
العدد العدد 49
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 22  شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  سبتمبر  سبتمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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تـعـتـبر أقـطـاب تـنـمـيـة احلـلـيب هـيـاكل دعم لـتـطـوير
اإلنـتـاج الـوطـني وهـيـاكل الـتـنـظـيم والـتـشـاور لـلفـرع من

خالل اللجان اجلهوية اHهنية اHشتركة اHناسبة.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 شــوال عــام 1432 اHــوافق 12
سبتمبر سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـامقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــتـــــضـــــمنp يـــــتـــــضـــــمن

اHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدداHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدد
خـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضراتخـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضرات

اHوجهة للرضع.اHوجهة للرضع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
pووزير الفالحة والتنمية الرّيفيّة

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة

pوترقية االستثمار
- �ــــــقـــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1410 اHـوافق أول يـنـايـر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق  30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واHــــتـــعــــلق �ــــراقـــبــــة اجلـــودة و قــــمع الــــغشp اHــــعـــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHــــــــؤرخ في  22 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام  1411 اHــــــــوافق 10
نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1990 واHـــتــعـــلق بـــوسم الــســـلع الـــغــذائـــيــة

pتممHعدل واHا pوعرضها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 04 اHؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1411 اHـــــوافق  19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

pوادHومستحضرات تنظيف هذه ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 53 اHؤرخ
في 3 شــعــبــان عــام  1411 اHــوافق  23 فــبــرايــر ســنـة 1991
واHــتـعـلق بــشـروط الـنـظــافـة اHـطـلــوبـة عـنـد عــمـلـيـة عـرض

pاألغذية لالستهالك
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اHـوافق 21  ديـسـمـبـر سـنة

p2002 الذي يحدد  صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 319
اHـؤرخ في  22 شـعــبـان عـام 1425 اHـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة
2004 الـذي يـحدد مـبـاد® إعـداد تـدابـير الـصـحـة و الـصـحة

pالنباتية واعتمادها  وتنفيذها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر
سنة  2005 واHتـعلق بتـنظيم الـتقيـيس و سيرهp ال سـيما

pادتان 22 و28 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

pستوردة عبر احلدود و كيفيات ذلكHا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

pستشفياتHوإصالح ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
 14 صـــــفــــــر عـــــام  1415 اHـــــوافق  23 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1994

واHــتـعــلق بــاHـواصــفــات اHـيــكـروبــيــولـوجــيــة لـبــعض اHـواد
pتممHعدل واHا pالغذائية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 464 اHــؤرخ في 4  ذي الـــقـــعـــدة عــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 6 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  2005 واH1426 ا 

يـــصــــادق عـــلى الــــنـــظــــام الـــتـــقــــني الــــذي يـــحـــدد خــــصـــائص
وشروط و كيـفيـات عرض اHـستحـضرات اHـوجهـة للرضع

اHلحق بهذا القرار.

2 :  : يــحــدد الــنــظــام الـــتــقــني اHــذكــور في اHــادة اHـادة اHـادة 
األولـى أعاله اHـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــتي يـــجب أن
تــســتــجــيب لــهــا  اHــســتــحــضــرات  اHــوجــهـة لــلــرضـع و كـذا

شروط  و كيفيات عرض هذه اHواد.
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اHــادة اHــادة 3 :  : تــســـري أحــكـــام هــذا الـــقــرار بـــعــد ســـتــة (6)
أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق 23 فبراير سنة 2012.

1/ - موضوع و مجال التطبيق :/ - موضوع و مجال التطبيق :

يــهـدف هــذا الــنــظــام الـتــقــني إلى حتــديــد اخلــصـائص
وشـــروط و كـــيـــفــــيـــات عـــرض  اHــــســـتـــحـــضــــرات اHـــوجـــهـــة

للرضع.

2/ - مصادر التوثيق و التقييس :/ - مصادر التوثيق و التقييس :

يرتكز هذا النظام التقني على :

1981/ 72 STAN ـــــدونــــة  الـــــغـــــذائـــــيــــةHمـــــقـــــيـــــاس ا -
p(2011راجعة في 2007 وHا)

- م ج  676 احلـلـيب و اHنـتـوجـات اللـبـنـية  � طـريـقة
pاقتطاع العينات

- م ج 5912 احلــــلـــــيـب و اHــــنـــــتـــــوجـــــات الــــلـــــبـــــنـــــيــــة �
اخلـطوط الـتوجـيهيـة العـامة لـتحـضير الـعيـنات لـلتـجربة
للـمحـلول األصـلي  و للتـخفـيفـات العـشريـة قصـد الفحص

pيكروبيولوجيHا

- م ج 674 احلـليب � حتضـير الـعيـنة لـلتـجربـة قصد
pالتحليل الفيزيائي و الكيميائي

- م ج 686 اHــادة الــدسـمــة الــلـبــنــيـة � حتـديــد مــؤشـر
pالبيروكسيد

pم ج 673 احلليب � حتديد الرماد -

- م ج 687 احلـليب اجلاف � حتـديد احلـمـوضة اHـعـيرة
pطريقة مرجعية � 

- م ج 2676 احلـلـيب و الـقـشـدة واحلـلـيـب اHـركـز غـير
pادة اجلافة � طريقة مرجعيةHسكر  � حتديد اHا

- م ج 2695 طـــريـــقـــة تــقـــيـــيـــســيـــة حلـــســـاب اجلــراثـــيم
اإلجـمــالـيـة في مــسـحـوق احلـلــيب و مـصل الـلـ¯ � طــريـقـة

pمرجعية

- م ج 2697 مــــســـــحـــــوق احلــــلـــــيب و مـــــصل الـــــلــــ¯ � 
pحساب بكتيريا القولون  � طريقة مرجعية

- م ج 2688 احلـلـيب واHـنـتـوجـات الـلـبـنـيـة � الـبـحث
p(Spp) عن السلمونيال

- م ج 2696 الـــــبــــحث عـن الــــســــتــــافـــــيــــلــــوكــــوك الــــذي
يحتوي عـلى إنز� كواڤوالز اHوجب في مـسحوق احلليب

pطريقة مرجعية� 

- م ج 5911 احلـلـيب و اHنـتـوجـات الـلـبـنـية  �حـساب
وحـــدات تــكـــوين مـــســتـــعـــمــرات اخلـــمــيـــرة و/أو فــطـــريــات
الـــعـــفن و حـــســـاب اHـــســـتـــعـــمـــرات  في  25 درجـــة مـــئـــويـــة

.(25°C)

وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير وزير الفالحة والتنميةالفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

النظام التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص و شروطالنظام التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص و شروط
و كيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع.و كيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع.

القطاع الوزاري اHبادر : وزارة التجارةالقطاع الوزاري اHبادر : وزارة التجارة

األخـطـار اHــتـرتــبــة  في حــالــة عــدم تــحــقـــيـق الــهـدفاألخـطـار اHــتـرتــبــة  في حــالــة عــدم تــحــقـــيـق الــهـدف
أو األهداف الشرعية :أو األهداف الشرعية :

- �ـكن أن تــشــكل كــثـرة تــنــوع مــنـتــوجــات الـرضع
pحــلـيب الــنـمـو pـوضــوعـة لالســتـهالك ( حــلـيب األطــفـالHا

pستهلكHلبسا في ذهن ا (....... pحليب غني باحلديد

- �ــــكـن أن يــــنـــــتج  عـن عــــدم احـــــتــــرام اخلـــــصــــائص
الــتـقــنـيـة الــتي يـجب أن تــسـتـجــيب لـهــا اHـسـتــحـضـرات
اHــوجـهــة لـلــرضعp آثـارا خــطـيــرة عـلى مــسـتــوى الـتــغـذيـة
p(....... pنــقص الـبــروتـيــنــات و الـفــيـتــامـيــنـات ) لـلــرضع

كما �كن أن �س بصحة الرضع.

األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :

- أمن الرضع من خالل وضع جهـاز تنظيمي يحدد
اخلـصـائص الـتــقـنـيـة الـتي تـسـمـح بـعـرض مـنـتـوج سـلـيم

    pفي السوق يستجيب حلاجيات التغذية للرضع

- التحكم في رقابـة اHستحضرات اHوجهة للرضع
اHصنعة محليا أو اHستوردة ودعم ذلك.

اHلحقاHلحق
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- يـجب أال تـقل الـنـسـبـة الـطاقـويـة لـلـمـسـتـحـضرات
اHـوجـــهــة لـلــرضـع و اHـعــروضــة بـشـــكـل مـعـــد لالســتـهالك
عن 60 كـــيــلــوحــريــرة / 100 مــلل أي 250  كــيــلــوجــول/ 100
مـــــلـلp وأال تـــــفــــوق 70 كـــــيـــــلـــــوحـــــريـــــرة / 100 مـــــلل أي 295

كيلوجول / 100 ملل.

- �ــــــــكـن أن تـــــــدمـج اHــــــــضــــــــافـــــــات الــــــــغـــــــذائــــــــيــــــــة في
اHــسـتـحـضــرات اHـوجـهــة لـلـرضع ضـمـن الـشـروط اHـرخص

pعمول بهHبها في التنظيم ا

- يجب أن تكون كل اHـكونات و اHضافـات الغذائية
اHـرخص بها في اHسـتحضرات اHـوجهة للـرضع خالية من

الغلوتان.

1/3 -  - 3  نسبة البـروتW في اHستحـضرات اHعدة أساسانسبة البـروتW في اHستحـضرات اHعدة أساسا

من مستخلص الصوجا :من مستخلص الصوجا :

- في اHـسـتــحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضع اHـعـدة أسـاسـا
من مـسـتـخــلص بـروتــيـنـات الــصــوجــاp تــكــون الــنــسـبة
الـدنـيـا لـلـبـروتـيـنـات فـيـهـا  2,25غ / 100 كـيـلـو حـريـرة أي

0,5غ / 100 كيلو جول.

1/3 -  - 4  نسبة األحماض :نسبة األحماض :

- يـجـب أال تـتــجـاوز نــســبـة حــمض األيــروسـيك 1 %
من األحــمــاض الـــدهــنــيــة اإلجــمــالــيـــة و يــجب أال تــتــجــاوز
الـنــســبـة اإلجــمـالــيــة لـلــفــوسـفــولــيـبــيـدات  300 مـلغ / 100
كـــــــيـــــــلـــــــو حـــــــريــــــرة أي  72 مــــــــلغ / 100 كـــــــيــــــــلـــــــو جـــــــول في

اHستحضرات  اHوجهة للرضع.

- يجب أال تـتجـاوز أحماض الـلوريك واHـيريـستيك
مـعـا 20 % مـن األحـمـاض الـدهـنـيـة اإلجـمــالـيـة  اHـسـتـعـمـلـة

في اHستحضرات اHوجهة للرضع.

- يـجب أال تـتجـاوز نـسـبـة احلـمض الـدهنـي ترانـس
3 % من األحــمــاض الــدهـنــيــة  اإلجــمــالــيــة اHــســتــعــمـلــة في

اHستحضرات اHوجهة للرضع.

1/3 -  - 5 نسبة الليبيدات :  نسبة الليبيدات :  

- يـجب أال تــســتــعـمـل الـزيــوت و الــدهـون اHــهــدرجـة
في اHستحضرات اHوجهة للرضع.

1/3 -  - 6  نسبة الغلوسيدات :نسبة الغلوسيدات :

- يـســتـحــسن أن تــكـون الــغـلــوســيـدات اHــوجـودة في
اHــــســــتــــحــــضـــــرات اHــــوجــــهــــة لــــلــــرضـع اHــــعــــدة أســــاســــا من
بـروتـيــنـات حـلـيب الـبـقـرة و الـبــروتـيـنـات اHـنـحـلـة بـاHـاء

على شكل متعدد الالكتوز و اجللوكوز.

3/ -/ - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :

1/3  اHتطلبات التقنية :اHتطلبات التقنية :

1/3 -  - 1  تعاريف :تعاريف :

- يـقـصد بـ " اHـســتـحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضعاHـســتـحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضع" بـديل
حلــلــيب األم اHـصــنـوع خــصـيــصــا لـيــشـبع وحــده احلـاجــيـات
الــغــذائــيــة لــلــرضع في األشــهـــر األولى حلــيــاتــهم إلى غــايــة

إدخال أغذية مكملة.

- يـقـصــد في مـفــهـوم أحــكام هــذا الـنـظــام الـتــقـني
بـ " الرضع" األطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12)

شهرا.

1/3 -  - 2  التركيب :التركيب :

- يـحــصل عـلـى اHـســتـحــضـرات اHــوجــهـة لــلـرضع من
حــلــيب الــبــقــرة و حــيــوانــات أخــرى أو خــلــيط من احلــلــيب
و/أو مــكــونــات أخـــرى الــتي ثـــبت بــأنــهـــا تــصــلح لـــتــغــذيــة

الرضع.

- �ـكن عرض اHـسـتحـضرات اHـوجهـة لـلرضع بـشكل
سائل  أو مسحوق و يجب أن يحتوي على :

pالبروتينات *

pالغلوسيدات *

pالليبيدات *

pالفيتامينات *

pعدنية و العناصر النادرةHاألمالح  ا *

* اHـضـافـات الـغـذائـيـة اHــرخص بـهـا طـبـقـا لـلـتـنـظـيم
اHعمول به.

- حتــــدد الــــعــــوامل األســــاســــيــــة لــــلــــتــــركــــيـب و جـــودة
اHـــســـتـــحــــضـــرات الــــمــــوجـــــهــــة لـــلـــرضـع و كـــــذا الــــحــــدود
الــــدنـــــيــــــا والــــقــــصـــــوى و/أو الـــــحـــــدود الـــــتــــوجـــــيـــــهــــيـــة
القـصوى بـ 100 كيـلو حريرة و100 كيـلو جول  في اHلحق

األول بهذا النظام التقني.

- زيـــادة عـــلى الـــتـــركــيـب اHــذكـــور فـي اHــلـــحق األول
بهذا النظـام التقنيp �كن إضافة اHواد احملددة في اHلحق
الـثاني بشـكل اخـتـيـاري لـلمـسـتـحـضرات اHـوجـهـة لـلرضع
وهذا Hنحهـا اHواد  اHوجودة عادة في حليب األم ولضمان
أن تـــركــــيب اHــــنــــتــــوج �ـــكـن أن يـــشــــكـل مـــصــــدرا وحــــيـــدا
لـلـعـنـاصـر اHـغـذيــة لـلـرضـيع أو يـعـطي آثـارا أخـرى مـفـيـدة
تـــعــادل تـــلك اHـــتـــحـــصل عــلـــيـــهـــا في فـــئــة الـــرضع اHـــغـــذيــة

بحليب األم.
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3/3 اHتطلبات التجارية :  اHتطلبات التجارية : 

3/3 -  - 1 نقاء اHسحوق : نقاء اHسحوق :

- يـجـب أال حتـتــوي اHـســتـحـضــرات اHـوجــهـة لــلـرضع
على جزيئـات و ال جزيئات كبيـرة  ويجب أن تتكيف مع

أغذية الرضع.
3/3 -  - 2 التوضيب :التوضيب :

يجب أن تـوضب اHسـتحـضـرات اHوجـهة لـلرضع في
أوعـيـة تــوفـر الـنـظـافـة و جــودة الـغـذاء و يـجب أن تـوضب

في أوعية محكمة الغلق.
�ـــكن اســـتـــعـــمـــال اآلزوت أو غـــاز الـــكــربـــون كـــوسط

غطائي في اHستحضرات اHوجهة للرضع.
3/3 -  - 3 الوسمالوسم : 

زيادة عـلى البـيـانات اHـنصـوص علـيـها في الـتنـظيم
اHعمول بهp يجب أن يتضمن الوسم البـيانات اآلتية :

pمصادر البروتينات *
* " مـسـتـحضـرات  لـبـنـيـة لـلـرضع"p إذا  كـان  حـليب

pصدر  الوحيد  للبروتيناتHالبقرة  هو  ا
* الـقائمة الكـاملة للمكـونات اHرقمة تـنازليا حسب
نــســبــهـــاp غــيــر أنـه إذا أضــيــفت الـــفــيــتــامـــيــنــات و األمالح
اHـعــدنـيــةp  �ــكن تـرقــيم هــذه اHـكــونـات داخل مــجـمــوعـات

pعدنيةHمنفصلة كالفيتامينات و األمالح ا
* الـقـيـمـة الــطـاقـويـة  اHـعـبـر عـنـهـا  بـالـكـيـلـو حـريـرة
و/ أو بــــالــــكـــــيــــلــــو جــــول وعــــدد غــــرامـــــات الــــبــــروتــــيــــنــــات
والـغــلـوســيــدات  و الـلــيـبــيــدات  اHـقــدمـة من 100 غـرام أو
 100مــلل مـن  الــغـــذاء كــمـــا يــبـــاع  و كــذا  من 100 مــلل من

الــغــذاء  اHــعـــد لالســتــعــمـــال وذلك  عــنــدمــا يـــحــضّــر طــبــقــا
pبيّنة على البطاقةHللتعليمات ا

* " بــــدون  حـــلــــيب  و ال  مــــنــــتـــوج لــــبــــني" أو بــــيـــان
¡ـاثلp إذا كان اHـنـتـوج ال يـحتـوي عـلى  احلـلـيب  و ال على

pمشتقاته
pنتوجHرسم واضح لتوضيح طريقة استعمال ا *

pالشروط اخلاصة بالتخزين *
pتعلقة بالتخزين بعد فتح الوعاءHالتعليمات ا *

*  << حلـيب األم أفـضل غـذاء لـرضـيـعكم >> أو بـيان
pاثل يوضح أفضلية حليب األم أو الرضاعة الطبيعية¡

لكي ال يقلل من أهمـية رضاعة األم الطبيعيةp يجب
أال تظهر على الوسم البيانات اآلتية :

- رســوم الــرضع أو الـــنــســاء وال أي تــمـــثــيل آخــر أو
نص يـجعل مـن استـعـمـال اHـسـتحـضـرات اHـوجـهـة لـلرضع

pمثاليا
- كــلــمــة " إنــســاني" أو " أمــومي" أو بــيــانــات أخــرى

¡اثلة.

- �كن إضافة النـشويات اHطهيـة مسبقا فقط و/أو
الـــــهـالمـــــيــــــة طـــــبــــــيـــــعــــــيـــــا  اخلــــــالـــــيــــــة من الــــــغـــــلـــــوتــــــان إلى
اHسـتحضـرات اHوجـهة لـلرضعp و يـجب أال تـتجاوز 30 %
من الـــــغــــلـــــوســـــيــــدات اإلجـــــمــــالـــــيــــة أي 2 غ / 100 مـــــلل من

اHنتوج.
- يـــجـب جتــــنب إضــــافـــة الــــســــكــــاروز و الـــفــــركــــتـــوز
كـمكـون في اHـسـتـحضـرات اHـوجـهة لـلـرضع و�ـكن إضـافة

السكاروز عند الضرورة.
1/3 -  - 7 نسبة الفليورور :نسبة الفليورور :

- يـــجـب أال تـــتـــجـــاوز نـــســـبـــة الـــفـــلـــيـــورور اHـــضــاف
للمسـتحضرات اHوجهة للرضع 100 ميكروغرام ( µ  غ) /
100 كــيــلــو حــريـرة أي  24 مــيــكــروغــرام (µ غ)/  100كــيــلـو

جول.
2/3 اHتطلبات الصحية : اHتطلبات الصحية :

2/3 -  - 1 اHلوثات :اHلوثات :

- يـجب أال تـتـجـاوز الكـمـيـة الـقـصـوى لـلـرصاص في
اHـــســــتـــحـــضــــرات اHـــوجــــهـــة لــــلـــرضع 0,02 مــــلغ / كــــلغp في

اHنتوج اHعد لالستعمال.
- يـجـب أال حتـتــوي اHـســتـحـضــرات اHـوجــهـة لــلـرضع
عـلى اHـلـوثـات و اHـواد غـيـر اHرغـوب فـيـهـا بـكـمـيـات �كن

أن تشكل خطرا على صحة الرضيع.
2/3 -  - 2 اHبيدات : اHبيدات : 

- يـجب أن حتــضــر اHـســتـحــضـرات اHــوجــهـة لــلـرضع
بـعــنـايــة خـاصــة وذلك وفـقــا لـلــطــرق احلـســنـة لــلـصــنع لـكي
تـزيل كل بــقــايـا اHــبـيــدات الـتـي �ـكن أن تــكـون ضــروريـة
عــنــد اإلنـتــاج و الـتــخــزين أو حتـويـل اHـواد األولــيـة أو في

مكونات اHنتوج النهائي . 
2/3 -  - 3 ا النظافة : لنظافة : 

- يجب أن تكـون اHكـونات نـقيـة وسلـيمـة وال تشكل
خـطـرا عـلى الــرضـيع و يـجب أن يـكـون كل مـكـون مـطـابـقـا
Hـواصــفـات اجلــودةp ال سـيـمــا فـيــمـا يــخص الــلـون و الـذوق

والرائحة.
- يجب أن تستجـيب اHستحضرات اHوجهة للرضع
لــلـــخــصـــائص اHـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة احملــددة فـي الــتـــنـــظــيم

اHعمول به.
2/3 -  - 4 اHعاجلة :اHعاجلة :

- يــجب أن تــعــالج اHــســتــحــضــرات اHــوجــهــة لـلــرضع
بـطــرق فـيـزيـائــيـة فـقط و يــجب أن تـوضب بـطــريـقـة تـقي
من كل إتالف أو تـلـوث فـي الـشـروط الـعـاديـة لالسـتـعـمـال

و التخزين و التوزيع.
يـــجب أال تـــعـــالج اHـــســـتــحـــضـــرات اHـــوجـــهـــة لــلـــرضع

ومكوناتها باألشعة األيونية.
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5/ - اHالحق :/ - اHالحق :

1/5 الــــــــعــــــــوامـل األســـــــاســــــــيــــــــة لــــــــتـــــــركــــــــيـب وجـــــــودة الــــــــعــــــــوامـل األســـــــاســــــــيــــــــة لــــــــتـــــــركــــــــيـب وجـــــــودة

اHستحضرات اHوجهة للرضع :اHستحضرات اHوجهة للرضع :
حتــــــدد الـــــعــــــوامل األســــــاســـــيــــــة لـــــلــــــتـــــركـــــيـب وجـــــودة
اHـــســتــحــضـــرات اHــوجــهــة لـــلــرضع في اHـــلــحق األول بــهــذا

النظام التقني.
2/5 اHــكـــونــات اHـــمــكـن اســتــعـــمــالـــهــا اخـــتــيـــاريــا في اHــكـــونــات اHـــمــكـن اســتــعـــمــالـــهــا اخـــتــيـــاريــا في

اHستحضرات اHوجهة للرضع :اHستحضرات اHوجهة للرضع :
حتدد اHـكـونات الـتي �كن اسـتـعمـالهـا اخـتيـاريا في
اHـســتـحــضـرات اHـوجــهـة لــلـرضع فـي اHـلـحـق الـثـانـي بـهـذا

النظام التقني.

4 / - إجراءات تقييم اHطابقة : / - إجراءات تقييم اHطابقة :

لــتـقــيــيـم مـطــابــقــة اHــســتــحــضــرات اHــوجــهـة لــلــرضع
مـــوضــــوع هــــذا الـــنــــظــــام الــــتـــقــــنيp يــــتــــعــــW الـــرجــــوع إلى
إجـــــراءات تــــقــــيـــــيـم اHـــــطــــابــــقـــــة اHــــنــــصــــوص عــــلـــــيــــهــــا في
اHواصـفات اجلـزائــريــة اHـعمول بــهاp اHـذكــورة اآلتـيــة :
p673 م ج p686 م ج p674  م ج p5912 م ج p676 م ج
p2688 م ج p2697 م ج p2695م ج p2676 م ج p687 م ج

م ج p2696 م ج 5911.

اHلحق األولاHلحق األول
العوامــل األساسية لتركيب وجـــودة اHستحضرات اHوجــهة للرضـــعالعوامــل األساسية لتركيب وجـــودة اHستحضرات اHوجــهة للرضـــع

الوحدةالوحدة

بروتيناتبروتينات
غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100 كيلوجول

ليبيدات ليبيدات 
* الليبيدات اإلجمالية  الليبيدات اإلجمالية 

غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100 كيلوجول
* حمض لنولييك حمض لنولييك

ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

 * a حمض لنولنيك حمض لنولنيك 

ملغ /  100 كيلوحريرة
ملغ /  100 كيلوجول

* نـســبــة حـمـض لـنــولــيـيك /  نـســبــة حـمـض لـنــولــيـيك / a حـمضحـمض
لنولنيكلنولنيك

غلوسيداتغلوسيدات
* الغلوسيدات اإلجمالية الغلوسيدات اإلجمالية

غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100كيلوجول

أقصىأقصى

3,0

0,7

6,0

1,4

-
-

غير مخصص
غير مخصص

15�: 1

14,0

3,3

أدنىأدنى

(1) 1,8

(1) 0,45

4,4

1,05

300

70

50

12

5�:1

9,0

2,2

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-
-

-
-

1400

330

-
-

-
-

(ح ت أ) : (ح ت أ) : هذه احلدود محسوبة حسب االحتياجات الغذائية للرضع و باالستعمال دون خطر.
الهدف من هذه احلدود أن تعطي توجيهات للمنتجW و يجب أال تفسر على أنها قيم مستهدفة.

(1) : ) : تـطـبق الـقــيم الـدنـيـا عـلى بــروتـيـنـات الـبـقـرة . يــجب أن تـطـبق عـنـد االقــتـضـاءp قـيم دنـيـا أخــرى في اHـسـتـحـضـرات
اHوجهة للرضع اHعدة أساسا من بروتينات احلليب غير حليب البقرة.

يـجب  أن  تـطـبق  قـيـمـة  دنـيـا  2,25غ / 100 كـيـلـو حـريـرة  ( 0,5غ / 100 كـيـلـوجـول) في اHـسـتـحـضـرات اHـعـدة أسـاسـا من
مستخلص بروتينات الصوجا.
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اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

فيتاميناتفيتامينات

A Wفيتام  Wفيتام *

µ غ ER (2)/100 كيلوحريرة

µ غ ER (2)/100 كيلوجول

D3  Wفيتام  Wفيتام *

µ غ (3)/100 كيلوحريرة

µ غ (3)/100 كيلوجول

E Wفيتام  Wفيتام *

ملغ  TE a  (4)/100 كيلوحريرة 

ملغ  TE a  (4)/100 كيلوجول

K Wفيتام  Wفيتام *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

WتيامWتيام *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

WريبوفالفWريبوفالف *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

180

43

2,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

أدنىأدنى

60

14

1

0,25

0,5

0,12

4

1

60

14

80

19

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-

-

-

-

5

1,2

27

6,5

300

72

500

119

.(ER) (2) يعبر عنه �عادل ريتينول

µ 1 غ UI 3,33 = ER فيتامµ 1 = A W غ  كل رتينول ترنس.

نسب الرتينول ستعطى من طرف الرتينول اHشكل مسبقاp بينما يجب أال حتسب نسب الكاروتينوييد ضمن حساب
.A Wنسبة الفيتام

.DWفيتام UI 40  = غ  كلسفيلور µ 1 p(3) كلسفيرول
(4) 1 ملغ TE a  (ألفا تكوفيرول معادل)  =  1ملغ  a-d تكوفيرول.
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اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

(5)WنياسWنياس
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

B6 Wفيتام   Wفيتام  *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

B12 Wفيتام  Wفيتام *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

* حمض بنتوتينيك حمض بنتوتينيك
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

* حمض فوليك حمض فوليك
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

(6) C  Wفيتام   Wفيتام *
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

WبيوتWبيوت *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

أدنىأدنى

300

70

35

8,5

0,1

0,025

400

96

10

2,5

10

2,5

1,5

0,4

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

1500

360

175

45

1,5

0,36

2000

478

50

12

70

17

10

2,4

(5) توافق النياسW اHشكلة مسبقا.

(6) معبر عنه بحمض أسكوربيك.
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

األمالح اHعدنية والعناصر النادرةاألمالح اHعدنية والعناصر النادرة

* احلديداحلديد
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* كالسيومكالسيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* فوسفور فوسفور
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* نسبة كالسيوم / فوسفورنسبة كالسيوم / فوسفور

* مغنزيوم مغنزيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* صوديوم صوديوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* كلورور كلورور
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* بوتاسيوم بوتاسيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* منغناز منغناز
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

2 : 1

-
-

60

14

160

38

180

43

-
-

أدنىأدنى

0,45

0,1

50

12

25

6

1 : 1

5

1,2

20

5

50

12

60

14

1

0,25

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-
-

140

35

100

24

15

3,6

-
-

-
-

-
-

100

24
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

اليوداليود
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* سلنيوم سلنيوم
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* النحاس النحاس
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* الزنك الزنك
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

مواد أخرىمواد أخرى
Wكول Wكول *

ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* ميوإنوزيتول ميوإنوزيتول
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

Wل - كرنت Wل - كرنت *
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

غير مخصص
غير مخصص

أدنىأدنى

10

2,5

1

0,24

35

8,5

0,5

0,12

7

1,7

4

1

1,2

0,3

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

60

14

9

2,2

120

29

1,5

0,36

50

12

40

9,5

اHلحق الثانياHلحق الثاني
اHكونات اHمكن استعمالها اختياريا في اHستحضرات اHوجهة للرضعاHكونات اHمكن استعمالها اختياريا في اHستحضرات اHوجهة للرضع

القصوىالقصوىالوحدةالوحدة حد توجيهي أقصىحد توجيهي أقصىالدنياالدنيا

* تورين تورين
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* حمض دوكوزا إقزنويك حمض دوكوزا إقزنويك
% األحماض الدهنية

12

3

-

-
-

-

-
-

0,5


