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حتـدد قـائمـة مرجـعـية لـتـسمـيات اGـسـاجد بـقرار من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

اGــاداGــادّة ة 33 :  : يــكـــون األذان لــلــصالة عـــنــد دخــول وقـــتــهــا
الـشــرعيq ويــحــدد وفق الــرزنــامــة الــرسـمــيــة لــلــمـواقــيت

الشرعية.
تــضـبـط كـيــفــيــة األذان وصـيــغــته بــقــرار من الــوزيـر

اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

34 :  : حتـــدث لـــدى الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــشـــؤون اGــاداGــادّة ة 
الدينية واألوقاف بطاقية وطنية للمساجد.

يــتم حتــديــد شــكل ومــحــتــوى الــبــطــاقـيــة بــقــرار  من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف. 

اGــــاداGــــادّة ة 35 :  :  حتـــــدد قــــائـــــمــــة اGـــــســــاجـــــد الــــرئـــــيــــســـــيــــة
واGــســاجــد الــوطـــنــيــة وحتــX  بــقــرار مـن الــوزيــر اGــكــلف

بالشؤون الدينية واألوقاف. 
الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGـاداGـادّة ة 36 :  : تــلـغى أحـكــام اGـرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم
91 -81 اGـؤرخ في 7 رمـضان عام 1411 اGـوافق 23 مارس

سنة 1991 واGذكور أعاله.

37 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 378 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يحـدد الـشروطq يحـدد الـشروط

والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اGـــــؤرخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اGـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واGــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اGــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اGــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
qتممGعدل واGا qتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةGبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون 04-04 اGــؤرخ في 5 جــمــادى
األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004 واGــتــعـلق

qبالتقييس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

qادة 17 منهGال سيما ا qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةGا Xتعلق بتأيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اGؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اGوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واGــتـــعــلق بـــوسم اGــنـــتــوجـــات اGــنـــزلــيـــة غــيــر

qالغذائية وعرضها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
qـــنــتــوجـــات الــغـــذائــيــة وعـــرضــهــاGـــتــعــلـق بــوسم اG1990 وا

qتممGعدل واGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اGـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اGــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واGـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اGـــواد اGــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممGعدل واGا qستوردةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اGوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
 الــــذي يــــحــــدد شــــروط مــــراقــــبــــة مــــطــــابــــقــــة اGــــنــــتــــوجـــات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكGا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـــــل األولالفصـــــل األول
الهدف ومجال التطبيقالهدف ومجال التطبيق

اGـاداGـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 17 من الـقـانون
رقم 09-03 اGـــــؤرخ في 29 صـــــفــــــر عـــــام  1430 اGـــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هــذا اGــرسـوم
إلى حتــــديـــد الــــشــــروط  والـــكــــيــــفـــيــــات اGــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

اGستهلك.

2 :  : يـــــطـــــبق  هـــــذا اGـــــرســـــوم عــــلـى كل الـــــســـــلع اGــــاداGــــادّة ة 
واخلــدمــات اGــوجــهــة لالســتــهالكq مــهــمــا كــان مــنــشــؤهـا أو
XــسـتـهـلـكـGويـحـدد األحـكـام الــتي تـضـمن حق ا qمـصـدرهــا

في اإلعالم.

الفصـــل الثـــانيالفصـــل الثـــاني
اGباد» العامةاGباد» العامة

اGاداGادّة ة 3 :  :  يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :
- االدعــاء : - االدعــاء : كل عــرض أو إشــهــار يــبــX أو يــقــتـرح أو
يـفـهم منـه أن للـمـنـتـوج ¨ـيـزات خاصـة مـرتـبـطـة �ـنـشئه
وخصائـصه الغذائـيةq عـند االقتـضاءq و طـبيعـته وحتويله

qومكوناته أو كل خاصية أخرى
- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي:- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي: األغــــذيــــة
اGـــســتــعـــمــلــة فـي اGــطــاعـم واGــطــاعـم اجلــمــاعـــيــة واGــدارس
واGستشفيـات وغيرها من اGؤسسات اGـماثلة التي تقدم

qالغذاء قصد استهالكه الفوري
- اخلــصـــائص األســـاســـيــة : - اخلــصـــائص األســـاســـيــة : اGـــعـــلــومـــات الــضـــروريــة
إلرضــاء اGـسـتــهـلك بــصـفـة واضــحـة الـتي حتــمل عـلى األقل
تــــعـــريـف اGـــنــــتـــوج واGــــتــــدخل اGــــعـــني بــــعــــرض اGـــنــــتـــوج
لالســتــهالك لــلــمــرة األولى وطــبــيــعــة اGــنــتــوج واGــكــونـات
واGـعـلـومـات اGـتـعـلـقـة بــأمن اGـنـتـوج والـسـعـر ومـدة عـقـود

qاخلدمات
- اجملــال الـبـصـري - اجملــال الـبـصـري : جمـيع واجـهـات التـغـلـيف التي
�ـــكن قــراءتــهـــا من زاويــة وحــيــدة لـــلــنــظــر والـــتي تــســمح

qبينة على الوسمGبرؤية سريعة وسهلة للمعلومات ا
- اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي : - اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي :  اجملــــال الــــبــــصـــري
للـتـغلـيف األكـثر رؤيـة من أول وهـلة من طـرف اGـستـهلك
عـــنــد الــشــراءq والــذي يــســمح لـه بــالــتــعــرف اGــبــاشــر عــلى
اGـنـتـوج بـالـنـسـبـة  خلصـائـصه وطـبـيـعـته وعـنـد االقـتـضاء

qعالمته التجارية
- اجلـــــمـــــاعـــــات : - اجلـــــمـــــاعـــــات :  كـل مـــــرفق (�ـــــا فـي ذلك عـــــربـــــة أو
واجـهـة  ثابـتـة  أو متـحـركة) مـثل مـطـعم أو مطـعم جـماعي

أو مـدرسـة   أو مـسـتـشفى أو خـدمـات اGـطـاعم  تـكـون فيه
اGـــواد الـــغـــذائــيـــة مـــعـــدة لـــلـــمــســـتـــهـــلك الـــنـــهـــائي ومـــهـــيــأة

qهنيGلالستهالك وذلك في إطار النشاط  ا

- تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : - تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : الــــتـــاريـخ الـــذي يـــوضـع فـــيه
اGـنــتـوج في الـتـغــلـيف أو في الــوعـاء اGـبـاشــر الـذي يـبـاع

  qطافGفيه في آخر ا

- التـاريخ األقصى لالستهالك :- التـاريخ األقصى لالستهالك : الـتاريخ احملدد حتت
مـــســــؤولـــيـــة اGــــتـــدخـل اGـــعــــنيq الـــذي تــــكـــون بــــعـــده اGـــواد
الـسـريـعـة الـتـلف قـابـلـة لـتـشـكـيل خـطـر فـوري عـلى صـحـة
اإلنــســان أو احلـيــوان. ويــجب أن ال تـســوق اGــادة بـعــد هـذا

qالتاريخ

- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن
اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...":اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...": تــــــاريخ نــــــهـــــايــــــة األجل احملــــــدد حتت
مــســؤولــيـة اGــتــدخل اGــعــنيq الــذي تــبـقـى اGـادة الــغــذائــيـة
خالله صـاحلـة كلـيا لـلـتسـويق ومـحافـظة عـلى كل ¨ـيزاتـها
اخلــاصـــة  اGـــســـنـــدة  إلــيـــهـــا  صـــراحــة  أو ضـــمـــنـــيــاq  ضـــمن
شـروط الـتـخـزين اGـبـيــنـة إن وجـدت . ويـجب أن تـسـحب
اGـــادة الــغـــذائــيـــة من الــتـــســويـق بــعـــد هــذا األجل حـــتى لــو

qبقيت صاحلة كليا بعد هذا التاريخ

- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج :- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج : الــتـاريـخ الـذي يــصـبح
qنتوج مطابقا للوصف الذي وضع لهGفيه  ا

- التاريـخ األقصى لالستـعمال:- التاريـخ األقصى لالستـعمال: الـتاريخ احملدد حتت
مسـؤولية اGـتدخل اGعـني الذي من احملتـمل أن يفقـد بعده
اGـــنــتــوج غـــيــر الــغـــذائي خــصـــائــصه األســـاســيـــة وال يــلــبي

qشروعة للمستهلكGالرغبات ا
- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج :- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج : اسـم يـــصف اGـــنـــتـــوج وعـــنــد
Xويـكـون واضــحـا �ـا يـكــفي لـتـمـكـ qالـضـرورة اسـتـعــمـاله
اGستهـلكX من الـتعرف عـلى طبيعـته احلقيـقية وتـمييزه
عن اGـــنــتـــوجــات األخـــرى الــتـي �ــكن أن تـــشــكـل الــتـــبــاســا

qمعه
- الـبــطــــاقـــة : - الـبــطــــاقـــة : كل اســتــمــارة أو عالمــة أو صـورة أو
مـادة وصفـيـة أخـرىq مكـتـوبـة أو مطـبـوعـة أو مصـقـولة أو
مـوضوعـة أو مرسـومة أو مـطبـقة علـى تغـليف اGـنتوج أو

  qمرفقة بهذا األخير
- الـوســم الـغذائي :- الـوســم الـغذائي : وصف خلـصـائص الـتـغـذيـة Gادة

qستهلكGقصد إعالم ا qغذائية
- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات :- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات : كل مـــعــلـــومــة مـــتـــعــلـــقــة
بــاGـنــتـوج مـوجــهـة لــلـمــسـتــهـلك عــلى بـطــاقـة أو أي وثــيـقـة
أخــرى مــرفـــقــة به أو بــواســطــة أي وســـيــلــة  أخــرى �ــا في
ذلك الـطرق الـتـكنـولوجـية احلـديـثة أو من خالل  االتـصال

 qالشفهي



14 محر محرّم عام  م عام  1435 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1058
18 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

- اGــــــكــــــون: - اGــــــكــــــون: كـل مــــادة أو كل مــــنــــتـــــوجq �ــــا في ذلك
qــضـافــات الــغــذائــيــة واألنـز�ــات الــغــذائــيـةGــعــطــرات واGا
اGــســتــعــمــلــة في صــنــاعــة أو حتــضــيــر مــنـتــوج آخــرq الــتي

qنتوج النهائي ولو بشكل مخففGتبقى ضمن ا

- احلـصـــة :- احلـصـــة : مـجـمـوعة أو سـلـسـلة مـنـتـوجات مـعـرفة
يحـصل عـليـهـا بطـريـقة مـعـيـنة في ظـروف ¨ـاثلـةq وتـنتج

qوخالل مـــدة إنتاج محددة Xفي مكان مع

- وضـع الـــــعالمــــة : - وضـع الـــــعالمــــة : وضـع عــــلـى الــــتـــــغــــلـــــيف أو عـــــلى
اGـنـتـوج كل عالمـة أو إشـارة أو رمـز أو سـمـة أو شـعار أو
صـورة أو بـيـان يــحـدد مـيـزة خـاصـة Gــنـتـوج  أو �ـيـزه عن

qغيره

- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا :- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا : منـتـوج مـوضوع مـسـبـقا
في تــغــلـــيف أو وعــاء لــتــقــد�ـه لــلــمــســتــهــلـك أو لــلــمــطــاعم

qاجلماعية

- الــوعــــــاء : - الــوعــــــاء : كل تــغـلــيـف مـتــصل مــبــاشــرة �ــنــتـوج
مــوجـه لــلـــتــوزيع كـــوحــدة مـــفــردةq ســـواء كــانت الـــتــعـــبــئــة
تـغــطـيـه كـلــيـا أو جــزئـيــاq ويـشــمل هــذا الـتــعـريف األوراق
اGـسـتـعـمـلـة لـلـتـعـبـئـة. و�ـكن أن يـحـتـوي الـوعاء عـلـى عدة

qوحدات أو أصناف من التعبئة عند تقد�ه للمستهلك

- اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : - اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : كـل وضع و/أو
تـــســـجــــيل يـــهـــدف إلـى إخـــفـــاء أو حـــجب أو قــــطع أو فـــصل
بـعبارات أخـرى أو بصور أو بـأي عامل متـداخلq بيانا أو

 qعبارات موضوعة على الوسم األصلي

- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد :- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد : كـل وســـيــــلــــة بـــدون
احلـضور الشخـصي واGتزامن للـمتدخل واGسـتهلكq �كن

.Xهذين الطرف Xاستعمالها إلبرام  العقد ب

4 :  : يــتم إعـالم اGــســتــهــلك عن طــريق الــوسم أو اGـاداGـادّة ة 
وضع الــعالمــة أو اإلعـالن أو بــأي وســيــلــة أخــرى مــنــاســبــة
عنـد وضع اGنـتوج لالسـتـهالك ويجب أن يـقدم اخلـصائص

األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا اGرسوم.

qـــرســـومGــــادّة ة 5 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام هــــذا اGــــاداGا
تـــطــبـق عـــلى اGـــنـــتـــوجــات اGـــعـــروضـــة  لـــلـــبـــيع عن طـــريق

تقنيات االتصال عن بعدq القواعد اآلتية :  

1) تقـدم الـبـيـانـات اإلجـباريـة اGـنـصـوص عـلـيـها  في
هــذا اGـرســومq بــاســتــثـنــاء تــــــلك اGــتــعـلــقــة �ــدة صالحــيـة
اGنتـوجاتq  قـبل إتمام الـشراء وتـظهر عـلى دعامـة البيع
عن  بعدq حيث ترسل بـأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة

  qعنيGتدخل اGبوضوح من طرف ا

2) تقدم كل البيانات اإلجبارية  وقت التسليم.

ال تــطــبق األحـــكــام احملــددة في الــنــقــطــة 1 أعالهq عــلى
XـــوزعــGـــقـــتــرحـــة لـــلــبـــيع عن طـــريق اGـــواد الــغـــذائـــيــة اGا

اآلليX أو في محالت جتارية آلية.

اGاداGادّة ة 6 :  : تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة
أو تصحيح البيانات على الوسم.

غير أنهq وباستـثناء بعض البيانات اإللزامية وفي
حـالــة نــسـيــان بــيـان أو عــدة  بــيــانـات في األصـلq �ـكن أن
تـــتم إعـــادة مـــطـــابـــقـــة هـــذه الـــبـــيـــانـــات بـــواســـطـــة الـــطـــرق

اGعتمدة حتت رقابة اGصالح اGكلفة بقمع الغش.

 حتـدد كــيـفــيـات تــطـبــيق الـفــقـرة 2 أعالهq بـقـرار من
الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش .

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـجب أن حتـرر الـبـيـانـات اإللـزامـيـة إلعالم
اGـسـتـهــلك بـالـلــغـة الـعـربـيــة أسـاسـا وعـلى ســبـيل اإلضـافـة
�كن استـعمال لـغة أو عـدة لغات أخـرى سهـلة االستـيعاب
لدى اGـستـهلك وتـسجل فـي مكـان ظاهـر وبـطريـقـة مرئـية

ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. 

الفصل الثـــــالثالفصل الثـــــالث
اGــــواد الغــــذائيةاGــــواد الغــــذائية

القسم األولالقسم األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : تــــطـــــبق أحـــــكــــام هــــذا الـــــفــــصل عـــــلى اGــــواد
الـــغـــذائــيـــة ســـواء كــانـت مــعـــبـــأة مــســـبـــقــا أم الq واGـــوجـــهــة

للمستهلك أو للجماعات.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : يــجب أن يــحــمـل تــغــلــيف اGــواد الــغــذائــيــة
اGـعــبـأة مـسـبــقـا واGـوجـهــة لـلـمـســتـهـلك أو لـلــجـمـاعـاتq كل

اGعلومات اGنصوص عليها في هذا اGرسوم .

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : يــــجب أن تــــكـــون اGــــواد الــــغـــذائــــيـــة غــــيـــر
اGـعـبـأة مـسـبـقــا واGـعـروضـة لـلـبـيع عـلى اGـسـتـهـلك مـعـرفـة
على األقل بواسطة تـسمية البـيع مدونة على الفتة أو أي
وســيــلـــة أخــرى بــحــيـث ال يــدع مــوقـــعــهــا أي مــجـــال لــلــشك

بالنسبة للمادة اGعنية.

اGاداGادّة ة 11 :  : عندما تـوضع بيانات اGواد الـغذائية على
بــطــاقــةq يــجـب أن تــثــبت هــذه األخــيـــرة بــطــريــقــة ال �ــكن

إزالتها من التغليف. 

عــنــدمـا يــكــون الـوعــاء مــغـطى بــالــتـغــلــيفq يـجب أن
تــظــهـر كـل الـبــيـانــات اإللــزامـيــة عــلى هـذا األخــيــر أو عـلى
بـــطـــاقــة الـــوعــاء الـــتي يـــجب أن تـــكــون مـــقـــروءة  في هــذه

احلالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف. 
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القسم الثانيالقسم الثاني
البيانات اإللزامية للوسمالبيانات اإللزامية للوسم

اGـاداGـادّة ة 12 :  : تـتـضـمن اGـعـلـومـات حـول اGـواد الـغـذائـية
اGـــــــنـــــــصــــــوص عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا فـي اGــــــادة 9 أعـالهq مـع مـــــــراعــــــاة
االســـتـــثــــنـــاءات اGــــذكـــورة  فـي هـــذا الــــفـــصـلq الـــبــــيـــانـــات

اإللزامية للوسم اآلتية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
3) الــكــمــيــة الــصــافــيـــة اGــعــبــر عــنــهــا حــسب الــنــظــام

qتري الدوليGا
4) الــتــاريخ األدنـى لــلــصالحــيــة أو الــتــاريخ األقــصى

qلالستهالك
q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) االسم أو الـتـسـمـيـة الـتــجـاريـة والـعالمـة اGـسـجـلـة

وعـــنــــوان اGـــنـــتج أو اGـــوضـب أو اGـــوزع أو اGـــســـتـــورد إذا
qادة مستوردةGكانت ا

7) بـــلــــد اGـــنـــشــــأ و/أو بـــلــــد اGـــصـــدر إذا كــــانت اGـــادة
qمستوردة

8) طــريـقـة االسـتـعــمـال واحـتـيـاطــات االسـتـعـمـال في

حـــالــة مــا إذا كـــان إغــفــالـه ال يــســمـح بــاســتـــعــمـــال مــنــاسب
qللمادة الغذائية

9) بـــــيـــــان حــــصـــــة الـــــصـــــنع و/أو تـــــاريخ الـــــصـــــنع أو

qالتوضيب
10) تـاريخ الـتـجـميـد أو الـتـجـمـيـد اGكـثف بـالـنـسـبة

qعنيةGللمواد الغذائية ا
11) اGــكـونــات واGــواد اGــبــيــنـة فـي اGـادة 27 من هـذا

اGـــرســــوم  ومـــشـــتــــقـــاتــــهـــا الــــتي تــــســـبـب حـــســــاســـيـــات أو
حساسيات مـفرطة والتي استعـملت في صنع أو حتضير
اGــادة الـغــذائـيــة ومــازالت مـوجــودة في اGــنـتــوج الـنــهـائي

qولو بشكل مغاير
q12) الوسم الغذائي

13) بـيان " نـسبـة حجم الـكحـول اGكـتسب" بـالنـسبة

لـــلــــمــــشـــروبــــات الــــتي حتــــتــــوي عـــلـى أكـــثــــر من 1,2 % من
qالكحول حسب احلجم

qعنيةG14) مصطلح "حالل" للمواد الغذائية ا

15) إشــــارة إلــى  رمــــز إشـــعــــاع األغـــذيـــة  احملـــدد في

اGلحق  الثالث من هـذا اGرسوم مصحوبا بأحد البيانات
اآلتية : 

"مؤين أو مشع" عندمـا تكون اGادة الغـذائية معاجلة
باألشـعـة األيـونـيـة ويـجب أن يـبـX مـبـاشـرة بـالقـرب  من

اسم الغذاء.

حتـدد شـروط وكــيـفـيــات وضع بـيــان "حالل" اGـذكـور
XكلفGالوزراء ا Xفي النـقطة 14 أعاله بقرار مشـترك ب
بـــحــمـــايــة اGــســـتــهـــلك وقــمع الـــغش والــصـــنــاعـــة والــفالحــة

والصحة والشؤون الدينية.

اGاداGادّة ة 13 :  : عنـدما حتـتوي اGـادة الغـذائيـة على مـحلّى
أو عـدة مــحـلــيــاتq يـجب أن تــتــبع تـســمــيـة الــبــيع بـبــيـان
"منتوج محـلّى بدون إضافة سكر".  وعندما حتتوي اGادة
الـغـذائـيـة في آن واحـد عـلى سـكـر مـضـاف ومـحـلّى أو عـدة
مـحـلـيـات يـجب أن تـتــبع بـبـيـان "مـنـتـوج مـحـلى ومـسـكـر

جزئيا".

اGاداGادّة ة 14 :  : يجـب أن يقـدم الوسم الـغذائي اGـعلـومات
اGتعلقة �ضمون العناصر اGغذية للمواد الغذائية. 

حتدد الـكـيـفـيـات اGـطـبـقـة في مـجـال الوسـم الغـذائي
XـكلفGالوزراء ا Xـواد الغذائـية بقـرار مشتـرك بGعلى ا
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلك وقـــمع الــــغش والـــصـــحـــة والـــفالحـــة

والصناعة. 

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن جتــــمـع الــــبــــيــــانــــات اGــــتــــعــــلــــقــــة
بـــتـــســمـــيـــة اGـــادة وبــالـــكـــمـــيــة الـــصـــافـــيــة فـي نــفـس اجملــال

البصري الرئيسي.
اGـاداGـادّة ة 16 :  : في حـــالـة القـارورات الـزجـاجـيـة اGـوجـهة
إلعــادة االســتــعـمــال واGــطـبــوعــة بـطــريــقـة يــتــعـذر مــحــوهـا
والـــتي ال حتـــمل ال بـــطـــاقـــة وال خـــتـــمــا وال مـــعـــلـــقـــةq تـــكــون

البيانات اآلتية فقط إلزامية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
qـــادة 27 أدنــاهGـــذكــــورة في اGـــواد اGـــكـــونــــات واG3) ا
ومــشـــتــقــاتـــهــا الـــتي تــســـبب حــســـاســيـــات أو حــســـاســيــات
مـفـرطـة واGـستـعـمـلـة في صـنع أو حتـضيـر اGـادة الـغـذائـية
والــتي تــبــقى مــوجـودة فـي اGـنــتــوج الــنـهــائي ولــو بــشـكل

qمغاير
q4) الكمية الصافية

5) الــتـاريـخ  األدنى لـلــصالحــيـة أو الــتــاريخ األقـصى
qلالستهالك

q6) الوسم الغذائي
7) بيان احلصة و/أو تاريخ الصنع.

qـادّة ة 17 :  : بـاســتـثـنـاء الـتـوابل واألعــشـاب الـعـطـريـةGـاداGا
يجب أن ال يتضـمن وسم الوحدات الصغيرة التي حتتوي
عـلى الـتـغـلـيـفـات أو األوعـيـة الــتي تـقل مـسـاحـتـهـا الـكـبـرى
عن عـشــرين ســنـتــيـمــتـرا مــربـعـا (20 سم 2 ) إال الـبــيـانـات

اGتعلقة �ا يأتي :
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qتسمية البيع للمادة الغذائية -
qالكمية الصافية -

- الــتـــاريخ األدنى لـــلــصـالحــيـــة أو الــتـــاريخ األقــصى
لالستهالك.

يـجب أن توضع الـبـيـانـات اإللزامـيـة األخـرى لـلوسم
اGــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 12 أعاله عــــلى الــــتــــغـــلــــيف

الشامل.
القسم الثالثالقسم الثالث

تسمية بيع اGادة الغذائيةتسمية بيع اGادة الغذائية
18 :  : يـــجب أن تـــبـــX تــســـمـــيـــة الــبـــيع لـــلـــمــادة اGــاداGــادّة ة 
الـغـذائـيـة طـبـيـعــتـهـا بـدقـة ويـجب أن تـكـون خـاصـة ولـيس

عامة.
إذا  حـدد  الـتـنـظـيم  الـتـسـمـيـة  أو الـتـسـمـيـات الـتي
تعطى  لهذه اGادة الـغذائيةq فيجب استعمال واحدة منها
عـلى األقل وإذا لم توجد فتـستعمل الـتسميـات اGنصوص

عليها في اGواصفات  الدولية.    
في حــالــة عـــدم وجــود مــثل هـــذه الــتــســمـــيــاتq يــجب
اســتـعــمـال تــسـمــيــة مـعــتـادة أو شــائـعــة أو عـبــارة وصـفــيـة

مالئمة من شأنها  أن ال تؤدي إلى تغليط اGستهلك.  
�ـكن اسـتعـمـال تسـمـيـة " مخـتـرعـة" أو "خيـالـية" أو
تسـمـيـة "الـعالمـة " أو" تـسـمـيـة جتـاريـة" بـشرط أن تـرفق

بإحدى التسميات اGبينة في الفقرتX 2 و3 أعاله. 

19 :  :  يــجب أن يــحـــمل الــوسم في نــفس مــكــان اGـاداGـادّة ة 
تسمية البـيع للمادة أو بالقرب منـها مباشرةq العبارات
أو مـــجــمـــوعــة الـــعــبــارات  الـــضــروريـــة  لــتـــفــادي  تــغـــلــيط
اGستهـلكq واGتعـلقة بـالطبيـعة والشـروط الدقيـقة لصنع
الـغــذاءq �ـا فــيه مــحـيط تــعـبــئـتـه وطـريــقـة عــرضه وكـذلك

احلالة التي يوجد فيها أو نوع اGعاجلة التي خضع لها.

القسم الرابعالقسم الرابع
الكمية الصافيةالكمية الصافية

اGـاداGـادّة ة 20 :  : يـعـبـر عن بـيـان الـكـمـيـة الـصـافـيـة لـلـمـواد
الغذائية حسب النظام الدولي اGتري بـما يأتي :

- قـــيـــاســـات  احلـــجم بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيــة
qالسائلة

- قـــيـــاســـات الـــوزن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة
qالصلبة

- الـــوزن أو احلــــجم بــــالـــنـــســــبـــة لـــلــــمـــواد الـــغــــذائـــيـــة
qالعجينية أو اللزجة

- عــدد الــوحــدات بــالـنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الـتي
تباع بالقطعة.

عــنـــدمــا تـــعــرض مـــادة  غــذائـــيــة  صـــلــبـــة  داخل وسط
ســائل لـلـحــفظq يـبــX أيـضـا الــوزن الـصــافي اGـقـطــر لـهـذه
اGادة الـغـذائـيـة. ويـقـصـد بـالـوسط الـسـائلq اGـاء واحملالـيل
اGـائية من السـكر واGلح أو عـصير الفـواكه واخلضرq فقط
في  حـالــة الـفـواكه أو اخلـضــر اGـصـبـرةq أو اخللq وحـده أو

مركبا.

اGــاداGــادّة ة 21 :  : حتــديـــد الــكــمـــيــة الــصـــافــيــة غـــيــر إلــزامي
بالنسبة للمواد الغذائية :

- الــقــابــلـة لــفــقــدان مــعـتــبــر في حــجــمــهـا أو كــتــلــتــهـا
qشتريGوالتي تباع بالقطعة أو توزن أمام ا

- الـتي تـقـل كـمـيــتها الصـافية عن خمـسة غرامات
(5 غ) أو خـــمـــســـة مـــيـــلـــيـــلـــتـــرات (5 مل) مـــا عـــدا الـــتـــوابل

qواألعشاب العطرية
- الــتي تـــبــاع بـــالــقـــطــعـــةq بــشــرط أن تـــكــون الـــقــطع
واضـحـة الـرؤيـة وسـهـلـة الـعـد من اخلـارج أو إن تـعـذر ذلك

يبX ذكرها على مستوى الوسم.
حتدد قائـمة اGواد الـغذائيـة اخلاضـعة لفـقدان معـتبر
في حـجـمهـا أو كتـلـتهـاq عـند االقـتضـاءq بـقرار من الـوزير

اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
اGاداGادّة ة 22 :  : عنـدما يكـون التـغلـيف اGسـبق مكـونا من
تغليفX أو عدة تغليفات فردية حتتوي على نفس الكمية
من نـفس اGـادة الـغـذائـيةq يـكـون حتـديـد الـكـمـيـة الـصـافـية
بــذكـر الـكــمـيـة الــصـافــيـة احملـتــواة داخل كل تـغــلـيف فـردي

وعددها الكلي.
غير أن هذه البـيانات ليست إلـزامية إذا كان العدد
الـكلي لـلـتـغلـيـفـات الفـرديـة واضح الرؤيـة وسـهل الـعد من
اخلارجq ويـكون على األقل بـيان الكـمية الـصافيـة احملتواة
داخل كـل تــــغـــــلـــــيف فـــــرديـــــا وواضــــحـــــا و�ــــكـن رؤيـــــته من

اخلارج.   
عنـدما يتكـون التغـليف اGسـبق من تغلـيفX أو عدة
تغـليفـات فردية حتتـوي على نفـس الكميـة من نفس اGادة
الــغــذائــيــة والــتـي ال تــعــتــبــر كــوحــدات لــلــبــيعq يــشــار إلى
الـكـمـيـة الـصـافـيـة بـذكـر الـكـمـيـة الـصـافـيـة الـكـلـيـة والـعدد

الكلي للتغليفات الفردية. 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
اGكوناتاGكونات

اGــــاداGــــادّة ة 23 :  :  تــــشـــمـل قـــائــــمـــة اGــــكــــونـــات ذكــــر جــــمـــيع
مــكـونــات اGـادة الـغــذائـيــة حـسب الــتـرتــيب الـتــنـازلي في
وزنها األصلي اGدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه

اGادة.
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تسبق هذه القـائمة ببيان مـناسب مكون من عبارة
" مكونات" أو "يتضمن: ...".     

عـــنــــدمـــا يـــتــــشـــكـل مـــكـــون مــــادة غـــذائــــيـــة نـــفــــسه من
مكـونX أو أكـثرq يـجب أن يوضع هـذا اGكـون اGركب  في
Xقـوس Xـكـونـات  مـتبـوعـا بـقائـمـة مـوضوعـة بـGقـائـمة  ا
من مـــكــــونـــاتـه اخلـــاصـــةq يــــشـــار إلــــيـــهـــا حــــسب الـــتــــرتـــيب

التنازلي حلجمها.
عـنـدمـا يـسـتـعـمل مـنـتـوج مـعـالج بـأشـعـة كـمـكـون في

مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة اGكونات.

اGاداGادّة ة 24 :  : عـنـدمـا تـشيــر تسمـيـة أو وسم اGادة إلى
qادةGوجود مكون أو عدة مـكونات ضرورية لتمييز هذه ا
يــجب بــيــان كـــمــيــتـــهــا إال إذا اســـتــعــمــلت  هــذه اGــكــونــات
بنـسب ضـئـيـلة حـيث تـعـتـبـر هذه األخـيـرة في هـذه احلـالة

كمكون لهذه اGادة.
عندما يكـون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في
الـتــنـظـيـم الـوطـني أو فـي اGـواصـفــة الـدولـيــة وكـان يـدخل
بـــنـــســـبـــة خـــمـــســـة  بـــاGـــائــة (5 %) عـــلى األقل في تـــركـــيب
اGــنـــتـــوجq فـــمن غـــيــر الـــضـــروري الـــتــصـــريـح بــاGـــكـــونــات
اGـشــكـلـة له إال إذا تـعـلق األمـر بـاGــضـافـات الـغـذائـيـة الـتي

تؤدي وظيفة تكنولوجية في اGنتوج النهائي.

25 :  : تــــعـــفى اGـــواد الـــغـــذائــــيـــة اآلتـــيـــة من ذكـــر اGــاداGــادّة ة 
مكوناتها : 

1) الـفـواكه واخلضـر الـطـازجة الـتي لم تـكن مـوضوع

qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
2) اGــيــاه الــغـازيــة الــتي تــظــهــر في تــســمــيــتــهــا هـذه

qاخلاصية
3) خـل الـتـخـمــيـر احملـصل عـلــيه حـصـريــا من مـنـتـوج

qأساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر
4) األجـبـان والـزبـدة واحلـلـيب والـقـشـدة اخملـمـرةq في

حـالـة مـا لم تـضف إلى هـذه اGـواد إال اGـنـتـوجـات الـلـبـنـيـة
واألنـــز�ـــات وتــربـــيــة اجلـــســـيــمـــات اجملــهـــريـــة الــضـــروريــة
لـصنـعهـا أو إالّ اGلح الـضـروري لصـنع األجبـان ماعـدا تلك

qالطازجة أو الذائبة
5) اGــواد الـــغــذائـــيــة الـــتي ال حتــتـــوي إالّ عــلـى مــكــون
واحــد بـشــرط أن تـكـون تــسـمــيـة اGـادة الــغـذائــيـة مـطــابـقـة
السم اGــكـون أو �ــكن أن تـســمح بــتـحــديـد طــبـيــعـة اGــكـون

دون أي لبس.

اGــاداGــادّة ة 26 :  : حتـــدد قـــائـــمـــة اGــكـــونـــات  الـــتي يــجب أن
تـــعــX"بـــاسم خـــاص" أو "اسـم الــصـــنف" فـي اGــلـــحق األول

بهذا اGرسوم.
غــيـــر أن دهن الـــبــقـــر يــجب أن يـــصــرح بـه بــاســـمــهــا

اخلاص.

27 :  : يــــجب أن تــــوضع عـــلـى الـــوسـم وبـــوضـــوح اGــاداGــادّة ة 
اGـــواد واGــــكـــونـــات الـــغـــذائـــيــــة اGـــعـــروفـــة بـــتـــســــبـــبـــهـــا في

احلساسيات أو احلساسيات اGفرطة.
حتدد قائمـة هذه اGواد واGكونـات في اGلحق الثاني

بهذا اGرسوم.
وحتــX هــذه الـقــائــمـة بــقــرار مــشـتــرك بــX الـوزراء
اGـــكـــلــــفـــX بـــحـــمـــايـــة اGـــســــتـــهـــلك وقـــمـع الـــغش والـــصـــحـــة

والفالحة.

اGاداGادّة ة 28 :  :  يجب أن يصـرح باGاء اGضـاف في قائمة
اGكـوناتq إال إذا كـان هو نـفسه جـزءا من اGكـونq ال سيـما
نــقــيع اGــلح أو شـــراب الــســكــر أو احلــســاء الــذي يــدخل في

تركيبة الغذاء.
ال يـــــذكــــــر في الــــــوسم  اGــــــاء أو اGــــــكـــــونــــــات األخـــــرى

اGتبخرة أثناء الصنع.

القسم السادسالقسم السادس
تعريف احلصـة وتاريــخ الصنــعتعريف احلصـة وتاريــخ الصنــع

اGاداGادّة ة 29 :  : لتـحـديد احلـصةq يـجب أن يحـمل كل وعاء
لـلــمــادة الــغــذائــيـة بــيــانــا مــرســومـا أو عـالمـة غــيــر  قــابــلـة
لـلمـحـو مشـفـرة أو واضحـة تـسـمح �عـرفـة مصـنع اإلنـتاج

وحصة الصنع.
حتـــدد حـــصـــة الـــصـــنع بــــبـــيـــان يـــتـــضـــمن إشـــارة إلى

تاريخ الصنعq وتسبق هذه اإلشارة بعبارة "حصة".
يــــــعـــــرف  تــــــاريـخ الـــــصــــــنع بــــــيـــــوم الــــــصـــــنـع أو يـــــوم
الــتــوضـيب أو يــوم الــتــجـمــيــد اGــكـثـف بـالــنــســبـة لــلــمـواد
الــغــذائـــيــة  اجملــمــدة جتـــمــيــدا مــكــثـــفــا أو بــيــوم الـــتــجــمــيــد

بالنسبة للمواد الغذائية اجملمدة.

اGــاداGــادّة ة 30 :  : تـــعــفى من اإلشـــارة إلى الــبـــيــان اGـــتــعــلق
بــــرقم احلــــصــــة عــــلى مــــســــتـــوى الــــوسـمq اGـــواد الــــغــــذائــــيـــة
الـســريــعـة الــتــلف الــتي  تـقـل مـدة صـالحـيــتــهـا الــدنــيـا عن
ثالثــة (3) أشــهــر أو تـــســاويــهــا بــشـــرط أن يــكــون الــتــاريخ
األدنى لـلصالحـيـة أو التـاريخ  األقـصى لالستـهالك مـبيـنا

بصفة واضحة وبالترتيبq باليوم والشهر على األقل  .

القسم السابعالقسم السابع
التاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالكالتاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالك

اGاداGادّة ة 31 :  : يسبق التاريخ األدنى للصالحية بعبارة :
- " من اGستـحسن استهالكه قـبل ............." عندما

 qيتضمن التاريخ اإلشارة إلى اليوم
- " من اGــسـتـحـسن اسـتـهالكه قـبل نـهـايـة ......." في

احلاالت األخرى.
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يــجـب أن تــكــمـل الــبــيـــانــات اGــنـــصــوص عــلـــيــهــا  في
الـفقرة أعالهq إمـا بالتـاريخ ذاته وإما باإلشـارة إلى اGكان

الذي  توجد فيه على الوسم.
يـتــكـون الـتـاريـخ  من اإلشـارة بـوضـوح وبــالـتـرتـيب

إلى  اليوم والشهر والسنة.
غــيــر أنهq بــالــنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الــتي تــكـون

صالحيتها : 
- أقل مـن  ثالثــــة (3) أشــــهــــر أو تـــــســــاويــــهــــاq تـــــكــــفي

qاإلشارة إلى اليوم والشهر
- أكــــثــــر من ثـالثـــة (3) أشــــهــــرq تــــكــــفي اإلشــــارة إلى

الشهر والسنة.
يــــــجب أن يـــــــظــــــهــــــر عـــــــلى الـــــــوسم كـل شــــــرط خــــــاص
بـــتـــخـــزين اGـــادة الـــغـــذائــــيـــة إذا كـــانت صالحـــيـــة الـــتـــاريخ

مرتبطة بها.

اGاداGادّة ة 32 :  : مع مـراعاة  األحـكام  التي تـفرض بـيانات
أخــرى لــلــتـاريـخq فــإن ذكـر الــتــاريخ األدنـى لــلـصـالحــيـة أو

التاريخ األقصى لالستهالك غير مطلوب في حالة :
- الـفـواكه واخلـضـر الــطـازجـة الـتي لم تـكن مـوضـوع

     qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
- اخلـمـور واGـشـروبـات الـكـحـولـيـة واخلـمـور اGـزبدة
واخلمور اGعطرة واGواد اGماثلة  احملصل عليها من فواكه
أخـرى غـيـر الـعـنب وكـذا اGـشـروبـات اGـصـنـعـة من الـعـنب

     qأو عصير العنب
- اGـشروبـات احملتويـة على نـسبة 10 % أو أكـثر من

qفي حجمها qالكحول
- مــنـتــوجـات اخملــابــز أو احلـلــويـاتq الــتي  تــسـتــهـلك
عــادة  بــحــكم طــبــيــعــتــهــا  في حــدود 24  ســاعــة من  تــاريخ

 qصنعها
qاخلل -

qلح من النوعية الغذائيةGا -
qالسكر في حالة صلبة -

- اGـنـتـوجـات السـكـريـة اGـتـكونـة من الـسـكـر اGـعـطر
qلونGو/أو ا

- علك اGضغ ومنتوجات ¨اثلة للمضغ.

33 :  : يــــســـتــــبـــدل الــــتـــاريـخ األدنى لــــلـــصالحــــيـــة اGــاداGــادّة ة 
بـــالــــتـــاريخ  األقـــصـى لالســـتـــهـالك في حـــالــــة اGـــنـــتـــوجـــات
الـغـذائـيـة الـسـريـعـة الـتـلف والـتي �ـكن بـعـد مـدة أقل من
ثـالثـــة (3) أشــــهــــر أن تــــشــــكل خــــطــــرا فــــوريــــا عــــلـى صــــحـــة

اإلنسان.

يـسـبق الـتــاريـخ األقــصـى لالســتــهـالك بـالــعــبـارة
" الـتاريخ األقـصى لالستـهالك ..........." أو "يـستـهلك إلى
غــــايـــــة ........" ويــــجب أن تـــــتــــبع إمـــــا بــــالــــتـــــاريخ  ذاته أو

باإلشارة إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر واحتماال إلى السنة.
تــتــبـع هــذه الــعــبــارات بــوصـف شــروط احلــفظ الــتي

يجب مراعاتها. 
القسم الثامنالقسم الثامن

تاريــخ التجميد والتجميد اGكثفتاريــخ التجميد والتجميد اGكثف

اGـاداGـادّة ة 34 :  : في حـالـة اGـنـتـوجـات الـغـذائـيـة اجملـمدة أو
اجملـــمـــدة جتـــمـــيـــدا مـــكـــثـــفـــاq يـــســـبق تـــاريـخ الـــتـــجـــمـــيــد أو
التجميد اGـكثف بالعبارة " مادة أو مـواد غذائية مجمدة

أو مجمدة جتميدا مكثفا........." .
ويـجب أن تـتــبع إمـا بــالـتـاريخ ذاته وإمــا  بـاإلشـارة

إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر والسنة.

القسم التاسعالقسم التاسع
طريقــة االستعمـــالطريقــة االستعمـــال

اGاداGادّة ة 35 :  : يجب أن حتتـوي البطاقةq من أجل ضمان
اســتـــعـــمـــال جــيـــدq عـــلى طـــريـــقــة االســـتـــعــمـــال �ـــا في ذلك

التعليمات إلعادة تشكيل بعض اGنتوجات  الغذائية.
تـكـون اإلشـارة إلى احـتـيـاطـات االسـتـعـمـال إلـزامـية
qواد الغذائـية اجملمدة أو اجملمدة جتـميدا مكثفاGفي حالة ا
عـلـى أنه يـجـب أن ال يـعــاد جتــمـيــدهــا ثـانــيــة بـعــد أن يـزال

عنها التجميد.

القسم العاشرالقسم العاشر
االدعـــاءاتاالدعـــاءات

اGـــــاداGـــــادّة ة 36 :  : يـــــجـب أن ال يـــــوصف أو يــــــقـــــدم أي غـــــذاء
بـطــريــقــة خــاطــئـة أو مــضــلــلــة أو كــاذبـة أو مـن احملـتــمل أن
يثيـر انطبـاعا خاطـئا بـخصوص نـوعه بطريـقة تؤدي إلى

تغليط اGستهلك. 
يـجب أن ال تـكـون االدعـاءات اGـسـتـعـمـلـة علـى الوسم

وعرض اGواد الغذائية اGوضوعة حيز االستهالك:
qغير صحيحة أو غامضة أو مضللة -

- تـثـيـر شـكـوكـا فـيــمـا يـتـعـلق بـاألمن و/أو تـطـابـقـهـا
qغذائيا مع مواد غذائية أخرى
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qادة غذائيةG فرطGتشجع أو تسمح باالستهالك ا -
- تـوحي بــأن تـغـذيـة مـتـوازنــة ومـتـنـوعـة ال �ـكن أن

qغذية بكمية كافيةGتوفر كل العناصر ا
qغير مبررة -

- تشير إلى تـغييرات في الوظائـف اجلسمية التي
�ـــكـن أن تـــثـــيـــر مـــخـــاوف عـــنـــد اGـــســـتـــهـــلك إمـــا في شـــكل

qنصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية
- تـشـير إلى خـصـائص وقـائيـة أو عالجـيـة لألمراض
الــبـشـريــةq بـاسـتــثـنـاء اGــيـاه اGـعــدنـيـة الــطـبـيــعـيـة واGـواد

الغذائية اGوجهة لتغذية خاصة.

الفصـــل الرابـــعالفصـــل الرابـــع

اGنتوجات غير الغذائيةاGنتوجات غير الغذائية

اGـــــاداGـــــادّة ة 37 :  : تـــــطـــــبـق أحـــــكــــــام هـــــذا الــــــفـــــصـل عـــــلـى كل
اGـنـتـوجـات غـيـر الــغـذائـيـة سـواء كـانت أداة أو وسـيـلـة أو
جـــهــازا أو آلــة أو مـــادة مــوجــهــة لـــلــمــســتـــهــلك الســتـــعــمــاله

اخلاص و/  أو اGنزلي.

اGاداGادّة ة 38 :  : زيادة على البيانات اإلجبارية اGنصوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع والـتــنـظـيم اGــعـمـول بــهـمـاq يـجب أن
يـشمل  اإلعـالم اGتـعـلق بـاGنـتـوجات غـيـر الـغذائـيـة حسب

طبيعتها وطريقة عرضهاq البيانات اإلجبارية  اآلتية :

 q1) تسمية  البيع للمنتوج

2) الـكـمـيـة الـصـافيـة لـلـمـنـتـوجq اGعـبـر عـنـهـا بـوحدة
qتري الدوليGالنظام ا

3) االسـم أو عـــنــوان الـــشـــركـــة أو الـــعالمـــة اGـــســـجـــلــة

وعـنوان اGـنـتج أو اGـوضب أو اGـوزع أو اGـستـورد عـنـدما
qنتوج مستورداGيكون ا

4) بــلــد اGـنــشــأ و/أو اGـصــدر عــنـدمــا يــكـون اGــنــتـوج
qمستوردا

qنتوجG5) طريقة استعمال ا

q6) تعريف احلصة أو السلسلة و/ أو تاريخ اإلنتاج

q7) التاريخ األقصى لالستعمال

qتخذة في مجال األمنG8) االحتياطات ا

qنتوج وشروط التخزينG9) مكونات ا

qتعلقة باألمنGطابقة اG10) عالمة ا

11) بيـان اإلشارات والـرموز التـوضيـحيـة لألخطار

اGذكورة في اGلحق الرابع بهذا اGرسوم.
�كن أن توضع طـريقـة االستـعمال اGـنصـوص علـيها
في الـنــقـطـة 5 أعالهq عــلى بـطــاقـة اGـنــتـوج أو تـرفق داخل

تغليفه.

اGـاداGـادّة ة 39 :  : يــجب أن يــحــتــوي وسم اGــنـتــوجــات غــيـر
الـغذائيـة اخلاضعـة للـرخصة اGـسبقـة اGنـصوص علـيها في

التنظيم اGعمول به على مراجع الرخصة.

اGاداGادّة ة 40 :  : يجب أن تـختلف تـسمـية البـيع للمـنتوج
عـن الــعـالمــة الـــتـــجـــاريــة أو عـالمــة الـــصـــنع أو الـــتــســـمـــيــة
اخلـيــالـيـةq ويــجب أن تـسـمح لــلـمـســتـهـلك �ــعـرفـة طــبـيـعـة

اGنتوج بدقة.

اGـــــــــــاداGـــــــــــادّة ة 41 :  : يـــــــــــجـب أن يــــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي اإلعـالم حـــــــــــول
االحتيـاطات اGتـخذة الستـعمال اGـنتوجـات غير الـغذائية
عـــــلى الــــتــــحــــذيـــــرات اGــــتــــعــــلــــقــــة  بـــــاألخــــطــــار اGــــرتــــبــــطــــة

باستعمالهاq حسب طبيعتها واالستعمال اGوجهة إليه.

اGــــاداGــــادّة ة 42 :  : يــــجــب أن جتـــمـع الــــبــــيـــانــــات اGــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـعالمـة و/أو تــسـمـيــة بـيع اGـنــتـوج والـكــمـيـة الــصـافـيـة
وعـالمــة اGـــطـــابــقـــة في نـــفس اجملـــال الـــبــصـــري الـــرئـــيــسي

للوسم.

اGــاداGــادّة ة 43 :  : يـــعــبـــر بــاإلشـــارة عن الـــكــمـــيــة الـــصــافـــيــة
لـلـمـنـتـوجq حـسب طـبـيـعـتهq طـبـقـا لـلـنـظـام اGتـري الـدولي

كما يأتي :
qمقاييس احلجم بالنسبة للمنتوجات السائلة -

- مقايـيس الوزن بالـنسبـة للـمنتـوجات الصـلبة أو
qالعجينية

- عـــدد الــوحــدات بــالــنــســـبــة لــلــمــنــتـــوجــات اGــبــيــعــة
بالقطعة.

- كل قياس آخر خاص .

44 :  : يـــجب أن تــــكـــون الــــبـــيــــانـــات اإلجــــبـــاريـــة اGــاداGــادّة ة 
اGــتــعـلــقــة بــالـعالمــة واGــنــشـأ مــنــقــوشـة أو مــوضــوعــة عـلى

اGنتوجq حسب طبيعتهq بطريقة يتعذر محوها.

q45 :  : في إطـــار حتـــديـــد احلـــصـــة أو الـــســـلـــســـلـــة اGــاداGــادّة ة 
qــنـتـوج غــيـر غـذائيG يــجب أن يـحــمل كل حـاو أو تـغــلـيف
تـســجــيال مــنــقــوشــا أو عالمــة يـتــعــذر مــحــوهـاq فـي صـورة
رمـز أو بـطـريـقـة واضـحة تـسـمح بـتـحـديـد مـصـنع اإلنـتاج

واحلصة اGصنوعة.
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حتــدد احلــصـة أو ســلــسـلــة الــتـصــنــيع بـإشــارة تــشـمل
مرجع تاريخ الصـنعq وتسبق هذه اإلشارة بـعبارة "حصة
أو سلـسلـة". ويـحدد تـاريخ الصـنع بـاليـوم والشـهر وسـنة

اإلنتاج. 

اGــــــاداGــــــادّة ة 46 :  : يـــــــجـب أن يـــــــســـــــبق الـــــــتـــــــاريـخ األقـــــــصى
لالستعمالq حسب طبيعة اGنتوج واستعمالهq بعبارة :

- لالســــتـــعــــمــــال قــــبل.......مع اإلشــــارة إلى الــــشــــهـــر
qعندما تكون مدة االستعمال أقل من 24 شهرا qوالسنة

- لـالســــتـــعــــمــــال قــــبل نــــهــــايــــة .......مع اإلشــــارة إلى
السنةq عندما تكون مدة االستعمال أكثر من 24 شهرا.

يــجب أال يــوضع اGــنــتــوج قــيــد االســتــهالك بــعــد هـذا
التاريخ.

اGـاداGـادّة ة 47 :  : تـوضع بـيـانـات الـوسم اGـذكـورة في اGـادة
38 أعالهq إمــا عــلـى بــطــاقــة مــثــبــتــة جــيــدا عــلى الــتــغــلــيف

وإمـــا بــطــريـــقــة الـــطــبـع اGــبـــاشــر عــلـى الــتـــغــلـــيف أو عــلى
اGنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.

اGاداGادّة ة 48 :  : يجب عـلى اGتـدخلـX إعالم اGسـتهـلك بكل
اGـــعــــلـــومـــات اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألخـــطـــار عــــلى الـــصـــحـــة واألمن

اGرتبطة باستعمال اGنتوج.

يجـب أن تبـX هـذه اGعـلـومـات في دليـل االستـعـمال
وفي طـــريــقـــة االســـتــعـــمــال وكـــذا عـــلى الـــتــغـــلــيـف أو عــلى

اGنتوج نفسه.

اGــــاداGــــادّة ة 49 :  : في حــــالــــة االســــتــــحــــالــــة  عــــمــــلــــيــــا لــــذكــــر
اGعلومات اإلجبـارية على التغليفq وباستثناء البيانات
اGـنــصـوص عـلـيـهـا في الـنـقــاط 1 و2 و3 و7 و11 مـن اGــادة
38 أعـالهq يـــجـب أن يــــشــــار فــي هـــذا الـــتـــــغـــلــــيف إلـى أن

بـاقي اGـعلومات موجودة في الدليل اGرفق. 

اGـاداGـادّة ة 50 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
باGـواد غـيـر الـغـذائـيةq عـنـد احلـاجـةq بـقـرارات من الـوزير
اGـكـلف بـحمـايـة اGسـتـهـلك وقمـع الغش و/ أو بـاالشـتراك

   .XعنيGمع الوزير أو الوزراء ا

الفصـــل  اخلــــامسالفصـــل  اخلــــامس
اخلــــدمــــــاتاخلــــدمــــــات

اGـاداGـادّة ة 51 :  : تـطــبق أحــكـام هــذا الــفـصل عــلى اخلــدمـات
اGقدمة للمستهلك �قابل أو مجانا.

qسـتـهلكG52 :  : يجب عـلى مـقدم اخلـدمـة إعالم  ا اGاداGادّة ة 
عـن طـــريـق اإلشـــهـــار أو اإلعـالن أو بـــواســــطـــة أي طــــريـــقـــة
أخـرى مـنـاسـبـةq بـاخلدمـات اGـقـدمـة والـتـعـريـفـات واحلدود
احملتملة للمـسؤولية التعاقديـة والشروط  اخلاصة بتقد�

اخلدمة.   

اGــــاداGــــادّة ة 53 :  : يــــجب عــــلـى مــــقــــدم اخلــــدمـــــةq قــــبل إبــــرام
الــعـقــدq إعالم اGـســتـهــلك بـاخلــصـائص األســاسـيــة  لـلــخـدمـة

اGقدمة.
في حـالة عدم وجـود عقد مـكتوبq يـطبق هذا اإللزام

قبل بداية تنفيذ اخلدمة اGقدمة. 

اGــاداGــادّة ة 54 :  : يـــجب عـــلى مــقـــدم اخلـــدمــة أن يـــضع حتت
تـصرف اGستـهلكq  بصفـة واضحة ودون لبسq اGـعلومات

اآلتية :
- االسم أو عــنـوان الــشــركـة والــعــنــوان واGـعــلــومـات

qاخلاصة �قدم اخلدمات
- الشروط العامة اGطبقة على العقد.

اGـــــادة اGـــــادة 55 :  : يــــــجـب عــــــلـى مـــــقــــــدم اخلـــــدمــــــة أن يـــــعـــــلم
qحسب طـبـيـعـة اخلـدمة qالئـمـةGبـكل الـوسـائل ا qسـتـهـلكGا

باGعلومات اآلتية :

1) اسم مقدم اخلدمـة ومعلومـاته اخلاصة وعنوانه أو
إذا تــعـلق األمــر بــشـخص مــعـنــوي عــنـوان شــركـتهq  ومــقـر
شـركــته وعــنـوان اGــؤسـســة اGـســؤولــة عن اخلـدمــة إذا كـان

        qمقدم اخلدمة شخصا آخرا

2) رقم الـــقـــيـــد في الـــســـجل الـــتــجـــاري أو في ســـجل
qالصناعة التقليدية واحلرف

3) رقم وتـــاريخ الـــرخــصـــة واسم وعـــنـــوان الــســـلـــطــة

      qقننةGالتي سلمتها بالنسبة للنشاطات ا

q4) تكاليف النقل والتسليم والتركيب

q5) كيفيات التنفيذ والدفع

q6) مدة صالحية العرض وسعره

7) اGــدة الـــدنــيــا لـــلــعـــقــد اGـــقــتـــرحq عــنــدمـــا يــتـــضــمن

   qتزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة

qتعلقة بالضمانG8) البنود ا

9) شروط فسخ العقد.

اGــاداGــادّة ة 56 :  : تــمــنع كـل مــعــلــومـــة أو إشــهــار كــاذب  من
شأنهما إحداث لبس في ذهن اGستهلك.
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اGـاداGـادّة ة 57 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
بـــاخلــدمـــاتq عــنـــد احلــاجــةq بـــقــرارات مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بحـمـاية اGـسـتهـلك وقـمع الغش و/ أو بـقـرار مشـترك مع

   .XعنيGالوزير أو الوزراء ا

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اGـاداGـادّة ة 58 :  : يــجب أن يـحـتـوي اإلعالم  اGــتـعـلق بـاGـواد
األولـيــة اGـوجـهــة لإلنـتــاج والـتـحــويل والـتــوضـيب أو لـكل
اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــهـــــني آخـــــر غـــــيـــــر ذلـك اGـــــوجه مـــــبـــــاشـــــرة

للمستهلكq على البيانات اإلجبارية اآلتية :

qنتوجG1) تسمية ا

2) الــكـمــيـة الــصـافــيــةq اGـعــبـر عــنـهــا بـوحــدة الـنــظـام
qتري الدوليGا

3) االسم أو عــــنــــوان الـــشــــركـــة والــــعالمــــة اGــــســـجــــلـــة
qنتوج  مستورداGستورد  إذا كان اGنتج أو اGوعنوان ا

4) اGـــــنــــــشـــــأ أو مـــــكــــــان اGـــــصـــــدر إذا كــــــان اGـــــنـــــتـــــوج
qمستوردا

q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) تــــعــــريـف احلــــصــــة والـــــســــلــــســـــلــــة و/أو مــــخـــــتــــلف

الــتـــواريخ (اإلنـــتـــاجq احلــد األقـــصى لـالســتـــهالك....)q عـــنــد
qاالقتضاء

7) عبارة " حالل "q للمنتوجات اGعنية.

يجب أن توضع الـبيانات اGذكـورة في النقاط 1 و2
و3 و6  مـباشرة  علـى التغلـيف و�كن أن تدرج الـبيانات

األخرى  في الوثائق اGرفقة بالبضاعة.
qـعــروضـة غـيــر مـعـبـأةGـواد األولــيـة اGعـنـدمــا تـكـون ا
فــــإن الــــبــــيــــانــــات اإلجـــبــــاريــــة اGــــذكــــورة أعالهq تــــدرج في

الوثائق اGرفقة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 59 :  : ال تـــــطـــــبق أحــــــكـــــام  هـــــذا اGـــــرســـــوم عـــــلى
اGنتوجات اGقتناة : 

qقايضة احلدوديةGفي إطار ا -
- مبـاشرة لالسـتهالك اخلـاص Gسـتخـدمي الشـركات

 qأو الهيئات األجنبية
- مـن قـــبل مـــحالت الــــبـــيع احلـــر وخـــدمـــات اإلطـــعـــام
وشــــركــــات الــــنـــقـل الــــدولي لــــلــــمــــســــافـــريـن واGــــؤســــســـات
الـــفــــنـــــدقــــيـــة والــــســــيـــاحـــيـــة اGــــصـــنـــفـــة والــــهالل األحـــمـــر
اجلــــزائـــري واجلـــمــعــيـــات والــهـــيــئــات اGـــمــاثـــلــة اGــعـــتــمــدة

 qقانونا

- من قــبل اGــتــعــامــلــX االقــتــصــاديــX الســتــعــمــالــهم
اGهني اخلاص. 

 يــــجب أن حتــــتــــوي هــــذه اGــــنــــتـــــوجــــات عــــلى الــــوسم
اGطابق لتنظيم لبلد اGنشأ أو بلد اGصدر.  

اGـاداGـادّة ة 60 :  : �ـنع استـعـمال كل بـيـان  أو إشارة أو كل
تسـمية خـياليـة  أو كل طريـقة تقـد� أو وسم وكل أسلوب
لإلشــهـار أو الــعــرض أو الــوسم أو الــبـيـع من شــأنه إدخـال
لــــبـس في ذهـن اGــــســـتــــهــــلـكq ال ســــيــــمــــا حــــول الــــطــــبــــيــــعـــة
والــتـــركـــيـــبــة والـــنـــوعــيـــة األســـاســـيــة ومـــقـــدار الــعـــنـــاصــر
األساسـية وطريـقة الـتناول وتـاريخ اإلنتـاج وتاريخ  احلد

األقصى لالستهالك والكمية ومنشأ أو  مصدر اGنتوج.
كـــمــا �ـــنـع كل بـــيــان يـــرمـي إلى الـــتــمـــيـــيـــز اGـــفــرط

Gنتوج على حساب منتوج ¨اثل آخر.
اGـاداGـادّة ة 61 :  : تـمـنع احليـازة أو الـعـرض للـبـيع أو الـبيع
qـصــالح اخملــتــصـةGأو الــتـوزيـع اجملـاني بــدون رخــصــة من ا

للمنتوجات :
qرسومGالتي ال يتطابق وسمها مع أحكام هذا ا -

- الــتـي تــخــــزن في ظـــروف غـــيـــر مــطـــابــقـــة لــتـــلك
اGـــقــررة عــلـى وســمـــهـا أو عــلـى كل ســنــد آخــر  يــسـتــعــمل

للمنتوجات أو اخلدمات.
اGــاداGــادّة ة 62 :  : كـل إخالل بــأحــكــام هـــذا اGــرســوم  يــعــاقب
عـلـيـه طـبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنــظـيم اGـعـمـول بــهـمـاq السـيـمـا
أحكـام القـانون رقم 09 - 03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430

اGوافق  25 فبراير سنة 2009 واGذكور أعاله. 
اGاداGادّة ة 63 :  :  تلغى أحكام :

- اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-366 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الـــثــاني عــام 1411 اGــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990
واGـــتــعـــلق بـــوسم اGـــنــتـــوجــات اGـــنـــزلــيـــة غــيـــر الـــغــذائـــيــة

qوعرضها
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-367 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اGـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واGــتـعــلق بـوسم  اGــنــتـوجــات الـغــذائـيــة وعـرضــهـاq اGــعـدل

واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 64 :  :  تـدخل أحـكـام هـذا اGـرسـوم حيـز الـتـنـفـيذ
بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 65  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجــزائـر في 5 مــحــرّم عــام 1435 الــموافق
9 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

الزيوت اGكررة ما عدا زيت الزيتون

اGواد الدسمة اGكررة

خـلـيط الـدقـيق اGـتـحــصل عـلـيه من صـنـفـX أو عـدة أصـنـاف
من احلبوب

نـشــاء ونـشـويـات غــيـر مـحـولــX ونـشـاء ونـشــويـات مـحـولـة
بطريقة فيزيائية أو إنز�ية (1)

كل أصــنـاف األســمــاك عـنــدمــا يـكــون الـســمك يــشـكـل مـكــونـا
Gادة غذائية أخـرىq بشرط أن ال تنسب التسمية وعرض

هذه اGادة إلى صنف معX  من السمك

كل أنـواع حلوم الـدواجن في حالة مـا إذا كانت هـذه األخيرة
تشـكل مكـونا لغـذاء آخر بشـرط أن ال يشـير وسم وعرض

هذا الغذاء إلى نوع خاص  من حلم الدواجن

كل أصـــنــاف اجلــ® عــنــدمـــا يــشــكل اجلــ® أو خـــلــيط األجــبــان
مـكونا Gـادة غذائيـة أخرى شرط أن ال يـشير وسم وعرض

هذه اGادة الغذائية إلى نوع معX من اجل®

كل الـتــوابل ومـسـتــخـلص الــتـوابل الـتي ال تــتـعـدى 2 % من
الوزن في اGادة الغذائية

كل الـنـبــاتـات أو أجــزاء مــن النـبــاتــات الـعــطــريـــة التــي
ال تتعدى 2 % من الوزن في اGادة الغذائية

 "زيت" تتمم :
q"حسب احلالة "نباتية" أو "حيوانية q إما بوصف -
- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.

يجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيني بوصف 
" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا ".

"شحم" أو "مادة دسمة" تتمم :
- إما بوصف حسب احلالة "نباتي" أو حيواني"

- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع بيان شحم هيدروجيني بوصف 

" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا " 

" دقيق" يـتـبع بـتـعـداد أصنـاف احلـبـوب احملـصلـة مـنـهـا وهذا
حسب الترتيب التنازلي ألهمية الوزن

" نشاء ونشويات"

" سمك" q " أسماك"

" حلم الدواجن"

" ج®" q " أجبان"

" توابل" أو "خليط التوابل"

"نــبــات عـطــري" أو " نــبــاتـات عــطــريــة" أو " خـلــيط نــبــاتـات
عطرية"

.Xكون أن يشمل الغلوتGأصله النباتي اخلاص عندما �كن لهذا ا X(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعي

اGلحق األولاGلحق األول
مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص 

باستثناء اGكونات اGرقمة في اGلحق  الثاني لهذا اGرسومq �كن تسمية اGكونات التي تنتمي ألحد أصناف اGواد
الغذائية اGذكورة أدناه والتي تدخل في تركيب اGادة الغذائيةq  باالسم الوحيد لهذا الصنف بدال  من االسم اخلاص.
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

كل حتضـير من أسـاس العلك واGـستعـمل في صنع الـعلك األساسي
لعلك اGضغ

كل أصناف السكاروز

دكستروز خال من اGاء أو أحادي التموه دكستروز

شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع اGاء

مسحوق اخلبز بكل أنواعه

كل بروتينات احللـيب ( اجلبنX وأمالح اجلبنX وبروتينات الل®
ومصل الل®) وخليطهم

زبدة الكاكاو اGضغوطة q إيكسبالغ أو اGكررة 

كل الفواكه اGصبرة التي ال تتعدى 10 %  من وزن اGادة  الغذائية

كل خليط اخلضر الذي ال يتعدى 10 %   من وزن اGادة الغذائية

كل أنواع اخلمور

"علك أساسي"

"سكر"

"دكستروز "

"شراب الغلوكوز"

"مسحوق اخلبز

"بروتينات احلليب"

"زبدة الكاكاو"

"فواكه مصبرة"

"خضر"

"خمر"

اGلحـــق األول (تابع)اGلحـــق األول (تابع)

اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
اGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسيةاGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسية

أو احلساسية اGفرطةأو احلساسية اGفرطة
1 - احلبوب احملـتويـة على الـغلـوتq X السـيمـا القمح
والـشــيـلم  والــشـعـيــر واخلـرطــال واخلـنـدروس و الــكـامـوت
أوساللــتـهــا اGــهـجــنــة واGـنــتــوجـات اGــعـدة أســاســا من هـذه

احلبوب باستثناء :

- شـراب الـغـلـوكـوز اGـعـد أســاسـا من الـقـمحq �ـا في
q(1) ذلك دكستروز

q(1) عد أساسا من القمحGمالتود كسترين ا -

qعد أساسا من الشعيرGشراب الغلوكوز ا -

qقطرات الكحوليةGحبوب مستعـملة في صناعة ا -
�ا فيها الكحول اإليثيلي من أصل فالحي.

2 - الـــقـــشـــريـــات و اGـــنــــتـــوجـــات اGـــعـــدة أســـاســـا من
qالقشريات

qعدة أساسا من البيضGنتوجات اG3 -  البيض و ا
4 - األسماك و اGنتوجات اGشتقة منها q باستثناء :
- جيال تX السمك اGـستعملة كدعامة Gستحضرات

qالفيتامينات أو الكاروتنويدات
- جــيـال تــX الــســمك  أو غـــراء الــســمك اGـــســتــعــمــلــة

كعامل  تصفية في اجلعة واخلمر.
5 - الـفول السـوداني و اGنتـوجات اGعـدة أساسا من

qالفول السوداني
qعدة أساسا من الصوجاGـنتوجات اG6 - الصوجا وا

ماعدا :
q(1) كرر كلياGزيت ودسم الصوجا ا -

(1) )  و اGنتوجات اGشـتقةq في حالة مـا إذا كان  التحويل الـذي خضعت له q من غير احملتـمل أن يرفع مستوى احلـساسية اGقـيّم من طرف السلطة
الصحية اGؤهلة للمنتوج األساسي اGشتقة منه.
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- التـوكوفـيروالت اخملتـلطـة طبيـعيا q (SIN 306) دي
-ألـــفــــا - تـــوكــــوفـــيــــرول طـــبــــيـــعي و أســــتـــات دي- ألــــفـــا -
تــــوكــــوفــــيــــريـل  طــــبــــيــــعـي  و ســــكــــســــيــــنــــات  دي - ألــــفــــا-

qشتقة من الصوجاGتوكوفيريل  طبيعي ا
- فــيــتــوســتـيــروالت واســتــيــرات الــفــيــتــوســتــيـرول

qشتقة من الزيوت النباتية للصوجاGا
- اســــــتـــــــيــــــر الــــــســــــتــــــانــــــول الــــــنــــــبــــــاتـي اGــــــنــــــتـج من

السيتروالت اGشتقة من الزيوت النباتية للصوجا.
7- احلــلـيب و اGــنـتــوجـات اGــعـدة أســاسـا من احلــلـيب

(�ا في ذلك الالكتوز) باستثناء : 
- مــصـل الــلـــ® اGــســـتـــعــمل فـي تــصـــنــيـع اGــقـــطــرات
q الكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي من أصل فالحي

- اللكتيتول .
8 - الـــــــفـــــــواكـه ذات الـــــــقــــــــشـــــــرة ال ســـــــيــــــــمـــــــا الـــــــلـــــــوز
(أميڤدالوس كـميونيس . ل) والبـندق (كوريلوس أفالنا)
واجلــــوز (جــــوڤـــلـــونــس ريـــجــــيـــا) و جـــــوز الــــكــــاجــــو (أنــــا
كــارديـوم أوكـسـيـدونتــال) و الـجـوز األمــريكــي [كــاريا
إلــيـــــنــــوانـــزس k . koch  (wangenh) ] و جــوز  الــبــرازيل

(بروتوليتيا إكـسيلزا)q الفستق (بيستاسيا ڤيرا) وجوز
اGـــاكــادامـــيـــا أو الــكـــويــنـــسالن (مـــاكـــادامــيـــا تــرنـــيـــفــولـــيــا)
واGـنــتــوجــات اGـعــدة أســاسـا مـن هـذه الــفــواكه بــاسـتــثــنـاء
الــفــواكـه ذات الــقــشــرة اGـــســتــعـــمــلــة لـــصــنــاعـــة اGــقــطــرات
qالكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي ذي أصل فالحي

9- الـــــكـــــرافـس و اGـــــنـــــتــــوجـــــات اGـــــعـــــدة أســـــاســـــا من

q الكرافس
q عدة أساسا من اخلردلGنتوجات اG10- اخلردل و ا

11- حبـوب السـمسم  واGـنتوجـات اGعـدة أساسا من

q حبوب السمسم
12- األنـهيدريـد سولـفيـروسولـفيتـات بتـركيـز أكثر

من  10 مــــلغ/ كــــلغ أو 10 مــــلغ/ لــــتــــر حــــسب  SO2 الــــكــــلي
لـــلـــمــنـــتــوجـــات اGــعـــروضـــة اجلــاهـــزة لالســـتــهالك أو اGـــعــاد

q نتجGطبقا لتعليمات ا qتشكيلها
13- الــــتـــــرمس و اGــــنـــــتـــــوجــــات اGـــــعــــدة أســـــاســــا من

qالترمس
14- الــــرخـــويــــات واGــــنـــتــــوجــــات اGـــعــــدة أســـاســــا من

الرخويات.

اGلحـــق الثالثاGلحـــق الثالث
رمز االشعاع العاGي لألغذيةرمز االشعاع العاGي لألغذية
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qــوتGــنـــتـــوج الـــذي  �ــكـن  أن يــســـبب  أخـــطـــارا  حـــادة أو مــزمـــنـــة وحــتـى اGا
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGــــنـــتــــوج الـــذي �ــــكن أن يــــســـبـب أخـــطــــارا  حـــادة أو مــــزمـــنــــة  وحــــتى اGـــوت
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGـنــتـوج الــذي �ـكن أن يــســبب أخـطــارا مـحــدودة اخلـطــورةq بـاالســتـنــشـاق أو
االبتالع أو اختراق اجللد.

منتوج غير قابل لـلتآكل �كن أن يسبب تفاعال التهابيا مع االتصال الفوري
أو الطويل أو اGتكرر مع اجللد أو األغشية اخملاطية.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة كبيرة.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة.

منتوج �كن أن يدمر األنسجة احلية عند مالمسته لها.

منتوج �كنه االنفجار حتت تأثير لهب أو صدمة شديدة.

خطير على البيئة

مـنــتـوج يـطــلق حـرارة مــرتـفــعـة بــاالتـصــال مع مـواد أخــرى ال سـيـمــا مع اGـواد
القابلة  لاللتهاب.

+T : سام جدا

T : سام

Xn : ضار

Xi : مهيج

         

+F  : شديد االلتهاب

F : سهل االلتهاب

C : متآكل

E : متفجر

N :  خطير على البيئة

O : مشتعل

اGلحـــق الرابعاGلحـــق الرابع
اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطاراإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار


