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 وزارة التجــــارة
 

 

 

إلقتصاديينابالغ لفائدة المتعاملين   

 

 ، أنه قد تم إصدار المرسوم  اإلقتصاديين المتعاملين   كافة تنھي وزارة التجارة إلى علم 
المطبقة كيفيات الشروط والالذي يحدد  2014مبر ديس 15المؤرخ في  14-366 التنفيذي رقم

 من  5المادة  ألحكام  تطبيقا  وذلك في مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغذائية
المتعلق بحماية  2009فبراير  25الموافق  1430صفر  29المؤرخ في  03-09رقم  القانون 

 . المستھلك وقمع الغش

المطبقة في مجال كيفيات الو  شروطالتنظيمي الجديد إلى تحديد ال يھدف ھذا النصّ 
على المواد الغذائية الموجھة لإلستھالك  طبّقي كما المواد الغذائية بھا في  المسموح الملوثات
  :  سية التاليةرئياألحكام ال  على ينصّ  و البشري

 تعريف المفاھيم المستعملة ؛ .1
 
      الملوثات باستثناء السموم الجرثومية ، كالسم البخصي و السم المعوي  عريفت .2

 ؛المحددة بموجب تنظيم خاص و للجرثوم العنقودي و الكائنات المجھرية
 
التي  الملوثات بقاياعلى مواد الغذائية التي تحتوي المنع وضع رھن اإلستھالك    .3

 ؛الحدود القصوى المسموح بھا  تتجاوز
 

            إمكانية استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد  الغذائية شرط أن   .4
 الحدود القصوى المسموح بھا  ؛لبقايا ھذه المساعدات  الحدود القصوى ال تتجاوز

 
المواد  القابل لإلستھالك من   الحدود القصوى لبقايا الملوثات  على الجزءتطبيق   .5

 الغذائية المعنية؛



 
2 

ا و المكرسة في الممارسة المقبولة علميّ  تلك للبقايا الحدود القصوىإمكانية تطبيق   .6
  ؛محددة الحدود  ھذهمواد  الغذائية  المحولة و/ أو المركبة عندما ال تكون لل الدولية

 
قبل وضعھا رھن المواد الغذائية الملوثة للمعالجة  إمكانية إخضاع بعض  .7

، التي تخفض مستوى التلوث و التي اا و تقنيّ بطريقة مقبولة علميّ  ،اإلستھالك 
 يجب أن ال تضر بالنوعية الجوھرية للمادة أو أن تنتج عنھا بقايا ضارة؛

 
امھا ، إلزامية استعمال الطرق المستمدة من المقاييس الجزائرية و في حالة انعد  .8

  استعمال المقاييس المعمول بھا على المستوى الدولي ؛ 
 

منع تخزين المواد  الغذائية  الملوثة  الخاضعة للمعالجة مع تلك الموجھة  .9
 ؛إالّ بعد معالجتھا كمكّون غذائيلإلستھالك البشري مباشرة أو لإلستعمال 

 
بواسطة الطرق  منع معالجة المواد  الغذائية  التي تحتوي على السموم الفطرية .10

 يائية ؛الكيم
 

للحدود القصوى لبقايا إلزامية إخضاع المواد  الغذائية  الموجھة للتحويل  .11
المواد  الغذائية  الموجھة لإلستھالك على حالتھا ، في الملوثات المحددة في  

 غياب بيان واضح يدل على أنھا موجھة للتحويل ؛
 

 ئية .نع تواجد كل مادة محظورة في المواد  الغذام .12
  

 
الجديدة حيز  التنظيميةلكل  معلومات  إضافية  تتعلق  بشروط  وضع  ھذه  األحكام   

التنفيذ،  فإن  المتعاملين االقتصاديين مدعوون للتقرب من وزارة التجارة أو المديريات 
  . )48(أو المديريات الوالئية  للتجارة ) 09(الجھوية للتجارة 
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