄ فإن محتوى بروتينات

 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21ماي سنة  2٠2٠الذي يحدد

اﳉﱭ يكون أعﲆ بشكل واضح من محتوى البروتينات ﰲ

صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

خـ ـلـ ـيـ ـط اﳌواد اﻷولـ ـي ـة اﳌذك ـورة أع ـﻼه ،ال ـتي است ـخ ـدمت ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  393–٠2اﳌؤّرخ ﰲ 8

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  23ديسمبر سنة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  29صفر
عام  1٤1٤اﳌوافق  18غشت سنة  1993واﳌتعلق ﲟواصفات
بعض أنواع اﳊليب اﳌعد لﻼستهﻼك وعرضه،

صناعة اﳉﱭ ،و/أو،
)ب( باستعمال تقنيات التصنيع التي تؤدي إﱃ تخثر
بروتينات اﳊليب و/أو اﳌنتوجات اﳌتأتية من اﳊليب،
بش ـ ـكـ ـل يسـ ـمـ ـح باﳊ ـص ـ ـول عﲆ مـ ـن ـت ـ ـوج نه ـ ـائي له خ ـصـ ـائص
فيـ ـزيـ ـائي ـة وك ـ ـيـ ـمـ ـيائية وع ـضـ ـوية ذوق ـيـ ـة مش ـابهـ ـة للم ـن ـتوج
اﳌعّرف ﰲ الفقرة )أ( أعﻼه.
– جﱭ ناضج  :جﱭ غير جاهز لﻼستهﻼك مباشرة بعد

– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـقـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌؤرخ ﰲ 1٥

تصنيعه ،إذ يجب أن يحتفظ به لبعض الوقت ﰲ درجة

ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤3٥اﳌواف ـ ـ ـق  17مـ ـ ـارس سنـ ـ ـة 2٠1٤

اﳊرارة وضـ ـ ـم ـ ـن الش ـ ـروط الضـ ـ ـروري ـ ـة ﻹحـ ـ ـ ـ ـداث الت ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ـرات

واﳌتضمن اﳌصادقة عﲆ النظام التقني الذي يحدد القواعد

البيوكميائية والفيزيائية اﳌميزة للجﱭ.

اﳌتعلقة باﳌواد الغذائية “حﻼل”،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  17رجب عام  1٤2٠اﳌوافق
 27أكتوبر سنة  1999واﳌتعلق ﲟواصفات مسحوق اﳊليب
الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه
وكيفيات ذلك ،اﳌعدل واﳌتمم،
يقـ ـّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٤6٤–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام 1٤26

– جﱭ ناضج بالعفن  :جﱭ ناضج يتم إنضاجه أساسا
بواسطة نمو العفن اﳌميز له ،ﰲ كتلته و/أو عﲆ سطح اﳉﱭ.
– جﱭ ذو العجينة الطرية  :جﱭ ناضج أو غير ناضج
يمكن أن يكون قد تعرض بشكل مستقل عن عملية التخمر
اللبني ،إﱃ تخمرات أخرى ،وتكون عجينته غير مطهوة
وغير مضغوطة.
– جﱭ ذو العجينة اﳌضغوطة  :جﱭ يتم فيه ضغط
رائب اﳊليب بعد عملية السحب ،ثم يوضع للنضج.

اﳌوافق  6ديسمبر سنة  ،2٠٠٥اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور

– جﱭ أزرق  :جﱭ ناضج ،عجينته ماﳊة قليﻼ ،يمكن أن

أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ اعتماد الﻼئحة الفنية اﶈددة

يكون مخلوطا ومثقوبا بسبب وجود عفنيات داخلية ذات

للخصائص التقنية لﻸجبان والتخصصات اﳉبنية.

لون أزرق مخضر إﱃ أبيض رمادي.
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– جﱭ محفوظ ﰲ محلول ملحي  :جﱭ ناضج ،بنيته
متماسكة إﱃ طرية ،تكون العجينة ذات لون أبيض إﱃ
صَفّر وذات نسيج متراص مﻼئم للتقطيع وخالية تقريبا
م ْ
ُ
من الثقوب .وهذا اﳉﱭ ليس لديه قشرة حقيقية ،يتم إنضاجه
وحفظه ﰲ محلول ملحي إﱃ حﲔ وقت بيعه أو تعبئته
قصد بيعه للمستهلك .وﲢتوي بعض اﻷجبان اﶈفوظة ﰲ
اﶈلول اﳌلحي عﲆ أعشاب دقيقة وتوابل تعتبر جزءا من
هويتها.
– جﱭ غير ناضج  :جﱭ جاهز لﻼستهﻼك بعد وقت
قصير من تصنيعه.
– جﱭ أبيض :جﱭ غير ناضج ،خضع أساسا عند تخميره
للتخمر اللبني.
– جﱭ طازج  :جﱭ أبيض ،يجب أن يحتوي عﲆ كائنات
حية دقيقة عند بيعه للمستهلك.
– جﱭ مصل اﳊليب  :منتوج صلب ،نصف صلب أو ذو
عجينة طرية ،يتم اﳊصول عليه أساسا بإحدى الطرق اﻵتية :
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حصريـ ـا مـ ـن اﳊل ـيب ،وتست ـخ ـدم ل ـوح ـده ـا أو ك ـم ـزيج .وه ـذا
اﳌنتوج يتحصل عليه :
• إما بالتخثر الكﲇ أو اﳉزئي للمواد اﻷولية اﳌذكورة
أعﻼه ،قبل عملية التقطير أو بعد اﻹزالة اﳉزئية للطبقة
اﳌائية،
• إما بتقنيات تصنيع أخرى تؤدي إﱃ تخثرها جزئيا
أو كليا بشكل يسمح باﳊصول عﲆ منتوج نهائي له خصائص
مشابهة.
– تخصص جبني ذائب  :منتوج لبني غير اﳉﱭ الذائب،
يحضر من اﳉﱭ ومنتوجات لبنية أخرى .ويتم اﳊصول
عﲆ هذا اﳌنتوج بتقنيات اﳌعاﳉة التي تضم اﻹذابة وتؤدي
إﱃ استحﻼب اﳌواد اﻷولية ،ويجب أن يخضع خﻼل تصنيعه
لدرجة حرارة ،عﲆ اﻷقل 7٠ ،درجة مائوية ﳌدة  3٠ثانية أو
أي توليفة أخرى من اﳌدة ودرجة اﳊرارة لها تأثير مكافئ.
– تخصص جبني ذائب مخفف  :تخصص جبني ذائب
خففت فيه نسبة اﳌادة الدسمة.

• تركيز مصل اﳊليب ووضع اﳌنتوج اﳌركز ﰲ قوالب،

اﳌادة  : ٤يجب أن تستجيب بعض اﳌنتوجات اﳌعرفة

• تخثير مصل اﳊليب عن طريق اﳊرارة مع إضافة

ﰲ اﳌادة  3أعﻼه للمميزات اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.

أو بدون إضافة حمض.
ﰲ كل حالة ،يمكن تركيز مصل اﳊليب مسبقا ،قبل
إجراء عملية تركيز إضافية ﳌصل اﳊليب أو عملية تخثير
ضا
بروتينات مصل اﳊليب .ويمكن أن تشمل العملية أي ً
إض ـافـ ـة اﳊـل ـي ـب ،أو الـ ـق ـشـ ـدة أو غ ـي ـره ـا م ـن اﳌ ـواد اﻷولـيـة
ذات اﻻصـل اللـبـني ،ق ـبـل أو بـع ـد عـمـلـيـة الـتـركـيـز أو الـتـخـثر.
ويجب أن تكون نسبة بروتﲔ مصل اﳊليب  /الكازيﲔ ﰲ
اﳌنتوج اﳌتحصل عليه من خﻼل تخثر مصل اﳊليب ،أعﲆ
بكثير من نسبتها ﰲ اﳊليب .ويمكن أن يكون اﳌنتوج
اﳌتحصل عليه عن طريق تخثر مصل اﳊليب ناضج أو غير
ناضج.

اﳌادة  : ٥يجب أن تكون اﳌواد اﻷولية اﳌستخدمة ﰲ
تصنيع اﳌنتوجات اﳌعرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه ،مشتقة حصريا
من اﳊليب.
اﳌادة  : ٦طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،يمكن أن تضاف
إﱃ اﳌنتوجات موضوع هذا القرار اﳌكونات اﻵتية :
– اﳌلح وبدائل اﳌلح ذات نوعية غذائية،
– اﳊليب واﳌنتوجات اﳌشتقة حصريًا من اﳊليب،
– التوابل والنباتات العطرية ومستخلصاتها،
– عطور ومكونات غذائية لها خصائص معطرة،

– جﱭ ذائب  :منتوج يتم اﳊصول عليه عن طريق إذابة

– مواد غذائية تعطي نكهة خاصة للمنتوج النهائي ،ﰲ

واستـ ـحـ ـﻼب جﱭ أو خـ ـلـ ـيـ ـط م ـن أج ـب ـان ،ب ـف ـع ـل اﳊرارة ،ﰲ

حدود  % 3٠من وزن اﳌنتوج النهائي ،غير أنه ،يمنع دمج

درجة حرارة ،عﲆ اﻷقل 7٠ ،درجة مائوية ﳌدة  3٠ثانية ،أو

اﳌواد الدسمة والبروتينات غير اﳌتأتية من اﳊليب،

أي توليفة أخرى معادلة من حيث درجة اﳊرارة واﳌدة مع
إضافة أوعدم إضافة منتوجات مشتقة حصريا من اﳊليب.
– جﱭ ذائب مخفف  :جﱭ ذائب خففت فيه نسبة اﳌادة
الدسمة.
– تخصص جبني  :منتوج لبني ليس من اﻷجبان ،يكون
مخّمرا ً أو غير مخّمر ،ناضجا أو غير ناضج ،يحضر من اﳌواد
اﻷولية اﳌشتقة حصريا من اﳊليب اﻵتية  :حليب ،حليب
منزوع القشدة جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية،
مخيض اﳊليب ،يمكن أن تضاف إليها مواد أخرى متأتية

– فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى ﻷغراض غذائية أو
فيزيولوجية،
– مزارع بكتيريا لبنية غير ضارة و /أو بكتيريا منتجة
للعطور غير ضارة ومزارع لكائنات حية دقيقة أخرى غير
ضارة،
– الروبة أو إنزيمات أخرى مخثرة مناسبة غير ضارة،
– اﳌاء الشروب،
– اﳋل،
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• تعيﲔ الصنف اﳊيواني عندما تكون اﳌواد اﻷولية
اللبنية متأتية من صنف حيواني واحد غير البقرة،
• عبارة “ﲟزيج اﳊليب” للمنتوجات اﳌصنعة من

– يمكن إضافة اﳉيﻼتﲔ و/أو النشاء أو خلطها مع اﳌثبتات

مواد أولية لبنية متأتية من صنفﲔ حيوانيﲔ ) (2عﲆ

أو اﳌـثـخ ـن ـات اﳌ ـرخ ـص بـه ـا كمضافات غذائية كحد أقصى

اﻷقل .وﰲ حال استخدم ﰲ صنع اﳉﱭ أو التخصص اﳉبني

 2٠غرام /كيلوغرام من اﳌنتوج النهائي ،إﱃ التخصصات

مواد أولية لبنية متأتية من اﳌاعز والبقر وكانت نسبة

اﳉبنية ،وكذا التخصصات اﳉبنية الذائبة ،اﳌخففة أو غير

اﳌادة اﳉافة من أصل ماعزي تساوي عﲆ اﻷقل  % ٥٠فيمكن

اﳌخففة،

استعمال العبارة “نصف ماعز”،

– النشاء والنشاء اﳌعدل ،كحد أقصى  2٠غرام /كيلوغرام،

• الـوصـ ـف “مع ـط ـر” مـتـب ـوع بالعبارات “ :نكهة اﳉﱭ”

ﰲ اﻷجبان اﳌباعة عﲆ شكل مبشور ،مطحون أو مسحوق،

أو ”طعم اﳉﱭ” أو اسم اﳌنتوج اللبني أو اﳌنتوجات

كمانع لﻼلتصاق ،بإضافتهم إﱃ اﳉﱭ اﳌبشور وليس إﱃ
اﳉﱭ نفسه .ويجب أن يستجيب اﳉﱭ قبل عملية البشر
وإضافة هذه اﳌواد ﳉميع اﳋصائص ،كما هو معّرف ﰲ هذا

القرار ،ﻻ سيما من حيث نسبة اﳌادة اﳉافة واﳌادة الدسمة.
ﻻ تتجاوز النسبة القصوى لﻸكتوز %٥
اﳌادة  : 7يجب أ ّ
ﰲ اﳌنتوج النهائي ،عند إضافة مكونات ذات اﻷصل اللبني
أثناء صناعة اﳉﱭ الذائب.
تدخل أحكام هذه اﳌادة حيز التنفيذ بعد سنتﲔ ) (2من
تاريخ نشر هذا القرار.

اللبنية اﳌستخدمة ،ﰲ حال إضافة عطر ﻷحد اﻷجبان أو
عطور منتوجات لبنية أخرى .وﻻ تطبق هذه اﻷحكام عند
استخدام اﳌواد اللبنية ﰲ حد ذاتها ﻷغراض عطرية أو عندما
تـتـم عـمـلـيـة الـتـعـطـيـر بـاستـعـمـال عـطـور طـبـيـعية متحصًﻼ
عليها حصريا من مواد أولية لبنية،
• الوصف “مخفف” للجﱭ الذائب أو التخصص اﳉبني
الذائب ،ﰲ حالة استوﰱ اﳌنتوج اﳋصائص اﳌبّينة ﰲ
اﳌلحق بهذا القرار.
– تعيﲔ اﶈتوى من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من

اﳌادة  : ٨يمكن أن ﲢدد اﳌنتوجات اﳌعرفة ﰲ اﳌادة 3

اﳌنتوج النهائي ،غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا

من هذا القرار ،بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه ﰲ التنظيم

احتوى اﳌنتوج عﲆ وسم غذائي يحتوي عﲆ إشارة إﱃ

اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ،ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف عليها

نسبة الدهون لكل  1٠٠غرام،

عﲆ اﳌستوى الدوﱄ ،ويجب أن تكون هذه اﳌنتوجات مطابقة
للت ـ ـن ـظ ـيم اﳌـ ـع ـمـ ـول به ،وعـ ـن ـد غيـ ـاب ـه للم ـواصـ ـفات اﳌ ـتع ـارف
عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
ﻻ تشكل اﳌنتوجات موضوع هذا القرار
اﳌادة  : ٩يجب أ ّ
أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ،ويجب أن تستجيب للمتطلبات
اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،ﻻ سيما ،تلك اﳌتعلقة

– تعيﲔ نوع اﳌعاﳉة اﳊرارية اﳌطبقة عﲆ اﳌواد اﻷولية
)اﳊليب و/أو القشدة( ،إذا لم يخضع اﳌنتوج النهائي ﻷي
معاﳉة حرارية أثناء تصنيعه،
– تعيﲔ بالنسبة اﳌائوية ،الكمية اﳌضافة من اﳌواد
الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،

باﳌضافات الغذائية واﳌلوثات واﳋصائص اﳌكروبيولوجية

– العبارة “جﱭ ذو عجينة مضغوطة مطهوة “ بالنسبة

واﻷشيـاء واللوازم اﳌوجـهـة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة

لﻸجبان ذات العجينة اﳌضغوطة التي خضعت للطهو عند

الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري

درجة حرارة أكبر أو تساوي  ٥٠درجة مائوية ،أثناء عملية

وكذا اﳌتطلبات “حﻼل“.

التصنيع،

اﳌادة  : ١٠زيادة عﲆ البيانات اﻹجبارية اﳌنصوص عليها
ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك ،يجب أن
يحمل وسم اﳌنتوجات موضوع هذا القرار ،باستثناء جﱭ
مصل اﳊليب ،ما يأتي :
– تسمية البيع ﻹحدى اﳌنتوجات اﻵتية  :اﳉﱭ ،اﳉﱭ

– بالنسبة للمنتوج اﳌعّين فقط بالتسمية “جﱭ” تكمل
التسمية حسب اﳊالة بـ :
* إحدى إشارات درجة النضج الرئيسية اﻵتية :
• “ناضج”،

اﻷزرق ،اﳉﱭ اﶈفوظ ﰲ محلول ملحي ،اﳉﱭ اﻷبيض،

• “ناضج بالعفن”،

اﳉﱭ الطازج ،التخصص اﳉبني ،اﳉﱭ الذائب ،التخصص

• “ناضج ﰲ محلول ملحي”،

اﳉبني الذائب ،أو التسمية أو اسم النوع اﳌنصوص عليه
ﰲ التنظيم اﳌعمول به وﰲ غيابه ،ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف
عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ وتكمل حسب اﳊالة ﲟا يأتي :

• “غير ناضج“.
* و/أو ،إحدى إشارات التماسك اﻵتية :
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• “ذو عجينة صلبة جدا” :إذا كانت ) > (TEFDمن .% ٥1
• “ذو عجينة صلبة“  :إذا كانت ) (TEFDبﲔ % ٤9
و.%٥6
• “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة“ :إذا كانت
) (TEFDبﲔ  % ٥٤و.% 69
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• “قليل الدسم أو منزوع القشدة”  :إذا كان محتوى
اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة أقل من  % 1٠ﰲ اﳌنتوج النهائي
بعد التجفيف الكامل.
• ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـجﱭ ال ـذائب وال ـت ـخصص اﳉب ـني ال ـذائب،
إحدى العبارات اﻵتية :
• “قشدة ”...تسبق التسمية “جﱭ ذائب” أو “تخصص

• “ذو عجينة طرية” :إذا كانت ) (TEFDأكبر من .% 67

جبني ذائب” عندما يحتوي اﳌنتوج من  ٥٠غرام إﱃ أقل

 = TEFDالنسبة اﳌئوية ﶈتوى اﳌاء ﰲ اﳉﱭ منزوع

من  6٠غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج بعد

الدسم ،ﲢسب باﳌعادلة اﻵتية :
وزن اﳌاء ﰲ اﳉﱭ × 1٠٠
الوزن الكﲇ للجﱭ – وزن اﳌادة الدسمة ﰲ اﳉﱭ
ن وسم اﳌنتوجات موضوع هذه
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإ ّ
اﳌادة يمكن أن يتضمن أيضا :
– عبارة “باﳊليب الطازج” ﰲ حالة ﰎ تصنيع اﳌنتوج
من حليب البقرة الطازج فقط ودون إضافة مسحوق اﳊليب.
– بالنسبة لﻸجبان البيضاء والتخصصات اﳉبنية غير
الناضجة إحدى العبارات اﻵتية :

التجفيف الكامل.
• “ثنائي القشدة” :عندما يحتوي اﳌنتوج من  6٠غرام
إﱃ أقل من  7٥غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من
اﳌنتوج بعد التجفيف الكامل.
• “ثﻼثي القشدة” :عندما يحتوي اﳌنتوج ،عﲆ اﻷقل،
 7٥غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج بعد
التجفيف الكامل.
ﻻ يتضمن اﳌزيج أو التجميع عﲆ
اﳌادة  : ١١بشرط أ ّ
مكونات أخرى غير تلك اﳌسموح بها ﰲ اﳌادة  6أعﻼه،
يمكن أن تستعمل تسميات البيع “جﱭ “ أو “تخصص جبني“
أو “جﱭ ذائب “ حسب اﳊالة :

–“يـح ـ ـت ـ ـوي عﲆ أكـ ـث ـر م ـن  % ٨٢رطـ ـوبة” عندما يكون

– التسمية “جﱭ“ :للمنتوجات الناﲡة عن مزج أو ﲡميع

اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة للمنتوج أقل من  18غرام لكل

بي ـن اثـن ـﲔ أو أكثر من اﻷجبان اﻵتية  :جﱭ ،جﱭ أبيض،

 1٠٠غرام وعﲆ اﻷقل  1٥غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج

جﱭ ط ـ ـازج ،جﱭ أزرق ،ك ـمـ ـا هي مـعـ ـرف ـة ﰲ اﳌ ـادة  3أعـﻼه،

النهائي.

أو مع اﳌواد اﻵتية اﳌشتقة حصريا من اﳊليب  :حليب،

– “يحت ـوي عﲆ أكـ ـثر مـ ـن  % ٨٥رطـ ـوبـ ـة” عن ـ ـدما يكون
اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة للمنتوج أقل من  1٥غرام لكل
 1٠٠غرام ،وعﲆ اﻷقل  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج
النهائي.
• بالنسبة للمنتوجات موضوع هذه اﳌادة غير اﳉﱭ
الذائب والتخصص اﳉبني الذائب ،إحدى العبارات اﻵتية :
• “كثير الدسم أو ثنائي القشدة”  :إذا كان محتوى
اﳌنتوج م ـ ـن اﳌادة ال ـ ـدسم ـ ـة يساوي أو أك ـ ـب ـ ـر م ـ ـن  % 6٠ﰲ
اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• “كامل الدسم أو باﳊليب الكامل أو القشدة”  :إذا
كان محتوى اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من
 % ٤٥وأقل من  % 6٠ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف
الكامل.
• "نصف دسم أو نصف منزوع القشدة“ :إذا كان
محتوى اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من 2٥
 %وأقل من  % ٤٥ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.

حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية،
مخيض اﳊليب،
– التسمية “تخصص جبني” :للمنتوجات الناﲡة عن
مزج أو ﲡميع جﱭ أو عدة أجبان اﻵتية  :جﱭ ،جﱭ أبيض،
جﱭ طازج ،جﱭ أزرق ،كما هي معرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه مع
التخصصات اﳉبنية أو جﱭ مصل اﳊليب أو مع اﳌواد اﻵتية
اﳌشتقة حصريا من اﳊليب  :حليب ،حليب منزوع القشدة
جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية ،مخيض اﳊليب.
– بالنسبة للتسمية “جﱭ ذائب“ :يمكن أن تستبدل
كلمة “جﱭ” بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه ﰲ التنظيم
اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ
اﳌستوى الدوﱄ ،عندما يشكل هذا اﻷخير ،عﲆ اﻷقل % ٥٠ ،من
الوزن الكﲇ للمواد اﻷولية اللبنية اﳌستخدمة.
اﳌادة  : ١٢زيـ ـ ـادة عﲆ البـ ـي ـانـ ـات اﻹج ـب ـاري ـة اﳌنـ ـص ـوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك،
يجب أن يحمل وسم جﱭ مصل اﳊليب ما يأتي :
– تسمية البيع “جﱭ مصل اﳊليب“ أو تسمية أو اسم النوع
منصوص عليه ﰲ التنظيم اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ﰲ

• “منزوع القشدة جزئيا”  :إذا كان محتوى اﳌنتوج

اﳌواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ تكمل باﻹشارة

من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من  % 1٠وأقل من % 2٥

للصنف أو اﻷصناف اﳊيوانية عندما تكون اﳌواد اﻷولية

ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.

متأتية من صنف آخر غير البقرة أو من عدة أصناف حيوانية.
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– العبارة “منتوج مبستر” أو”منتوج مطهو“ أو ”منتوج
خضع للطهي ﲟا يعادل ،عﲆ اﻷقل ،البسترة”،
– تعيﲔ اﶈتوى من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من
اﳌنتوج النهائي ،غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا
احتوى اﳌنتوج عﲆ وسم غذائي يحتوي عﲆ إشارة إﱃ
نسبة الدهون لكل  1٠٠غرام،
– تعيﲔ بالنسبة اﳌائوية ،الكمية اﳌضافة من اﳌواد
الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،
– بالنسبة ﳉﱭ مصل اﳊليب اﳌتحصل عليه بتخثر
مصل اﳊليب واﳌعﲔ فقط بتسمية “جﱭ مصل اﳊليب“
هذه التسمية تكمل حسب اﳊالة بـ :
* إحدى إشارات درجة النضج اﻷساسية اﻵتية :
• “ناضج”،
• “ناضج بالعفن”،
• “ناضج ﰲ محلول ملحي”،
• “غير ناضج”.
* و/أو إحدى إشارات التماسك اﻵتية :
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•“جﱭ مصل اﳊليب منزوع الدسم” :إذا كان محتوى
اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة أقل من
،%1٠
) (1اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة ﳉﱭ مصل اﳊليب يتضمن
اﳌاء الناﰋ عن بلورة الﻼكتوز.
اﳌادة  : ١٣إذا ﲤت إضافة مادة دسمة نباتية إﱃ اﳌنتوجات
موضوع هذا القرار ،يجب أن يحمل وسم هذا اﳌنتوج ،زيادة
عﲆ البـ ـ ـي ـ ـان ـات اﻹجـ ـ ـبـ ـ ـارية اﳌـ ـنصـ ـوص عليـ ـها ﰲ الت ـن ـظ ـيم
اﳌ ـ ـع ـ ـم ـ ـول به واﳌ ـتعـ ـلق بإعـ ـﻼم اﳌس ـتـ ـهلك ،تسـ ـ ـم ـية الب ـي ـع
“ﲢضيرة غذائية بـ ”.......تكمل مباشرة بالعبارات اﻵتية :
– نوع اﳌنتوج اﳌستخدم طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌواد  3و 8و 11من هذا القرار ،وكذا اﻹشارة إﱃ نسبته
اﳌائوية ﰲ اﳌنتوج النهائي.
– اﻹشارة إﱃ اﳌادة الدسمة النباتية اﳌضافة وكذا نسبتها
اﳌائوية ﰲ اﳌنتوج النهائي.
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإن اﳌنتوج اﳌعرف بنص هذه اﳌادة

•“ ذو عجينة صلبة جدا “ :إذا كانت ) > (TEFDمن .% ٥1

يمكن أن يضم كمية جد محدودة من النشاء حسب التركيز

•“ ذو عجينة صلبة “  :إذا كانت ) (TEFDبﲔ  % ٤9و.%٥6

الﻼزم للحصول عﲆ التأثير التكنولوجي اﳌطلوب ووفًقا

• “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة“ :إذا كانت
) (TEFDبﲔ  % ٥٤و.%69

ﳌمارسات التصنيع اﳊسنة.
اﳌادة  : ١٤يـ ـج ـ ـب أن ت ـس ـ ـت ـج ـيـ ـب الت ـ ـخ ـ ـصـ ـص ـات اﳉ ـبـ ـن ـية

• “ذو عجينة طرية” :إذا كانت ) < (TEFDمن .% 67

والتحـ ـضـ ـيرات الغـ ـذائي ـة اﳌـ ـذكـ ـورة ﰲ هـ ـذا الق ـرار للخصائص

 = TEFDالنسبة اﳌائوية ﶈتوى اﳌاء ﰲ اﳉﱭ منزوع

اﳌيـ ـكـ ـروبيـ ـولوجـ ـية اﳌ ـط ـبـ ـقة عﲆ اﻷج ـب ـان ،ح ـسب اﳌعاﳉة

الدسم ،ﲢسب باﳌعادلة اﻵتية :
وزن اﳌاء ﰲ اﳉﱭ × 1٠٠
الوزن الكﲇ للجﱭ – وزن اﳌادة الدسمة ﰲ اﳉﱭ
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإن وسم جﱭ مصل اﳊليب يمكن أن
يتضمن أيضا :
– اﻹشارة إﱃ محتوى اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌنتوج النهائي
حسب اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ النقطة أدناه عوض تسمية
البيع ،بالنسبة ﻷجبان مصل اﳊليب غير الناضجة اﳌتحصل
عليها عن طريق تركيز مصل اﳊليب،
– بالنسبة لﻸجبان اﳌتحصل عليها بتركيز مصل اﳊليب

اﳊرارية اﳌطبقة.
اﳌادة  : ١٥تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة
واحدة ) (1من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية ،باستثناء
اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  7اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : ١٦ي ـ ـ ـن ـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس

سنة .2٠22

وزير الصناعة

فإن التصريح عن نسبة اﳌادة الدسمة اللبنية ﰲ اﳌادة

وترقية الصادارات

اﳉافة ) (1يمكن إرفاقها بإحدى اﻹشارات إﱃ اﳌادة الدسمة
كما يأتي :

وزير التجارة

أحمـد زغدار

كمال رزيق

• “جﱭ مصل اﳊليب بالقشدة” :إذا كان محتوى اﳌنتوج
من اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل ،% 33
•”جﱭ مصل اﳊليب” :إذا كان محتوى اﳌنتوج من
اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل  % 1٠وأقل
من ،% 33

وزير الفﻼحة

وزير الصحة

والتنمية الريفية
مـحمـد عبد اﳊفيظ هني

عبد الرحمان بن بوزيد

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
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ال ـمـ ـلـحـ ـق
اﳌميزات التي يجب أن تستجيب لها بعض اﳌنتوجات
اﳌميزات

اﳌنت ـوجات
اﳉﱭ

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  23غرام لكل  1٠٠غرام من اﳉﱭ.

اﳉﱭ اﻷبيض

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳉﱭ.

واﳉﱭ الطازج
جﱭ محفوظ ﰲ محلول

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

ملحي ذو عجينة طرية

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

جﱭ محفوظ ﰲ محلول

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

ملحي ذي عجينة صلبة

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة اﳉافة هو .% ٥2

اﳉﱭ الذائب

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  ٤٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

اﳉﱭ الذائب اﳌخفف

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  3٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني الناضج

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  2٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

غير الناضج
التخصص اﳉبني الذائب

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو 2٥غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  2٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

الذائب اﳌخفف

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

