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في  الموضبالهدف من التعليمة ىو التفريق بين الحليب المبستر  
في  الموضبالحليب المبستر  وأكياس المدعم بسعر مقنن  

أكياس من إنتاج وطني 



:التذكير باإلجراء التنظيمي المطبق في ىذا المجال 

الموضب في األكياس عند  والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 2001فبراير  12المؤرخ في  50-01المرسوم التنفيذي رقم 
في مختلف مراحل التوزيع واإلنتاج  

لتر/ دج 25
:  مدعمة ومواد أولية مستوردة 

+مسحوق حليب 
(MGLA)مواد دسمة لبنية جافة 



فبراير   12المؤرخ في  50-01المرسوم التنفيذي رقم ”ال يطبق محتوى  
المذكور أعاله على” 2001

و ىي تباع بأسعار حرة  جزئيا الزبدةالمنزوع 

الزبدةالمنزوع 

الكامل

من اإلنتاج الوطني  النــــّيءالحليب 

:و الموجو لصناعة مختلف أنواع الحليب الذي يتم جمعو لدى المربين



مواد  إستعمال 
أولية لبنية السيما 
مساحيق الحليب

في  اإلحتالبالناتج عن ”  حليب البقرة “ ىذا القرار يميّـــــز بوضوح  بين  
الحليب المعاد التكوين  و“ ( 10إلى  2طبقا للمواد من )”  النيئ “حالتو 

 14إلى  11طبقا المواد من ” أو المعاد المزج 

ستهالكلإل بعض أنواع الحليب المعد المتعلق بمواصفات  1993أوت18  يـف ؤرخـــالوزاري المشترك الم رارـــالق

إعادة التكوين 
و 

إعادة المزج
تتطلب



من أجل تشجيع وحدات التحويل على جمع كميات أكبر من الحليب  
المواد األولية اللبنية  استرادبالتالي تقليص بشكل ملموس  والنيئ 

الخاصة من أجل تسويق الحليب  والعمومية  للملبناتتّم الترخيص  
المبستر الموضب في أكياس الناتج حصريا من الحليب النيئ من اإلنتاج 

الوطني بأسعار حرة

(: 3)يمكن عرض ىذا الحليب في األشكال الثالثة 
  الزبدةمنزوع 
 جزئيا الزبدةمنزوع
الكامل



قرارات التعليمة 

 12المؤرخ في  50-01عدم القيام بتعديل المرسوم التنفيذي رقم  1.
الموضب في  والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 2001فبراير 

في مختلف مراحل التوزيع واألكياس عند اإلنتاج 



في  االخرىالخدع  وفي حالة استعمال الغش  ملبنةإقصاء كل  2.
من االستفادة من نظام  للمنتوجنوعية المكونات الجوىرية 

من منح المواد  واإلنتاج الوطني  بادماجالخاصة  االعانات
األولية المدعمة 

قرارات التعليمة 

2. Écarté toute laiterie qui s’adonnerait aux( tricheries et autres 

tromperies sur la qualité substantielle  du produit ) du bénéfice 

du dispositif de subventions de l’intégration de la production 

nationale et de l’attribution de matières premières 

subventionnées



:ضمان عملية رقابة للسهر على احترام النظام أدناه 3.

قرارات التعليمة 

غرام  100غرام من النشاء في  0,5إضافة الملبنات لنشاء الذرة ككاشف بنسبة  -أ 
من مسحوق الحليب يوضع مباشرة فى الة المزج عند مرحلة صناعة كل انواع 

الحليب 
غرام من   125

النشاء



:ضمان عملية رقابة للسهر على احترام النظام أدناه 3.
قرارات التعليمة 

من اإلنتاج اليومي من كل فئات الحليب ( 2)عينة تضم كيسين 
في وقت ( الزبدةكامل، منزوع الزبدة جزئيا، منزوع ) الموضب 

واحد بالنسبة للحليب 

اإلحتفاظ على مستوى وحدات التحويل، إلحتياجات معرفة –ب 
:المسار و المراقبة

الحليب اإلنتاج الوطنيأو المعاد تكوينو/والحليب المعاد مزجو 



:ضمان عملية رقابة للسهر على احترام النظام أدناه 3.
قرارات التعليمة 

األولين لمدة ( 2)يحتفظ بهذه العينات تحت التبريد طيلة اليومين –ج 
الصالحية و تحت مسؤولية شخص مهني

اإلستهالكتاريخ صالحية  المنتوجيجب أن يحمل 
 la date limite de consommation DLC

يتعين على وحدات اإلنتاج  التّـــزُود بآالت طبع التاريخ بدون آثار سلبية



.الحليب مخزوناتسجالت على مستوى كل ملبنة لتسجيل حركات ( 3)مسك ثالث –د 

123

.مدير التجارة للوالية  وللوالية  الفالحيةيؤشر عليها مدير المصالح  وىذه السجالت ترقم 
.و موضوعة تحت تصرف مصالح الرقابة المؤىلة محينةكما يجب أن تكون 

الحليب الىيئ مهما كاوت وسب المزج ،  وبالىسبة للحليب المكىن مه مزيج بيه مسحىق الحليب  

دج 25بالسعر المقىه  المىتىجيباع  ويدمج كاشف الىشاء 



من الحليب تستعمل اإلشارات  و األلوان المميزة لألكياس االنواعلتعبئة ىده   4.
قرارات التعليمة 

“إنتاج وطني” شريط بالّلون األخضر للحليب المبستر من إنتاج وطني توضع علية إشارة 

شريط بالّلون األصفر للحليب المعاد التكوين أو المعاد المزج ، المصنوع من مواد أولية مدعمة  توضع 
باللون األحمر وسط الشريط” سعر مقنن ”إشارة  و“ معاد التكوين أو معاد المزج ” علية إشارة 

معاد التكوين أو معاد المزج
” سعر مقنن ” سم 8سم إلى 6من 

سم 22سم إلى 15من 



الوطني االنتاجقصد ترقية  التحسيس 5.

قرارات التعليمة 



االستعمال التدريجي للتعبئة التي تحمل  والدمج التدريجي للكاشف نشاء الذرة  
كذا اإلشارات المذكورة أعاله وتطبيق محتوى التعليمة    والشريط الملون المميز 
2014جوان  01من  ابتداءا

استعمال ما تبقى من مخزون الشريط البالستيكي قبل ىذا األجل
يمكن منح رخص استثنائية  الستعمال لمدة إضافية للشريط البالستيكي بطلب 

مبرر من المتعاملين االقتصاديين 



وشكرًا


