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والتطوير التكنولوجي في وزارة العدلq تطبيقا ألحكام
اIادّة 4 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 99-243 اIؤرّخ في 21
رجب عام 1420 اIوافق 31 أكتـوبر سـنة 1999 الـذي يحدّد
تــنـــظـــيم الــلـــجــان الـــقـــطــاعـــيــة الـــدائــمـــة لــلـــبــحـث الــعـــلــمي

والتطوير التكنولوجي وسيرهاq كما يأتي :
1 - بعنوان اإلدارة اIركزية : - بعنوان اإلدارة اIركزية :

السيدتان والسادة :السيدتان والسادة :
- نـــــــصـــــــر الــــــديـن مـــــــاروكq مــــــكـــــــلّـف بــــــالـــــــدراســــــات

qرئيسا qوالتلخيص
qمفتش qمبارك كيم -

qنائب مدير للشرطة القضائية qاجلمعي بوذراع -
qنائبة مدير لإلحصائيات qسميرة زكري -

- سامية بوبريطq قاضية.
2 - بعنوان اجلهات القضائية : - بعنوان اجلهات القضائية :

السيدان :السيدان :
qرئيس غرفة �جلس الدولة qكمال فنيش -

- يوسف بوقنداقجيq مستشار باحملكمة العليا.
3 - بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : - بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

السادة :السادة :
- مـــــحـــــنـــــد ارزقي سـي حـــــاجq قــــاض بـــــاحـث �ـــــركــــز

qالبحوث القانونية والقضائية
- صـالح عـلويq رئـيس مـصـلـحة الـبـرمـجة واIـتـابـعة

qدرسة العليا للقضاءIالبيداغوجية با
- عـبـد احلـلـيم يـوسـفيq مـهـنـدس رئـيـسي في اإلعالم

اآللي باIدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
تـتــولى أمــانـة الــلــجـنــة الـقــطــاعـيــة الـدائــمــة لـلــبـحث
الــعــلــمـي والــتــطــويــر الـــتــكــنــولــوجـي مــديــريــة الــدراســات

القانونية والوثائق.

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.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة


