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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 20 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q 2014 يــعــد q يــعــدّل الـقــرار اIــؤرل الـقــرار اIــؤرّخ في خ في 17
رجـب عـــام رجـب عـــام 1420 اIــــوافق  اIــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1999
واIـتــعـلواIـتــعـلّق �ــواصـفـات مــسـحـوق احلــلـيب الــصـنـاعيق �ــواصـفـات مــسـحـوق احلــلـيب الــصـنـاعي
وشــروط عـرضـه وحـيــازته واســتــعـمــاله وتــســويـقهوشــروط عـرضـه وحـيــازته واســتــعـمــاله وتــســويـقه

وكيفيات ذلك.وكيفيات ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير التّجـارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلّق

qعد لالستهالك وعرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرّخ في 17 رجب عـام 1420
اIــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واIــــتــــعـــلّـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

qتمّمIعدّل واIا qواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـقـرار اIؤرّخ في 17 رجب عـام 1420 اIـوافق 27 أكـتـوبر

سنة q1999 اIعدّل واIتمّم واIذكور أعاله.

2 :  : تــعــدّل أحــكــــام اIـادّة 4 من الــقــــرار اIـؤرّخ اIـاداIـادّة ة 
q1999 ــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــةIفي 17 رجـب عـــام 1420 ا

اIعدّل واIتمّم واIذكور أعالهq كما يأتي :

" اIــــادّة 4 : يــــجب أن يــــحـــــتــــوي مــــســــحــــوق احلــــلــــيب
الــصــنــاعي الــكــامل عــلى مــقـدار 34 غــرامــا عــلى األقلq من
بـروتــيـنــات احلـلـيب في 100 غـرام مـن اIـسـتــخـلص اجلـاف

اIنزوع الدسم.
يـــجب أن يــــحـــتــــوي مـــســـحــــوق احلـــلــــيب الـــصـــــنـــاعي
qمـنــزوع الـقـشــــدة عـلى مـقـــــدار 34 غــــراما عــلى األقـــل
مـن بـــروتــيـــنـــات احلــلـــيب في 100 غــرام مـن اIــســـتـــخــلص

اجلـاف اIنزوع الدسم.
يـجب أن يـحـتـوي مسـحـوق احلـليـب الصـنـاعيq كـحد

.µاء وعلى 0,15 % من حمض اللIعلى 5% من ا qأقصى
qيــجب أن يــضـاف إلى مــســحــوق احلـلــيب الــصــنـاعي
qــعــاد تــركــيــبه أو تــشــكــيـلهIعــنــد عــمـلـــيــة صــنـع احلــلــيب ا
نــشــاء الــذرة كــكــاشف بــنــســبــة 0,5 غـــرام في 100 غـــرام

من مسحوق احلليب".

اIــاداIــادّة ة 3 :  : تـــســري أحـــكــام هـــذا الــقـــرار بــعـــد ثالثــة (3)
أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسميّة.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدyّقراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 20 فبراير سنة 2014.
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