اﶺﻬﻮرﯾﺔ اﳉﺰا�ﺮﯾﺔ ا�ﳝﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وزارة اﻟﺘ�ﺎرة و �ﺮﻗ�ﺔ اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  03-09اﳌﺆرخ ﰲ  25ﻓﱪا�ﺮﺳ�ﻨﺔ  2009اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﲈﯾﺔ اﳌﺴ�ﳤ� و ﳃﻊ
اﻟﻐﺶ و اﻟﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻮاردة �ﲆ ٔ�ﺣﲀﻣﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  09-18اﳌﺆرخ
ﰲ  10ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳ�ﻨﺔ  2018و ﻛﺬا اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﳰﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺗﻄﺒﯿﻘ ًﺎ ٔ�ﺣﲀ�ﲈ.

اﻟﻌﺎﯾﺐ ﻋﻘ��
رﺋ�ﺲ ﻣﻔ�ﺶ رﺋ�ﴘ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ

تـمهيد
تعترب هذه الوثيقة أداة عمل ،موجهة ألعوان قمع الغش ،تشمل أحكام القانون رقم 03-09املؤرخ يف 25

فرباير 2009املتعلق حبماية املستهلك وقمع الغش والتعديالت واإللغاءات واألحكام اجلديدة اليت جاء هبا
القانون رقم  09-18املؤرخ يف  10يونيو .2018
إضافة ألحكام النصني التشريعيني املذكورين أعاله ،تتضمن هذه الوثيقة النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا

ألحكامهما ،مما سيسمح ألعوان قمع الغش توفري الوقت يف إجناز مهامهم من انحية وسيقلل عليهم عبء
البحث عن النصوص القانونية والتنظيمية من انحية أخرى.

اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  03-09اﳌﺆرخ ﰲ  25ﻓﱪا�ﺮ ﺳ�ﻨﺔ  2009اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﲈﯾﺔ اﳌﺴ�ﳤ� وﳃﻊ اﻟﻐﺶ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻮاردة �ﲆ ٔ�ﺣﲀﻣﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﰴ  09-18اﳌﺆرخ ﰲ  10ﯾﻮﻧﯿﻮ 2018
و ﻛﺬا اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻈﳰﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺗﻄﺒﯿﻘ ًﺎ ٔ�ﺣﲀ�ﲈ

الباب األول :أحكام عامة

الفصل الثاين:

املادة

األوىل

تعاريف

الفصل األول :اهلدف وجمال

املواد

التطبيق

األبواب

الفصول

أحكام القانون رقم 03-09
يهدف هذا القانون إىل:
 حتديد القواعد املطبقة يف جمال محاية املستهلك وقمع الغش.

املادة 2

يطبق هذا القانون:
 على كل سلعة أو خدمة معروضة لإلستهالك مبقابل أو جماان،
 أو على كل متدخل،
 ويف مجيع مراحل عملية العرض لإلستهالك.

املادة 3

التعاريف تـ ـ ــعاريف.

املادة 4

التعديالت الواردة يف القانون رقم 09-18

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

الفقرة األوىل :احرتام إلزامية سالمة املواد الغذائية.

الفقرة الثانية :إحالة إىل التنظيم حتديد الشروط والكيفيات املطبقة
يف جمال اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد الغذائية.

[املرسوم التنفيذي رقم  172-15املؤرخ يف  25يونيو سنة  2015حيدد
الشروط والكيفيات املطبقة يف جمال اخلصائص امليكروبيولوجية للمواد

الباب الثاين :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي ـ ـ ــة املستـ ـ ــهلك

الفصل األول :إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها

الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم  37املؤرخة يف  8يوليو سنة  2015م].
[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  4أكتوبر سنة  ،2016حيدد املعايري
امليكروبيولوجية للمواد الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم  39املؤرخة يف 2

يوليو سنة  2017م].
املادة 5

الفقرة األوىل :منع وضع مواد غذائية لإلستهالك حتتوي على ملوث
بكمية غري مقبولة ،ابلنظر إىل الصحة البشرية واحليوانية وخاصة فيما
يتعلق ابجلانب السام له.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد الشروط والكيفيات املطبقة يف
جمال امللواثت املسموح هبا يف املواد الغذائية.
[املرسوم التنفيذي رقم  366-14املؤرخ يف  15ديسمرب سنة 2014

حي ّدد الشروط والكيفيات املطبقة يف جمال امللواثت املسموح هبا يف املواد

الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم 74املؤرخة يف  25ديسمرب سنة 2014م].
[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  20يونيو سنة  ،2016حي ّدد قوائم

وكذا احلدود القصوى لبقااي األدوية البيطرية أو املواد الصيدالنية
النشيطة املسموح هبا يف املواد الغذائية ذات األصل احليواين.اجلريدة

الرمسية رقم  68املؤرخة يف  25نوفمرب سنة  2016م].
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

 لشروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمني وألماكن وحمالت
التصنيع أو املعاجلة أو التحويل أو التخزين وكذا وسائل نقل هذه
املواد،
 وضمان عدم تعرضها لإلتالف بواسطة عوامل بيولوجية أو
كيميائية أو فيزايئية.

الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط عرض املواد الغذائية

الفصل األول :إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها (يتبع)

الباب الثاين  :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي ـ ـ ــة املستـ ـ ــهلك (يتبع)

املادة 6

الفقرة األوىل :إجبارية احرتام كل متدخل:

لإلستهالك.
[املرسوم التنفيذي رقم 140-17املؤرخ يف  11أفريل سنة ،2017

حي ّدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع املواد الغذائية
لإلستهالك البشري.اجلريدة الرمسية رقم  24املؤرخة يف  16أبريل سنة

 2017م].
[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف أول ديسمرب سنة  ،2020حي ّدد

شروط وكيفيات تطبيق نظام حتليل األخطار ونقاط املراقبة احلرجة

للتحكم فيها(.)HACCPاجلريدة الرمسية رقم 7املؤرخة يف 21

جانفي سنة 2021م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف أول ديسمرب سنة  ،2020حي ّدد

شروط وكيفيات املصادقة على أدلة الطرق احلسنة للنظافة وتطبيق

مبادئ نظام حتليل األخطار ونقاط املراقبة احلرجة للتحكم فيها

( .)HACCPاجلريدة الرمسية رقم 7املؤرخة يف  21جانفي سنة
2021م].
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املادة 7

الفقرة األوىل :إجبارية عدم احتواء التجهيزات واللوازم والعتاد
والتغليف ،وغريها من اآلالت املخصصة ملالمسة املواد الغذائية على
اللوازم اليت تؤدي إىل إفسادها.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات استعمال
املنتوجات واللوازم املوجهة ملالمسة املواد الغذائية وكذا مستحضرات
تنظيف هذه اللوازم عن طريق التنظيم.
[املرسوم التنفيذي رقم  299-16املؤرخ يف  23نوفمرب سنة

 ،2016حي ّدد شروط وكيفيات استعمال األشياء واللوازم املوجهة
اللوازم.اجلريدة الرمسية رقم  69املؤرخة يف  6ديسمرب سنة

الفصل األول :إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها (يتبع)

البااب لثاين :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي ـ ـ ــة املستـ ـ ــهلك (يتبع)

ملالمسة املواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه

2016م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  16جانفي سنة  ،2019حي ّدد

اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من اخلزف املوجهة

ملالمسة املواد الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم  30املؤرخة يف 06

يونيو سنة  2019م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  16جانفي سنة  ،2019حي ّدد
اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من أغشية السيليلوز

اجملدد املوجهة ملالمسة املواد الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم 40

املؤرخة يف  23يونيو سنة  2019م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  16جانفي سنة  ،2019حي ّدد

اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من املطاط املوجهة

ملالمسة املواد الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم  22املؤرخة يف 25

مارس سنة  2021م

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  6مارس سنة  ،2019حي ّدد

اخلصائص املتعلقة ابألشياء واللوازم املصنعة من إيالستومري

السيليكون املوجهة ملالمسة املواد الغذائية.اجلريدة الرمسية رقم

 43املؤرخة يف  7يوليو سنة  2019م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  6مارس سنة  ،2019حي ّدد

املرّكبات املرخص هبا يف مستحضرات تنظيف األشياء واللوازم

املوجهة ملالمسة املواد الغذائية .اجلريدة الرمسية رقم  62املؤرخة
ّ

يف  7أكتوبر سنة  2019م].
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الفصل األول :إلزامية النظافة والنظافة

الصحية للمواد الغذائية وسالمتها (يتبع)

املادة8

الفقرة األوىل :إمكانية إدماج املضافات الغذائية للمنتوجات الغذائية.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات استعمال
املضافات الغذائية وكذا احلدود القصوى املرخص هبا.

[املرسوم التنفيذي رقم  214- 12املؤرخ يف  15مايو سنة
 ،2012حيدد شروط وكيفيات استعمال املضافات الغذائية يف
املواد الغذائية املوجهة لإلستهالك .اجلريدة الرمسية رقم 30

املؤرخة يف  16مايو سنة  2012م].
املادة9

إجبارية وضع لإلستهالك منتوجات مضمونة وتتوفر على األمن
ابلنظر إىل االستعمال املشروع املنتظر منها.
املوضوعة رهن اإلستهالك.

الفقرة  :6إحالة للتنظيم حتديد القواعد يف جمال أمن املنتوجات.

[املرسوم التنفيذي رقم  203-12املؤرخ يف  6مايو سنة
 ،2012املتعلق ابلقواعد املطبقة يف جمال أمن املنتوجات .اجلريدة
الرمسية رقم  28املؤرخة يف  9مايو سنة  2012م].

الفصل الثاين :إلزامية أمن املنتوجات

الباب الثاين :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي ـ ـ ــة املستـ ـ ــهلك (يتبع)

املادة  10الفقرة األوىل إىل الفقرة  :5إلزامية احرتام املتدخل ألمن املنتوجات

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  31يوليو سنة  ،2017حيدد
تعليمات األمن اخلاصة املطبقة يف قاعات احلالقة و/أو التجميل.

اجلريدة الرمسية رقم  63املؤرخة يف  29أكتوبر سنة  2017م].
[املرسوم التنفيذي رقم  99-17املؤرخ يف  26فرباير سنة

 ،2017حيدد خصائص القهوة و كذا شروط و كيفيات عرضها
لإلستهالك .اجلريدة الرمسية رقم  15املؤرخة يف  5مارس سنة

 2017م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  25يونيو  ،2020حيدد

احلدود القصوى لعيوب القهوة احملمصة و القهوة اخلضراء
و مقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة .اجلريدة

الرمسية رقم  1املؤرخة يف  2جانفي سنة  2021م].
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املادة  11الفقرة األوىل :إجبارية تلبية املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك من الفقرة األوىل............... :بدون تغيري....................
حيث:
 طبيعته،

 وصنفه،
 ومنشئه،
 ومميزاته األساسية،
 وتركيبته،

 وكمياته،
 وقابليته لالستعمال،

الـفصل الثالث :إلزامية مطابقة املنتوجات

الباب الثاين :حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماي ـ ـ ــة املستـ ـ ــهلك (يتبع)

 ونسبة مقوماته الالزمة،
 وهويته،

 األخطار النامجة عن استعماله.

ال ـ ـف ـ ـ ــقرة :2إجبارية تلبية املنتوج للرغبات املشروعة للمستهلك من
حيث:
 مصدره،
 والنتائج املرجوة منه،
 واملميزات التنظيمية من انحية تغليفه،
 واتريخ صنعه،
 والتاريخ األقصى الستهالكه،
 وكيفية استعماله،
 وشروط حفظه،

 واالحتياطات املتعلقة بذلك،
 والرقابة اليت أجريت عليه.

الفـ ـ ـ ــقرة  :2إجبارية إحرتام املنتوج للمتطلبات املتعلقة ـ ب:
......... بدون تغري ،........







.........بدون تغيري، .......
.........بدون تغيري،........
..........بدون تغيري،......
..........بدون تغيري،.......
..........بدون تغري، .......
..........بدون تغيري،.......

.......... بدون تغيري،........
.......... بدون تغيري،........

الفـ ـ ـ ــقرة  :3إحالة للتنظيم ،حتديد اخلصائص التقنية للمنتوجات
الـ ـمادة

12

5

الفقرة األوىل إىل الفقرة :3إجبارية إجراء املتدخل لرقابة مطابقة
املنتوج قبل عرضه لإلستهالك.

|مت إعداد هذا العمل من طرف عقيلة العايب ،رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش.

اليت تتطلب أتطرياً خاصاً.
ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة

املادة
13

الفقرة األوىل :ضمان املنتوجات.
الفقرة الثانية :ضمان اخلدمات.
الفقرة الثالثة :تنفيذ الضمان.

الفقرة اخلامسة :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام

هذه املادة.

[املرسوم التنفيذي رقم  327-13املؤرخ يف  26فرباير سنة

 ،2013حي ّدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع واخلدمات

حيز التنفيذ.اجلريدة الرمسية رقم  49املؤرخة يف  2أكتوبر سنة
 2013م].

ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌواد

اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ :إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن و اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  14ديسمرب سنة ،2014

حي ّدد مدة الضمان حسب طبيعة السلعة .اجلريدة الرمسية رقم 3
املؤرخة يف  27يناير سنة 2015م].

[القرار املؤرخ يف  12نوفمرب سنة  ،2014حي ّدد منوذج شهادة
الضمان.اجلريدة الرمسية رقم  16املؤرخة يف أول أبريل سنة

2015م].
املادة 14

الفقرة األوىل :ضماانت أخرى مينحها املتدخل.

املـادة 15

الفقرة األوىل :حق جتربة املنتوج.

ال ـمادة

إلزامية اخلدمة ما بعد البيع.

16

الفقرة الثانية :الوثيقة املرافقة للمنتوج واملتعلقة بتنفيذ الضماانت.
الفقرة األوىل............... :بدون تغيري ..........

الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم ،شروط وكيفيات اخلدمة ما بعد البيع.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  :ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

[املرسوم التنفيذي رقم  244-21املؤرخ يف  31مايو  ،2021حي ّدد

شروط وكيفيات تقدمي خدمة ما بعد بيع السلع.اجلريدة الرمسية رقم

 45املؤرخة يف  9جوان سنة 2021م].
امل ـادة  17الفقرة األوىل :إلزامية إعالم املستهلك.

الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات إعالم املستهلك.
[املرسوم التنفيذي رقم  378-13املؤرخ يف  9نوفمرب سنة

،2013

حي ّدد

الشروط

والكيفيات

املتعلقة

إبعالم

الفصل اخلامس :إلزامية إعالم املستهلك

املستهلك.اجلريدة الرمسية رقم  58املؤرخة يف  18نوفمرب سنة

2013م].

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  14يونيو سنة  ،2016حي ّدد

شروط وكيفيات وضع بيان «حالل» للمواد الغذائية ملعنية.اجلريدة
الرمسية رقم  70املؤرخة يف  8ديسمرب سنة 2016م[.

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  19أكتوبر سنة  ،2017حي ّدد

الكيفيات املطبقة يف جمال الوسم الغذائي على املواد الغذائية.
اجلريدة الرمسية رقم  25املؤرخة يف  2مايو سنة  2018م[.

[القرار املؤرخ يف  6يونيو سنة  ،2018حي ّدد كيفيات اإلعالم

اخلاصة املطبقة على خدمات الصباغة والتبييض والتنظيف اجلاف.
اجلريدة الرمسية رقم  60املؤرخة يف  10أكتوبر سنة  2018م[.
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|مت إعداد هذا العمل من طرف عقيلة العايب ،رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش.

ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ  :إﻟﺰاﻣ�ﺔ إ�ﻼم اﳌﺴ�ﳤ�
)ﯾ��ﻊ(

امل ـ ـادة

إجبارية استعمال اللغة العربية أساسا ،وعلى سبيل اإلضافة ،ميكن استعمال
لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من املستهلكني ،بطريقة مرئية ومقروءة
ومتعذر حموها:
 يف حترير بياانت الوسم،
 وطريقة االستخدام،
 ودليل االستعمال،
 وشروط ضمان املنتوج،
 وكل معلومة أخرى منصوص عليها يف التنظيم ساري املفعول.

الـ ـمادة

إجبارية تقدمي للمستهلك ،خدمة:
 ال متس مبصلحته املادية،
 التسبب له ضرراً معنواي.

املادة

الفقرة األوىل:عروض قرض االستهالك.

18

19

ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ٔ�ﺣﲀم ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة

الفقرة األوىل :إجبارية تقدمي للمستهلك ،منتوج:
 ال ميس مبصلحته املادية،
 وأن ال يسبب له ضرراً معنواي.
الفقرة الثانية والثالثة :حق العدول.

الفقرة الرابعة :إحالة للتنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق العدول

20

الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات العروض يف جمال

قروض اإلستهالك.

[املرسوم التنفيذي رقم  114-15املؤرخ يف  12مايو سنة

 ،2015يتعلق بشروط وكيفيات العروض يف جمال القرض
اإلستهالكي.اجلريدة الرمسية رقم  24املؤرخة يف  13مايو

سنة 2015م[.

[القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  31ديسمرب سنة ،2015

حي ّدد

شروط

وكيفيات

العروض

يف

جمال

القرض

اإلستهالكي.اجلريدة الرمسية رقم  1املؤرخة يف  6يناير سنة

2016م[.
الـ ـمادة

الفقرة األوىل :تعريف مجعيات محاية املستهلك.

21

الفقرة الثانية :املنفعة العمومية جلمعيات محاية املستهلك.

املـ ــادة

إمكانية استفادة مجعيات محاية املستهلكني املعرتف هلا ابملنفعة
العمومية من املساعدة القضائية.

املـ ـادة

إمكانية أتسيس مجعيات محاية املستهلك كطرف مدين عندما يتعرض
مستهلك و عدة مستهلكني ألضرار فردية:
 تسبب فيها نفس املتدخل،

22

الفصل السابع :مجعيات محاية املستهلكني

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ  :ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )ﻳﺘﺒﻊ(

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺎدﯾﺔ و اﳌﻌﻨﻮﯾﺔ �ﻠﻤﺴ�ﳤﻠﻜﲔ

وكذا آجال وقائمة املنتوجات املعنية.

23

 وذات أصل مشرتك.
امل ـادة
24

الفقرة األوىل :إنشاء اجمللس الوطين حلماية املستهلكني.

الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد تشكيلة اجمللس واختصاصه.

[املرسوم التنفيذي رقم  355-12املؤرخ يف  2أكتوبر سنة
 ،2012حي ّدد تشكيلة اجمللس الوطين حلماية املستهلكني
واختصاصه .اجلريدة الرمسية رقم  56املؤرخة يف 11أكتوبر سنة

 2012م].
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

امل ــادة

أتهيل أعوان قمع الغش التابعون للوزارة املكلفة حبماية املستهلك
للبحث ومعاينة خمالفات أحكام هذا القانون.

امل ــادة

الفقرة األوىل :تفويض وأداء اليمني ألعوان قمع الغش.

25

الفصل األول :أعوان قمع الغش

26

الفقرة الثانية :إشهاد القسم من طرف احملكمة.
الفقرة الثالثة :حالة عدم جتديد اليمني.

الفقرة الرابعة :إجبارية تبيان الوظيفة والتفويض ابلعمل.
املادة

احلماية القانونية ألعوان الرقابة.

املادة

الفقرة األوىل :طلب تدخل القوة العمومية من طرف أعوان قمع

27

28

الغش ،عند احلاجة.

ااﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت

الفقرة الثانية :إمكانية اللجوء للسلطة القضائية املختصة إقليمياً ،عند
الضرورة ،طبقاً لإلجراءات السارية املفعول.
امل ــادة

29

مراقبة مطابقة املنتوجات ابلنسبة للمتطلبات املميزة اخلاصة هبا من
طرف أعوان قمع الغش:
 أبي وسيلة،
 يف أي وقت،
 ويف مجيع مراحل عملية العرض لإلستهالك.

امل ــادة

30

الفقرة األوىل :الرقابة عن طريق:
 فحص الواثئق،

 و/أو بواسطة مساع املتدخلني املعنيني،
 أو املعاينات املباشرة ابلعني اجملردة أو أبجهزة القياس،
الفصل الثـاين :إج ـ ـراءات ال ـرق ـابـة

 وعند االقتضاء ،يتم اقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو
االختبارات أو التجارب.
الفقرة الثانية :رقابة مطابقة املنتوجات املستوردة عند احلدود ،قبل

مجركتها.

الفقرة الثالثة :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات الرقابة.

الـم ـادة

31

الفقرة األوىل :حترير حماضر تدون فيها:
 تواريخ وأماكن الرقابة املنجزة،
 وتبني فيها الوقائع املعاينة،
 واملخالفات املسجلة،
 والعقوابت املتعلقة هبا.
الفقرة الثانية :تتضمن احملاضر أيضاً:
 هوية وصفة األعوان الذين قاموا ابلرقابة،
 وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان املتدخل املعين ابلرقابة.

الفقرة الثالثة :احملاضر ترفق هبم كل وثيقة أومستند إثبات.

الفقرة الرابعة :احلجية القانونية للمحاضر حىت يثبت العكس.

امل ـادة
32
8

الفقرة األوىل :حترير وتوقيع احملاضر من طرف األعوان املعاينني
للمخالفة.

|مت إعداد هذا العمل من طرف عقيلة العايب ،رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش.

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

اﳌﺎدة
32

الفقرة الثانية :حترير احملضر حبضور املتدخل الذي يوقعه.
الفقرة الثالثة :تقييد غياب املتدخل أو رفضه يف احملضر.

الفقرة الرابعة :تسجيل احملاضر يف سجل خمصص هلذا الغرض مرقم

ومؤشر عليه من طرف رئيس احملكمة املختصة إقليميا.

الفقرة اخلامسة :إحالة للتنظيم شكل وحمتوى احملاضر.
امل ـ ـادة

 تقنية،

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  :إﺟـ ــﺮاءا ت الــرقــﺎﺑـﺔ)ﻳﺘﺒﻊ(

 أو إدارية،

 أو جتارية،
 أو مالية،

 أو حماسبية،

 وكذا كل وسيلة مغناطيسية أو معلوماتية.

الفقرة الثانية :إمكانية طلب أعوان قمع الغش اإلطالع على هذه
الواثئق يف أي يد وجدت والقيام حبجزها.
املـ ـ ـادة

الفقرة األوىل :حرية دخول أعوان الرقابة هنارا وليال ،مبا يف ذلك أايم

34

العطل ،إىل احملالت التجارية واملكاتب وامللحقات وحمالت الشحن
والتخزين وإىل أي مكان ،ابستثناء احملالت ذات االستعمال السكين
اليت يتم الدخول إليها طبقا ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية.

املـ ـ ـادة

أتهيل املخابر التابعة للوزارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش
قصد محاية املستهلك وقمع الغش للقيام:
 ابلتحاليل،

الفقرة الثانية :ممارسة أعوان الرقابة مهامهم أثناء نقل املنتوجات.

35

 واالختبارات،
 والتجارب.
املـ ـ ـادة

36

الفصل الثالث :خم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابر قمع الغش

الباب الثالث :البحث ومعاينة املخالفات (يتبع)

33

الفقرة األوىل :إمكانية فحص أعوان قمع الغش ،يف إطار مهامهم
ودون أن حيتج اجتاههم ابلسر املهين ،لكل وثيقة:

الفقرة األوىل :إمكانية إعتماد خمابر أخرى إلجراء التحاليل
واالختبارات والتجارب.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات اعتماد املخابر.

الفقرة الثالثة :إلغاء من أحكام الفقرة أعاله ،املخابر اليت تتدخل:
 يف إطار النصوص املؤسسة هلا،

 أو يف امليادين املسرية بتنظيم خاص.

[املرسوم التنفيذي رقم  328-13املؤرخ يف 26سبتمرب سنة
 ،2013حي ّدد شروط وكيفيات اعتماد املخابر قصد محاية
املستهلك وقمع الغش .اجلريدة الرمسية رقم  49املؤرخة يف 02
أكتوبر سنة 2013م].

[القرار املؤرخ يف  20يوليو سنة  ،2015حي ّدد تشكيلة و تنظيم

و سري جلنة اعتماد املخابر يف إطار قمع الغش.اجلريدة الرمسية رقم

 50املؤرخة يف  20سبتمرب سنة  2015م[.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﳐﺎ�ﺮ ﳃﻊ اﻟﻐﺶ
)ﯾ��ﻊ(

املـ ـ ـادة

استعمال املخابر املذكورة يف املادتني  35و ،36املناهج احملددة عن
طريق التنظيم ويف حالة عدم وجودها ،استعمال املناهج املعرتف هبا
على املستوى الدويل.

الـ ـ ـمادة

إعداد املخابر املذكورة يف املادتني  35و ،36كشوفات أو تقارير
نتائج التحاليل أو االختبارات أو التجارب اليت قامت هبا وتذكري
مراجع املناهج املستعملة.

امل ــادة

الفقرة األوىل :إجراء اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو
اإلختبارات أو التجارب.

37

38

39

الفقرة الثانية :حترير أعوان قمع الغش حمضر فور اقتطاع العينات.

الفقرة الثالثة :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات اقتطاع العينات.
امل ـ ــادة

40

الفقرة األوىل :اقتطاع ثالث ( )03عينات متجانسة وممثلة للحصة
موضوع الرقابة وتشمع.
الفقرة الثانية :ترسل إىل املخرب املؤهل:

 والعينة الثانية حتتفظ هبا مصاحل الرقابة،
 والعينة الثالثة حيتفظ هبا املتدخل املعين.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :إﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت

الفقرة الثالثة :استعمال العينة الثانية والثالثة يف إجراء اخلربة.

الفقرة الرابعة :حفظ العينتان الثانية والثالثة ،الشاهداتن ضمن شروط
احلفظ املناسبة.
الفقرة اخلامسة :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق هذه
املادة.
املـ ــادة

41

الفقرة األوىل :اقتطاع عينة واحدة مث إرساهلا فورا إىل املخرب املؤهل
إلجراء التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب:
 للمنتوج سريع التلف،
 أو ابلنظر إىل طبيعته أو وزنه أو كميته أو حجمه أو قيمته.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام

هذه املادة.
امل ـ ــادة

إمكانية اقتطاع عينة واحدة يف إطار الدراسات اليت تنجزها املصاحل

42

املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش.

املادة 43
املادة 44
املادة 45
املادة 46

الفصل اخلامس :اخلربة

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻨﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻳﺘﺒﻊ

 العينة األوىل :إلجراء التحاليل أو االختبارات أو التجارب،

املادة 47
املادة 48
املادة 49

اخلربة ،حسب اإلجراءات واألشكال املنصوص عليها يف املواد من
 143إىل  156من قانون اإلجراءات اجلزائية.

املادة 50
املادة 51
املادة 52
10
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امل ـ ــادة

53

الفقرة األوىل :اختاذ أعوان قمع الغش التدابري التحفظية قصد محاية الفقرة األوىل.................. :بدون التغيري.................
املستهلك وصحته وسالمته ومصاحله.
الفقرة الثانية :إمكانية قيام أعوان قمع الغش:

الفقرة الثانية :إمكانية قيام أعوان قمع الغش:

 برفض الدخول املؤقت للمنتوجات املستوردة عند احلدود،

 ابلسماح ابلدخول املشروط ملنتوجات املستوردة عند احلدود،

 برفض الدخول النهائي للمنتوجات املستوردة عند احلدود،

 برفض الدخول للمنتوجات املستوردة عند احلدود،

 ابإليداع،
 ابحلجز،

............... بدون تغيري،.....................
. ............. بدون تغيري،.....................
.............. بدون تغيري،......................

 ابلسحب املؤقت،
 ابلسحب النهائي للمنتوجات،

.............. بدون تغيري،......................

 ابلتوقيف املؤقت للنشاطات.

.............. بدون تغيري،......................
.............. بدون تغيري،.....................

 إبتالف املنتوجات،

 ابلغلق اإلداري للمحالت التجارية.

الباب الرابع :ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمع ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش

الفصل األول :التدابري التحفظية ومبدأ االحتياط

الفقرة الثالثة :اإلحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام
هذه املادة.
امل ـ ــادة

54

الفقرة الثالثة :مت حذف هذه الفقرة.

الفقرة األوىل :التصريح ابلرفض املؤقت لدخول منتوج مستورد عند الفقرة األوىل :التصريح ابلدخول املشروط ،بدون تغيري........
احلدود وهذا لغرض:
 إجراء حترايت مدققة،
 أو لضبط مطابقته.
الفقرة الثانية:التصريح ابلرفض النهائي لدخول املنتوج املستورد يف الفقرة الثانية :الرتخيص ابلدخول املشروط ملنتوج مستورد لغرض
ضبط مطابقته ،على أن ال يتعلق ضبط املطابقة بسالمة وأمن
حالة إثبات عدم مطابقته:
املنتوج ،على مستوى:
 ابملعاينة املباشرة،
 املناطق حتت اجلمركة،
 أوبعد إجراء التحرايت املدققة.
 املؤسسات املتخصصة،
 حمالت املتدخل.
الفقرة الثالثة :الدخول املشروط من أجل ضبط املطابقة على
مستوى املؤسسات املتخصصة أو يف حمالت املتدخل ،يسمح
جبمركة املنتوج موضوع ضبط املطابقة.
الفقرة الرابعة :منع وضع املنتوجات موضوع الدخول املشروط حيز
اإلستهالك إىل غاية ضبط املطابقة.
الفقرة اخلامسة :التصريح برفض الدخول .الباقي بدون تغيري....

ال ـ ــمادة

55

الفقرة األوىل :قرار اإليداع من طرف اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك
وقمع الغش املتمثل يف وقف منتوج معروض لإلستهالك تبث بعد
املعاينة املباشرة ،أنه غري مطابق.
الفقرة الثانية :تطبيق قرار اإليداع من طرف املتدخل املعين.

الفقرة الثالثة :رفع اإليداع من طرف اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك
وقمع الغش.
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مل متس التعديالت أحكام هذه املادة

املـ ــادة

56

امل ـ ــادة

57

إعذار املخالف يف حالة عدم مطابقة املنتوج:
 من أجل إزالة سبب عدم املطابقة،
 أو إزالة ما يتعلق بعدم احرتام القواعد واألعراف املعمول هبا
يف عملية العرض لإلستهالك.
حجز املنتوج بغرض تغيري اجتاهه أو إعادة توجيهه أو إتالفه دون
اإلخالل ابملتابعة اجلزائية:
 إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة املنتوج،
 أو إذا رفض املتدخل املعين إجراء عملية ضبط مطابقة املنتوج
املشتبه به.

امل ـ ــادة

58

تغيري املتدخل املعين اجتاه املنتوج الصاحل لإلستهالك والذي تبثت عدم
مطابقته:
وشرعي،

الفصل األول :التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتياط(يتبع)

الباب الرابع :قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــش (يتبع)

 إما إبرساله إىل هيئة ذات منفعة عامة الستعماله يف غرض مباشر

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

 إما إبعادة توجيهه إبرساله إىل هيئة الستعماله يف غرض شرعي
بعد حتويله.
املـ ـ ـادة

59

الفقرة األوىل :السحب املؤقت ملنتوج عند االشتباه يف عدم مطابقته وذلك
يف انتظار نتائج التحرايت املعمقة ال سيما نتائج التحاليل أو اإلختبارات أو
التجارب.
الفقرة الثانية :الرفع الفوري لتدبري السحب املؤقت:

 إذا مل جتر هذه التحرايت يف أجل سبعة ( )07أايم عمل،
 أو إذا مل يثبت عدم مطابقة املنتوج.
إمكانية متديد أجل سبعة ( )07أايم إذا تطلبت الشروط التقنية للرقابة أو
التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب ذلك.
الفقرة الثالثة :إعالن حجز املنتوج إذا ثبت عدم مطابقته مع اإلعالم
الفوري لوكيل اجلمهورية.

املـ ـ ـادة

60

الفقرة األوىل :تسديد املتدخل املقصر للمصاريف الناجتة عن عمليات
الرقابة أو التحاليل أو اإلختبارات أو التجارب إذا ثبت عدم مطابقة املنتوج.
الفقرة الثانية :تعويض قيمة العينة للمتدخل املعين على أساس القيمة

ألغيت أحكام هذه املادة

املسجلة يف حمضر اإلقتطاع إذا مل تثبت عدم املطابقة عن طريق التحاليل أو
اإلختبارات أو التجارب.

املـ ـ ـادة 61حترير احملاضر وتشميع املنتوجات املشتبه فيها ووضعها حتت حراسة
املتدخل املعين يف حالة احلجز ،السحب املؤقت أو النهائي من طرف
أعوان قمع الغش.
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مل متس التعديالت أحكام هذه املادة

امل ـ ـادة

61

مكرر:
ّ

املـ ـ ـادة

62

غري موجودة

الفقرة األوىل :إمكانية إجراء احلجز والسحب املؤقت على
املنتوجات املشتبهة ابلتقليد.
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم حتديد كيفيات تطبيق هذه املادة.

الفقرة األوىل :السحب النهائي دون رخصة مسبقة من السلطة
القضائية املختصة يف احلاالت التالية:
 املنتوجات اليت ثبت أهنا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو اليت
انتهت مدة صالحيتها،
 املنتوجات اليت ثبت عدم صالحيتها لإلستهالك،
 حيازة املنتوجات دون سبب شرعي واليت ميكن استعماهلا يف
التزوير،
 املنتوجات املقلدة،

 األشياء أو األجهزة اليت تستعمل للقيام ابلتزوير.
الـ ـ ـمادة

الفصل األول :التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتياط(يتبع)

الباب الرابع :قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــش (يتبع)

الفقرة الثانية :إعالم وكيل اجلمهورية فوراً.
63

الفقرة األوىل :إجبارية حتمل املتدخل املعين للمصاريف والتكاليف
إلسرتجاع املنتوج املشتبه فيه أينما وجد يف حالة السحب النهائي
املنصوص عليه يف املادة  62مع:
 توجيهه إىل مركز ذي منفعة عامة إذا كان املنتوج قابال لإلستهالك،
مقلدا أو غري صاحل لإلستهالك.
 توجيهه لإلتالف إذا كان ً
الفقرة الثانية :إعالم وكيل اجلمهورية بذلك فوراً.

املـ ـ ـادة

64

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

الفقرة األوىل :إتالف املنتوجات من طرف املتدخل حبضور أعوان
قمع الغش إذا قررت:
 اإلدارة املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش،
 أو اجلهة القضائية املختصة.
الفقرة الثانية :إمكانية اإلتالف بتشويه طبيعة املنتوج.
الفقرة الثالثة :حترير حمضر اإلتالف من طرف األعوان وتوقيعه مع
املتدخل.
الفقرة الرابعة :اإلحالة للتنظيم حتديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام
هذه املادة.

املـ ـ ـادة

65

إمكانية قيام املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش:
 ابلتوقيف املؤقت لنشاط املؤسسات اليت ثبت عدم مراعاهتا
للقواعد املنصوص عليها يف هذا القانون.

الفقرة األوىل :إمكانية قيام املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش:

 ابلتوقيف املؤقت لنشاط املؤسسات أو الغلق اإلداري للمحالت
التجارية اليت ثبت عدم مراعاهتا للقواعد املنصوص عليها يف هذا
القانون.
 ملدة أقصاها مخسة عشر ( )15يوما قابلة للتجديد إىل غاية

 إىل غاية إزالة كل األسباب اليت أدت إىل اختاذ هذا التدبري
إزالة كل األسباب اليت أدت إىل اختاذ هذا التدبري.
دون اإلخالل ابلعقوابت اجلزائية املنصوص عليها يف أحكام
الفقرة الثانية :إحالة للتنظيم ،حتديد كيفيات تطبيق هذه املادة ،عند
هذا القانون.
احلاجة.
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املـ ـ ـادة

الفصل األول :التدابري التحفظية ومبدأ اإلحتياط(يتبع

66

حتمل املتدخل املقصر للمصاريف الناجتة عن تطبيق األحكام املتعلقة:

 ابإليداع،

امل ـ ــادة

الباب الرابع :قمع الغش (يتبع)

68

 والتحاليل أو اإلختبارات أو التجارب،

 وإعادة املطابقة،



 والسحب املؤقت،



 وتغيري اإلجتاه،
 وإعادة التوجيه،



 واحلجز،
 واإلتالف.
املـ ـ ـادة67

حتمل املتدخل للمصاريف الناجتة عن تطبيق األحكام املتعلقة:
......... بدون تغيري،..........





.........بدون تغيري،.........
.........بدون تغيري،.........
.........بدون تغيري،.........
.........بدون تغيري،.........
.........بدون تغيري،.........
........بدون تغيري...........

إعالم املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش املستهلكني بكل
الوسائل ،عن األخطار واملخاطر اليت يشكلها كل منتوج مسحوب
من عملية العرض لإلستهالك.
املعاقبة ابحلبس من شهرين ( )02إىل ثالث ( )03سنوات وبغرامة

من  2.000إىل 20.000دج أو إحدى هاتني العقوبتني

(العقوابت املنصوص عليها يف املادة 429من قانون العقوابت) ،كل
من خيدع أو حياول أن خيدع املستهلك أبية وسيلة أو طريقة كانت
حول:
 كمية املنتوجات املسلّمة،
 تسليم املنتوجات غري تلك املعينة مسبقاً،
الفصل الثاين :املخالفات والعقوابت

 قابلية استعمال املنتوج،

 اتريخ أو مدة صالحية املنتوج،
 النتائج املنتظرة من املنتوج،
 طرق االستعمال أو االحتياطات الالزمة الستعمال املنتوج.
املادة 69

رفع العقوابت املنصوص عليها يف املادة  68إىل مخس ()05سنوات

حبس وغرامة قدرها مخسمائة ألف دينار(500.000دج) ،إذا
كان اخلداع أو حماولة اخلداع قد ارتكبت سواء بواسطة:
 الوزن أو الكيل أو أبدوات أخرى مزورة أو غري مطابقة،
 طرق ترمي إىل التغليط يف عمليات التحليل أو املقدار أو
الوزن أو الكيل أو التغيري عن طريق الغش يف تركيب أو وزن
أو حجم املنتوج،
 إشارات أو إدعاءات تدليسية،
 كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعالانت أو
بطاقات أو أية تعليمات أخرى.
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

املادة  70املعاقبة ابحلبس من سنتني ) (02إىل مخس سنوات
وبغرامةمن 10.000إىل  50.000دج )العقوابت املنصوص عليها
يف املادة  431من قانون العقوابت(  ،كل من:

 يزور أي منتوج موجه لإلستهالك أو لإلستعمال البشري أو
احليواين،
 يعرض أو يضع للبيع منتوجا يعلم أنه مزور أو فاسد أو سام
أو خطري لإلستعمال البشري أو احليواين،
 يعرض أو يضع للبيع أو يبيع ،مع علمه بوجهتها ،مواد أو
أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة من شأهنا أن تؤدي إىل
تزوير أي منتوج موجه لإلستعمال البشري أو احليواين.

ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد

املادة  71عقوبة بغرامة من مائيت ألف دينار ( 200.000دج) إىل مخسمائة
ألف دينار (500.000دج) كل من خيالف إلزامية سالمة املواد

الغذائية املنصوص عليها يف املادتني 4و 5من هذا القانون.

الباب الرابع :قمع الغش (يتبع)

الفصل الثاين :املخالفات والعقوابت(يتبع)

املـ ـ ـادة

عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار ( 50.000دج)إىل مليون دينار

72

(1.000.000دج) كل من خيالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية

املـ ـ ـادة

عقوبة بغرامة من مائيت ألف دينار ( 200.000دج) إىل مخسمائة

املنصوص عليها يف املادتني  6و 7من هذا القانون.

73

ألف دينار (500.000دج)كل من خيالف إلزامية أمن املنتوج

املـ ـ ـادة

غري موجودة

املنصوص عليها يف املادة  10من هذا القانون.

مكرر
ّ 73
امل ـ ــادة

74

عقوبة بغرامة من مخسمائة ألف دينار (500.000دج) إىل مليون

دينار ( 1.000.000دج) كل من خيالف اخلصائص التقنية
املنصوص عليها يف املادة11من هذا القانون.
عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار ( 50.000دج) إىل مخسمائة

ألف دينار (500.000دج) كل من خيالف إلزامية رقابة املطابقة
املسبقة املنصوص عليها يف املادة  12من هذا القانون.

ال ـ ــمادة

75

عقوبة بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج) إىل مخسمائة

ألف دينار (500.000دج) كل من خيالف إلزامية الضمان أو
تنفيذ ضمان املنتوج املنصوص عليها يف املادة  13من هذا القانون.

الـ ـ ـمادة

76

الـ ـ ـمادة

77

عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار ( 50.000دج) إىل مائة ألف

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

دينار (100.000دج) كل من خيالف إلزامية جتربة املنتوج املنصوص
عليها يف املادة  15من هذا القانون.

عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار ( 50.000دج) إىل مليون

دينار (1.000.000دج) كل من خيالف إلزامية تنفيذ اخلدمة ما
بعد البيع املنصوص عليها يف املادة  16من هذا القانون.

الـ ـ ـمادة

78

عقوبة بغرامة من مائة ألف دينار(100.000دج) إىل مليون عقوبة بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج) إىل مليون
دينار( 1.000.000دج) كل من خيالف وسم املنتوج املنصوص دينار ( 1.000.000دج) كل من خيالف إلزامية إعالم املستهلك
عليها يف املادتني  17و 18من هذا القانون.
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املنصوص عليها يف املادتني 17و 18من هذا القانون.

ال ـ ــمادة

مكرر
ّ 78
الـ ـ ـمادة

79

غري موجودة

عقوبة بغرامة من مخسني ألف دينار (50.000دج) إىل مخسمائة

ألف دينار (500.000دج) كل من خيالف األحكام املتعلقة حبق
العدول املنصوص عليه يف املادة  19من هذا القانون.

العقوبة ابحلبس من ستة ( )06أشهر إىل ثالث ( )03سنوات الفقرة األوىل........... :بدون تغيري.................

وبغرامة من مخسمائة ألف دينار (500.000دج) إىل مليوين دينار

( 2.000.000دج) أو إبحدى هاتني العقوبتني ،دون اإلخالل
ابألحكام املنصوص عليها يف املادة  155من قانون العقوابت ،كل

 أو يبيع منتوجا مودعا لضبط املطابقة،
 أو يبيع منتوجا مت سحبه مؤقتا من عملية عرضه لإلستهالك،

الفصل الثاين :املخالفات والعقوابت(يتبع)

الباب الرابع :قمع الغش (يتبع)

من:
 يبيع منتوجاً مشمعا،

 أو خيالف إجراء التوقيف املؤقت للنشاط.

تتميم أحكام الفقرة الرابعة من املادة  79على النحو التايل:
 أو خيالف إجراء التوقيف املؤقت للنشاط أو خيالف إجراء الغلق
اإلداري للمحالت التجارية.

املـ ـ ـادة
80

دفع مبلغ بيع املنتوجات موضوع هذه املخالفات للخزينة العمومية،
إضافة للعقوابت املنصوص عليها يف املادة  ،79مع تقييمها على
أساس:
 سعر البيع املطبق من طرف املخالف،
 أو على أساس سعر السوق.

املـ ـ ـادة

العقوبة بغرامة مالية من مخسمائة ألف دينار(500.000دج) إىل

81

مليون دينار (1.000.000دج) كل من خيالف االلتزامات املتعلقة

املـ ـ ـادة

مصادرة املنتوجات واألدوات وكل وسيلة أخرى استعملت إلرتكاب
املخالفات املنصوص عليها يف هذا القانون ،إضافة إىل العقوابت

بعرض القروض لإلستهالك املنصوص عليها يف املادة  20من هذا
القانون.
82

املنصوص عليها يف املواد  68و 69و 70و73و 78أعاله.
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

املـ ـ ـادة

83

الفقرة األوىل :العقوبة ابحلبس من سنتني إلىعشر ( )10سنوات

وبغرامة من عشرين ألف دينار 20.000دجإىل مائيت ألف

دينار 200.000دج (الفقرة األوىل من املادة 432من قانون
العقوابت):

 كل من يغش،
 أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج مزور،
 أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج فاسد،
 أو يعرض أو يضع للبيع أو يبيع كل منتوج سام،
 أو ال يستجيب إللزامية األمن املنصوص عليها يف املادة 10
من هذا القانون،
 إذا أحلق هذا املنتوج ابملستهلك مرضاً أو عجزاً عن العمل.

عشرين ( )20سنة وبغرامة من مليون دينار (1.000.000دج)إىل

الفصل الثاين :املخالفات والعقوابت(يتبع)

مليوين دينار (2.000.000دج) ،إذا تسبب املنتوج يف:
 مرض غري قابل للشفاء،

 أو يف فقدان استعمال عضو،
 أو يف اإلصابة بعاهة مستدمية.
الفقرة الثالثة :عقوبة السجن املؤبد إذا تسبب املرض يف وفاة شخص
أو عدة أشخاص.
املـ ـ ـادة

84

العقوبة ابحلبس من شهرين إىل سنتني وبغرامة من ( 2.000إىل

20.000دج) (عقوبة املادة 435من قانون العقوابت) ،كل من
يعرقل أو يقوم بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إمتام مهام الرقابة اليت
جيريها أعوان قمع الغش.

امل ـ ــادة

85

ضم الغرامات املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون (طبقاً ألحكام الفقرة األوىل.............. :بدون تغيري..................
املادة  36من قانون العقوابت) مع مضاعفة الغرامات:
 يف حالة العود ،مع إمكانية إعالن شطب السجل
التجاري للمخالف من طرف اجلهة القضائية املختصة.
الفقرة الثانية :حالة العود املتمثلة يف قيام املتدخل مبخالفة أخرى هلا
عالقة بنشاطه خالل السنوات اخلمس ( )05اليت تلي انقضاء
العقوبة السابقة املتعلقة بنفس النشاط.

امل ـ ـادة

الباب اخلامس :غرامة الصلح

الباب الرابع :قمع الغش (يتبع

الفقرة الثانية :العقوبة ابلسجن املؤقت من عشر ( )10سنوات إىل

مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

86

الفقرة األوىل :إمكانية فرض أعوان قمع الغش لغرامة الصلح على
مرتكب املخالفة املعاقب عليها أبحكام هذا القانون.
الفقرة الثانية :إرسال احملضر إىل اجلهة القضائية املختصة إذا مل يتم

تسديد غرامة الصلح يف األجل احملدد يف املادة .92

الفقرة الثالثة :رفع الغرامة إىل احلد األقصى إذا مل تسدد غرامة الصلح

يف آجاهلا.
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امل ـ ـادة

87

حاالت عدم إمكانية فرض غرامة الصلح املتمثلة يف:
 حالة املخالفة املسجلة اليت تعرض صاحبها إىل عقوبة غري
العقوبة املالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب لألشخاص أو
األمالك،

مل متس التعديالت أحكام هذه املادة

 حالة تعدد املخالفات اليت ال تطبق يف إحداها على األقل
إجراء غرامة الصلح،
 حالة العود.
امل ـ ـادة

حيدد مبلغ غرامة الصلح كما أييت:

88

أحكام املادة  88من القانون  .03-09اجلريدة الرمسية رقم

 غرامة ثالمثائة ألف دينار(300.000دج) إلنعدام سالمة
املواد الغذائية (املعاقب عليها مبوجب املادة  71من هذا
القانون).

الباب اخلامس :غرامة الصلح (يتبع)

ع ّدلت املادة  75من األمر رقم  01-15املؤرخ يف  23جويلية
لسنة  ،2015يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة ،2015

 غرامة مائتا ألف دينار (200.000دج) إلنعدام النظافة
والنظافة الصحية (املعاقب عليها يف املادة  72من هذا
القانون).
 غرامة ثالمثائة ألف دينار(300.000دج) إلنعدام أمن املنتوج
(املعاقب عليها يف املادة  73من هذا القانون).

 غرامة ثالمثائة ألف دينار ( 300.000دج) إلنعدام رقابة
املطابقة املسبقة (املعاقب عليها يف املادة  74من هذا القانون).

 غرامة ثالمثائة ألف دينار ( 300.000دج) إلنعدام الضمان
أو عدم تنفيذه (املعاقب عليها يف املادة  75من هذا القانون).

 غرامة مخسون ألف دينار ( 50.000دج) لعدم جتربة
املنتوج(املعاقب عليها يف املادة  76من هذا القانون).

 40املؤرخة يف  23جويلية  ،2015على النحو التايل:

 غرامة مخسمائة ألف دينار (500.000دج) إلنعدام سالمة

املواد الغذائية (املعاقب عليها مبوجب املادة  71من هذا

القانون).
 غرامة ثالمثائة ألف دينار ( 300.000دج) إلنعدام النظافة
والنظافة الصحية (املعاقب عليها يف املادة  72من هذا
القانون).
 غرامة أربعمائة ألف دينار ( 400.000دج) إلنعدام أمن
املنتوج (املعاقب عليها يف املادة  73من هذا القانون).

 غرامة أربعمائة ألف دينار ( 400.000دج) إلنعدام رقابة
املطابقة املسبقة (املعاقب عليها يف املادة  74من هذا القانون).

 غرامة مائة ألف دينار ( 100.000دج) إلنعدام الضمان أو
عدم تنفيذه (املعاقب عليها يف املادة  75من هذا القانون).

 غرامة مائة ألف دينار ( 100.000دج)لعدم جتربة املنتوج
(املعاقب عليها يف املادة  76من هذا القانون).

 غرامة متثل  %10من مثن املنتوج املقتىن لرفض تنفيذ اخلدمة  غرامة متثل  %10من مثن املنتوج املقتىن لرفض تنفيذ اخلدمة
ما بعد البيع (املعاقب عليها يف املادة  77من هذا القانون).
ما بعد البيع (املعاقب عليها يف املادة  77من هذا القانون).
 غرامة مائة ألف دينار (200.000دج) لغياب بياانت وسم  غرامة أربعمائة ألف دينار (400.000دج) لعدم وسم
املنتوج (املعاقب عليها يف املادة  78من هذا القانون).
املنتوج (املعاقب عليها يف املادة  78من هذا القانون).

امل ـادة

إجبارية دفع املخالف ملبلغ إمجايل لكل غرامات الصلح املستحقة إذا
سجلت عدة خمالفات على نفس احملضر.

امل ـادة

تبليغ املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش املخالف يف أجل
ال يتعدى سبعة ( )07أايم ابتداءً من اتريخ حترير احملضر ،إنذار
برسالة موصى عليها مع إشعار ابالستالم (يبني فيه حمل إقامته ومكان
واتريخ وسبب املخالفة ومراجع النصوص املطبقة ومبلغ الغرامة
املفروضة عليه وكذا آجال وكيفيات التسديد احمل ّددة يف املادة 92
أدانه.

89
90
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أحكها
اﳌﻮاد
لتعديالت ﻫﺬﻩ
تمسﲤﺲاﱂاﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ٔ�ﺣﲀم
مل ﱂ
مذﻩ المادة

امل ــادة

عدم قبول الطعن يف القرار الذي حيدد مبلغ غرامة الصلح.

املــادة

الفقرة األوىل :إجبارية دفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض

92

الضرائب ملكان إقامة املخالف أو مكان املخالفة يف أجل ثالثني

( )30يوماً اليت تلي اتريخ اإلنذار املذكور يف املادة  90أعاله.

الفقرة الثانية :إعالم قابض الضرائب املصاحل املكلفة حبماية
املستهلك وقمع الغش املعنية حبصول الدفع يف أجل عشرة ( )10أايم
من اتريخ دفع الغرامة.

)ﯾ��ﻊ(

ال�ب اﳋﺎﻣﺲ  :ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ

91

ﱂ ﲤﺲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ٔ �ﺣﲀم ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد

الفقرة الثالثة :إرسال املصاحل املكلفة حبماية املستهلك وقمع الغش

امللف إىل اجلهة القضائية املختصة إقليمياً ،يف حالة عدم استالم
اإلشعار يف أجل مخسة وأربعني ( )45يوماً ابتداءً من اتريخ وصول
اإلنذار للمخالف.
الفقرة الرابعة :إرسال جدول جممل إشعارات الدفع املستلمة من
طرف قابض الضرائب إىل املصاحل املكلفة حبماية املستهلك ،يف
الشهر السابق ،يف األسبوع األول من كل شهر.

الباب السادس :أحكام ختامية وانتقالية

املادة  93انقضاء الدعوة العمومية إذا سدد املخالف مبلغ غرامة الصلح يف
اآلجال والشروط احملددة يف املادة  92أعاله.
امل ـادة  94إلغاء أحكام القانون رقم  02-89املؤرخ يف  7فرباير سنة 1989
واملتعلق ابلقواعد العامة حلماية املستهلك.
تبقى النصوص التطبيقية للقانون امللغى سارية املفعول إىل حني
صدور النصوص التطبيقية هلذا القانون اليت حتل حملها.

املادة

95
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مل متس التعديالت أحكام هذه املواد

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15

13

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اHﺎدة  : 3ﻳﻘﺼـــﺪ ﻓﻲ ﻣـﻔــﻬﻮم أﺣﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘـــﺎﻧﻮن

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اHﺴـﺘﻬﻠﻚ  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﻘﺘﻨﻲp

 €ـﻘــﺎﺑﻞ أو ﻣ ـﺠــﺎﻧــﺎ pﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل

اﻟـﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒـﻴﺔ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ أو ﺗﻠـﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ

ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أو ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻪp

 -اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﳉﺔ أو ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ

أو ﺧـﺎم pﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ اﻹﻧـﺴﺎن أو اﳊـﻴـﻮان€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ا Hـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت وﻋـ ـﻠـﻚ ا Hــﻀﻎ pوﻛـﻞ ا Hــﻮاد ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ

ﺗـﺼﻨـﻴﻊ اﻷﻏـﺬﻳﺔ وﲢـﻀﻴـﺮﻫـﺎ وﻣﻌـﺎﳉـﺘﻬـﺎ pﺑﺎﺳـﺘـﺜﻨـﺎء اHﻮاد

ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪﻣــﺔ ﻓــﻘﻂ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ أدوﻳــﺔ أو ﻣــﻮاد اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ أو

ﻣﻮاد اﻟﺘﺒﻎp

 -اﻟـﺘ ـﻐـﻠـﻴﻒ  :ﻛﻞ ﺗ ـﻌـﻠــﻴﺐ ﻣـﻜــﻮن ﻣﻦ ﻣـﻮاد أﻳــﺎ ﻛـﺎﻧﺖ

ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘـﻬـﺎ pﻣـﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺐ وﺣـﻔـﻆ وﺣـﻤﺎﻳـﺔ وﻋـﺮض ﻛﻞ

ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻮج واﻟ ـﺴ ـﻤــﺎح ﺑ ـﺸ ـﺤــﻨﻪ وﺗ ـﻔــﺮﻳ ـﻐـﻪ وﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ وﻧ ـﻘــﻠﻪ
وﺿﻤﺎن إﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚp

 -اﻟـﻮﺳﻢ  :ﻛﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت أو اﻟـﻜـﺘــﺎﺑـﺎت أواﻹﺷـﺎرات

أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺎت أو اHـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺰات أو اﻟـ ـﺼ ــﻮر أو اﻟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﺛ ــﻴﻞ أو

اﻟـﺮﻣﻮز اHـﺮﺗـﺒـﻄﺔ ﺑـﺴـﻠﻌـﺔ pﺗـﻈـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﻼف أو وﺛـﻴـﻘﺔ

أوﻻﻓ ـﺘـﺔ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﻣـﻠـﺼـﻘـﺔ أو ﺑ ـﻄـﺎﻗـﺔ أو ﺧـﺘﻢ أو ﻣـﻌـﻠـﻘـﺔ

ﻣـﺮﻓـﻘـﺔ أو داﻟـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎن ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ أو

ﺳﻨﺪﻫﺎ  pﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻬﺎp

 -اHـﺘـﻄﻠـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳋﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ

ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨـﺘــﻮج اHـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺼ ـﺤــﺔ وﺳﻼﻣـﺔ ا Hـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ وﻧــﺰاﻫـﺔ
اHﺒﺎدﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ pواﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎp

 -ﺳﻼﻣ ــﺔ ا Hـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت  :ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﻛـ ــﻠﻲ أو وﺟ ــﻮد pﻓﻲ

ﻣـﺴـﺘــﻮﻳـﺎت ﻣ ـﻘـﺒـﻮﻟــــﺔ وﺑـﺪون ﺧـﻄـــــﺮ pﻓﻲ ﻣـــﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴـــﺔ

Hﻠﻮﺛــﺎت أو ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﺳﻤﻮم ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺎدة

أﺧـﺮى ﺑــﺈﻣـﻜــﺎﻧـﻬــﺎ ﺟـﻌﻞ ا Hـﻨـﺘــﻮج ﻣـﻀــﺮا ﺑـﺎﻟ ـﺼـﺤــﺔ ﺑـﺼـﻮرة
ﺣﺎدة أو ﻣﺰﻣﻨﺔp

 -اHـﺘـﺪﺧﻞ  :ﻛﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي ﻳ ـﺘـﺪﺧﻞ

ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اHﻨﺘﻮﺟﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكp

 -ﻋﻤﻠـﻴﺔ وﺿﻊ اHﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :ﻣﺠـﻤﻮع ﻣﺮاﺣﻞ

اﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎج واﻻﺳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ــﺮاد واﻟـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺰﻳـﻦ واﻟـ ـﻨـ ــﻘﻞ واﻟ ـ ـﺘ ــﻮزﻳـﻊ

ﺑﺎﳉﻤﻠــﺔ وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔp

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -اﻹﻧـﺘــﺎج  :اﻟ ـﻌـﻤ ـﻠـﻴــــﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘـﻤــــﺜﻞ ﻓﻲ ﺗــﺮﺑـــﻴـﺔ

اHــﻮاﺷﻲ وﺟــﻤﻊ اﶈ ـﺼـﻮل واﳉــﻨـــﻲ واﻟ ـﺼــﻴــــﺪ اﻟ ـﺒــﺤــــﺮي

واﻟ ــﺬﺑــﺢ واHـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ واﻟ ـﺘـ ـﺼ ـﻨ ــﻴﻊ واﻟ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳـﻞ واﻟ ـﺘ ــﺮﻛــﻴﺐ

وﺗــﻮﺿ ـﻴـﺐ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج€ pــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗ ـﺨــﺰﻳــﻨﻪ أﺛ ـﻨــﺎء ﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ

ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ وﻫﺬا ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ اﻷولp

 -ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج  :ﻛﻞ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻌ ــﺔ أو ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ ‹ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﺎزل €ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

 -ﻣﻨـﺘﻮج ﺳـﻠـﻴﻢ و ﻧﺰﻳﻪ و ﻗـﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘـﺴﻮﻳﻖ  :ﻣـﻨﺘﻮج

ﺧـﺎل ﻣﻦ أي ﻧــﻘﺺ و/أو ﻋــﻴﺐ ﺧــﻔﻲ ﻳـﻀــﻤﻦ ﻋــﺪم اﻹﺿـﺮار

ﺑـ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺔ وﺳـﻼﻣـ ــﺔ اHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﻠﻚ و /أو ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﳊﻪ ا Hـ ــﺎدﻳـ ــﺔ

واHﻌﻨﻮﻳﺔp

 -ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج ﻣ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﻮن  :ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج pﻓـﻲ ﺷـ ــﺮوط

اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟﻪ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ أو اHـﻤــﻜﻦ ﺗـﻮﻗــﻌـﻬـﺎ€ pـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHﺪةp

ﻻ ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أي ﺧـ ـﻄــﺮ أو ﻳـ ـﺸــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻣـ ـﺤــﺪودة ﻓﻲ أدﻧﻰ

ﻣﺴﺘـﻮى ﺗﺘﻨـﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﻌـﻤﺎل اHﻨـﺘﻮج و ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻣـﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮﻓــ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى ﺣـ ـﻤـ ــﺎﻳـ ــﺔ ﻋـ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ وﺳـﻼﻣ ــﺔ

اﻷﺷﺨﺎصp

 -ﻣـﻨـﺘـﻮج ﺧـﻄـﻴـﺮ  :ﻛﻞ ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺠــﻴﺐ Hـﻔـﻬـﻮم

اHﻨﺘﻮج اHﻀﻤﻮن اﶈﺪد أﻋﻼهp

 -اﺳﺘـﺮﺟﺎع اHﻨﺘﻮج  :ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻨﺘﻮج

ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ ﻃﺮف اHﺘﺪﺧﻞ اHﻌﻨﻲp

 -اﻷﻣـﻦ  :اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮازن اﻷﻣ ـ ـ ـﺜـﻞ ﺑـ ـ ــ Wﻛﻞ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اHﻌـﻨﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻘـﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎر اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود
ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞp

 -اﳋﺪﻣﺔ  :ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪم pﻏـﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﺴﻠﻌﺔ pﺣﺘﻰ

وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﺎﺑﻌﺎ أو ﻣﺪﻋﻤﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اHﻘﺪﻣﺔp

 -اﻟﺴﻠﻌﺔ  :ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ €ﻘﺎﺑﻞ

أو ﻣﺠﺎﻧﺎp

 -اHـ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ  :اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣ ـ ــﻮﺿـ ــﻮع

ﻟـﻼﺳ ـﺘ ـﻬـﻼك ﻟ ـﻠ ـﺸ ــﺮوط ا Hـﺘـ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋﺢ اﻟ ـﻔـ ـﻨ ـﻴــﺔp

وﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﺘـ ـﻄ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻴ ـﺌـ ـﻴــﺔ واﻟ ــﺴﻼﻣــﺔ واﻷﻣﻦ

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪp

 -اﻟ ـﻀـﻤـﺎن  :اﻟـﺘــﺰام ﻛﻞ ﻣـﺘـﺪﺧـﻞ ﺧﻼل ﻓـﺘـﺮة زﻣ ـﻨـﻴـﺔ

ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ pﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﻇـﻬـﻮر ﻋـﻴﺐ ﺑـﺎHـﻨ ـﺘـﻮج pﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﺪال ﻫـﺬا

اﻷﺧـ ـﻴ ــﺮ أو إرﺟ ــﺎع ﺛ ـﻤ ــﻨﻪ أو ﺗـ ـﺼـ ـﻠ ــﻴﺢ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أو ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ

اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪp

 -ﻗـ ــﺮض اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك  :ﻛـﻞ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻴـﻊ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺴ ــﻠﻊ أو

اﳋ ــﺪﻣـــ ــﺎت pﻳ ــﻜــ ــﻮن ﻓ ـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ اﻟ ــﺪﻓﻊ ﻣ ـ ـﻘـ ـﺴـ ـﻄـ ــﺎ أو ﻣ ــﺆﺟﻼ أو

ﻣﺠﺰءا.

ّل ﻋﺎم  1430ﻫـ
اﻷول
 11رﺑﻴﻊ اﻷو
 8ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2009م

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م
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 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  319-04اHﺆرخﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـﺒ ــﺎد -إﻋـ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs
 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚs
 وyـﻘﺘﻀـﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﻮاﻋـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتs
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔsّخ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم
ـﺆرخ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  172-15ﻣـﺆر
 1436اHﻮاﻓـﻖ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ  ss2015ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط

واﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠ ـ ــﺎل اﳋـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋﺺ
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 -ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ا Hـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة

ووزﻳــﺮ اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ وا Hـﻨ ــﺎﺟﻢ ووزﻳــﺮ اﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اHـﻮارد اHـﺎﺋﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺴـﻜﺎن

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHـﺎدة  4ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋﻼه sﻳ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟـ ـﺸــﺮوط واﻟـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﳋﺼﺎﺋﺺ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ اHـﻮاد
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اHــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك sﻣ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫــﺎ أو
ﻣﺼﺪرﻫﺎ.

وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳــﺮ اﻟـﺼ ـﻴـﺪ اﻟ ـﺒـﺤــﺮي واHـﻮارد

اHـﺎدة  : 3ﻳـﻘـﺼﺪ sﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم أﺣﻜـﺎم ﻫـــــﺬا اHـﺮﺳـﻮمs
yﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر sﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا Hــﺎدﺗ ــﺎن 3-85

 اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻨ ـ ــﺎت اﳊـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺪﻗـ ـ ـﻴـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ  :اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎواﻟﻔـﻴﺮوﺳـﺎت واﳋﻤـﺎﺋﺮ واﻟـﻌﻔـﻦ واﻟﻄـﺤﺎﻟﺐ واﻟـﻄﻔـﻴﻠـﻴﺎت
وﺣﻴـﺪات اﳋﻠﻴﺔ واﻟـﺪﻳﺪان اHﻌﻮﻳـﺔ اﺠﻤﻟﻬﺮﻳﺔ sوﻛـﺬا ﺳﻤﻮﻣﻬﺎ
وﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾs

اﻟﺼﻴﺪﻳﺔs

و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs

 -وyـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  4ﻣﻨﻪs

 -وyـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 125 - 15

اHــــﺆرخ ﻓـﻲ  25رﺟﺐ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2015واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴـــ ــﺬي رﻗــﻢ 39-90

اHﺆرخ ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋﺎم  1410اHﻮاﻓﻖ  30ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ 53-91

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1411اHـﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1991واHـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤـﻴـﺔ اHـﻄـﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴﺔ
ﻋﺮض اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs

 -و yـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀــﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــ ــﺬي رﻗـﻢ 65-92

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 1992واHـﺘـﻌﻠﻖ yـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻄﺎﺑـﻘـﺔ اHـﻮاد اHـﻨـﺘﺠـﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴﺎ أو
اHﺴﺘﻮردة sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

 ﺧـﺼـﺎﺋﺺ ﻣـﻴﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ  :ﻣـﻌﺎﻳـﻴـﺮ ﺗﻄـﺒﻖ ﻋﻠﻰاHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿـﻤـﺎن اﺣـﺘـﺮام اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ وﺳـﻼﻣﺔ
ﻫﺬه اﻷﻏﺬﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs
 ﻣ ـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ ﻣ ـﻴـﻜــﺮوﺑـﻴــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺔ  :ﻣـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ ﲢـﺪد ﻣـﺪىﻗﺒـﻮل ﻣﻨﺘـﻮج أو ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اHـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ أو ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳــﺎس ﻏـﻴـﺎب أو وﺟـﻮد اﻟـﻜـﺎﺋـﻨــﺎت اﳊـﻴـﺔ اﻟـﺪﻗـﻴـﻘـــﺔ أو ﻋـﺪد
ﻣـﻨﻬـﺎ و /أو ﻛـﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﺳﻤـﻮﻣــﻬـﺎ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ ﻟـﻮﺣﺪة أو
وﺣﺪات اﻟﻜﺘﻠــﺔ أو اﳊﺠﻢ أو اHﺴﺎﺣﺔ أو اﳊﺼﺔs
 ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ أﻣﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ  :ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﲢـﺪد ﻣﺪىﻗـﺒـﻮل ﻣـﻨـﺘـﻮج أو ﺣـﺼــﺔ ﻣﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ
اHﻮاد اHﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊs
 ﺣـﺼﺔ  :ﻣـﺠﻤـﻮﻋـﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻗـﺎﺑـﻠﺔﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺪ sﻳـ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻴ ـﻨــﺔ ﻓﻲ ﻇــﺮوف
ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ¢ـﺎﺛـﻠﺔ sوﺗـﻨـﺘﺞ ﻓﻲ ﻣـﻜـﺎن ﻣـﻌـ Yوﺧﻼل ﻣـﺪة إﻧـﺘﺎج
ﻣﺤﺪدةs
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ـﻴــﻨـــﺔ  :ﻣـ ـﺠ ـﻤــﻮﻋــ ــﺔ ﺗ ـﺘــﻜــ ــﻮن ﻣﻦ وﺣــــﺪة أو ﻋـــﺪة
 ﻋـ ـﻴّوﺣـﺪات أو ﺟـﺰء ﻣﻦ اHـﺎدة اﺨﻤﻟـﺘـﺎرة ﺑـﻮﺳﺎﺋــﻞ ﻣﺨـﺘﻠــﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣ ـﺠ ـﺘـﻤـﻊ أو ﻓـﻲ ﻛـﻤ ـﻴــﺔ ﻛ ـﺒـﻴــﺮة ﻣﻦ اHــﺎدة sﻣــﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﺘ ـﻘـﺪª
ﻣ ـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣـ ــﺎت ﻋﻦ ﺧـ ــﺎﺻـ ـﻴـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻌـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻣﻦ اﺠﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﻤـﻊ أو ا Hــﺎدة
اHــﺪروﺳــﺔ وﺗ ـﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــﺎ ﻻﺗ ـﺨــﺎذ ﻗــﺮار ﺣــﻮل اﺠﻤﻟ ـﺘــﻤﻊ أو
اHﺎدة اHﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﺑﻬﺎs
ـﻴ ـﻨــﺔ ¢ـﺜ ـﻠـﺔ  :اﻟ ـﻌـﻴّ ـﻨــﺔ اﻟـﺘﻲ ﳒــﺪ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﺧ ـﺼـﺎﺋﺺ
 ﻋـﻴّاﳊﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻨـﻬﺎ .وﻛﺬا ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑـﺎﳋﺼﻮص sﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﻛﻞ ﻓـ ــﺮد ﻣﻦ اﻷﻓـ ــﺮاد أو ﻗـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺔ ﻣﻦ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎﻋ ــﺎت
اﻷوﻟـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﺳ ـﺘـﺨ ـﺘـﺎر ﻓﻲ اﳊ ـﺼـﺔ sﻟ ـﻬـﺎ ﻧــﻔﺲ اﺣ ـﺘـﻤـﺎﻻت
اﻟﻈﻬﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛـﻞ ﻣـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ
اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك sاﺣـﺘـﺮام إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﺳﻼﻣـﺔ ﻫـﺬه
اHﻮاد واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اHـ ــﺎدة  : 5ﻳـ ــﺠﺐ أﻻّ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ
ﻛﺎﺋـﻨﺎت ﺣـﻴﺔ دﻗـﻴﻘـﺔ أو ﺳﻤـﻮﻣﻬـﺎ أو ﻧﻮاﰋ اﻷﻳـﺾ ﺑﻜـﻤﻴﺎت
ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻏـﻴــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮل ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ sوﻫـﺬا
ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟﻸﺣـ ـﻜ ــﺎم اHـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﺎدة  8ﻣﻦ ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
اHـﺎدة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻌـﻴّـﻨـﺔ اHـﻘـﺘﻄـﻌـﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ¢ sﺜﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ اHﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﺎ.
اHـﺎدة  : 7ﻳـﺠـﺐ اﻷﺧـﺬ ﺑـﻌـ Yاﻻﻋـﺘـﺒــﺎر sﻋـﻨـﺪ اﻗـﺘـﻄـﺎع
ﻋﻴّﻨﺎت Hﺎدة ﻏﺬاﺋـﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔs
ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص sاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻵﺗﻴﺔ :
 -اﳊﺎﻟﺔ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻴﺔs

 اﺣـﺘـﻤﺎل ﺗـﻠـﻮث و /أو ﺗـﻜـﺎﺛـﺮ ﻣـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻓﻲﻣــﺮﺣ ـﻠــﺔ اﻹﻧ ـﺘـﺎج واﻟ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﻨــﻘﻞ واﻟ ـﺘ ـﻔــﺮﻳﻎ واﻟ ـﺸـﺤﻦ
واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs
 -ﻓﺌﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ YاHﻌﻨﻴsY

 اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ إﻟــﻴﻪ ا Hــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ sﻣــﺜﻞاHﻮاد اﳉﺎﻫﺰة ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs

 ﺣ ـﺴــﺎﺳ ـﻴــﺔ اHــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ sﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎتﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻠﻒ.

اHــﺎدة  : 8ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اHـ ـﺘ ــﺪﺧ ـﻠ ــ Yﻓﻲ ﻋـ ـﻤـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ وﺿﻊ
اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك sاﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋﻠـﻰ اﺣﺘـﺮام اHـﻌـﺎﻳـﻴﺮ
اHـ ـﻴـ ـﻜــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟــﻮﺟـ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ﲢـﺪد اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ا Hـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ
ا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋﻼه y sـ ــﻮﺟـﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ـ ــﻮزراء اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔ ـ ــY
ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣــﺔ
واHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.
اHــﺎدة  : 9ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﺿﻊ
اHــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك sاﻟـ ـﻘ ـﻴ ــﺎم ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـﻨـ ـﺘ ـﻈـ ـﻤــﺔ
ﺑــﺎﻟ ــﺮﻗــﺎﺑــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻴ ـﻜ ــﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴــﺔ

 21رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1436ﻫـ
 8ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

Hـﻨـﺘـﻮﺟـﺎﺗﻪ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ sﻗـﺼـﺪ اﻟﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ ﻇـﻬـﻮر أي أﺧـﻄﺎر
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
ا Hـ ـ ـ ـ ــﺎدة  : 10ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﻞ
اHﻴـﻜﺮوﺑـﻴـﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻠﻤـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ Hـﻨﺎﻫﺞ اﻟـﺘﺤـﻠﻴﻞ
اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺤ ــﺪدﻫ ــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اHـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ sوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم
وﺟـﻮدﻫــﺎ sﺣـﺴﺐ ا Hـﻨـﺎﻫﺞ اHــﺄﺧـﻮذة ﻣﻦ اHـﻘــﺎﻳـﻴﺲ ا Hـﻌـﺘـﺮف
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
اHــﺎدة  : 11ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ
ﻋﻠـﻴﻪ ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸـﺮﻳﻊ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ sﻻ ﺳـﻴﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09ا Hـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ
اﻟﻐﺶ.
ا Hـ ــﺎدة  : 12ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـﺮّر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  8رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1436اHـﻮاﻓﻖ 25
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــ★ــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ــــــــــــــ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗ ـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  2ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم 1438
 q2016ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ا Hـ ـﻌـ ــﺎﻳ ـ ـﻴـ ــﺮ
q
اHـ ــﻮاﻓﻖ  4أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ــــــــــــــــــــ
 -إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

 2015واHـ ــﺬﻛـــ ــﻮر أﻋــــﻼه qﻳـ ــﻬــــ ــﺪف ﻫـــ ــﺬا اﻟـ ــﻘــــ ــﺮار إﻟـــﻰ
ﲢــﺪﻳـــــ ــﺪ اHـ ـﻌــﺎﻳ ــﻴـــ ــﺮ ا Hـﻴـ ـﻜ ــﺮوﺑ ــﻴـــــﻮﻟ ــﻮﺟ ــﻴـــــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻤــــــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴــــﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 2ﻳُـ ـ ـﻘ ـ ــﺼــ ـ ــﺪ qﻓــﻲ ﻣـ ـ ـﻔ ـ ــﻬــ ـ ــﻮم أﺣ ـ ــﻜــ ـ ــﺎم ﻫـــ ــﺬا
اﻟﻘــﺮار qﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﺣـﺘـﺮام اHـﻌـﺎﻳﻴـﺮ اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ  :اﳊـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ
ﻧـ ـﺘــﺎﺋﺞ ﻣُ ــﺮﺿ ـﻴــﺔ أو ﻣـ ـﻘ ـﺒــﻮﻟ ــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ﻣ ـﻠـ ـﺤــﻘﻲ ﻫــﺬا
اﻟـﻘﺮار qﻋـﻨـﺪ إﺟـﺮاء اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ اHـﻴـﻜﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴﺔ اHـﺒـﻨـﻴﺔ

 -ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢq

ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟـﻘــﻴﻢ اﶈـﺪدة ﻟ ـﻬـﺬه ا Hـﻌـﺎﻳ ـﻴـﺮ qﻣﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑـﻌـX

 -ووزﻳــﺮ اﻟـ ـﻔـﻼﺣــﺔ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺮﻳـ ـﻔ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪ

اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻟﺘﻨﻈـﻴﻢ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑﻜـﻴﻔﻴـﺎت اﻗﺘﻄﺎع

اﻟﺒﺤﺮيq
 ووزﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔq -ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتq

اﻟﻌﻴّﻨﺎت وﺳﻴﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞq
ّﻂ اﻗـﺘ ـﻄـﺎع اﻟ ـﻌّ
ـﻄﻂ
ﻣـﺨ ـﻄ
ـﻌـﻴ ـﻨـﺎت  :إﺟــﺮاء ﻣـﺨ ـﻄّﻂ وﻣ ـﻨـﻬﺞ
ﻳـﺴﻤﺢ ﺑﺎﺧـﺘﻴﺎر qأو أﺧﺬ ﻋـﻴّﻨﺎت £ـﻴّﺰة ﻣﻦ ﺣﺼﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اHﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ qﻣﺜﻞ ﻗﺮار اHﻄﺎﺑﻘﺔ

• -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخ

ﻟﻠـﺤـﺼـﺔ .وﻳﺤـﺪد ﻣـﺨـﻄّﻂ اﻗـﺘﻄـﺎع اﻟـﻌـﻴّﻨـﺎت ﻋـﺪد اﻟـﻮﺣﺪات

ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ q 2015

داﺧﻞ اﻟ ـﻌـﻴّ ـﻨــﺔ واﻟ ـﻘــﺎﻋــﺪة اHـﺘ ـﺒ ـﻌــﺔ ﻻﺗ ـﺨـﺎذ اﻟ ـﻘــﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ qاHﻌﺪلq

ﺗـ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ أو ﻋ ــﺪم ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ اﳊ ـﺼ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﺻـ ـﻔــﺔ

 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬى رﻗﻢ  189-04اHﺆرخﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2004اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟﺼّـﺤﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتq
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  172-15اHﺆرخﻓﻲ  8رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2015
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﳋـﺼـﺎﺋﺺ اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ
اHﺎدة  8ﻣﻨﻪq
 و• ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم 1415اHـ ــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎHـ ــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 -و• ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري ا Hـﺸـﺘــﺮك اHـﺆرخ ﻓﻲ

اHﻄﻠﻮﺑﺔq
ﺗ ـﻔ ـﺴ ـﻴـﺮ ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺎﻟـﻴﻞ  :اﺳ ـﺘ ـﻨـﺘــﺎج ﺣــﻮل ﻗ ـﺒـﻮل
ﻧﻮﻋـﻴﺔ اHـﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اHـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺼﺤـﺔ اHﺴـﺘـﻬﻠـﻜ qXوﻓـﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻘ Xﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮارq
ﺷﻴﻢ  :اHﻨـﺘﻮج اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻪ ﺑﺎﻹﻧـﺘﺎش وﺗـﻄﻮر
ـﺮّﺷﻴﻢ
اﻟـﺮ
اﻟ ـﺒــﺬرة داﺧـﻞ اHــﺎء أو ﻓﻲ وﺳـﻂ آﺧــﺮ qﻳ ـﺘـﻢ ﺟ ـﻨ ــﻴﻪ ﻗــﺒﻞ أن
ﺗﺘﻄﻮر أوﻟﻰ أوراﻗﻪ وﻳﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻊ اﻟﺒﺬرة.
اHﺎدة  : 3ﺗﻄـﺒﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻋـﻠﻰ ﻓﺌـﺎت اHﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 اﳊﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪq اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء واﻟﺒﻴﻀﺎء وﻛﺬا ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎq -ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتq

 22ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ  2006اﻟـﺬي

 -اﻟﺪﻫﻮن اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔq

ﻳ ـﺤــﺪد ﻧ ــﺴﺐ اﻟ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ اﻟ ـﺘـﻲ ﲢ ـﺘــﻮﻳ ـﻬ ــﺎ ا Hـﻴــﺎه اHـ ـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ

 -اHﺼﺒﺮات وﻧﺼﻒ اHﺼﺒﺮاتq

اﻟـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ وﻣـ ـﻴ ــﺎه اHـ ـﻨ ــﺒﻊ وﻛ ــﺬا ﺷ ــﺮوط ﻣـ ـﻌ ــﺎﳉـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ أو
اﻹﺿﺎﻓﺎت اHﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻰ :
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘــــــﺎ ﻷﺣـﻜــــــﺎم اHـــــﺎدة  8ﻣـــــﻦ
اHﺮﺳـــــﻮم اﻟـﺘﻨﻔﻴـــــﺬي رﻗـــــﻢ  172-15اHـــــﺆرخ ﻓـــــﻲ 8
رﻣــﻀـــــــﺎن ﻋـــــــﺎم  1436اHــﻮاﻓـــــﻖ  25ﻳ ــﻮﻧــﻴـــــــﻮ ﺳــﻨـــــــﺔ

 أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦq اﳊﺒﻮب واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎq اﻷﻃﺒﺎق اﶈﻀّﺮةq اHﻴـﺎه وﻋﺼـﻴﺮ اﻟﻔـﻮاﻛﻪ واﳋـﻀﺮ واHـﺸﺮوﺑـﺎت ﻏﻴﺮاﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔq

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39

 اﻟ ـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋ ـﻀــﺮ واHـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت ا Hـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦاﻟﻨﺒﺎﺗﺎتq
 اﻟﺒﻴﺾ واHﻨـﺘﻮﺟﺎت اHﻌﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾ واHﺮﻃﺒﺎتوﻛﺮ’ﺎت اHﺮﻃﺒﺎتq
 اﳊﻠﻮﻳﺎتq اHـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى اﶈـﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘـﻄﺔ  15ﻣﻦاHﻠﺤﻖ اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHﺎدة  : 4ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﲢﺘﻮي اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﺬﻛﻮرة
ﻓﻲ اHـﺎدة  3أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ اﻟـﻜـﺎﺋـﻨــﺎت اﻟـﺪﻗـﻴـﻘــﺔ أو اﻟـﺴُـﻤّـ Xأو
ﻧــﻮاﰋ اﻷﻳﺾ ﺑـﻜ ـﻤـﻴـﺎت ’ــﻜﻦ أن ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﺮا ﻋــﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اHﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺴﻬـﺮ اHﺘﺪﺧـﻠﻮن اHﺴـﺆوﻟﻮن ﻋﻠﻰ
وﺿﻊ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘــﻬﻼك ﻋــﻠﻰ اﺣ ـﺘــﺮام ا Hـﻌــﺎﻳ ـﻴـﺮ
اHﻴﻜﺮوﺑﻴـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﻠﺤﻘ Xاﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا
اﻟﻘﺮار.
اHـﺎدة  : 6ﲢـﺪد اHـﻌـﺎﻳﻴـﺮ اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ اHـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
ﺑــﺎHـﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اHــﺬﻛـﻮرة ﻓـﻲ اHـﺎدة  3أﻋـﻼه qﻓﻲ ا Hـﻠـﺤﻖ
اﻷول ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHـﺎدة  : 7ﲢـﺪد ﺗـﻘﻨـﻴـﺎت اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﺠﺎرب وﺗـﻔـﺴـﻴﺮ
ﻧ ـﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘ ـﺤـﻠـﻴﻞ ا Hـﻴـﻜـﺮوﺑ ـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻟ ـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
ا Hـ ـ ـ ـ ــﺎدة  : 8ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ـﺜـﻞ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـ ــﻮاﺑـﺖ س و ج و م 1و م2
اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اHﻠﺤﻘ Xﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 س  :ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔqم : 1ﻋـﺪد اﳉـﺮاﺛـﻴﻢ اHـﻮﺟـﻮدة ﻓﻲ اﻟـﻐـﺮام اﻟـﻮاﺣﺪ أو
ماHﻴـﻠـﻴـﻠـﺘـﺮ اﻟـﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اHـﻨـﺘـﻮج اﶈـﻠﻞ qاﻟـﺬي ﻳـﻮاﻓﻖ اHـﻘﺪار
اﻷدﻧﻰ اﻟﺬي دوﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اHﻨﺘﻮج ﻣﺮﺿﻴﺔq
م : 2ﻋـــ ـ ــﺪد اﳉ ـ ــﺮاﺛـ ـ ــﻴــﻢ اHـ ـ ــﻮﺟــ ـ ــﻮدة ﻓـــﻲ اﻟ ـ ــﻐــ ـ ــﺮام
ماﻟــﻮاﺣــــﺪ أو ا Hـﻴ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ـﺘــﺮ اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣﻦ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج اﶈــﻠﻞ qاﻟــﺬي
ﻳـﻮاﻓﻖ اHﻘﺪار اﻟﺬي qإن  ªﲡـﺎوزه qﺗﻌﺘـﺒﺮ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اHﻨﺘﻮج
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔq
 ج  :اﻟـ ـﻌــﺪد اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻣﻦ وﺣ ــﺪات ﻋ ـﻴـ ـﻨــﺎت اHـ ـﻨ ـﺘــﻮجاﶈﻠﻞ اﻟﺬي ’ﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز " م q" 1ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻘﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ
"م "2دون أن ﺗﺮﻓﺾ اﳊﺼﺔ.
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اHـﺎدة  : 9ﻳـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘــﻮﻓﻲ ا Hـﺼ ـﺒــﺮات اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔq
ﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃ ـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﺘـﻐـﻠــﻴﻒ اHـﺴـﺘ ـﻌـﻤﻞ qوﻗـﺒـﻞ وﺿـﻌـﻬـﺎ
ﺣ ـ ـﻴ ــﺰ اﻻﺳ ـ ـﺘـ ــﻬﻼك qاﺧـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮار اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـﺎدة  : 10ﺗُـﺴـﺘﺒـﻌـﺪ اﺧـﺘﺒـﺎرات اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﺑﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺼـ ـﺒ ــﺮات اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ا Hــﻮﺿـ ـﺒــﺔ ﻓـﻲ ﻋ ـﻠـﺐ ﺣــﺪﻳ ــﺪﻳــﺔ أو
زﺟـﺎﺟﻴـﺔ أو ﺑﻼﺳـﺘﻴـﻜﻴـﺔ أو ﺗﺮﻛـﻴﺒـﺎت ﺣـﺪﻳﺪﻳـﺔ ﺑﻼﺳﺘـﻴﻜـﻴﺔ
أو ﺗﺮﻛـﻴـﺒـﺎت ﻛـﺮﺗـﻮن ﺣـﺪﻳـﺪ ﺑﻼﺳـﺘـﻴﻚ qاﻟـﺘﻲ ﺗـﻨـﻄـﻮي ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻮب ﻛﺒﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎخ واﻟﺘﻠ Xواﻟﺘﺴﺮب.
اHــــﺎدة  : 11ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ــﺆدي ﻣـ ـﺨـ ـﺘ ــﻠﻒ اﻻﺧـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرات
اHﻨﺠﺰة ﻋﻠﻰ اHﺼﺒﺮات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qإﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أن ﻻ ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻳـﻦ أي ﻋ ـ ـﻴـﺐ ﻇـ ــﺎﻫ ـ ــﺮ ﻓ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ــﺎ qﻻ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎاﻻﻧﺘﻔﺎخ أو اﻟﺘﺴﺮبq
 أن ﻻ ﺗـﺘ ـﻌـﺪى ﺗ ـﻐـﻴــﺮات اﻟـﻌــﺎﻣﻞ اﻟـﻬ ـﻴـﺪروﺟ ـﻴـﻨﻲpHﻗ ـﻴـﻤـﺔ  0.5وﺣـﺪة qﺑـ Xوﺣـﺪات اﻟ ـﻌـﻴـﻨـﺎت اﶈ ـﻀـﻨـﺔ ووﺣـﺪة
اﻟ ـﻌ ـﻴـ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺸ ــﺎﻫــﺪة qاHــﻮﺿ ــﻮﻋــﺔ ﻓﻲ درﺟ ــﺔ ﺣــﺮارة اﻟــﻮﺳﻂ
أﺛﻨﺎء اﻟﺪورات اHﻘﺮرة.
اHـﺎدة  : 12ﺗـﻠـﻐــﻰ ﻛـــﻞ اﻷﺣـﻜــﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻘﺮارq
ﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ا Hــﺆرخ ﻓﻲ  14ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم 1415
اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  1994واHـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎ Hــﻮاﺻـ ـﻔ ــﺎت
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢ.
اHﺎدة  : 13ﺗﺴـﺮي أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار ﺑـﻌﺪ ﺳـﻨﺔ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 14ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪ’ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  2ﻣ ـ ـﺤـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1438اHـ ــﻮاﻓﻖ 4
أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2016
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠــــــــﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اHﻨﺎﺟﻢ

ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﻠﻐﻮم

وزﻳﺮ اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻲ

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م
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اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 -1اﳊﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ
-

اHﻠﺤﻖ اﻷول
اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

)و ت م ) / (1غ أو وت م /ﻣﻠﻞ(

س

ج

م1

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

10.5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /ﻣﻠﻞ

ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ

1

-

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 1 /ﻣﻠﻞ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

5

2

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

0

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /ﻣﻠﻞ

ﺣ ـ ـﻠ ــﻴﺐ ﻣ ـ ـﻌ ــﻘﻢ ﺑـ ــﺪرﺟ ــﺔ ﺣ ــﺮارة ﻋـ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

0

 0.1/10ﻣﻠﻞ

ﻣﺴـﺤـﻮق اﳊـﻠﻴﺐ وﻣـﺴـﺤـﻮق ﻣﺼﻞ اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻨﻴﺊ

ﺣـﻠﻴﺐ ﻣـﺒـﺴـﺘـﺮ وﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﺣـﻠﻴﺐ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
أﺧﺮى ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﺒﺴﺘﺮة.

وﺣﻠﻴﺐ ﻣﻌﻘﻢ.

اﳊﻠﻴﺐ.

ﺟ® ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺤﻠﻴﺐ ﻧﻴﺊ.

ﻧ ـ ــﺎﺿﺞ ﻣـ ـ ـﻨـ ــﺘﺞ ﺑـ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﺐ أو ﻣـ ــﺼﻞ

10.3

5

3

10

3

10.5

2

5

10

4

10

5

2

10

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

4

5

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

اﳊـﻠــﻴﺐ اHـﺒـﺴـﺘـﺮ أو ﻣـﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺪرﺟـﺔ ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﺣﺮارة أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺘﺮة.

6

2

ﺟـ® ﻣـﻨــﺘﺞ ﺑـﺤـﻠـﻴـﺐ ﻣـﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺪرﺟـﺔ إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
ﺣـ ــﺮارة أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﺮة وﺟ ــ®

م2

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

ﺟــ® ذو ﻋ ـﺠـﻴ ـﻨــﺔ ﻟـﻴ ـﻨـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻧـﺎﺿﺞ إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
)ﺟ ـ ــ® ﻃـ ــﺮي( ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺘﺞ ﺑـ ـ ـﺤ ـ ـﻠ ـ ــﻴﺐ أو ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻣــﺼﻞ اﳊ ـﻠ ــﻴﺐ ﻣ ـﺒ ـﺴـ ـﺘــﺮ أو ﻣ ـﻌــﺎﻟﺞ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺘﺮة.
ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

10

10

10

10

5

2

2

3

5

2

2

3

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

5

0

100

10

10

10

10

5

2

10

2

3

10

5

2

10

2

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

5

0

100

10

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -1اﳊﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ )ﺗﺎﺑﻊ (1
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻗﺸﺪة اﳊﻠﻴﺐ اﻟﻨﻴﺊ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

س

ج

م1

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

5

2

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻗﺸﺪة ﻣﺒﺴﺘﺮة

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ أو وت م /ﻣﻠﻞ(
م2
3

10

2

4

10

3

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

2

10

10

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

ﻗ ـﺸــﺪة ﻣ ـﺜ ـﻠ ـﺠــﺔ وﲢـ ـﻠ ـﻴــﺎت ﻟ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻣﺠﻤﺪة
ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

زﺑﺪة ﻧﻴﺌﺔ

10

2

10

5

2

10

5

6

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

10

10

2

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ)(2

5

2

50

10.5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

10

2

2

10

10

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

زﺑﺪة ﻣﺒﺴﺘﺮة

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

2

10

3

10

2

10

10

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

2

10

10

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -1اﳊﻠﻴﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ )ﺗﺎﺑﻊ (2
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

زﺑﺪة ﻣﺮﻛﺰة

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ
اﻷﻳﺾ
ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت
س

ج

5

2

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م /غ أو وت م/ﻣﻠﻞ(
م2

م1

3

10.5

2

10.5

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـ ـﻴـ ــﺎوﻛـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـﻜـ ــﻮاﻏـ ــﻮﻻز

ﺣـ ــﻠــــ ـ ــﻴﺐ ﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﻤـــــ ــﺮ
)ﻟ® qراﺋﺐ(

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

2

4

10.3

5

10.3

ﺑ ـ ـﻜ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻮﻟـ ــﻮن ا Hـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﺔ
ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

2

10.3

30

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

ﻳـ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـ ــﻮرت أو ﻳ ـ ـ ـ ــﺎﻏـ ـ ـ ــﻮرت اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ
وﲢﻠﻴﺎت ﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز

2

10.3

3

10.3

5

2

10

2

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

5

2

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  0.1 /غ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /غ

ﻣ ــﺎدة اﳉـ ـﺒ ـﻨ ــ) Xاﻟـ ـﻜ ــﺎزﻳــ Xﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟﻜﺎزﻳﻨﺎت(
ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز

10

10

5

10.3

4

10.3

) (1و ت م  :وﺣﺪة ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة.
) (2ﻓﻲ ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ qﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اHﻌﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ qأي أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اHﻨﺘﻮج ﻗﺼﺪ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -2اﻟﻠﺤﻮم اﳊﻤﺮاء وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

س

ج

م1

5

2

4

5

5

2

2

3

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

اﻟﺒﺴﺪوﻣﻮﻣﻮﻧﺎس

ﻫ ـ ـﻴ ــﺎﻛـﻞ  qﻧـ ـﺼـﻒ ﻫـ ـﻴـ ــﺎﻛﻞq
ـﺔq
رﺑﻊ أو ﻗ ـ ـﻄ ـ ـﻌـ ــﺔ اHـ ــﺎﺷ ـ ـﻴ ـ
ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﳋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻓــ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن qا Hـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋـــ ـ ـ ـ ـ ــﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
واﳋﻴـﻮل )(1
اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎ ﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

ﻗـ ـ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ــﻮم
اﳊـ ـ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـ ـ ــﺮاء qﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ــﺮدة أو
ﻣﺠﻤﺪة )(2
ﳊﻢ ﻣﻔﺮوم

أﺣﺸﺎء ﺣﻤﺮاء ﻛﺎﻣﻠﺔ

أﺣﺸﺎء ﺣﻤﺮاء ﻣﻘﻄﻌﺔ

م2

10

10

10

10

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻟﺒﺴﺪوﻣﻮﻣﻮﻧﺎس)(3

5

2

5

6

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

50

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

10

10

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
5

6

10.5

2

10.5
3

10

10

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

5

6

اﻟﺒﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس)(3

5

2

10.5

5

6

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

10.5

10

10.5
10.5
3

10

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

5

6

اﻟﺒﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس)(3

5

2

10.5

5

6

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

50

5

0

ﳊﻮم ﻣـﻔﺼـﻮﻟﺔ ﻣـﻴﻜـﺎﻧﻴـﻜﻴﺎ
)(4) (VSM
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ

اﻟﻌﻴّﻨﺎت
ﻨﺎت
ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴ

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م/غ(

10.5

10

10.5
10.5
4

10

5

6

10.5

2

10.5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

3

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

5

0

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

10.5
10.5

10.5
10.5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

) (1ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻌﻴّﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻲ اHﺴﺎﺣﺔ.
) (2اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴّﻨﺔ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﻤﻖ زاﺋﺪ اHﺴﺎﺣﺔ ﺑﺪون ﻛﻲ.
) (3ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻬﻮاء.
) (4ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬه اHﻌـﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻰ اHﻨـﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘـﻌﻤﻞ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﻋـﻤﻠﻴﺔ ﲡﺮﻳﺪ اﻟـﻠﺤﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻈﺎم qﺑـﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜـﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ أو ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻼت.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -3ﳊﻮم اﻟﺪواﺟﻦ واﻷراﻧﺐ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﻤﺎ
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

دواﺟـﻦ أراﻧـﺐ ﻛ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ
وﻗﻄﻊ دواﺟﻦ ﻣﻊ اﳉﻠﺪ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

)(1

ﻗـ ـ ــﻄﻊ دواﺟـﻦ ﺑ ـ ــﺪون ﺟـ ـ ـﻠ ـ ــﺪ
وﻗﻄﻊ أراﻧﺐ

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

س

ج

م1

5

2

10.5

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

4

10.5

3

4

3

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ
4

10

3

10

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

3

10.5

2

10.5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

5

2

2

3

5

2

2

3

ﻛﻮﻣﺒﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

0

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

3

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10.5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز

ﳊﻢ اﻟﺪﺟﺎج اHﻔﺮوم

م2

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز

ﻣـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻣـ ـﻌــﺪة أﺳــﺎﺳــﺎ
ﻣـﻦ اﻟ ـ ـ ـ ــﺪﺟـ ـ ـ ــﺎج ﻣ ـ ـ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻄﻬﻴﺔ

أﺣﺸﺎء اﻟﺪﺟﺎج ﻧﻴﺌﺔ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م/غ(

10.5

10.5

10.5

10.5

2

4

10

3

10.5

2

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ
6

7

10.5

2

3

2

3

10.5

10.5

10.5

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز

ﳊـﻢ ﻣـﻔ ـﺼــﻮل ﻣ ـﻴ ـﻜـﺎﻧ ـﻴ ـﻜ ـﻴـﺎ
)(2) (VSM

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﻛﻮﻣﺒﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

0

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

50

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

10.5

10.5

2

5

6

10.5

2

10.5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

) (1اﻗﺘـﻄـﺎع اﻟﻌـﻴّﻨـﺎت ﻳﺘﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬﻴـﺎﻛﻞ اﻟﻜـﺎﻣﻠـﺔ ﻟـﻠﺪواﺟﻦ ﻣﻦ ﻛﻼ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻋـﻈﻢ اﻟـﻘﺺ )اﻟﻌـﻀﻼت اﻟﺼـﺪرﻳـﺔ واﳉﻠـﺪ( qﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻸراﻧﺐ qﻳﺘﻢ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﻔﺨﺬ.
) (2ﺗـﻄـﺒﻖ ﻫـﺬه اHﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻋﻠﻰ اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘﻌـﻤﻞ اﻟـﻠـﺤﻢ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌـﻈﻢ ﺑﻌـﺪ ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ ﲡـﺮﻳﺪ اﻟـﻠـﺤـﻮم ﻣﻦ اﻟﻌـﻈـﺎم أو ﻫـﻴﺎﻛﻞ اﻟـﺪواﺟﻦ qﺑـﻮاﺳـﻄﺔ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ أو ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻼت.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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 -4ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﳊﻤﻴﺔ ﻣﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻣـ ــﻮاد ﳊ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ

ﻣﻄﻬﻴﺔ

)(1

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ
اﻷﻳﺾ
إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮو ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م/غ(

س

ج

م1

5

2

10.5

م2
2

3

10.5

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10.5

3

10.5

2

اﳉـ ـ ــﺮاﺛ ـ ــﻴﻢ اﻟـﻼﻫ ـ ــﻮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ا Hـ ــﺮﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ

ﻣــــــﻮاد ﳊـﻤــﻴـــــﺔ ﻣـﻄ ـﻬـﻴـــﺔ
ﻻ ﲢ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮي ﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠــﻰ

اﻟﻨﺸﻮﻳـﺎت

)(1

ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

2

10.3

30

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

6

7

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

10
10

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

3

10

2

10

اﳉـ ـ ــﺮاﺛ ـ ــﻴﻢ اﻟـﻼﻫ ـ ــﻮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ا Hـ ــﺮﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ

ﻣﻮاد ﳊﻤـﻴﺔ ﻣﻄﻬﻴﺔ ﲢﺘﻮي

ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻮﻳﺎت )(1

ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

10.5

50

6

7

10

10

10

2

10

ﺳ ـ ـﺘـ ــﺎﻓـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﻮﻛـ ــﻮك ذات اﻟـ ـﻜـ ــﻮاﻏ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

3

10

2

10

اﳉـ ـ ــﺮاﺛ ـ ــﻴﻢ اﻟـﻼﻫ ـ ــﻮاﺋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ا Hـ ــﺮﺟـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

ﺑﺎﺳﻴﺎﻳﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

) (1ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌ Xاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﻏﻠﻔﺔ اﻟﻌﻴّﻨﺔ اHﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

50

10.5

2

3

2

10

10

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م
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 - 5ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(

س

ج

م1

م2

9

2

 100ﻣﻠﻎ/ﻛﻠﻎ

 200ﻣﻠﻎ/ﻛﻠﻎ

9

2

 200ﻣﻠﻎ/ﻛﻠﻎ

 400ﻣﻠﻎ/ﻛﻠﻎ

1

-

أﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎك qرأﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻷرﺟـﻞ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ورﺧـ ــﻮﻳ ـ ــﺎت ﻧ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ )ﺑ ـ ــﺎﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﺜ ـ ـﻨـ ــﺎء
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
اﻟ ــﺮﺧ ــﻮﻳــﺎت ﺛـ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ـﻤ ــﺎﻣــﺎت
ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﳊﻴﺔ ( )(3
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

2

10

5

2

10

2

5

2

2

3

5

0

رﺧ ــﻮﻳــﺎت ﺛ ـﻨ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﻤــﺎﻣ ــﺎت ﺣ ـﻴــﺔ qإﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

1

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻬﺴﺘﺎﻣX
اHﺎﺋﻴﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع أﺳﻤﺎك
ﻣـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻜ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻛ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻬﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ )(2) (1
ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻬﺴﺘﺎﻣX
ا Hــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺧـ ـﻀـ ـﻌـﺖ Hـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ
ﻧ ـ ـﻀـﺞ ﺑـ ــﻮاﺳ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻹﻧـ ــﺰ’ـ ــﺎت داﺧﻞ
ﻧﻘﻴﻊ اHﻠﺢqﻣـﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺴﺘﺪﻳﻦ
ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺴﻤﻚ )(1
ﺻ ـﻠـﺼـﺔ اﻟ ـﺴـﻤﻚ ﻣـﻨ ـﺘـﺠـﺔ ﺑـﺘ ـﺨـﻤـﻴـﺮ اﻟﻬﺴﺘﺎﻣX
ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ
اHﺎﺋﻴﺎت

ﺷﻮﻛﻴﺎت اﳉﻠﺪ ﺑﺨﺎخ اﻟﺒﺤﺮ وﺑﻄﻨﻴﺎت
اﻟﻘﺪم ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺣﻴﺔ )(5)(4

اﻟﻘﺸﺮﻳﺎت اﻟﻨﻴﺌﺔ اHﻘﺸﺮة

7

10

6

10
10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
700
ع أ إ100/غ

230
ع أ إ* 100/غ

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

6

7

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

10

2

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻗـﺸــﺮﻳـﺎت ﻛـﺎﻣ ـﻠـﺔ ﻧ ـﻴـﺌـﺔ وﺷــﻮﻛـﻴـﺎت ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﳉﻠﺪ ﻧﻴﺌﺔ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

10
10
10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

10

6

7

5

2

10

2

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

10
10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

10

5

6

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0
0

5

2

10.5

5

2

4

5

2

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

ﻗـﺸﺮﻳﺎت ﻛـﺎﻣﻠﺔ ﻣـﻄﻬﻴـﺔ وﺷﻮﻛﻴﺎت ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﳉﻠﺪ ﻣﻄﻬﻴﺔ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

ﻣ ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت ﻣ ـ ـﻘـ ـﺸـ ــﺮة وﻣ ـ ـﻨـ ــﺰوﻋ ــﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟ ـ ـﺼـ ــﺪف ﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺎت ورﺧـ ــﻮﻳـ ــﺎت
إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
ﻣﻄﻬﻴﺔ
ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

 -ع أ إ  :اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ.

 400ﻣﻠﻎ/ﻛﻠﻎ

10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

100
6

5

10.5
40
3

2

10

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
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 -5ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

س

ج

5

2

10

6

5

2

10

2

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0
0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2
2

5

0

أﺳـﻤـﺎك وﻣﻨـﺘـﻮﺟـﺎت أﺧﺮى ﻟـﻠـﺼـﻴﺪ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت ﻣﺪﺧﻨﺔ qﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
£ﻠﺤﺔ qﻣﻨﻘﻮﻋﺔ...

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(

ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮات ﺳ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
أﺧــﺮى ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒـ ـﺤــﺮي وﺗ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اHﺎﺋﻴﺎت ﻧﻴﺌﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻄﻬﻴﺔ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮات ﺳ ـﻤ ـﻜ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
أﺧــﺮى ﻟـ ـﻠ ـﺼـ ـﻴــﺪ اﻟ ـﺒـ ـﺤــﺮي وﺗ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اHــﺎﺋـﻴــﺎت ﻧ ـﻴ ـﺌـﺔ ’ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ )(6
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

ﻣ ـ ــﻮاد ﳊ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة أﺳـ ــﺎﺳ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
ا Hــﺎﺋ ـﻴــﺎت ﻣـ ـﻄ ـﻬـ ـﻴــﺔ ﺗ ـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ ﻋــﻠﻰ
ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ )(6

5

م2

م1

7

10

10
10

10

100
4

10.5

3

10.5

2

10.5

50

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

10

3

4

5

2

50

10.5

5

2

2

3

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

0

100

10

2

10

10

5

2

10

6

7

10

5

2

10

2

5

2

2

3

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

0

100

10
10

10

10

10

ﺟﻤﺒﺮي qأﺳﻤﺎك وﺷﻮﻛﻴﺎت اﳉﻠﺪ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

10

2

ﻣﺠﻔﻔﺔ

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

50

10.5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

5

0

3

5

0
0

ﺣـ ـ ـﻠ ـ ــﺰوﻧ ـ ــﺎت ﻣـ ـ ـﻨ ـ ــﺰوﻋ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺪﻓـ ــﺔ اﳉـﺮاﺛﻴﻢ اﻟـﻼﻫﻮاﺋـﻴﺔ اHـﺮﺟـﻌﺔ ﻟـﻠـﺴﻠـﻔﻴﺖ
ﻣـﺠـﻤـﺪة أو ﻣـﺠـﻤﺪة ﲡـﻤـﻴـﺪا ﻣـﻜـﺜـﻔﺎ ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

10
10

2

10
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

) (1ﺑـﺎﳋـﺼــﻮص أﻧـﻮاع اﻷﺳـﻤـﺎك اﻟ ـﻐـﻨـﻴــﺔ ﺑـﺎﻟـﻬـﺴ ـﺘـﻴـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﺳ ـﻜـﻮﻣـﺒــﺮﻳـﺪي )إﺳـﻘـﻤــﺮﻳـﺎت( )اﻟـﺘــﻮﻧـﺔ qاﻟـﺒـﻮﻧــﻴﺖ qاHـﺎﻛـﺮو( qﻛ ـﻠـﻮﺑـﻴــﺪي )ﺳـﻤﻚ اﻟـﺮﳒـﺔq
اﻟﺴﺮدﻳﻦ( qأﳒﺮوﻟﻴﺪي )أﻧﺸﻮﺑﺔ( qﻛﻮرﻳﻔﻴﻨﻴﺪاي )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ( qﺑﻮﻣﺎﺗﻮﻣﻴﺪي qﺳﻜﻮﻣﺮﻳﺴﻮﺳﻴﺪاي(.
) (2ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﺤﻢ.
) (3ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻄﺢ واﻟﻌﻤﻖ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﳉﻠﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﻚ.
) (4ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻠﺤﻢ واﻟﺴﺎﺋﻞ داﺧﻞ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت.
) (5ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
) (6ﻳﻨﺠﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎء.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
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 -6اﻟﺪﻫﻮن اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

دﻫﻮن ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ذاﺋﺒﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت
)و ت م /غ أو وت م/ﻣﻠﻞ(

س

ج

م2

م1

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

4

5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

2

2

3

10
10

10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

دﻫﻮن ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ذاﺋﺒﺔ

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

3

10.5

2

10.5

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

5

2

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ا Hــﺎدة اﻟــﺪﺳ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻨــﺰوﻋــﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اHﺎء)(MGLA

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
3

10.5

2

10.5

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

اﻟﺴﻤﻦ

ﻣــﺎرﻏ ــﺮﻳﻦ وﻣــﻮاد دﻫ ـﻨـ ـﻴــﺔ ﻧ ـﺒ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ
أﺧﺮى

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

2

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

10

2

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

4

40

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

2

10

3

10.5

2

10.5

10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

2
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اHﺼﺒّﺮات
ﺮات
ّﺮات وﻧﺼﻒ اHﺼﺒ
اHﺼﺒﺮات
 -7اHﺼﺒ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

س

ج

5

1

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﻧــﺼﻒ ﻣـ ـﺼـ ـﺒّــﺮات ﻣـ ـﺒ ـﺴـ ـﺘــﺮة ذات ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻣﺼﺪر ﺣﻴﻮاﻧﻲ

)(1

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(
م1

م2

4

5

10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻧــﺼﻒ ﻣ ـﺼ ـﺒّــﺮات ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒ ـﺴ ـﺘــﺮة ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

1

ذات ﻣ ـ ـﺼ ــﺪر ﺣ ـ ـﻴـ ــﻮاﻧـﻲ )أﻧ ـ ـﺸـ ــﻮﺑ ــﺔ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﺑﺎHﻠﺢ أو

ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ(1)(...

اﳉـ ـ ـ ــﺮاﺛ ـ ـ ـ ـﻴـﻢ اﻟـﻼﻫـ ـ ـ ــﻮاﺋ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـ ــﺮﺟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺔ

5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
6

10

5

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

0

ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

)(2

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

0

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﻧـ ـ ــﺼﻒ ﻣـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﺒّ ـ ــﺮات ذات ﻣـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻧﺒﺎﺗﻲ
إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

4

5

5

2

2

3

5

2

2

3

10
10
10

10
10
10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

اHﺼﺒﺮات

اﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺳﺘﻘﺮار

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻟـﺮﺟـﻮع إﻟﻰ اﻹﺟـﺮاء ا Hـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﺎري اHﻔﻌﻮل.

) (1إﺣـﻴﺎء اﻟﺴـﺎﺋﻞ اﻷﺻﻠﻲ اﶈﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻳـﺌﺎت ﺻﻐـﻴﺮة Hﺪة  2ﺳﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣـﺮارة اﺨﻤﻟﺘـﺒﺮ ﻟـﻨﺼﻒ اHﺼـﺒﺮات اHـﺒﺴـﺘﺮة وHﺪة  30إﻟﻰ 45دﻗﻴﻘـﺔ ﻟﻨﺼﻒ
اHﺼﺒﺮات ﻏﻴﺮ اHﺒﺴﺘﺮة.
) (2ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻮﺑﺔ اHﻤﻠﺤﺔ  :اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ  :م =1م 2أﻗﻞ ﻣﻦ  10و ت م /غ.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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 -8أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

)و ت م /غ أو وت م/ﻣﻠﻞ(

س

ج

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

5

1

50

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـــ ـ ــﻮﻻز

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

10

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

اﻟﻜﺮوﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ10 /غ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻣ ـﺴـﺘ ـﺤـﻀــﺮات اHـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ اHـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻟﻠﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟـ ـ ــﻜــ ـ ــﻮاﻏــ ـ ــﻮﻻز

م1

م2

3

4

3

10.5

10

اﻟﻄﻬﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك

2

4

10

10

5

2

3

4

5

1

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

0

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻟ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ـﻴ ــﺮات اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﺴـ ـﺘــﻮﺟﺐ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
)(2

10

3

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

اﻷﻏـ ــﺬﻳ ــﺔ اHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺮﺿﻊ ﻓ ــﻮق ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ )(1

10

10

10

10

10

5

2

4

5

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

2

2

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

10
10

10
10
10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

) (1ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬا اHﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﶈﻮﻟﺔ اHﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻓﻘﻂ.
) (2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﻠﻤﺔ "اﻟﻄﻬﻲ" ﺗﺴﺨ XاHﻨﺘﻮج ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارة  °100م qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞH qﺪة  3دﻗﺎﺋﻖ qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
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 -9اﳊﺒﻮب واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(

س

ج

م1

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

5

2

3

4

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

3

4

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

2

ﺣ ـ ـﺒـ ــﻮب ﻣـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘـ ــﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ
اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

3

5

2

2

3

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

2

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

4

5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻟﻄﺤ Xواﻟﺴﻤﻴﺪ

ﻛﺴﻜﺲ وﻋﺠﺎﺋﻦ ﻏﺬاﺋﻴﺔ

ﻋـ ـﺠ ــﺎﺋﻦ ﻧـ ـﺼـﻒ ﻣ ـﻄـ ـﻬـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻔـ ـﻔــﺔ

)دﻳﻮل qﻗﻄﺎﻳﻒ qرﺷﺘﺔ(..

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10

3

10

4

10
10
10
10
10
10
10

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

5

2

2

3

5

2

3

4

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

4

5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

3

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

3
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10

4

10

30

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

3
10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

)(1

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

ﻣـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت أﺧـﺮى ﻣـﻄ ـﻬـﻴـﺔ ﻣ ـﺸـﺘـﻘـﺔ
ﻣﻦ اﳊ ـﺒ ــﻮب )ﻣ ـﺴــﻤﻦ qﺑ ـﻐــﺮﻳــﺮ qﻛﻞ إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
أﻧﻮاع اﳋﺒﺰ(...
اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

)(1

10

2

ﻋ ـﺠـﺎﺋـﻦ ﻃـﺎزﺟــﺔ )ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺤ ـﺸـﻮة أو اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ
ﻣﺤﺸﻮة(
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺴﻜﻮﻳﺖ

م2

)(1

10

3

10

10
10

4

10

5

2

5

2

2

3

5

2

2

3

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺎHﻮﻧﻴﻼ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﳊﺒﻮب اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺾ.

30

10

10
10
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اﶈﻀّﺮة
ﺮة
 -10اﻷﻃﺒﺎق اﶈﻀ
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻷﻃ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ــﺎق اﶈ ـ ـ ـ ـ ـﻀّـ ـ ـ ـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻄﻬﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

)و ت م /غ (

م2

م1

س

ج

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.3

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

5

2

2

3

5

6

10.3
10
10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

)(1

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
اﻷﻃﺒـﺎق اﶈﻀّﺮة اﻟـﺘﻲ qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻣـ ـﻜــﻮن واﺣ ــﺪ ﻣﻦ ﻣـ ـﻜــﻮﻧ ــﺎﺗـ ـﻬــﺎ ﻏـ ـﻴــﺮ
ﻣﻄﻬﻮ
إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

5

2

50

10.5

5

2

2

3

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

2

10

10

5

2

6

7

5

2

2

3

5

2

2

3

10

10

10

10
10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

50

10.5

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮ ﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

اﻟﺴﻨﺪوﻳﺸﺎت

)(1

2

10

10

10

2

10

ﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

50

10.5

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

) (1ﻳﻨﺠﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻖ اﶈﻀﺮ.

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

2
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 -11اHﻴﺎه واHﺸﺮوﺑﺎت وﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

س

ج

م1

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  250 /ﻣﻠﻞ

اHﻜﻮرات اHﻌﻮﻳﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  250 /ﻣﻠﻞ

اﻷﺑﻮاغ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  50 /ﻣﻠﻞ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  250 /ﻣﻠﻞ

اﻟﺒﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس إﻳﺮوﺟﻴﻨﻮزا

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  250 /ﻣﻠﻞ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

3

10

2

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

5

0

10

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اHﻜﻮرات اHﻌﻮﻳﺔ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 20/ﻣﻠﻞ

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

اHـﻴــﺎه اHـﻌــﺪﻧـﻴــﺔ اﻟـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌـﻴــﺔ وﻣـﻴـﺎه إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
اHﻨﺒﻊ

اHﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ

ا Hـﺸـﺮوﺑـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ اﻟ ـﻐـﺎزﻳـﺔ ا Hـﻌـﺎﳉـﺔ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺣﺮارﻳﺎ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /ﻣﻠﻞ(
م2

10
10

5

2

10

2

5

2

10

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

1

10

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

1

10

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /ﻣﻠﻞ

ﻋ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮاﻛـﻪ واﳋ ـ ـﻀـ ــﺮ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ 25 /ﻣﻠﻞ

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

اHـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوﺑـ ـ ــﺎت اHـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳊﻠﻴﺐ

ﻣﺒﺴﺘﺮ

ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺮ qﻧﻜﺘﺎر
وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺛﻤﺮﻳﺔ ﻣﺒﺴﺘﺮة

10

10
10

2

10

2

3

10

4

5

10

10

2
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 -12اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻓﻮاﻛﻪ وﺧﻀﺮ ﻃﺎزﺟﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﻮاﻛـﻪ واﳋـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ـ ــﺮ اﳉ ـ ـ ـ ــﺎﻫ ـ ـ ـ ــﺰة ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل )(1
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ﻟﺒﻨﻴﺔ

س

ج

م1

5

2

10

2

10.5

م2
3

10

5

2

6

7

5

2

10.5

5

6

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻮاﺑـﻞ qﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻴـﻂ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻮاﺑـﻞ إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ اﺠﻤﻟﻔﻔﺔ
اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

10.5
10.5
3

10

10

5

2

2

3

5

2

3

4

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

4

10

5

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

10

3

ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ)(2

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

10

4

5

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

10

2

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

3

4

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﺠﻤﻟﻔﻔﺔ )ﺷﺎي qﺑﺎﺑﻮﱋ  (...ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

اﻷﻋﺸﺎب اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎزﺟﺔ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(

اﳊ ـ ـﺒ ـ ــﻮب ا Hـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ــﺔ اﳉـ ــﺎﻫـ ــﺰة إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

10

10

10

10
10
10

10

10

10
10
10
10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
7

10.5

6

10

10

10

10

10

10

5

2

2

3

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

10

10

10

10
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 -12اﳋﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت )ﺗﺎﺑﻊ(
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

س

ج

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(
م1

م2

إﻳ ـﺸ ـﻴــﺮ ﻳ ـﺸـﻴــﺎ ﻛــﻮﻟﻲ ا Hـﻨ ـﺘ ـﺠــﺔ ﻟ ـﺴ ـﻤـﻮم
اﻟﺮﺷﻴﻤﺎت

)(3

ﺷﻴﻐﺎ )(STEC

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

 0104 : H4و 0157,026,0111,0103,0145

اﻟـ ـﻔــﻮاﻛﻪ اﳉ ــﺎﻓــﺔ )اﻟـ ـﺘــ Xواﻟـ ـﺘ ـﻤــﻮر إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ
واﻟﺒﺮﻗﻮق واﻟﺰﺑﻴﺐ(...

اﳊ ـﺒــﻮب اﻟــﺰﻳـ ـﺘ ـﻴــﺔ )اﳉــﻮز qاﻟ ـﻠــﻮزq
اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ(

اﻟ® وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ

ﲢ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﺮات ﻣـﻦ ﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻂ اﻟ ـ ـﻔـ ــﻮاﻛﻪ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ )ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ(...

5

2

10

2

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

1

10

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

20
3

10

10

2

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

4

5

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

2

3

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

10

10
10
10

10
10

10
10
10

) (1ﺧﻀﺮ وﻓﻮاﻛﻪ ﻣﻐﺴﻮﻟﺔ qﻣﻘﺸﺮة qﻣﻘﻄﺮة qﻣﺒﺸﻮرة qﻣﻘﻄﻌﺔ qﻣﻌﺒﺄة ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻌﺪل أو ﻻ.
) (2ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺑﻞ وﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮاﺑﻞ ﻓﻘﻂ.
) (3ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺮﺷﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ Hﻌﺎﳉﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﺴﺎHﻮﻧﻴﻼ وإﺷﻴﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ اHﻨﺘﺠﺔ ﻟﺴﻤﻮم ﺷﻴﻐﺎ ).(STEC

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 -13اHﺮﻃﺒﺎت واHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﻌﺪة ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺾ

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﺑﻴﺾ ﺑﺎﻟﻘﺸﻮر

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

)(1

ﺑ ــﻴﺾ ﺳ ــﺎﺋﻞ ﻣـ ـﺒـ ـﺴـ ـﺘــﺮ qﻣـ ـﺴـ ـﺤــﻮق ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـﺾ qوزﻻل اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﺾ qﺑ ـ ــﻴﺾ
آﺧﺮ ﻣﺤﻮل

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

)(2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ
ﲢـﻀ ـﻴــﺮات ﻟ ـﻠـﺤ ـﻠــﻮﻳــﺎت ﻣـﺤ ـﺘــﻮﻳـﺔ ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺾ

س

ج

5

0

5

2

5

0

م2

م1

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
5

10,5

4

10,5

2

10

5

0

10

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

2

2

3

10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻣـﺮﻃ ـﺒـﺎت ﺑـﺎﻟـﻘـﺸـﺪة qﻗـﺸـﺪة qﻣـﻮس ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟﻔﻮاﻛﻪ qﺗﻴﺮاﻣﻴﺴﻮ ...

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

)و ت م /غ أو وت م/ﻣﻠﻞ(

3

10

10

5

2

10

5

6

10

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

10

2

10
10

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

5

2

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

0

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻛﻞ ﻣﻨﺘـﻮﺟﺎت أﺧﺮى ﻣﺤـﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳊﺮارة
ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

) (1ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺎHﻮﻧﻴﻼ ﻣﻮﺟﻮدة qﻻ ﻓﻲ داﺧﻞ وﻻ ﻓﻲ ﺧﺎرج ﺣﺒﺔ اﻟﺒﻴﺾ ﺑﺎﻟﻘﺸﺮة.
) (2ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺒﻴﺾ ﻓﻘﻂ.

3

10

2

10

6

10

5

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

2
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 -14اﳊﻠﻮﻳﺎت
ﳊﻠﻮﻳﺎت

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﺷـﻜـﻮﻻﻃـﺔ qﻓـﻴـﺠـﻴـﻜـﺎو واHـﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اHﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

س

ج

5

2

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(
م2

م1

4

10

3

10

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

2

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

2

3

10

10

10

10

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز

ﻣﺴﺤﻮق اﻟﻜﺎﻛﺎو

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺳﻴﺘﻮﺟﻴﻨﺎس

5

0

100

3

10

2

10

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10

5

6

اﻧﺘﻴﺮوﺑﺎﻛﺘﻴﺮﻳﺎﺳﻲ

5

2

10

2

10

10

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

10

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ

5

2

2

10

3

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

5

2

10

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

2

2

2

اﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺟـــــ ـ ـ ـ ـ ــﺎت أﺧـــ ـ ـ ـ ـ ــﺮى ﻣـﻦ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
اﳊ ـﻠ ــﻮﻳــ ــﺎت )اﻟ ـﻜ ــﺎرﻣ ـﻴـﻞ وﺳ ـﻜ ــﺎﻛــﺮ
وﻧﻮﻗﺔ وﺣﻠﻘﻮﻣﺔ(...

10

10

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
5

6

10

10

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
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 -15ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى
-

ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(

س

ج

1

-

4

1

-

10

2

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

1

-

10

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

1

-

3

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز

5

2

ﻣــﻮاد ﻋ ـﻄــﺮﻳــﺔ وﻣ ـﻀــﺎﻓــﺎت ﻏــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺤﻮق
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

م2

م1

10

10

2

10

10

اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

5

2

5

0

3

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

0

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

10.3

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

10

2

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

30

10.3

5

2

2

3

ﺑﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ

5

2

3

4

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻣـ ـﺜ ـ ـﻠـ ـﺠ ــﺎت ﻣ ـ ـﻌـ ـﻄ ــﺮة وﻣ ـ ـﺸ ــﺮوﺑ ــﺎت ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
ﻣﺜﻠﺠﺔ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺣﺴﻴﺔ ﻣﺠﻔﻔﺔ

ﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻓ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻛـ ـ ــﻮك ذات اﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮاﻏـ ـ ــﻮﻻز
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﺧﻤﻴﺮة )ﺟﺎﻓﺔ وﻃﺮﻳﺔ(

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ
4

10

3

10

2

5

10
10

6

10.3

2

10
10

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

5

6

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

5

2

10

2

3

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﺳـ ـﻜــﺮ ﻣــﻮﺟﻪ ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك اﻟ ـﺒ ـﺸــﺮي ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م
واHﺼﺎﻧﻊ
اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

10

10
10

30
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

5

2

20

10.2

5

2

1

10

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

1

10

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﶈﻤﻀﺔ

5

2

5

50

2
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 -15ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﺌﺎت اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﺟﻴﻼﺗX

ﻣﺎﻳﻮﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة

ﻣﺎﻳﻮﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮة
وﺻﻠﺼﺎت ﺗﺘﺒﻴﻞ أﺧﺮى

اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  /ﻧﻮاﰋ اﻷﻳﺾ

ﻣﺨﻄﻂ اﻗﺘﻄﺎع
اﻟﻌﻴﻨﺎت

اﳊﺪود اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
)و ت م  /غ(
م2

س

ج

م1

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

4

5

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻘﻮﻟﻮن اHﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮارة

5

2

10

2

3

اﳉﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻔﻴﺖ

5

2

10

2

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

2

4

5

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

2

3

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

10

2

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

2

3

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

10

10

10
10

10

10

10
10
10
10

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

2

10

10

إﻳﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ

5

2

4

40

ﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك ذات اﻟﻜﻮاﻏﻮﻻز اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

5

2

10

ﺳﺎHﻮﻧﻴﻼ

5

0

2

2

10

ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ25 /غ

ﻋﺴﻞ

ﺧﻤﺎﺋﺮ واﻟﻌﻔﻨﻴﺎت

5

1

10

2

3

ﺧﻞ

ﺟﺮاﺛﻴﻢ ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ °30م

5

1

30

2

اHﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗـﻘﻨـﻴـﺔ اﻟـﻘﻴـﺎم ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﺮﺑـﺔ وﺗـﻔﺴـﻴـﺮ ﻧـﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟﻴﻞ

اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

 . Iﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :
* ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻧــﻔﺲ اﻟـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌـﺔq

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟـﻌﻴّﻨـﺔ ﻣﻘﺴﻤـﺔ qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qإﻟﻰ ﺧﻤﺲ )(5

وﺣﺪات ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳊﺼﺔq

* ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﻮز اﺨﻤﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﺣ ـ ــﻮاﻟﻲ 500غ ﻣﻦ

اHـﻨ ـﺘــﻮج qأي ﻋـﻠﻰ  5ﻣـﺮات 100غ’ .ــﻜﻦ ﺗــﻮﻓـﻴــﺮ ﻫـﺬه 100غ

ﻋـﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﻗﻄـﻌـﺔ واﺣـﺪة أو ﻋـﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋـﺪة ﻗﻄـﻊ .ﻳﺠﺐ أن

ﲢـ ـﺘـ ــﺮم ﻫـ ــﺬه اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻄـ ــﺎﻋـ ــﺎت qﻗ ــﻮاﻋـ ــﺪ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺎﻣـ ــﺔ وﻗـ ــﻮاﻋ ــﺪ
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞq

* ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺼ ـﺒّــﺮات qﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻴّ ـﻨـﺔ

ﻣ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺔ qﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ qإﻟـﻰ ﺳﺖ ) (6وﺣـ ـ ــﺪات ﻣﻦ ﻧـ ـ ــﻔﺲ

اﳊﺼﺔq
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* ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اHﻌﺪة ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ

اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎت اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ qﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻷﺟﺰاء اﻟـﺴـﻄـﺤﻴـﺔ واﻟـﻌﻤـﻴـﻘـﺔ qﺧﺼـﻮﺻـﺎ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ــﻜﻞ ﺷ ــﺮاﺋﺢ واHـ ـﻔــﺮوﻣ ــﺔ واﻷﻃـ ـﺒــﺎق
اHﻄﻬﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎq

 -اﻷﺟـﺰاء اﻟـﻌـﻤﻴـﻘـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻛﻲ ﺳـﻄﺢ اHـﻨـﺘﻮج qﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ

ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠّ ـﺤــﻮم )ﻗـﻄـﻊ( واﻟــﺪواﺟﻦ )ﻗــﻄﻊ( qا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت
اﻟﻠﺤﻤﻴﺔ )ﻗﻄﻊ( واﻷﺳﻤﺎك اﻟﻜﺎﻣﻠﺔq

 -اHـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮج اHـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎﻧﺲ أو اﻷﺟ ـ ــﺰاء اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻄـ ـ ـﺤـ ـ ـﻴـ ــﺔ

واﻟـ ـﻌ ـﻤـ ـﻴ ـﻘــﺔ qﺣ ــﺴﺐ ﻃـ ـﺒ ـﻴـ ـﻌــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج اﻟ ـﺴ ــﺎﺋﻞ أو ﻧــﺼﻒ

اﻟﺴﺎﺋﻞ qﺧﺼﻮﺻﺎ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ.

* ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟﻔﺤﻮص اHـﻴﻜﺮوﺑﻴـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اHـﻨﺠﺰة ﺑﻌﺪ

ﺣ ـ ــﺪوث ﺗ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـﻢ ﻏ ـ ــﺬاﺋـﻲ qﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮوري اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺤـﺚ ﻋ ـ ــﻠﻰ

اﳉــﺮاﺛــﻴﻢ ا Hـﻤــﺮﺿـﺔ qاﻟ ـﺴــﺎﻣّــﺔ و /أو ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻤــﻮﻣ ـﻬــﺎ qﺣـﻴﺚ

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺴﻄﺢ واﻟﻌﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 39
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 . IIﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ :
 - 1ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ "ج" ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ )(0
ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم.
ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
* إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴﻞ أﺻـﻐـﺮ أو ﺗـﺴﺎوي "م"1
ﻓﺈنّ ﻧﺘﻴﺠﺔ اHﻌﻴﺎر اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺿﻴﺔq
* إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ اﻟـﺘ ـﺤ ـﻠــﻴﻞ ﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠـﺎوز "م q"2وإذا
ﻛﺎن ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﻌﻴّﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ "م"1
ﻳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاوح ﺑـ ـ ــ "1"Xو"ج" qﻓ ـ ـ ـ ــﺈن ﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ــﺔ اHـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ــﺎر
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔq
* إذا ﻛـﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴـﺠﺔ اﻟﺘـﺤﻠﻴﻞ ﺗـﺘﺠﺎوز"م q"2أو إذا ﻛﺎن
ﻋﺪد وﺣـﺪات اﻟـﻌﻴّـﻨـﺔ اﻟﺘﻲ أﻋـﻄﺖ ﻧـﺘﻴـﺠـﺔ ﺗﺘـﺮاوح ﺑ"Xم"1
و"م "2أﻛﺒﺮ ﻣﻦ "ج " qﻓﺈن ﻧﺘـﻴﺠﺔ اHﻌﻴﺎر اHـﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣُﺮﺿﻴﺔ.
❖ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺧــﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻬـﺴ ـﺘـﺎﻣــ XاHــﻮﺟـﻮد ﻓﻲ
ﻣـﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼـﻴﺪ اﻟﺒﺤـﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHـﺎﺋﻴﺎت qاﶈﻀﺮة ﻣﻦ
أﻧـ ــﻮاع ﻣـﻦ اﻷﺳـ ـ ـﻤـ ــﺎك ﻣ ـ ــﺮﺗـ ـ ـﺒ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻛـ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣﻦ
اﻟﻬـﺴـﺘﻴـﺪﻳﻦ qﺑﺎﺳـﺘﺜـﻨﺎء ﺻـﻠﺼـﺔ اﻟﺴـﻤﻚ اHﻨـﺘﺠـﺔ ﺑﺘـﺨﻤـﻴﺮ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎت.
ﻳﻌﺒّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ :
* ﻧﺘﺎﺋﺞ اHﻌﻴـﺎر اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣُﺮﺿﻴﺔ qإذا
ﻛﺎﻧﺖ اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة :
 .1اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﺘﻮﺳﻄﺔ اHﻼﺣﻈﺔ أﺻﻐﺮ أو ﺗﺴﺎوي "مq"1
 .2ﺣـﺪ أﻗـﺼﻰ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻴﻢ اHﻼﺣـﻈـﺔ " ج/س " ﺗـﺘـﻮاﺟـﺪ
ﺑ" " Xم"1و "مq"2
 .3ﻻ ﻳﻼﺣﻆ وﺟﻮد أي ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪ "م."2
* ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ اHـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر اHـ ـﻴـ ـﻜ ــﺮوﺑـ ـﻴ ــﻮﻟ ــﻮﺟﻲ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻏـ ـﻴ ــﺮ
ﻣُﺮﺿﻴﺔ qﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اHﺘـﻮﺳﻄﺔ اHﻼﺣﻈﺔ ﺗﺘﺠﺎوز
"م" q1ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ﻗـﻴﻢ " ج /س " اﻟــﺘﻲ ﺗـﻨـﺤـﺼـﺮ ﺑـX
"م"1و "م q"2أو ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻗـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺔ واﺣ ــﺪة أو ﻋ ــﺪة ﻗ ــﻴﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ"م."2
 -2ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻘﺴﻤ: X
ﻳـﻜﻮن ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮ اﻟﻨـﺘـﺎﺋﺞ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺨﻄﻂ ﺑـﻘـﺴـﻤ qXﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ "ج" ﺗﺴﺎوي اﻟﺼﻔﺮ ).(0
ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ :

 8ﺷﻮال ﻋﺎم  1438ﻫـ
 2ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎرة "ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ :"/
 ﻧـﺘﻴﺠـﺔ اHﻌـﻴﺎر اHـﻴﻜـﺮوﺑﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻣُﺮﺿـﻴﺔ  :ﻋـﻨﺪﻣﺎﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﻜــﺎﺋ ـﻨـﺎت اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ ﻛﻞ وﺣـﺪات
اﻟﻌﻴّﻨﺔq
 ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اHـﻌـﻴــﺎر اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣُـﺮﺿـﻴـﺔ :ﻋـﻨﺪ وﺟﻮد ﻛـﺎﺋﻨﺎت دﻗـﻴﻘﺔ qﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ وﺣﺪة واﺣﺪة ﻣﻦ
اﻟﻌـﻴّﻨـﺔ .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻟـﻜﺎﺋـﻨـﺎت اﻟﺪﻗـﻴﻘـﺔ اﻵﺗـﻴﺔ  :ﻟـﻴﺴـﻴـﺘﻴـﺮﻳﺎ
ﻣ ـ ــﻮﻧ ـ ــﻮﺳـ ـ ـﻴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻨ ـ ــﺎس qاﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺎ Hـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـﻼ وﺑـ ـ ـﻜـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎ
اﻟـﻜـﻮﻣـﺒـﻴـﻠـﻮﺑـﺎﻛـﺘﺮ )اHـﻘـﺎوﻣـﺔ ﻟـﻠـﺤـﺮارة( qﺗـﻜـﺸﻒ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠﺔ
ﺑﺄن اﳊﺼﺔ اHﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳊﺪﻳﺔ "م =1م:"2
 إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻧـﺘـﻴ ـﺠـﺔ اﻟـﺘ ـﺤـﻠــﻴﻞ أﻗﻞ أو ﺗـﺴـﺎوي "مq"1ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ اHﻌﻴﺎر اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣُﺮﺿﻴﺔq
 إذا ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻧـ ـﺘ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴـﻞ ﺗـ ـﺘـ ـﺠــﺎوز"م q"1ﻓــﺈنﻧـﺘـﻴﺠـﺔ اHـﻌـﻴﺎر اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴﻮﻟـﻮﺟﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣُﺮﺿـﻴـﺔ .ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ
ﻟ ـﻴـﺴـﻴـﺘـﻴـﺮﻳـﺎ ﻣـﻮﻧـﻮﺳـﻴـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻨـﺎس qﺗـﻜـﺸﻒ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ ﺑـﺄن
اﳊﺼﺔ اHﺮاﻗﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
 - 3ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟـﻌﻴّﻨﺔ ﺳﺎﻣّﺔ إذا ﻛﺎن اﳊﺪ ﻳﺘﺠﺎوز أو ﻳﺴﺎوي
 510ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻜﺘـﻴـﺮﻳـﺎ  :اﳉـﺮاﺛـﻴﻢ اﻟﻼﻫـﻮاﺋـﻴـﺔ اHـﺮﺟـﻌﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺴــﻮﻟـﻔــﻴﺖ qﺳ ـﺘــﺎﻓ ـﻴ ـﻠــﻮﻛــﻮك ذات اﻟ ـﻜــﻮاﻏــﻮﻻز اﻹﻳـﺠــﺎﺑﻲ
واﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ.
ـﺼـﺔ
 .IIIﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ ا Hـﻴ ـﻜــﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤ ـﺼّ
اHﺮاﻗﺒﺔ :
ﺗـﻜـﺸﻒ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟـﺘـﺤﺎﻟـﻴﻞ اHـﻴـﻜﺮوﺑـﻴـﻮﻟﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠﻌـﻴّـﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ :
* ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴــﺔ ﻣُ ــﺮﺿـ ـﻴ ــﺔ qإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻧـ ـﺘ ــﺎﺋﺞ ﻛﻞ اHـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻴــﺮ
اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣُﺮﺿﻴﺔq
* ﻧـﻮﻋﻴﺔ ﻏﻴـﺮ ﻣُﺮﺿﻴـﺔ qإذا ﻛﺎﻧﺖ qﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﻧـﺘﻴﺠﺔ
ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻦ اHﻌﺎﻳﻴﺮ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣُﺮﺿﻴﺔq
* ﻧ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻘـ ـﺒــﻮﻟ ــﺔ qإذا ﻛــﺎﻧﺖ qﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ qﻧـ ـﺘ ـﻴـ ـﺠــﺔ
ﻣ ـﻌ ـﻴــﺎر ﻣﻦ ا Hـﻌــﺎﻳ ـﻴــﺮ ا Hـﻴ ـﻜــﺮوﺑ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴـﺔ ﻣ ـﻘ ـﺒــﻮﻟــﺔ qوﻓﻲ
اHﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣُﺮﺿﻴﺔq
* ﺗﻌـﺘـﺒـﺮ اﳊﺼـﺔ ﺳـﺎﻣّﺔ إذا ﻛـﺎن اﳊـﺪ أﻛﺒـﺮ أو ﻳـﺴﺎوي
 510ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﻜﺘﻴﺮﻳﺎ  :اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻼﻫﻮاﺋﻴﺔ اHﺮﺟﻌﺔ
ﻟـﻠ ـﺴــﻮﻟ ـﻔـﻴﺖ وﺳ ـﺘــﺎﻓ ـﻴـﻠــﻮﻛــﻮك ذات اﻟـﻜــﻮاﻏــﻮﻻز اﻻﻳ ـﺠـﺎﺑﻲ
واﻟﺒﺎﺳﻴﻠﻴﺲ ﺳﻴﺮﻳﺲ.

ﺔ 8ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ 8Oﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ 8ص.ب  - 376اﳉﺰاﺋﺮ  -ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ8
ا=ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 74
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اﻷوّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  366-14ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم

 -و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 189-04

 q2014ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد
q
 1436اIـ ـ ــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ

اIـﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ

اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟـﻜ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اIـﻄ ـﺒـﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ا Iـﻠـﻮﺛـﺎت

ﺳـﻨـﺔ  2004اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد ﺗــﺪاﺑـﻴــﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟ ـﺼ ـﺤـﺔ واﻟ ـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ

اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اIﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اIﺎﺋﻴﺎتq

ـــــــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘـ ــﻮر qﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ا Iــﺎدﺗ ــﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq
 و’ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اIـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1430اIـﻮاﻓﻖ  25ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009وا Iـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اIﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اIﺎدة  5ﻣﻨﻪq
 و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 118-05اIـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  2رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1426اIـ ــﻮاﻓﻖ  11أﺑـ ــﺮﻳﻞ
ﺳﻨﺔ  2005واIﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 و’ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 145-14اIـــ ــﺆرخ ﻓـﻲ  28ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1435اIـ ــﻮاﻓﻖ 28
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2014واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 و’ﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ  154-14اIﺆرخﻓــﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Iـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  452-91اIﺆرخﻓﻲ  9ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1412اIـﻮاﻓﻖ  16ﻧـﻮﻓ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 1991واIـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎIـ ـﻔـ ـﺘـ ـﺸـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ ﻓﻲ ا Iــﺮاﻛ ــﺰ
اﳊﺪودﻳﺔq
 -و’ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اIـﺆرخ

 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319-04اIـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2004اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒـﺎد® إﻋـﺪاد ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 320-04اIـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1425اIـﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2004واIـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﺸـ ـﻔ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺪاﺑـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467-05اIــﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اIــﻮاﻓﻖ  10دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ
ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اIﻨﺘﻮﺟﺎت
اIﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  102-09اIﺆرخﻓﻲ  13رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1430اIﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ 2009
اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد اﻹﺟــﺮاءات اIـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋـﻨــﺪ اﺳـﺘ ـﻴـﺮاد وﺗ ـﺼـﺪﻳـﺮ
اﻷدوﻳﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻄﺮيq
 و ’ﻘـﺘـﻀﻰ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  69-10اIﺆرخﻓﻲ  15ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1431اIـﻮاﻓﻖ  31ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2010اﻟـﺬي
ﻳـﺤــﺪد اﻹﺟـﺮاءات ا Iـﻄـﺒ ـﻘـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ اﺳ ـﺘـﻴــﺮاد وﺗـﺼــﺪﻳـﺮ ﻣـﻮاد
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲq
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔqﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :

ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اIــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992

اIـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اIـﺎدة  5ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن

واIـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ’ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Iــﻮاد ا Iـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو

رﻗﻢ  03-09ا Iـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430ا Iـ ــﻮاﻓﻖ 25

اIﺴﺘﻮردة qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq
 و’ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  363-95اIﺆرخﻓﻲ  18ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم  1416اIﻮاﻓﻖ  11ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ
 1995اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒـﻴﻄﺮي ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﳊ ـﻴــﺔ واIـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﳊـﻴــﻮاﻧـﻴــﺔ أو ا Iـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻵﺗ ـﻴـﺔ ﻣﻦ
أﺻﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي qاIﺘﻤﻢq
 و ’ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Iـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 405-95اIــﺆرخ ﻓﻲ  9رﺟﺐ ﻋــﺎم  1416اIــﻮاﻓﻖ  2دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ
 1995واIـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺒ ــﺎﺗـ ـﻴ ــﺔ ذات
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ qاIﻌﺪل واIﺘﻤﻢq

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واIــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اIــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﺸـــﺮوط واﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـــﺎت اIـﻄـﺒـﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﺎل
اIﻠﻮﺛﺎت اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اIـــﺎدة  : 2ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا ا Iــﺮﺳـ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ ا Iــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
اIﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اIﺮﺳﻮم ’ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اIـﻠﻮث  :ﻫـﻮ ﻛﻞ ﻣـﺎدة ﺗﻀـﺎف ﺑـﻐـﻴـﺮ ﻗـﺼـﺪ ﻓﻲ اﻟـﻐﺬاء
وﻟــﻜﻦ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓــﻴﻪ ﻋــﻠﻰ ﺷ ـﻜـﻞ ﺑـﻘــﺎﻳــﺎ ﻓـﻲ اﻹﻧ ـﺘــﺎج ’ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ
اﻟـﻌﻼﺟـﺎت اIـﻄ ـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اIــﺰروﻋـﺎت وﻋـﻠﻰ اIـﻮاﺷﻲ وﻓــﻲ

ّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
اﻷول
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م
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™ــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒـﻴـﻄـﺮي وﻓﻲ اﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻓـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ

اﳊــﺪ اﻷﻗ ـﺼـﻰ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ  :اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴ ــﺰ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ

وﻓﻲ اﻟـﺘﺤـﻀﻴـﺮ وﻓـﻲ اIﻌـﺎﳉـﺔ وﻓﻲ اﻟﺘـﻮﺿﻴﺐ واﻟـﺘﻐـﻠﻴﻒ

ا Iـﺒ ـﻴـﺪ )ا Iـﻌ ـﺒــﺮ ﻋــﻨﻪ ﺑــﺎIﻎ  /ﻛﻎ( واIــﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻲ أو ﻋــﻠﻰ

وﻓﻲ ﻧـﻘﻞ ﻫـﺬا اﻟـﻐـﺬاء وﺗـﻮزﻳـﻌﻪ أو ﺗـﺨـﺰﻳـﻨﻪ أو ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻠـﻮث

اIـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ أو اﻷﻏ ــﺬﻳـ ــﺔ ا Iــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك

ﺑـ ـﻴــﺌﻲ .وﻻ ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋـ ـﺒــﺎرة اIـ ـﻠــﻮث ﻋ ــﻠﻰ ﺑـ ـﻘ ــﺎﻳــﺎ اﳊـ ـﺸــﺮات
وﺷﻌﺮ اﻟﻘﻮارض وﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
اIﺴﺎﻋـﺪات اﻟﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة أو ﻋـﻨﺼﺮ ﻣﺎديq
ﻣ ــﺎ ﻋــﺪا اﻷﺟـ ـﻬــﺰة أو اﻷدوات اIـ ـﻨــﺰﻟـ ـﻴــﺔ qﻏ ـﻴ ــﺮ ا Iـﺴـ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــﺔ
ﻛﻤﻜـﻮن ﻏﺬاﺋﻲ ﻓﻲ ﺣـﺪ ذاﺗﻬـﺎ qاIﺴﺘـﻌﻤـﻠﺔ ﻓﻲ اIـﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ
أو اIـﻮاد اﶈـﻮﻟـﺔ وﻓﻲ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ وﻣـﻜــﻮﻧـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ ﻫـﺪف
ﺗ ـﻜ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟـﻲ ﺧﻼل ا Iـﻌــﺎﳉــﺔ أو اﻟ ـﺘـ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟــﺘﻲ ¡ــﻜﻦ أن
ﺗــﺆدي إﻟﻰ وﺟــﻮد ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻘ ـﺼــﻮد وﻟ ـﻜــﻨﻪ ﺣ ـﺘــﻤﻲ ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳـﺎ أو
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ اIﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﳊـﻴــﻮاﻧـﺎت ا Iـﻨـﺘـﺠــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ  :اﳊ ـﻴـﻮاﻧـﺎت
اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗـ ــﺮﺑـﻰ أو اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺘﻢ ﺣـ ـ ـﻴ ـ ــﺎزﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺎ أو ﺗ ـ ــﺬﺑﺢ أو ﻳ ـ ــﺘﻢ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮض إﻧﺘﺎج اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ اﻷدوﻳــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ  :ﻛﻞ اIــﻮاد اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ
اﻟـ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ qﺳــﻮاء ﻛــﺎﻧـﺖ ﻣ ـﻜــﻮﻧــﺎت ﻧ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ أو ﺳــﻮاغ أو
ﻧــﻮاﰋ اﻟـﺘـﺤـﻠﻞ وﻛـﺬا ﻣــﻮادﻫـﺎ اﻷﻳـﻀـﺔ اﻟـﺒــﺎﻗـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻷﻏـﺬﻳـﺔ
اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻣﻦ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت اﻟﺘـﻲ § ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺪواء
اﻟﺒﻴﻄﺮي.
ﺑـ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ ا Iــﻮاد اﻟـ ـﺼ ـﻴ ــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻄــﺔ  :ﻛﻞ اIــﻮاد
اﻟـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸـ ـﻴ ـ ـﻄ ــﺔ اIـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺮ ﻋ ـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺎIﻎ  /ﻛﻎ أو
ﺑــﺎ Iـﻴ ـﻜــﺮوﻏــﺮام  /ﻛﻎ qﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟــﻮزن اﻟ ـﻄــﺎزج qﺳـﻮاء
ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣ ــﻮاد ﻧـ ـﺸ ـ ـﻴـ ـﻄ ــﺔ أو ﺳ ــﻮاغ أو ﻧ ــﻮاﰋ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻠﻞ وﻛ ــﺬا
ﻣ ـ ــﻮادﻫـ ــﺎ اﻷﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻗـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻷﻏـ ــﺬﻳ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﺎﲡ ـ ــﺔ ﻣﻦ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت.
اﻟ ـﺒـ ـﻘــﺎﻳــﺎ  :ﺑـ ـﻘ ـﻴــﺔ ا Iــﻮاد اﻟــﺘﻲ ﻟـ ـﻬــﺎ ﺗ ــﺄﺛ ـﻴــﺮ ﺻـ ـﻴــﺪﻻﻧﻲ
وﺳـﻮاغ وﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت ﲢﻮﻳﻠﻬـﺎ وﲢﻠﻠﻬـﺎ وﻣﻮادﻫﺎ اﻷﻳﻀﺔ
وﻛـﺬا اIــﻮاد اﻷﺧــﺮى ا Iـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ ﻣﻦ ا Iـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت اﳊ ـﻴــﻮاﻧ ـﻴـﺔ
واﻟﺘﻲ ¡ﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻳ ــﺎ ا Iـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺪات  :ﻛﻞ ﻣـ ــﺎدة ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪدة ﻣ ــﻮﺟـ ــﻮدة ﻓﻲ
اﻷﻏ ــﺬﻳــﺔ أو ﻓﻲ ا Iــﻮاد اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ أو ا Iـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اIــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ اﳊ ـﻴ ــﻮاﻧ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ــﺎﲡــﺔ ﻋﻦ اﺳ ـﺘـ ـﺨــﺪام ا Iـﺒ ـﻴــﺪات.
وﻳـ ـﺸـ ــﻤﻞ ﻫ ــﺬا ا Iـ ـﺼـ ـﻄـ ـﻠـﺢ ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺎت اIـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺪات ﻣ ــﺜﻞ
ﻣـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺘـﺤـﻮﻳﻞ واﻟـﺘـﻔـﺎﻋﻞ وﻣـﻮاد اﻷﻳﺾ واﻟـﺸـﻮاﺋﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎم.

اﳊ ـ ـﻴ ــﻮاﻧـ ــﺎت وﺗ ــﺆﺳـﺲ اﳊ ــﺪود اﻟ ـ ـﻘـ ـﺼـ ــﻮى ﻟـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﺎ ﻋ ــﻠﻰ
اIـﻌـﻄـﻴــﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎIـﻤـﺎرﺳـﺎت اIـﻌ ـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔﻼﺣـﺔ
واﻷﻏـﺬﻳــﺔ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اIـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ
ﻟـﻠـﺤـﺪود اﻟﻘـﺼـﻮى ﻟـﻠﺒـﻘـﺎﻳـﺎ اIﻄـﺒـﻘـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﺒﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻤﻴﺔ.
اﳊـﺪ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟـﺒـﻘـﺎﻳـﺎ اﻷدوﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﻄـﺮﻳــﺔ  :اﻟـﺘـﺮﻛـﻴــﺰ
اﻷﻗــﺼـﻰ ﻟـﻠـﺒ ـﻘـﺎﻳـــﺎ اﻟـﻨـﺎﲡـــﺔ ﻋﻦ اﺳـﺘـ ـﻌـﻤــﺎل دواء ﺑ ـﻴـﻄــﺮي
)ﻣـﻌـﺒــﺮ ﻋـﻨـﻪ ﺑـﺎIﻎ  /ﻛﻎ أو اIـﻴـﻜـﺮوﻏـﺮام  /ﻛﻎ ﻋـﻠـﻰ أﺳﺎس
اﻟﻮزن اﻟﻄﺎزج( اIﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء.
اIـــﺎدة  : 4ﺗ ـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اIــﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ اIـﻮاد
اﻟـ ـﺘـﻲ ﺗــﺪﺧـﻞ ﻓﻲ ﻣـ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم اIــﺎدة  3أﻋﻼه qﻣ ــﺎ ﻋــﺪا اﻟـ ـﺴـ ـﻤــﻮم
اﳉــﺮﺛــﻮﻣـﻴــﺔ qﻛــﺎﻟــﺴﻢ اﻟ ـﺒ ـﺨــﺼﻲ واﻟــﺴﻢ ا Iـﻌــﻮي ﻟ ـﻠ ـﺠــﺮﺛـﻮم
اﻟ ـﻌ ـﻨ ـﻘــﻮدي واﻟ ـﻜــﺎﺋ ـﻨــﺎت اﺠﻤﻟ ـﻬــﺮﻳــﺔ اﶈــﺪدة ’ــﻮﺟﺐ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
ﺧﺎص.
اIـﺎدة  : 5ﺗـﻌﺘـﺒـﺮ ﻛﻤـﻠﻮﺛـﺎت ﻓﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم ﻫﺬا اIـﺮﺳﻮمq
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ :
 - 1ﺑﻘﺎﻳﺎ اIﺒﻴﺪاتq
 - 2ﺑﻘﺎﻳﺎ اIﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔq
 - 3ﺑ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻷدوﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ أو ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻳـ ــﺎ اIـ ــﻮاد
اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔq
 - 4اﻟ ـﺴـﻤــﻮم اﻟـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ ﻛــﺎﻷﻳﺾ اﻟ ـﺴـﺎم واﻟ ـﺴـﻤـﻮم
اﻟـﻔـﻄــﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻌـﺘـﺒــﺮ وﺟـﻮدﻫـﺎ ﻓﻲ اIــﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ
ﻣﻘﺼﻮدq
 - 5اﻟﺴﻤﻮم اﳉﺮﺛـﻮﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺋـﻨﺎت اIﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻛﺎﶈﺎرات
واﻟﻘﺸﺮﻳﺎتq
 - 6اIـ ـﻠــﻮﺛ ــﺎت اﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻤـ ـﻴــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻷﺧ ــﺮى ﻛــﺎﻟـ ـﻨ ـﻴـ ـﺘــﺮات
واIـﻌــﺎدن اﻟـﺜـﻘـﻴـﻠـﺔ واﻟــﺪﻳـﻮﻛـﺴـ Xوﻣـﺘـﻌــﺪد اﻟـﻜـﻠـﻮرو ﺛـﻨـﺎﺋﻲ
اﻟﻔﻴﻨﻴﻞq...
 - 7اIﻠﻮﺛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋـﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﻌﺔ ﻛـﺎﻟﻨﻜﻠﻮﻳﺪات
اIﺸﻌﺔ.

اﳊـ ــﺪ اﻷﻗـ ــﺼﻰ  Iـ ـﻠـ ــﻮث ﻣـ ــﻮﺟـ ــﻮد ﻓﻲ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮج ﻣـ ــﻮﺟﻪ

اIــ ــﺎدة  : 6ﻳ ـ ـﺠـﺐ أﻻ ﺗـ ــﻮﺿﻊ اIـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ

ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك اﻟـﺒـﺸﺮي أو اﳊـﻴـﻮاﻧﻲ  :ﻫـﻮ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴﺰ اﻷﻗـﺼﻰ

ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻘـﺎﻳﺎ اIﻠﻮﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى

ﻟﻬﺬه اIﺎدة اIﺮﺧﺺ ﺑﻪ ﻟﻬﺬا اIﻨﺘﻮج.

اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 74

16

ﲢــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﺋـﻢ واﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒـ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛــﺎت

اIـﺴﻤﻮح ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ qﺣﺴﺐ اﳊـﺎﻟﺔ qﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟــﻮزﻳــﺮ اIـﻜ ـﻠـﻒ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Iـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ واﻟــﻮزﻳــﺮ اIـﻌــﻨﻲ أو

اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اIـﺎدة ¡ : 7ـﻜﻦ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اIـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ

ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اIﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ qﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﺗـﺘﺠﺎوز ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻫﺬه

اIﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ.

ﲢـﺪد اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﳊـﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟـﻠﺒﻘـﺎﻳﺎ وﻛﺬا ﺷﺮوط

وﻛـﻴﻔﻴـﺎت اﺳﺘـﻌﻤﺎل اIـﺴﺎﻋﺪات اﻟـﺘﻜـﻨﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ ﻓﻲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ

اIـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Iـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ

اIﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻮزﻳﺮ اIﻌﻨﻲ أو اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اIـﺎدة  : 8ﺗ ـﻄــﺒﻖ اﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛـﺎت

اIـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا Iــﺎدﺗــ 6 Xو  7أﻋﻼه qﻋ ــﻠﻰ اﳉ ــﺰء
اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻦ اIﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻌﻨﻴﺔ.

اIـﺎدة  : 9إذا ﻟﻢ ﲢــﺪد اﳊــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ﻓﻲ

اIـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﶈ ــﻮﻟـ ــﺔ و /أو ا Iــﺮﻛـ ـﺒـ ــﺔ qﺗـ ـﻜ ــﻮن اﳊ ــﺪود

اﻟﻘﺼﻮى اIﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اIﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ واIﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ
اIﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اIـ ــﺎدة  : 10ﻻ ¡ ـ ـﻜـﻦ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اIـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـ ـﻴـ ــﺔ

اIﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اIﺎدﺗ 6 Xو  7أﻋﻼه ﻛﻤﻜﻮن ﻏﺬاﺋﻲ.

اIــﺎدة ¡ : 11ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺨ ــﻀﻊ ﺑــﻌﺾ ا Iــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

اIﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ اIﻨﺎﺳﺒﺔ qﻗﺼﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث

ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻬﺎ رﻫﻦ اﻻﺳـﺘﻬﻼك qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺔ اIﻌﺎﳉﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ.

اﻷوّل ﻋﺎم  1436ﻫـ
 3رﺑﻴﻊ اﻷو
 25دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2014م

ﻻ ¡ ـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ـﺨـ ــﺰﻳـﻦ ﻫـ ــﺬه اIـ ــﻮاد ﻣـﻊ اIـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ

اIـ ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ qﺳ ـ ــﻮاء ﻟـﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـﻼك اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮي ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة أو

ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﻜﻮن ﻏﺬاﺋﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.

وﻻ ¡ـﻜﻦ ﻣـﻌــﺎﳉـﺔ اIـﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ

اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت وﺷﺮوط ﺗﻄﺒـﻴﻖ ﻫﺬه اIﺎدة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Iـﻜــﻠﻒ ﺑـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Iـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ واﻟـﻮزﻳــﺮ ا Iـﻌـﻨﻲ أو

اﻟﻮزراء اIﻌﻨﻴ.X

اIﺎدة  : 12ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻀﺮ ﻃـﺮق اIﻌـﺎﳉـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﻮﻋـﻴﺔ

اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج أو ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎ أﺧﺮى ﺿﺎرة.

ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻄ ـ ــﺮق ﻣﻦ اIـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻴﺲ

اﳉــﺰاﺋ ــﺮﻳــﺔ وﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﻤــﺪ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻧـ ـﻌــﺪاﻣ ـﻬــﺎ ﻣـﻦ ا Iـﻘــﺎﻳــﻴﺲ

اIﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اIﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

اIﺎدة  : 13ﻋـﻨﺪ ﻏـﻴﺎب ﺑـﻴﺎن واﺿﺢ ﻳـﺪل ﻋﻠﻰ أن اIﺎدة

اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﻣﻮﺟـﻬﺔ ﻟـﻠﺘـﺤﻮﻳﻞ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺴﺘـﺠﻴﺐ ﻫﺬه

اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﻟ ـﻠ ـﺤــﺪود اﻟ ـﻘ ـﺼــﻮى ﻟ ـﺒ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Iـﻠــﻮﺛــﺎت اﶈــﺪدة ﻓﻲ
اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ.

اﻟــﻤــﺎدة  : 14ﺑـﻐﺾ اﻟـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اIـﺮﺳـﻮمq

ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد أي ﻣﺎدة ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ اIﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ا Iـ ــﺎدة  : 15ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اIـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ¡ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1436اIــﻮاﻓﻖ 15

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014

ﻋﺒﺪ اIﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّخ ﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋــﺎم 1437
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆر
ـﺪدّد ﻗــﻮاﺋﻢ وﻛــﺬا
 r2016ﻳ ـﺤ ـﺪ
r
اHــﻮاﻓﻖ  20ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
اﳊﺪود اﻟـﻘﺼﻮى ﻟـﺒﻘـﺎﻳﺎ اﻷدوﻳﺔ اﻟـﺒﻴﻄـﺮﻳﺔ أو اHﻮاد
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸ ـﻴ ـﻄــﺔ ا Hـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ذات اﻷﺻـﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻲ.
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
 ‡ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪّلr
 و‡ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  12-90اHـﺆرّخﻓﻲ  4ﺟ ــﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧــ ـﻴ ــﺔ ﻋـــﺎم  1410ا Hــﻮاﻓـﻖ أول ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ
ﺳ ــﻨـ ــﺔ  1990اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ــﻴـــ ــﺎت وزﻳـــ ــﺮ اﻟـ ـﻔـﻼﺣــ ــﺔr
اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢr
 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  240-90اHﺆرّخﻓﻲ  13ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺮّم ﻋــ ــﺎم  1411اHـ ــﻮاﻓــﻖ  4ﻏـ ــﺸﺖ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺷـــ ــﺮوط ﺻـ ـﻨ ــﺎﻋــــ ــﺔ اﻷدوﻳــ ــﺔ اﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻄــ ــﺮﻳــ ــﺔ
وﺑﻴﻌﻬـﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻬـﺎr
 و‡ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا Hــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ 123-2000اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  7رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1421اHـ ــﻮاﻓــﻖ  10ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ
ﺳـﻨـﺔ  2000اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺻﻼﺣـﻴـﺎت وزﻳـﺮ اﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟـﺒـﺤـﺮي
واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr
 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠﺎرةr
 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  379-11اHﺆرّخﻓﻲ  25ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  21ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ــﻴـــ ــﺎت وزﻳـــ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺤـــ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ــﻜــ ــﺎن
وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  214-12اHﺆرّخﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧــ ـﻴ ــﺔ ﻋــــﺎم  1433اHــﻮاﻓــﻖ  15ﻣـ ــﺎﻳــــﻮ
ﺳ ــﻨـــﺔ  2012اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل
ا Hـ ـﻀ ـ ــﺎﻓـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ا Hـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيr
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 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  241-14اHﺆرّخﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 و‡ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  366-14اHﺆرّخﻓﻲ  22ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2014
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤـ ـﺪّد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
ا Hـﻠـﻮﺛـــﺎت ا Hـﺴـﻤــــﻮح ﺑــﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـ ـﻴــﺔ rﻻ ﺳـﻴــﻤــﺎ
اHﺎدة  6ﻣﻨـﻪr
 و‡ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخﻓﻲ أول رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ــﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـــﺎم  1433اHــﻮاﻓـﻖ  23ﻓ ــﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ
ﺳـ ـﻨــﺔ  2012واHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ا Hـﺼ ــﺎدﻗــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘـ ـﻘــﻨﻲ
اﳉـ ــﺰاﺋــﺮي اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺧ ــﺼـ ــﺎﺋﺺ وﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت
ﻋـﺮض اHﺴﺘﺤﻀﺮات اHﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻠـﺮﺿـﻊr

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

اHـﺎدة اﻟﺘـﺤﻠـﻴﻠـﻴﺔ  :اHـﺎدة اﻟﻜـﻴـﻤﻴـﺎﺋﻴـﺔ اHـﺒﺤـﻮث ﻋﻨـﻬﺎ
أو اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻴّﻨﺔ.
ـﺎدّةة  : 3ﲢـﺪّد ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ وﻛـﺬا اﳊـﺪود اﻟـﻘ ـﺼـﻮى ﻟـﺒـﻘـﺎﻳـﺎ
اHـﺎد
اﻷدوﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻴـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔ أو ا Hــﻮاد اﻟـ ـﺼـ ـﻴــﺪﻻﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻴـ ـﻄــﺔ
اHـﺴﻤﻮح ﺑـﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻲ
اHﻠﺤﻖ اﻷول اHﺮﻓﻖ ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗ ــﻮﺿﻊ رﻫـﻦ اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼك اHــﻮاد
اHــﺎد
اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ اHـﺸـﺘ ـﻘـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻴــﻮاﻧـﺎت ﻏـﻴــﺮ اHـﺴـﺘـﻬــﺪﻓـﺔ اﻟـﺘﻲ
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑـﻘﺎﻳﺎ ﺗﻜﻮّﻧﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﻠﻮث ﻣﺰدوج ﺣﺘﻤﻲ
ﻟﻠـﻤﻮاد اﻟـﺼﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ اﻟﻨـﺸﻴـﻄﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻨﺘـﻤﻲ إﻟﻰ اﺠﻤﻟـﻤﻮﻋﺔ
اﻟـﻜــﻮﻛـﺴ ـﻴـﺪﻳـﻮ ﺳ ـﺘـﺎﺗـﻴـﻚ و /أو اﻟـﻬـﻴ ـﺴـﺘـﻮﻣــﻮﻧـﻮ ﺳ ـﺘـﺎﺗـﻴﻚr
اﶈﺪدة ﻓﻲ اHـﻠـﺤـﻖ اﻷول واHﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ ﻛـﻤﻀـﺎﻓـﺎت ﻣﺴـﻤﻮح
ﺑـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﻐــﺬاﺋﻲ ﻟـﺒـﻌـﺾ أﺻـﻨــﺎف ﻣﻦ اﳊ ـﻴـﻮاﻧـﺎت

ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ

ﺧـ ــﺎﺻــ ــﺔ اﻟـ ــﺪواﺟﻦ rﻋ ـ ـﻨـ ــﺪﻣـ ــﺎ ﺗ ـ ـﺘ ــﺠــ ــﺎوز اﳊـ ــﺪود اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﻮى

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  6ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اHﺴﻤـﻮح ﺑﻬـﺎ.

اﻟـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ  366-14اHـ ــﺆرّخ ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم 1436
اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳ ـﺴ ـﻤــﺒـــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ  2014واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬــﺪف
ﻫ ــﺬا اﻟـ ــﻘـ ــﺮار إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻗ ــﻮاﺋـﻢ وﻛ ــﺬا اﳊ ــﺪود اﻟ ـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى
ﻟـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎﻳـ ــﺎ اﻷدوﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﻄـ ــﺮﻳــ ــﺔ أو ا Hــﻮاد اﻟ ـ ـﺼـ ـﻴـ ــﺪﻻﻧــ ـﻴ ــﺔ
اﻟـ ـﻨـ ـﺸـ ـﻴ ــﻄــ ــﺔ ا Hـﺴ ــﻤـ ــﻮح ﺑ ــﻬــ ــﺎ ﻓﻲ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـــ ـﻴــﺔ ذات
اﻷﺻــﻞ اﳊﻴـﻮاﻧﻲ.
اHﺎدّةة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‡ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
اﳊـﻴــﻮاﻧــﺎت ﻏـﻴــﺮ ا Hـﺴـﺘ ـﻬــﺪﻓـﺔ  :اﳊ ـﻴــﻮاﻧـﺎت ا Hـﻨـﺘ ـﺠـﺔ
ﻟـﻠـﻤﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗـﺴﻤﺢ ﺑـﺎﺳﺘـﺨـﺪام اHﻮاد اﻟـﻄﺒـﻴﺔ
اHـﻨ ـﺘـﻤـ ـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻣ ـﺠـﻤــﻮﻋـــﺔ اﻟ ـﻜـﻮﻛ ـﺴـﻴــﺪﻳـﻮ ﺳـﺘــﺎﺗـﻴﻚ و /أو
اﻟﻬﻴﺴﺘﻮﻣﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﺗﻴﻚ.
اﻷﻃـ ـﻔ ــﺎل ﺻـ ــﻐــ ــﺎر اﻟ ــﺴـﻦ  :اﻷﻃ ــﻔـ ــﺎل اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ــﻔــ ــﻮق
ﺳـﻨـﻬﻢ ﺳـﻨـﺔ واﺣـﺪة ) 12ﺷـﻬــﺮا( وﻳـﻘــﻞ ﻋـﻦ ﺛﻼث ﺳـﻨــﻮات
) 36ﺷﻬـﺮا(.
ﺣــﺪ اﻟ ـﻜـﺸﻒ  :أﻗﻞ درﺟــﺔ ﻣﻦ اHــﺮﻛّـﺰ ﺗ ـﺘــﻴﺢ إﻣ ـﻜـﺎﻧ ـﻴـﺔ
اﻟـ ـﺘ ـﻌــﺮف ﻋــﻠﻰ اHــﺎدة اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻠ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ rوﺗ ـﻌــﺮف ﻋ ـﻤــﻮﻣــﺎ ﺑ ـﺤ ـﺪّ
اﻟـﺘــﺮﻛـﻴــﺰ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـﻠـﻤــﺎدة اﻟـﺘ ـﺤـﻠ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻋ ـﻴّـﻨــﺔ اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎر
واﻟـﺘﻲ žــﻜﻦ ﻗ ـﻴـﺎﺳ ـﻬـﺎ ﻋــﻠﻰ اﺣـﺘ ـﻤـﺎل أن اHــﺎدة اﻟـﺘ ـﺤـﻠ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ أﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﻴّﻨﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ.
ﺣــﺪ ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ  :اﳊــﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻣﻦ ﺗــﺮﻛ ـﻴــﺰ اHــﺎدة
اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺬي žـﻜﻦ ﻗـﻴـﺎﺳﻪ rوﻳـﻌـﺮّف ﻋـﻤـﻮﻣـﺎ ﺑـﺄﻧـﻪ اﳊﺪ
اﻷدﻧﻰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اHﺎدة اﻟـﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋـﻴّﻨﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺬي
žـﻜﻦ ﲢــﺪﻳـﺪه ﺑـﺎﻹﺣـﻜــﺎم واﻟــﺪﻗـــﺔ اHـﻘـﺒـﻮﻟــ) Yاﻟـﺘـﻜــﺮارﻳـﺔ(
ﻓﻲ ﻇـﻞ اﻟﻈﺮوف اHﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر.

ﲢ ـﺪّد ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ وﻛــﺬا اﳊ ــﺪود اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻟـ ـﺒ ـﻘ ــﺎﻳــﺎ اHــﻮاد
اﻟ ـﺼـ ـﻴ ــﺪﻻﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﺸـ ـﻴـ ـﻄــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨـ ـﺘ ـﻤـﻲ إﻟﻰ ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋــﺔ
اﻟـﻜــﻮﻛ ـﺴـﻴــﺪﻳـﻮ ﺳ ـﺘــﺎﺗـﻴﻚ و /أو اﻟ ـﻬ ـﻴـﺴ ـﺘـﻮﻣــﻮﻧــﻮ ﺳـﺘــﺎﺗـﻴﻚ
اHـﺴـﻤـﻮح ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﺸـﺘـﻘـﺔ ﻣﻦ اﳊـﻴـﻮاﻧﺎت
ﻏـﻴــــﺮ اHـﺴ ـﺘـﻬــﺪﻓــــﺔ ﻓـﻲ اHـﻠــﺤــﻖ اﻟـﺜــــﺎﻧﻲ اHــﺮﻓــﻖ ﺑـﺄﺻــﻞ
ﻫـﺬا اﻟﻘــﺮار.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﲢ ـﺪّد ﻗــﺎﺋ ـﻤــﺔ اﻷدوﻳ ــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳــﺔ أو اHــﻮاد
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻴـﻄــﺔ ا Hـﻤ ـﻨــﻮع اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد
اﻟـﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊـﻴـﻮاﻧﻲ ﻓﻲ اHﻠـﺤﻖ اﻟـﺜـﺎﻟﺚ اHﺮﻓﻖ
ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ــﻮﺿﻊ اHـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ذات
اHـ ــﺎد
اﻷﺻــﻞ اﳊ ـﻴـﻮاﻧـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﲢـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ اHــﻮاد اﶈـﺪدة
ﻓﻲ اHـ ـﻠــﺤﻖ اﻟــﺜــــﺎﻟـﺚ وﻛــــﺬا اHــﻮاد اﻷﺧــــﺮى ﻏـ ـﻴــﺮ اﶈــــﺪدة
ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اHﻠﺤﻖ اﻷول rرﻫﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗــﺄﺧــﺬ ﺑـﻌــ Yاﻻﻋـﺘ ـﺒـﺎر ﺣــﺪود اﻟ ـﻜـﺸﻒ ﻟ ـﻬـﺬه
اﻟـ ـﺒ ـﻘ ــﺎﻳــﺎ rاHـ ـﺒ ـﻴّ ــﻨـ ــﺔ ﻟــﻐـ ــﺮض اHــﺮاﻗ ــﺒـــﺔ rاﻟـ ـﺘــﺮﻛــ ـﻴــﺰ اﻷدﻧﻰ
ﻟﻠﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟـﺘﻲ žﻜﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻨـﺎﻫﺞ اﻟﺘﺤﻠـﻴﻞ اﶈــﺪدة
ﻓﻲ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ rوﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮدﻫﺎ rﻳـﺮﺟﻊ
إﻟﻰ اHﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.
اHﺎدّةة ž : 7ﻨﻊ اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻷدوﻳـﺔ اﻟـﺒﻴـﻄﺮﻳـﺔ أو اHﻮاد
اHﺎد
اﻟ ـﺼ ـﻴــﺪﻻﻧــ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻨ ـﺸ ـﻴـﻄــــﺔ اﶈــــﺪدة ﻓﻲ ا Hـﻠــﺤﻖ اﻟــﺜــــﺎﻟﺚr
وﻛــﺬا اHـﻮاد اﻷﺧـﺮى ﻏـﻴـﺮ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋـﻤــﺔ اHـﻠﺤﻖ اﻷولr
ﻟﻠﺤﻴـﻮاﻧـﺎت.

 27ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 68

ـﺎدّةة  : 8ﻻ ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ ﺑ ــﻮﺟ ــﻮد ﺑ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ اﻷدوﻳ ــﺔ أو اHــﻮاد
اHــﺎد
اﻟـﺼﻴـﺪﻻﻧﻴـﺔ اﻟﻨـﺸـﻴﻄـﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ اHﻌـﺒﺄة ﻣـﺴﺒـﻘﺎ
واHﻮﺟﻬﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.
ـﺎدةّة  : 9ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّžﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  15رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم  1437اHـﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2016
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﻠﻐﻮم

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن
وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 19رﺟﺐ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 16أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

3

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ
ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  140 - 17ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  14رﺟﺐ ﻋــﺎم
 q2017ﻳــﺤـــﺪد ﺷـــﺮوط
q
 1438اHـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ
اﻟ ـﻨـﻈــﺎﻓـــﺔ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓـﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤـﻴــﺔ أﺛ ـﻨــﺎء ﻋـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ وﺿﻊ
اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4-99و143)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 وŽـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  53-91اHـﺆرخﻓﻲ  8ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1991
واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤﻴـﺔ اHـﻄﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ ﻋﺮض
اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq
 وŽـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  82-04اHـﺆرخﻓﻲ  26ﻣﺤﺮم ﻋﺎم  1425اHﻮاﻓﻖ  18ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2004اﻟﺬي
ﻳـﺤﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﻨﺢ اﻻﻋﺘـﻤﺎد اﻟـﺼﺤﻲ ﻟـﻠﻤـﻨﺸﺂت
اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗـﺒﻂ ﻧﺸﺎﻃـﻬﺎ ﺑـﺎﳊﻴﻮاﻧـﺎت واHﻨﺘـﻮﺟﺎت اﳊﻴـﻮاﻧﻴﺔ
وذات اHﺼﺪر اﳊﻴﻮاﻧﻲ وﻛﺬا ﻧﻘﻠﻬﺎ qاHﺘﻤﻢq
 -وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  189-04اHﺆرخ

 -و Žـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﻓﻲ  19ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988

 2004اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺗـﺪاﺑﻴـﺮ ﺣـﻔﻆ اﻟﺼـﺤﺔ واﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ اHـﻄﺒـﻘﺔ

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞq

ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﺗﺮﺑﻴﺔ اHﺎﺋﻴﺎتq

 و Žـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  01-99اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 19رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم  1419اHﻮاﻓﻖ  6ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  1999اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺪﻗﺔq
 و Žـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  19-01اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم  1422ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  12دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ 2001
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎq
 و Žـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ qاHـﻌـﺪل qﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة 6
ﻣﻨﻪq
 و Žـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  10-11اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20رﺟﺐ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2011وا Hـﺘ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔq
 وŽﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  118-05اHـﺆرخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 وŽﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125 -15اHﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ qاHﻌﺪلq
 وŽـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اHـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq

 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  319-04اHﺆرخﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣ ـ ـﺒ ــﺎد šإﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  125-11اHﺆرخﻓﻲ  17رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم  1432اHــﻮاﻓﻖ  22ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ
 2011واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اHﻴﺎه اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيq
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  214-12اHﺆرخﻓﻲ  23ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرخﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚq

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  366-14اHﺆرخﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2014
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اHﻠﻮﺛﺎت اHﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 وŽـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  172-15اHﺆرخﻓﻲ  8رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  25ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2015
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﳋﺼﺎﺋﺺ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻬـﺪف وﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  6ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  03 - 09ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  q2009ا Hـﻌــﺪل وا Hــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه qﻳـ ـﻬــﺪف ﻫــﺬا
اHـﺮﺳﻮم إﻟـﻰ ﲢﺪﻳـﺪ ﺷـﺮوط اﻟﻨـﻈـﺎﻓـﺔ واﻟﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤـﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
اHﺎدّةة  : 2دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟـﺘﻨﻈـﻴﻤﻴـﺔ اHﻌﻤﻮل
اHﺎد
ﺑـ ـﻬ ــﺎ qﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ــﺮاﺣﻞ وﺿﻊ
اHـﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘﻬـﻼك qوﺗـﺸـﻤﻞ اﻹﻧـﺘـﺎج واﻻﺳـﺘـﻴﺮاد
واﻟ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨ ــﻴﻊ واHـ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳﻞ واﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ واﻟـ ـﻨــﻘﻞ
واﻟ ـﺘــﻮزﻳﻊ ﺑــﺎﳉ ـﻤ ـﻠــﺔ وﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ ﻣﻦ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻷوﻟﻲ إﻟﻰ
ﻏﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺎرﻳﻒ
اHﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم Žﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 -ﺷﺮوط وﺿﻊ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :اﻟـﻘﻮاﻋﺪ

اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ اﺣـﺘـﺮاﻣـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ واﻟـﻨـﻈـﺎﻓﺔ

اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 -ﻧﻈـﺎﻓـﺔ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ  :وﺗـﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻـﻠﺐ اﻟﻨﺺ

"ﻧ ـ ـﻈ ــﺎﻓـ ــﺔ" qﻫــﻲ اﻹﺟــ ــﺮاءات واﻟ ــﺸـــ ــﺮوط اﻟﻼزﻣـ ــﺔ ﻗ ــﺼـ ــﺪ

اﻟ ـﺘـﺤــﻜﻢ ﻓــﻲ اﻷﺧـﻄــﺎر وﺿ ـﻤـﺎن ﻃــﺎﺑﻊ ﻧـﻈــﻴﻒ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك

اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﺪد ﻟﻬﺎq

 -ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮ  :ﻛﻞ ﻋ ـ ــﺎﻣﻞ ﺑـ ـ ـﻴـ ــﻮﻟ ـ ــﻮﺟﻲ أو ﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺎﺋﻲ أو

ﻓ ـﻴـﺰﻳــﺎﺋﻲ ﻣــﻮﺟــﻮد ﻓﻲ اHــﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴــﺔ Ÿــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻟﻪ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔq

 -ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻃ ــﺮ  :داﻟـ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ اﺣـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺎﻻت ﺗـ ــﺄﺛـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ـ ـﻀ ــﺮ

ﺑـﺎﻟ ـﺼـﺤــﺔ وﺣــﺪﺗﻪ ﻧـﺘ ـﻴـﺠــﺔ وﺟــﻮد ﺧـﻄــﺮ )أﺧـﻄــﺎر( ﻓﻲ ﻣـﺎدة
ﻏﺬاﺋﻴﺔq
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 اﻟ ـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ  :ﺿـﻤـﺎن أنﺗـ ـﻜــﻮن ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ذات ﺟ ــﻮدة ﻣـ ـﻘ ـﺒ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك
اﻟﺒﺸﺮي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪq
 أﻣﻦ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ  :ﺿ ـ ـﻤـ ــﺎن أن ﺗ ـ ـﻜـ ــﻮن ا Hــﻮاداﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﺑﻼ ﺧ ـﻄ ــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ ﻋ ـﻨ ــﺪ إﻋــﺪادﻫــﺎ و/أو
اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪq
 اﻟـ ـﺘـ ـﻠ ــﻮﻳﺚ  :إدﺧ ــﺎل أو وﺟ ــﻮد أي ﻣ ـ ـﻠ ــﻮث ﻓﻲ ا Hــﺎدةاﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻓﻲ اﶈﻴﻂ ﺣﻴﺚ  ¢ﲢﻀﻴﺮﻫﺎq
 اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﻴﻒ  :إزاﻟـ ــﺔ اﻷوﺳ ـ ــﺎخ وﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔواﻟـ ـﻘـ ــﺎذورات واﻟ ــﺪﻫ ــﻮن وﻛـﻞ ﻣ ــﺎدة أﺧ ــﺮى ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ــﺮﻏ ــﻮب
ﻓﻴﻬﺎq
 اﻟﺘـﻄﻬﻴﺮ  :ﺧـﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻜـﺎﺋﻨﺎت اﻟـﺪﻗﻴﻘـﺔ اHﻮﺟﻮدةﻓـﻲ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺔ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ ﻋـ ــﻮاﻣـﻞ ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ﻃـ ــﺮق
ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴـﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 ا Hـﻨـﺸــﺂت )اﶈﻼت وﻣ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺎﺗ ـﻬـﺎ(  :ﻛﻞ وﺣــﺪة أو ﻛﻞﻣـ ـﻨـ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻳ ــﺘﻢ ﻓـ ـﻴـ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ وﻛــﺬا
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﻔﺲ اHﺘﺪﺧﻞq
 ﻧـ ـﻈــﺎم ﲢـ ـﻠــﻴﻞ اﻷﺧـ ـﻄــﺎر وﻧـ ـﻘــﺎط ا Hــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﳊــﺮﺟــﺔ) : (HACCPﻣـﺠـﻤـﻮع اﻷﻋـﻤـﺎل واﻹﺟـﺮاءات اHـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺘﻲ
(
ﺗـﻮﺿﻊ ﻋــﻠﻰ ﻣـﺴ ـﺘـﻮى ا Hـﻨـﺸــﺂت ﻟـﺘ ـﻘـﻴــﻴﻢ اﻷﺧـﻄــﺎر وﲢـﺪﻳـﺪ
اﻟﻨـﻘﺎط اﳊـﺮﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻬﺪد اﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤﻴـﺔ وأﻣﻦ اHﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎq
 ا Hـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣـﻮن ا Hـﻜ ـﻠـﻔــﻮن ﺑ ـﺘـﺪاول اHــﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ)ا Hـﺘــﺪاوﻟـﻮن(  :ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳ ـﺘــﺪاول ﺑـﺸــﻜﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮ اHـﻮاد
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻌ ـﺒــﺄة أو ﻏ ـﻴــﺮ ا Hـﻌ ـﺒــﺄة وا Hـﻌــﺪات واﻷواﻧﻲ أو
اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﻫﺬه اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 اﻹﻧـﺘـﺎج اﻷوﻟﻲ  :ﻣـﺮاﺣﻞ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲﺗـ ـﺸ ــﻤﻞ ﻋ ــﻠﻰ اﳋـ ـﺼ ــﻮص qﺟ ــﻤﻊ اﶈـ ـﺼ ــﻮل واﻟ ــﺬﺑﺢ واﳊ ــﻠﺐ
وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺒﺮيq
 ا Hـﻨـﺘـﻮج اﻷوﻟﻲ  :ا Hـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻨــﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﻹﻧـﺘـﺎجاﻷوﻟﻲ Žﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨـﺘـﻮﺟﺎت اﻟـﺘـﺮﺑﺔ وﺗـﺮﺑـﻴﺔ اﳊـﻴـﻮاﻧﺎت
واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮيq
 اﻟـﺘﻮﺿﻴﺐ  :ﻋﻤـﻠﻴـﺔ وﺿﻊ ﻣﺎدة ﻏـﺬاﺋﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻐـﻠﻴﻒأو ﺣﺎو ﻳﻼﻣﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اHﺎدة اHﻌﻨﻴﺔq
 ﺣــﺎوﻳـﺔ ﻣـﺤ ـﻜـﻤـﺔ اﻹﻏﻼق  :ﺣــﺎوﻳـﺔ ﻣ ـﺼـﻤـﻤــﺔ ﻟـﻐـﺮضﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﺟﺰ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺧﻄﺎرq
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

 اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﻮﻳﻞ  :ﻛـﻞ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ــﺆدي إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻫ ــﺎمﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮج اﻷوﻟـﻲ Žـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﺨـ ــ Xواﻟ ـ ـﺘـ ــﺪﺧ ــX

اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻲ

واﻟـﺘﻤـﻠﻴﺢ واﻹﻧـﻀﺎج واﻟـﺘﺠـﻔﻴﻒ واﻟـﺘﺨـﻠﻴﻞ واﻻﺳـﺘﺨﺮاج
واﻟﺒﺜﻖ أو اﳉﻤﻊ ﺑ Xﻫﺬه اﻟﻄﺮقq

5

ـﺎدّةة  : 6ﺗـ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻔ ــﺼﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻹﻧـ ـﺘــﺎج
اHــﺎد

اﻷوﻟﻲ وﻋـﻠﻰ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺎت اHـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﻋـﻠﻰ اﳋـﺼـﻮص ﺑـﺎﻟـﻨـﻘﻞ

 -ﻣﻨﺘـﻮﺟﺎت ﺧﺎم ﻏﻴـﺮ ﻣﺤﻮﻟﺔ  :اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ

واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.

ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮض ﻷي ﲢـﻮﻳﻞ وﺗﺸﻤﻞ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﳋﺎم اﺠﻤﻟﺰأة أو

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜــﻮن اHـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ ﻣـﺤ ـﻤـﻴـﺔ ﻣﻦ

اHـﻔﺼـﻮﻟﺔ أو اHـﻘﻄـﻌﺔ إﻟﻰ ﺷـﺮاﺋﺢ أو اHﻘـﺴﻤـﺔ أو اHﻨـﺰوﻋﺔ
اﻟـﻌـﻈﻢ أو اHـﻔـﺮوﻣﺔ أو اﺠﻤﻟـﺮدة أو اHـﻄـﺤـﻮﻧﺔ أو اHـﻘـﻄـﻌﺔ أو

ﻛﻞ ﺗ ـﻠـﻮﻳﺚ ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋـﺎة ﻛﻞ ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ ﲢـﻮﻳـﻞ ﻗـﺪ ﺗـﺘ ـﻌـﺮض ﻟﻪ
ﻻﺣﻘﺎ.

ا Hـﻨـﻈـﻔــﺔ أو اHـﻘ ـﻠـﻤـﺔ أو ا Hـﻘـﺸــﺮة أو اHـﺮﺣـﻴــﺔ أو اHـﺒـﺮدة أو
اﺠﻤﻟﻤﺪة أو اﺠﻤﻟﻤﺪة ﲡﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ أو اHﺬاﺑﺔ اﳉﻠﻴﺪq
 ﻣـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت ﻣ ـﺤـﻮﻟـﺔ  :اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﻨـﺎﲡـﺔ ﻋﻦﲢــﻮﻳﻞ ا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ـﺘ ـﻬــﺎ اﳋــﺎم .وŸــﻜﻦ أن ﲢ ـﺘـﻮي
ﻫﺬه اHـﻨﺘـﻮﺟﺎت ﻋـﻠﻰ ﻣﻮاد ﺿـﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ ﺗـﺼﻨـﻴﻌـﻬﺎ
أو ﻷﺟﻞ إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ‹ﻴّﺰات ﺧﺼﻮﺻﻴﺔq
 اﶈﻼت ا Hــﺆﻗ ـﺘــﺔ أو اHـ ـﺘ ـﻨـ ـﻘــﻠـــﺔ  :ﺗـ ـﻌ ـﺘ ــﺒــــﺮ ﻛ ــﺄﻣــﺎﻛﻦﺗــﻤــــﺎرس ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎت ﲡــﺎرﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــــﺎرة أو ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ
ﻣ ـﺘ ـﻨـﻘ ـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳـﻮاق أو ﻓﻲ ا Hـﻌــﺎرض أو أي ﻓـﻀــﺎء آﺧـﺮ
ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘ ــﺪﺧ ـﻠــ Xﻓـﻲ اﻹﻧ ـﺘــﺎج اﻷوﻟﻲ
اHــﺎد

اﻟ ـﺴـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﺣـﺘــﺮام اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻴـﺔ

اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﺎ واHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄـﺎر اﻟـﺘﻲ Ÿـﻜﻦ

أن ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وأﻣــﻨﻪ وﻻﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ

ﻣﻨﻬﺎ qاﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ :

 -ﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ــﻨﺐ ﻛﻞ ﺗ ـ ـﻠ ــﻮﻳﺚ ﻗـ ــﺎدم ﻣﻦ اﻟـ ـﻬـ ــﻮاء واﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ــﺔ

واHـ ـ ــﺎء واﳊ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮات واﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮارض وأﻏـ ـ ــﺬﻳـ ـ ــﺔ اﳊ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮاﻧ ـ ــﺎت

واﻷﺳـﻤــﺪة واﻷدوﻳـﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﻄــﺮﻳـﺔ وﻣـﻮاد اﻟ ـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻨـﺒــﺎﺗـﻴـﺔ

واHﺒـﻴـﺪات وﻛـﺬا اﻟﺘـﺨـﺰﻳﻦ وﻣـﻌـﺎﻣﻠـﺔ اﻟـﻨـﻔﺎﻳـﺎت واﻟـﺘـﺨﻠﺺ

ﻣﻨﻬﺎq

 -اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟـﺼـﺤـﺔ وﻛـﺬا اﶈـﺎﻓـﻈــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺒـﺎﺗــﺎت

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
ـﺎدّةة  : 4ﻳ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﻠﻰ ا Hـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻛـﻞ اHـ ـ ـ ــﺮاﺣﻞ
اHـ ـ ـ ــﺎد
اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة  2أﻋﻼه qأن ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﺣ ـﺘـﺮام اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﻨ ـﻈـﺎﻓـﺔ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬاا Hــﺮﺳ ــﻮم واHـ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ اHـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq
 أن ﺗ ـﻜـﻮن اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣـﺤ ـﻤـﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻣـﺼـﺪرﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻠ ــﻮﻳﺚ أو اﻹﺗﻼف اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑﻞ أن ﻳـ ـﺠـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺻ ــﺎﳊ ــﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
اHﺎدةّة  : 5ﺑﺎﺳـﺘﺜـﻨﺎء ﻣـﺮﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج اﻷوﻟﻲ qﻳﺠﺐ أن
اHﺎد
ﺗ ـﻄـﺒﻖ ﻛﻞ اHـﻨـﺸــﺂت اHـﻌـﺮﻓـﺔ ﻓﻲ اHـﺎدة  3أﻋﻼه qاﻹﺟـﺮاءات
ﻷﺟﻞ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ وأﻣﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ
اHـﺒﻨـﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺒﺎد šﻧـﻈﺎم ﲢـﻠﻴﻞ اﻷﺧـﻄﺎر وﻧـﻘﺎط اHـﺮاﻗﺒﺔ
اﳊﺮﺟﺔ ).(HACCP
ﲢـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻧ ـ ـﻈـ ــﺎم ﲢـ ـﻠـ ــﻴﻞ
اﻷﺧﻄﺎر وﻧـﻘﺎط اHﺮاﻗـﺒﺔ اﳊﺮﺟﺔ ) (HACCPوﻛﺬا اHـﻨﺸﺂت
اHﻌﻨﻴﺔ Žﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.X

اﻟـ ـﺘـﻲ  Ÿــﻜـﻦ أن ﺗـ ـﺘ ـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻓــــﻲ ﺗ ــﺄﺛـ ـﻴ ــﺮات ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

اﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ Žــﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﺑــﺮاﻣـﺞ رﺻــﺪ وﻣ ــﺮاﻗ ـﺒ ــﺔ اﻷﻣــﺮاض
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻣﺼﺎدر ﻫﺬه اﻷﻣﺮاضq

 اHﺘﺨﺬة ﻗﺼﺪ ﲡﻨﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺑﺮازي أو ﻏﻴﺮهqH -ـﻌﺎﳉـﺔ اﻟﻨـﻔﺎﻳـﺎت وﺗﺨـﺰﻳﻦ اHﻮاد اﻟـﻀﺎرة ﺑـﻄﺮﻳـﻘﺔ

ﻣﻼﺋﻤﺔ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات واHـ ـﻌ ــﺪات

واﶈﻼت اﻟـﻼزﻣﺔ ﻟـﻌـﻤـﻠﻴـﺎت ﺟـﻤﻊ اHـﻮاد اﻷوﻟـﻴﺔ أوإﻧـﺘـﺎﺟـﻬﺎ

أو ﲢ ـﻀـ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ أو ﻣ ـﻌ ــﺎﳉ ـﺘـ ـﻬــﺎ أو ﺗ ــﻮﺿ ـﻴـ ـﺒ ـﻬ ــﺎ أو ﻧ ـﻘـ ـﻠ ـﻬــﺎ أو

ﺗ ـﺨـﺰﻳ ـﻨـﻬـﺎ ﻣ ـﻬـﻴــﺄة وﻣـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻼﺋـﻤـﺔ و ﺑ ـﺼـﻔـﺔ
ﲡﻨﺐ ﻛﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺒﺆرة ﺗﻠﻮﻳﺚ.

وﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﻜ ــﻮﻧــﺔ أو ﻣـ ـﻐـ ـﻠـ ـﻔــﺔ  Žــﻮاد ﻣ ــﺎﻧـ ـﻌــﺔ

ﻟـﻠـﺘـﺴـﺮب وﻣـﻠـﺴـﺎء وﻣـﻀـﺎدة ﻟـﻠـﺘـﻌـﻔﻦ وﻣـﻘـﺎوﻣـﺔ ﻟـﻠـﺼـﺪﻣﺎت

واﻟﺘﺂﻛﻞ.

وﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺨـﻀﻊ ﻟ ـﺘـﻨـﻈــﻴﻒ ﺷـﺎﻣﻞ وﺻ ـﻴـﺎﻧـﺔ ﺳ ـﻬـﻠـﺔ

وﻣﺮﺿﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ـﺎدّةة  : 10ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻔــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻨ ـﺸـﺂت
اHـﺎد

وﲡـﻬﻴـﺰات ﺗـﺼﻨـﻴﻊ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ وﲢﻮﻳـﻠﻬـﺎ وﺗﻮﺿـﻴﺒـﻬﺎ
وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
ﻣﻮﻗﻊ اHﻨﺸﺂت
ا Hـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 11زﻳـ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
واﻟﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴﺔ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﺠﻤﻟﺎل qﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﺎم
ﻣﻮاﻗﻊ اHﻨﺸﺂت اHﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اHﺎدة  3أﻋﻼه qﻓﻲ اHﻨﺎﻃﻖ :
 اHـ ـﻠ ــﻮﺛـ ــﺔ وذات اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﻮﻟ ــﺪةHﺼﺎدر ﻣـﺤﺘـﻤﻠﺔ ﻟـﻠﺘـﻠﻮﻳﺚ واﻟﺘﻲ ﺗـﺸﻜﻞ ﺧـﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 ا Hـﻌـﺮﺿـﺔ ﻟـﻠـﻔ ـﻴـﻀـﺎﻧـﺎت إﻻ إذا وﺿـﻌـﺖ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﺟـﻬـﺰةأﻣﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔq
 اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻷن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣ ـﻌ ــﺮﺿــﺔ ﻟــﻶﻓ ــﺎت واﻟ ـﻘــﻮارضواﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻀﺎرة اﻷﺧﺮىq
 ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺰن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ اHﻨﺸﺂت وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﺎ
ـﺎدّةة  : 12ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺼـﻤﻢ اHـﻨـﺸـﺂت وﺗـﻬـﻴـﺄ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘﺔ
اHـﺎد
ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘـﻄـﺒـﻴﻖ اﻟ ـﻄـﺮق اﳊـﺴـﻨــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ واﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ ﻣﻦ
ﺗﻠﻮﻳﺚ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن اﶈﻼت وﻣـﻠـﺤ ـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘﻲ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 ذات أﺑﻌـﺎد ﻛـﺎﻓﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨﻈـﺮ إﻟﻰ ﻃـﺒـﻴﻌـﺔ اﺳـﺘـﻌﻤـﺎﻟـﻬﺎواHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ـ ــﺪﻣ ـ ــ Xاﻟﻼزﻣ ـ ــ Xواﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ــﺰات واHـ ـ ـﻌـ ــﺪات
اHﺴﺘﺨﺪﻣﺔq
 ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ﻓ ـﻀــﺎءات ﻣـﻨ ـﻔ ـﺼ ـﻠــﺔ ﻟ ـﺘ ـﺨـﺰﻳـﻦ اHـﻮاداﻷوﻟﻴﺔ واHﻮاد اﶈﻮﻟﺔq
 ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﺘــﺄﻣــ Xﺿ ـﻤـﺎنﻛ ــﺎف ﺿــﺪ اﺳـ ـﺘ ـﻘــﺮار اﳊـ ـﺸــﺮات واﻟـ ـﻘــﻮارض واﳊـ ـﻴــﻮاﻧــﺎت
اﻷﺧـﺮى واHﻠـﻮﺛﺎت اﳋـﺎرﺟﻴـﺔ qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘـﺴﺒﺐ ﻓـﻴﻬﺎ
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻮﻳﺔ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ودﺧﻮل اﻟﻐﺒﺎرq
 ﻣﻨﻔﺼـﻠﺔ وﻻ ﺗﺘﺼﻞ ﻣﺒـﺎﺷﺮة ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ ﺣﻔﻆ اHﻼﺑﺲوﺑﺎHﺮاﺣﻴﺾ أو ﺑﺪورات اHﻴﺎهq
 ﻣ ـﻬـ ـﻴ ــﺄة ﺑ ـﺸ ــﻜﻞ  Ÿــﻨﻊ وﻟ ــﻮج اﳊـ ـﻴــﻮاﻧ ــﺎت إﻟﻰ داﺧﻞاHﻨﺸﺂت.
اHﺎد
اHﺎدةّة  : 14ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﶈﻼت وﻣـﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑ Xﻣﻨﺎﻃﻖ أو أﻗﺴﺎم :
 اﺳـﺘﻼم اHﻮاد اﻷوﻟﻴـﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨـﻬﺎ وﻣﻨـﺎﻃﻖ ﲢﻀﻴﺮاHﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﻮﺿﻴﺒﻪq
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 -ﺻــﻨﻊ اHـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻼﺳـﺘــﻬﻼك وﺗـﺨـﺰﻳ ـﻨـﻬـﺎ

واHﻨﺎﻃﻖ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 -اﻟ ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ﻣﻊ اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺴـﺎﺧ ـﻨـﺔ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴـﺒـﺔ

إﻟﻰ اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒــﺎردة ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜ ـﻨـﺎء ﺣــﺎﻟـﺔ اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل
اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 15ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن أﻏ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻷرﺿ ـﻴــﺔ وأﺳـﻄﺢ
اHـﺎد

اﳉـﺪران ﻣ ـﺼــﺎﻧـﺔ ﺟ ـﻴـﺪا وﺳ ـﻬ ـﻠـﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻒ وﻋ ـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟـﺔ

ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ وﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب وﻏﻴﺮ

ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻼﻣـﺘـﺼﺎص وﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـﻐـﺴﻞ وﻏﻴـﺮ ﺳﺎﻣـﺔ .وﻳﺠﺐ أن
ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اHﺘﻄﻠﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -أن ﺗـ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷرﺿ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺄة ﺑ ـ ـﻄ ـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺴـ ــﻤﺢ

ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اHﺘﺪﻓﻘﺔq

 -أن ﺗ ـﺘـﻮﻓــﺮ اﳉــﺪران واﻟ ـﻔـﻮاﺻـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻄـﺢ أﻣـﻠﺲ

ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻮ ﻣﻼﺋﻢ qﺑﺎﻟـﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ

ﻫﺬه اﶈﻼت.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 16ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن أﺳـﻄﺢ اﻟـﻌـﻤﻞ Žـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

أﺳـﻄﺢ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات ﻓﻲ اHـﻨـﺎﻃﻖ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺘﻌـﺎﻣﻞ

ﻣﻊ اHــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻧــﺔ ﺟـ ـﻴ ــﺪا وﺳ ـﻬـ ـﻠ ــﺔ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈــﻴﻒ

واﻟـﺘـﻄـﻬ ـﻴـﺮ .وﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﺼ ـﻨـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻣــﻮاد ﻣـﻠـﺴـﺎء
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻐﺴﻞ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﺂﻛﻞ وﻏﻴﺮ ﺳﺎﻣﺔ.

اHﺎدّةة  : 17ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن اﻷﺳﻘﻒ وأﺷـﺒﺎه اﻷﺳﻘﻒ
اHﺎد

وﻛ ــﺬا اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات اﻷﺧــﺮى ا Hـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺼ ـﻤ ـﻤــﺔ وﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻌــﺔ

ﺑـﻄـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑـﺈﺑـﻘــﺎﺋـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻧـﻈــﺎﻓـﺔ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ داﺋـﻤـﺔ

وŽـﻨـﻊ اﻟـﻘــﺎذورات وﺑ ـﺘ ـﻘ ـﻠــﻴﺺ ﺗــﺮاﻛﻢ وﻇ ـﻬـﻮر اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻔ ـﻨـﺎت

ﻏ ـﻴــﺮ اHــﺮﻏــﻮب ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ وﻛــﺬا ﺳ ـﻘــﻮط اﳉــﺰﻳـﺌــﺎت ﻋ ـﻠـﻰ اHـﻮاد

اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ أو ﻋ ــﻠﻰ اﻷﺳـ ـﻄـﺢ اﻟ ــﺘﻲ  Ÿــﻜﻦ أن ﺗﻼﻣـﺲ اHــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 18ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻨـﻮاﻓـﺬ واHـﻨـﺎﻓـﺬ اﻷﺧـﺮى
اHـﺎد

اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴﻤـﺢ ﺑﺎﻻﺗـﺼـﺎل ﺑﺎﶈـﻴﻂ اﳋـﺎرﺟﻲ ﻣﺠـﻬـﺰة ﺑﺴـﺘـﺎﺋﺮ

واﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺸﺮات وﺳـﻬﻠﺔ اﻟﻨﺰع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻨﻈﻴﻔﻬﺎ .وإذا

ﻛﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻳﺆدي ﻟﻠﺘﻠﻮﻳﺚ qﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺧﻼل ﲢﻀﻴﺮ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻷﺑـ ــﻮاب ﻣـ ـﻐـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ  Žــﻮاد
اHــﺎد

ﻣـﻠﺴـﺎء وﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑـﻠﺔ ﻟﻼﻣـﺘـﺼـﺎص وﺳـﻬـﻠﺔ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻒ وﻋـﻨﺪ

اﳊـﺎﺟـﺔ ﺳـﻬ ـﻠـﺔ اﻟـﺘ ـﻄـﻬـﻴـﺮ .وﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺒـﻘـﻰ دوﻣـﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ.

اHﺎدةّة  : 20ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ Xﻓﻲ اﶈﻼت
اHﺎد

ﻣـﺮاﻓﻖ ﺻ ـﺤـﻴــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟـﻌـﺪد وأن ﺗ ـﺸـﺘــﻤﻞ ﻋـﻠﻰ

ﻣﻐـﺎﺳﻞ وﺣـﺠﺮات ﳊـﻔﻆ اHﻼﺑﺲ وﻣﺮاﺣـﻴﺾ ﻣﺰودة ﺑـﺎHﺎءq

ﻟـ ـﻬ ــﺎ إﻧ ــﺎرة وﺗـ ـﻬ ــﻮﻳــﺔ ﺟـ ـﻴ ــﺪة وﺗـ ـﻜ ــﻮن qﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗ ــﺎت qﻓﻲ

ﺷﺮوط ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪة.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﻊ اHـ ـ ـﻐـ ــﺎﺳﻞ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن ﻇـ ــﺎﻫـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ

اﳋ ــﺮوج ﻣﻦ ا Hــﺮاﺣ ــﻴﺾ وأن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣــﺰودة ﺑ ــﺎ Hــﺎء اﳉــﺎري

اﻟـ ـﺴ ــﺎﺧﻦ واﻟـ ـﺒ ــﺎرد أو Žـ ــﺎء ﻣـ ـﻀـ ـﺒ ــﻮط ﻋ ــﻠﻰ درﺟ ــﺔ ﺣ ــﺮارة

ﻣﻼﺋﻤـﺔ وﻛـﺬا أﺟﻬـﺰة اﻟﻐـﺴﻞ qوﻋـﻨﺪ اﳊـﺎﺟﺔ qﺗـﻄـﻬﻴـﺮ اﻷﻳﺪي

ووﺳـﺎﺋﻞ ﺻـﺤﻴـﺔ ﻟـﺘﺠـﻔـﻴﻔـﻬـﺎ وﻳﺠﺐ أن ﺗـﺒـﻘﻰ ﻫﺬه اﻷﺟـﻬﺰة

ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﶈﻼت اHﺆﻗﺘﺔ أو اHﺘﻨﻘﻠﺔ واHﻮزﻋﺎت اﻵﻟﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 21ﻳ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت
اHـ ــﺎد

اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎرة اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـــﻖ اﻟـﻌﺮض

 أن ﺗـﻜـﻮن ﻣﺼـﻨـﻮﻋـﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻠـﺔ ﻟﻠـﺘـﺴﺮبوﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻠﺔ ﻟـﻠـﺘﻌـﻔﻦ وأن ﺗـﻜﻮن ﻣـﻘﺎوﻣـﺔ ﻟـﻠﺼـﺪﻣﺎت وأن ﻻ
ﺗ ـﻔـﺴــﺪ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗﻼﻣ ـﺴ ـﻬــﺎ وأن ﺗـﻜــﻮن ﺳ ـﻬ ـﻠـﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮq
 أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻬـﻴـﺄة ﻟـﺘـﺴـﻬـﻴﻞ ﺗـﺨـﺰﻳﻦ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔﺗـ ـﺨــﺰﻳـ ـﻨــﺎ ﻣـ ـﺤـ ـﻜ ـﻤ ــﺎ qوأن ﺗ ـﺴ ــﻤﺢ  Žــﺮور اﻟ ـﻬ ــﻮاء ﺑ ــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻬــﺎ
وﺑـﺎﻟـﺘـﻮزﻳﻊ اHـﺘﺴـﺎوي ﻟـﺪرﺟـﺔ ﺣـﺮارة اﶈـﻴﻂ ﺑـ Xﻣـﺨـﺘﻠﻒ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺰﻧﺔq
 أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣــﺰودة ﺑ ـﻨ ـﻈ ــﺎم ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ درﺟــﺔ اﳊــﺮارةﻳﻮﺿﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

أو ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﺘﻨـﻘﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳﻮاق أو اHـﻌﺎرض أو أي ﻓـﻀﺎء

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

آﺧـﺮ ﻳـﻌـﺪ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐـﺮض وﻛـﺬا اHـﻮزﻋـﺎت اﻵﻟـﻴـﺔ وذﻟﻚ ﻃـﺒـﻘـﺎ

اﻟﺘﺰودّد ﺑﺎHﺎء
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰو

ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 22ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﶈـﻼت اHﺆﻗﺘﺔ أو اHﺘﻨﻘﻠﺔ

وﻛــﺬا ا Hــﻮزﻋــﺎت اﻵﻟ ـﻴ ــﺔ ﻣــﻮﺿــﻮﻋ ــﺔ وﻣ ـﺼ ـﻤـ ـﻤــﺔ وﻣ ـﺼـ ـﻨ ـﻌــﺔ

وﻣـﺒـﻨـﻴـﺔ وأن ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ ﻣـﺮاﻓﻖ ﻣﻼﺋـﻤـﺔ وﺑـﺄﺑـﻌـﺎد ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ

ﺑـﺎﻟﻨـﻈﺮ ﺨﻤﻟﺘـﻠﻒ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ اHـﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻌـﻬﺎ .وﻳﺠﺐ أن

ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣ ـﻨـ ـﻈـ ـﻔــﺔ و ﻣـ ـﺼ ــﺎﻧــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺠ ـﻨـﺐ ﻛﻞ ﺗـ ـﻠــﻮﻳـﺚ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮاد

اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ qﺧــﺎﺻ ــﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳـﻖ اﳊ ـﻴــﻮاﻧ ــﺎت واﻟ ـﻄ ـﻔـ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎت

واﻟﻘﻮارض واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻀﺎرة.

ﻳ ــﺠﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻜﻢ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﺧـ ـﻄ ــﺮ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ

ﻳ ــﺮﺗـ ـﺒـﻂ ﺑـ ـﻬ ــﺬه اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﻟـ ـﻀـ ـﻤـ ــﺎن أﻣﻦ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واHﻌﺪات واﻷواﻧﻲ
ـﺎدةّة  : 23ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات وﺟـﻤﻴﻊ
اHـﺎد

ا Hـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪات واﻷواﻧﻲ اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻣﻦ ﺷ ـ ـ ــﺄﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻣﻼﻣ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺔ اHـ ـ ــﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ :

 -أن ﺗـﻜــﻮن ذات ﻣـﻈ ـﻬـﺮ وﺷــﻜﻞ ﻣﻼﺋـﻤــ Xوأن ﺗـﺮﻛّﺐ

ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻌﻪ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ وﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎq

 -أن ﺗﻜـﻮن اHـﺴﺎﺣـﺎت اHﻼﻣـﺴﺔ ﻟـﻠـﻤﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﺟﺪ

ﻣـﻠـﺴﺎء وﻏـﻴـﺮ ﺳـﺎﻣـﺔ وﻏـﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺂﻛﻞ وأن ﺗـﺼـﻤـﺪ أﻣﺎم

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اHﺘﻜﺮرة واﻟﺘﻨﻈﻴﻒq

 -أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺼ ـﻨــﻮﻋــﺔ Žــﻮاد ﻟـﻴـﺲ ﻟ ـﻬــﺎ أي أﺛــﺮ ﺳـﺎم

ﻋﻠﻰ اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ـﺎدّةة  : 24ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬ ـﻴــﺰات وﻣ ـﻌــﺪات
اHـﺎد

اﻟ ـﺘـﺒــﺮﻳــﺪ اHـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠـﺔ ﻓﻲ ا Hـﻨـﺸــﺂت اﻟــﺘﻲ ﺗـﻠ ـﺠــﺄ إﻟﻰ ﺣـﻔﻆ

اHــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘ ــﻠﻒ اHـ ـﺒــﺮدة أو اﺠﻤﻟـ ـﻤــﺪة أو
اﺠﻤﻟﻤﺪة ﲡﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ qﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻵﺗﻴﺔ :
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اHﺎدّةة  : 25دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ qﻳﺠﺐ
اHﺎد
أن ﺗـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﻓﻲ اHـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت ﺣـ ـﻴـﺚ ﻳ ــﺘﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا Hــﻮاد
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﲢ ـﻀ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻛ ـﻤ ـﻴـﺎت ﻛــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻣﻦ اHــﺎء اﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ
ﻟـﻠـﺸـﺮب وﻳـﻜـﻮن اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﺎء اﻟـﺼـﺎﻟﺢ ﻟـﻠـﺸـﺮب إﻟـﺰاﻣـﻴـﺎ
ﻟـﻜﻞ اﻻﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﺎت ﺣـﻴﺚ ﺗـﻮﺟــﺪ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗ ـﻠـﻮﻳﺚ ﻟـﻠـﻤـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qوﻻﺳﻴﻤﺎ :
 ﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ـﻴـﻒ اﻷواﻧﻲ واHـ ـ ـﻌـ ــﺪات واﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ــﺰاتاHﻼﻣﺴﺔ ﻟﻬﺬه اHﻮادq
 ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ.اHﺎدّةة  : 26دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎﻟﺘـﻨﻈـﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ qﻳﺠﺐ
اHﺎد
أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﺜــﻠﺞ اHﻼﻣﺲ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻣـﺼ ـﻨــﻮﻋـﺎ ﻣﻦ
اHــﺎء اﻟـﺼـﺎﻟـﺢ ﻟـﻠـﺸــﺮب وﻳـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ﻣـﻌﻪ وﻳ ـﺨـﺰن ﻓﻲ ﺷـﺮوط
ﺗﻘﻴﻪ ﻣﻦ أي ﺗﻠﻮﻳﺚ.
ـﺎدّةة  : 27ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي اﻟـ ـﺒ ـﺨــﺎر ا Hـﺴ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ
اHــﺎد
ﻣـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة Hﻼﻣ ـﺴ ــﺔ اHــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ أو ﻣﻊ أﺳــﻄﺢ اﻟـ ـﻌــﻤﻞ
ﻟﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ أي ﻣـﺎدة ﺗـﺸـﻜﻞ ﺧﻄـﺮا ﻋـﻠﻰ اﻟـﺼـﺤﺔ
أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷن ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 28ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﻳ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ ا Hــﺎء qﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اHـ ـﻌـ ــﺎﳉ ــﺔ
اHـ ــﺎد
اﳊـﺮارﻳـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻮﺿـﻮﻋـﺔ ﻓﻲ أوﻋـﻴـﺔ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ
اﻹﻏـﻼق واHـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﻤﻞ ﻓـﻲ ﺗـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬه اﻷوﻋـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ
اﻟﺘﺴﺨ qXﻣﺼﺪرا ﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻫﺬه اHﻮاد.
اHﺎدّةة Ÿ : 29ﻜﻦ اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اHـﺎء ﻏﻴﺮ اﻟـﺼﺎﻟﺢ ﻟـﻠﺸﺮب
اHﺎد
ﻓﻲ اHـﻨـﺸـﺂت اHـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة  10أﻋﻼه qﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﺒـﺨـﺎر
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ وﻣ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓـ ـ ـﺤـ ــﺔ اﳊ ـ ــﺮاﺋﻖ واﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف اﻟ ـ ـﺼ ـ ــﺤﻲ
واﻟ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ ﻣـﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت وﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ ا Hـﻴــﺎه واﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻻت
اﻷﺧــﺮى اHـﺸــﺎﺑـﻬــﺔ وﻟـﻜﻦ دون أن ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﻣ ـﺴـﺔ اHـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻌ ـﻠّﻢ وﺗ ـﻔــﺼﻞ ﻗ ـﻨ ــﻮات اHــﺎء ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ
ﻟـﻠﺸـﺮب وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑـﺄﻧﻈـﻤﺔ اHـﺎء اﻟﺼـﺎﻟﺢ ﻟﻠـﺸﺮب
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اHﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟـــﺔ اﶈـﻼت اHــﺆﻗــﺘـﺔ أو اHـﺘــﻨـﻘـﻠـﺔ qﻳـﺠـﺐ أن
ﻻ ﺗـ ـﺘ ــﺮك اﻟــ ـﻨ ــﻔـــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ــﺴـــﺎﺋـ ـﻠ ــﺔ أو اﻟ ــﺼـ ـﻠـ ـﺒ ــﺔ واﻟ ـﺒـ ـﻘ ــﺎﻳــﺎ
واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎرة واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
ـﺎدّةة  : 30ﻳ ــﺠـــﺐ أن ﺗ ــﻜــ ــﻮن اﶈـﻼت وﻣـ ـﻠـ ـﺤ ـ ـﻘ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ
اHــﺎد
ﻛﺎﻓﻴﺔ :

ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛـﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﻄـﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻊ
اﺣﺘﺮام اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ

 اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ و/أو ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺎq اﻹﻧــﺎرة ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﻴـﺔ و/أو اﺻـﻄ ـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ وﻳـﺠﺐأن ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻟـﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻀﻠﻴﻞ اHﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮل
ﺣﺎﻟﺔ اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻜﻮن أﺟـﻬﺰة اﻹﻧـﺎرة ﻣﺤـﻤﻴـﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮﻳﺜﺎت اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 31ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﻜ ـ ــﻮن أﺟ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴـ ـ ــﻴﻒ
ا Hـ ــﺎد
واﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ :
 ﺗـﻀﻤﻦ ﺻﺮف اﳊـﺮارة اHﻔـﺮﻃﺔ واﻟﺪﺧـﺎن واﻷﺑﺨﺮةأو اﻟﺮذاذ اHﻠﻮثq
 ﲡــﻨﺐ ﻛﻞ ﺗـﺴــﺮب ﻟـﻠـﻬــﻮاء ﻣﻦ ﻣـﻨ ـﻄـﻘـﺔ ﻣ ـﻠـﻮﺛـﺔ إﻟﻰﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ ﻧ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ وﺧ ـﺼـﻮﺻــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اHـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺴﻬـﻮﻟﺔ اﻟـﻮﺻﻮل ﻟﻠـﻤﺮﺷـﺤﺎت وﻛـﺬا اﻟﻘﻄﻊاﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ـﺎدّةة  : 32ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ أﺟـ ـ ـﻬـ ـ ــﺰة و/أو ﻫـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﻛﻞ
ا Hـ ــﺎد
ﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘـﺨـﺰﻳﻦ واﻟﺘـﺨﻠﺺ ﺑـﻄﺮق ﺣـﺴﻨـﺔ ﻟﻠـﻨﻈـﺎﻓﺔ
ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎﻳـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ــﻬﻼك
واHـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟ ـﺜـﺎﻧــﻮﻳـﺔ واﻟ ـﻨ ـﻔـﺎﻳــﺎت اﻷﺧـﺮى qﺳــﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ
ﺻﻠﺒﺔ أو ﺳﺎﺋﻠﺔ.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻣ ـﺼ ـﻤ ـﻤــﺔ وﻣ ـﺼ ـﻨ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ
ﺗـ ـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺘ ـﺠــﻨﺐ ﻛﻞ ﻣـ ـﺨــﺎﻃــﺮ ﺗ ـﻠــﻮﻳﺚ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ أو
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﺰود ﺑﺎHﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب.
ـﺎدّةة  : 33ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن ﻓ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎءات ﺗ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ــﺰﻳﻦ
اHـ ـ ــﺎد
اﻟ ـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت ﻣـﺼ ـﻤ ـﻤــﺔ وﻣـﺴ ـﻴّــﺮة ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ ﺗ ـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺒـﻘــﺎﺋ ـﻬـﺎ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺼـﺮف اﻟـﻨ ـﻔـﺎﻳـﺎت اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ واHـﻨ ـﺘـﻮﺟـﺎت
اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك واﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت اﻷﺧــﺮى
ﺑ ــﺄﺳ ــﺮع وﻗﺖ ‹ ــﻜﻦ ﻣﻦ اﶈـﻼت اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﻮﺟــﺪ ﻓـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ اHــﻮاد
اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ وﺑـﺼﻔـﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﺘـﺠﻨﺐ ﻋـﺪم ﺗﻜـﺪﺳﻬـﺎ وﺗﺸـﻜﻴـﻠﻬﺎ
ﻣﺼﺪرا ﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

اHﺎدّةة  : 34ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜﻮن اﻟـﻌﺘـﺎد اHﻮﺟـﻪ أو اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ
اHﺎد
اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻨــﻘﻞ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺨ ـﺼ ـﺼــﺎ ﺣ ـﺼــﺮﻳــﺎ ﻟ ـﻬـﺬا
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺰود ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ــﺎد أو وﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻨـ ــﻘﻞ
ﺑـﺎﻟـﺘﻬـﻴـﺌـﺎت واﻟـﺘﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻀﻤـﺎن ﺣـﻔﻆ ﺟـﻴﺪ
ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻨـﻘـﻮﻟـﺔ واﳊـﻴﻠـﻮﻟـﺔ دون وﻗـﻮع أي ﺗـﻠﻒ
ﻟﻬﺎ.
وﻓـﻲ ﺟ ـﻤـﻴـﻊ اﻷﺣــﻮال qﻳــﺠﺐ أن ﲢ ـﺘــﺮم اHــﻮاﺻ ـﻔـﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ.
ـﺎدّةة  : 35ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻈـﻢ ﻧـ ــﻘﻞ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
اﻟـ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ــﻠﻒ ﻋ ــﻠﻰ ﻧـ ـﺤ ــﻮ ﲢـ ـﺘ ــﺮم ﻓ ـﻴـﻪ ﺷــﺮوط اﳊ ــﻔﻆ
اHـﻄـﻠﻮﺑـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﺬه اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻣـﺠـﻤﺪة
ﲡـ ـﻤ ـﻴ ــﺪا ﻣ ـﻜـ ـﺜـ ـﻔــﺎ أو ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﺪة أو ﻣـ ـﺒــﺮدة أو ﻋ ــﻠﻰ ﺣ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﻬــﺎ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ.
اHﺎدّةة  : 36ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟـﻌﺘﺎد اHﻮﺟﻪ qأو اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اHﺎد
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻨﻘﻞ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 ﻣـﺼـﻤﻤـﺎ وﻣﺼـﻨﻌـﺎ ﺑـﻄﺮﻳـﻘﺔ ﺗـﺴﻤـﺢ ﺑﺘـﻨﻈـﻴﻔﻪ و/أوﺗﻄﻬﻴﺮه ﺑﺼﻔﺔ ﻻﺋﻘﺔq
 ﻧـﻈـﻴـﻔــﺎ وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ ﺟـﻴــﺪة ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺘﻪﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻮﻳﺚq
 ﻳـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﻘـﻲ ا Hـ ــﻮاد اﻟ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺬاﺋ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺷـ ـ ــﺮوط اﳊ ـ ــﺮارةواﻟ ـ ــﺮﻃـ ــﻮﺑ ـ ــﺔ اHﻼﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اﻷﺧ ـ ــﺮى اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮورﻳـ ــﺔ
ﳊ ـﻤ ــﺎﻳ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗـ ـﻜ ــﺎﺛــﺮ ﻟـ ـﻠـ ـﺠــﺮاﺛ ــﻴﻢ اHـ ـﻤـ ـﺮّﺿــﺔ أو ﻏـ ـﻴــﺮ
اHـﺮﻏـﻮب ﻓـﻴـﻬـﺎ أو ﻣـﻦ ﻛﻞ ﺗـﻠﻒ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﺠـﻌـﻠـﻬـﺎ ﻏـﻴـﺮ
ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اHـﺎد
ـﺎدةّة  : 37ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺴــﻤﺢ اﻟـ ـﻌ ـﺘــﺎد أو وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ اﻟ ـﻨــﻘﻞ
ﺑـﻨـﻘﻞ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﺋـﻴـﺔ ﻣﺨـﺘـﻠـﻔﺔ ﻓﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻮﻗﺖ qﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ
ﻓـﺼﻞ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة Žـﺎ ﻓﻴﻪ اﻟـﻜـﻔـﺎﻳﺔ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻳـﺴﻤﺢ ﺑـﺘـﻔﺎدي
أي ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ.
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ـﺎدّةة  : 38ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ــﺘﻢ ﻧ ــﻘﻞ اHـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ
اHــﺎد

اﳊﺎﻻت ﻏـﻴـﺮ اHـﻌـﺒـﺄة ﻓﻲ ﺣـﺎوﻳـﺎت ﻣﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻐﺮض

وﻣﻼﺋـﻤــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اHـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺳـﺎﺋـﻠـﺔ أو

ﺣ ـﺒ ـﻴ ـﺒــﺎت أو ﻣ ـﺴ ـﺤــﻮﻗ ــﺔ وﻳــﺠﺐ أن ﲢــﻤﻞ ﻫــﺬه اﳊــﺎوﻳــﺎت

ﺑـﻴﺎﻧـﺎ واﺿﺤـﺎ وﻣﺮﺋـﻴﺎ وﻏـﻴﺮ ﻗـﺎﺑﻞ ﻟﻠـﻤﺤـﻮ ﺑﺎﻟـﻠﻐـﺔ اﻟﻌـﺮﺑﻴﺔ

وﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﺑـﻠـﻐـﺔ أو ﺑـﻠـﻐــﺎت أﺧـﺮى ﺳـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻔـﻬﻢ

ﻟﺪى اHﺴﺘﻬﻠﻚ qﻳـﻮﺿﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻨﻘﻞ اHﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ أو ﲢﻤﻞ ﺑﻴﺎن " ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ".
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ

اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﺘﻄﻬﻴﺮ
ـﺎدّةة  : 39ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜــﻮن اﶈﻼت وﻣـﻠ ـﺤـﻘـﺎﺗ ـﻬـﺎ وﻛـﺬا
اHـﺎد

ﲡ ـﻬـﻴــﺰاﺗـﻬــﺎ ﻣ ـﺼـﺎﻧــﺔ ﺑ ـﺸـﻜﻞ ﺻ ـﺤــﻴﺢ وأن ﺗـﺒــﻘﻰ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ

ﺟـ ـﻴـ ــﺪة ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎﻓـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﻨﺐ ﻣ ـ ـﺨـ ــﺎﻃ ــﺮ ﺗ ـ ـﻠ ــﻮﻳـﺚ ا Hــﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

وﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ا Hـﺘ ــﺪﺧﻞ وﺿﻊ ﺑــﺮاﻣـﺞ وأﻧ ـﻈ ـﻤ ــﺔ ﻓ ـﻌــﺎﻟــﺔ

ﻷﺟﻞ :

 -ﺿﻤﺎن ﺻﻴﺎﻧـﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒـﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت

وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ وﲡﻬﻴﺰاﺗﻬﺎ وﻛﺬا اﻷواﻧﻲ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔq

 -ﻣ ـﻜ ــﺎﻓ ـﺤ ــﺔ اﻵﻓــﺎت واﻟ ـﻘ ــﻮارض واﻷﺟ ـﺴ ــﺎم اﻟ ـﻀــﺎرة

ﺑﺄﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 40ﻻ Ÿــﻜﻦ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻄ ـﻬ ـﻴــﺮ اﶈﻼت

وﻣـ ـﻠ ـﺤ ـﻘــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﺒــﺪﻳــﺪ اﻟــﺮذاذ إﻻ ﺑ ـﻌــﺪ أن

ﻳﺘـﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﺸـﺎط إﻧـﺘﺎج أو ﲢـﻮﻳﻞ أو ﺗـﻌﺎﻣﻞ أو ﺗـﻮﺿﻴﺐ

أو ﺗـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ وﺑـ ـﺸــﺮط أن ﺗـ ـﺘ ــﻮﻓــﺮ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ﻓـ ـﻌ ــﺎﻟــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻣــﺎ ﺗــﺰال ﻣــﻮﺟــﻮدة ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻣ ـﺨــﺎﻃـﺮ
اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻨـﻈﻴﻒ وﺗﻄﻬﻴﺮ اﶈﻼت وﻣـﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ

ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ وﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲡﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ.

Ÿــﻨﻊ ﻣ ـﻨـ ـﻌــﺎ ﺑــﺎﺗــﺎ اﻟ ـﻜ ـﻨـﺲ اﳉــﺎف واﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﳒــﺎرة

اﳋﺸﺐ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺎت اﶈﻼت وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 41ﻣﻮاد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ :
اHﺎد
 -ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺘ ـﻌـﻤﻞ ﻣﻊ ﺗـﻮﻓ ـﻴـﺮ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟ ـﻀـﻤـﺎﻧـﺎت

ﻟﺘﻔﺎدي ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻠﻮﻳﺚ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 -ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺨـﺰن ﻓﻲ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ ﺣـﻴﺚ ﻳـﺘﻢ اﻟـﺘﻌـﺎﻣﻞ

ﻣﻊ ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻟــﻜﻦ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺨــﺰن ﻓﻲ أﻣــﺎﻛﻦ أو

ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب وﺗﻐﻠﻖ Žﻔﺎﺗﻴﺢ.

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻄـﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء

اﻟ ـﺘـﻲ ﻣﻦ اﶈ ـﺘــﻤﻞ أن ﲡ ـﻌـﻞ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﺿــﺎرة أو أن

ﺗﻔﺴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ أو ‹ﻴّﺰاﺗﻬﺎ.

9

ـﺎدّةة  : 42ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺠـ ــﻴﺐ ﻣـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺔ
اHـ ــﺎد
وﺗ ـﻨـﻈــﻴﻒ اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰات أو اﻷواﻧﻲ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣﻼﻣ ـﺴـﺔ
ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ــﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺨـ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اHﺎدّةة  : 43ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHـﺘﺪﺧﻠـ Xﻋﺪم ﻗﺒـﻮل أي ﻣﻜﻮّن
اHﺎد
أو ﻣ ــﺎدة أوﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻠـ ـﻮّﺛـ ــﺔ ﻣﻦ اHـ ـﻤ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺠ ــﻌﻼ اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.
ـﺎدّةة  : 44ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺨ ــﺰن وﲢـ ــﻔﻆ اHـ ــﻮاد اﻷوﻟـ ـﻴ ــﺔ
اHــﺎد
واHـ ـﻜ ــﻮﻧــﺎت ﻓﻲ ﺷ ــﺮوط ﻣﻼﺋـ ـﻤــﺔ ﺗـ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑ ـﺘـ ـﺠــﻨﺐ ﺗـ ـﻠ ـﻔـ ـﻬــﺎ
وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻮﻳﺚ.
ـﺎدّةة  : 45ﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﲢ ـ ـ ـ ـ ـﻔـﻆ اHـ ـ ـ ـ ــﻮاد اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
ا Hـ ـ ـ ــﺎد
وا Hـﻜــﻮﻧــﺎت وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻧـﺼـﻒ اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋ ـﻴــﺔ وا Hـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ اHﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻜﺎﺛـﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ
اﻟـﺪﻗﻴـﻘﺔ اHـﺴـﺒﺒـﺔ ﻟﻸﻣﺮاض أو إﻓـﺮاز اﻟـﺴﻤـﻮم ﻓﻲ درﺟﺎت
اﳊـﺮارة اﻟــﺘﻲ ﻣﻦ اHـﻤـﻜﻦ أن ﺗ ـﺴـﺒﺐ ﺧـﻄـﺮا ﻋــﻠﻰ اﻟـﺼـﺤـﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﻏ ـﻴـﺮ أﻧﻪ qﻳـﻘــﺒﻞ ﺳـﺤﺐ اHــﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣﻦ درﺟـﺎت
اﳊـﺮارة ﻫـﺬه qﻟـﻔـﺘـﺮات ﻗـﺼـﻴـﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺘـﺪاول اﻟـﻌـﻤـﻠﻲ
ﺧﻼل اﻟﺘﺤـﻀﻴـﺮ واﻟﻨـﻘﻞ واﻟﺘﺨـﺰﻳﻦ واﻟﻌـﺮض ﻗﺼـﺪ اﻟﺒﻴﻊ
و ﺗـﻘـﺪ† اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺮط أن ﻻ ﺗـﺆدي ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ
إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
ـﺎدةّة  : 46ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺣــﻔﻆ أو ﺗ ـﻘــﺪ† ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ
اHــﺎد
درﺟ ــﺎت ﺣ ــﺮارة ﻣ ـﻨـ ـﺨـ ـﻔـ ـﻀ ــﺔ qﻓ ــﺈﻧﻪ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺒ ــﺮد ﺑـ ـﻘــﺪر
اﻹﻣ ـﻜـﺎن ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺮﺣ ـﻠـﺔ اHـﻌـﺎﳉـﺔ اﳊـﺮارﻳــﺔ أو ﻓﻲ ﻏـﻴـﺎب ﺗـﻠﻚ
اHـﻌــﺎﳉـﺔ qﺑ ـﻌـﺪ آﺧــﺮ ﻣـﺮﺣ ـﻠـﺔ ﻟﻺﻧ ـﺘـﺎج و ﻓـﻲ درﺟـﺔ ﺣـﺮارة ﻻ
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
ـﺎدّةة  : 47ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﻢ ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ إزاﻟـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ ﻣﻦ
اHـﺎد
اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺗـﻘــﻠﺺ إﻟﻰ ﺣــﺪ أﻗــﺼﻰ اﺨﻤﻟــﺎﻃـﺮ
اﻟـﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻜـﺎﺛﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨـﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اHﻤـﺮﺿﺔ أو ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﻮم ﻓـﻲ ﻫ ـ ــﺬه ا Hـ ــﻮاد .وﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ اHـ ــﻮاد
اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﺧﻼل ﻋـﻤﻠـﻴﺔ إزاﻟـﺔ اﻟﺘـﺠﻤـﻴﺪ إﻟﻰ درﺟـﺎت ﺣﺮارة
ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
ﻳـﺠﺐ اﻟـﺘـﺨـﻠﺺ ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣﻼﺋـﻤﺔ ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺳﺎﺋـﻞ ﻧﺎﺟﻢ
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إزاﻟـﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻌـﺎﻣﻞ اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ qﺑـﻌـﺪ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺔ إزاﻟـﺔ
ﲡـﻤﻴـﺪﻫـﺎ qﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﺑـﺎﻟـﺘﻘـﻠـﻴﺺ إﻟﻰ ﺣـﺪ أﻗﺼﻰ ﻣﻦ
ﺧ ـﻄــﺮ ﺗـ ـﻜــﺎﺛــﺮ اﻟ ـﻜــﺎﺋـ ـﻨــﺎت اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘ ــﺔ ا Hـﻤــﺮﺿــﺔ و/أو إﻓــﺮاز
اﻟﺴﻤﻮم.
 Ÿــﻨﻊ إﻋ ــﺎدة ﲡـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ا Hــﺰال ﻋـ ـﻨـ ـﻬــﺎ
اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ qﻳ ــﺮﺧـﺺ ﺑ ــﺈﻋ ــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺪ ﻓﻲ ﻣـ ـﺼ ــﺎﻧﻊ
ﺗﺼـﻨﻴﻊ وﲢـﻮﻳﻞ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ ذات اﻷﺻﻞ اﳊـﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻊ
ﺿــﺮورة اﺣ ـﺘ ــﺮام اHــﻮاﺻ ـﻔــﺎت واﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪاﻣــﺎت اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ Žﻮﺟﺐ ﻗﺮار
ﻣـﺸـﺘــﺮك ﺑـ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ اHـﻜـﻠﻒ
ﺑـ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ أو اﻟــﻮزراء
اHﻌﻨﻴ.X
ـﺎدّةة  : 48ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺨـﺰن اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اﻟـﻘــﺎﺑـﻠـﺔ
اHـﺎد
ﻟـﻠ ـﺘـﻠﻒ ا Hـﺒـﺮدة أو اﺠﻤﻟ ـﻤـﺪة أو اﺠﻤﻟ ـﻤـﺪة ﲡ ـﻤـﻴــﺪا ﻣـﻜـﺜ ـﻔـﺎ ﻓﻲ
ﻏﺮف اﻟـﺘـﺒـﺮﻳﺪ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻠﺸـﺮوط اHـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اHﺎدة
 24أﻋﻼه qوأن ﺗﻌـﺮض ﻟﻠـﺒﻴﻊ ﻓﻲ واﺟـﻬﺎت زﺟـﺎﺟﻴـﺔ ﻣﺒﺮدة
وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮف اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ.
ﲢ ــﺪد درﺟ ــﺎت اﳊ ــﺮارة وﻃ ــﺮق ﺣ ــﻔﻆ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ
اﻟـﻘﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻠﻒ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ أو اﻟـﺘﺠـﻤـﻴـﺪ اHـﻜﺜﻒ أو
اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻛﺬا ﻣـﺪة ﺣﻔﻈﻬﺎ Žﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ Xاﻟﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.X
اHﺎدّةة  : 49ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء اHـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ اﶈﻤـﻴﺔ ﻃﺒـﻴﻌﻴﺎ
اHﺎد
ﺑـﻐـﻼف أو ﻗـﺸــﺮة ﺗ ـﻨــﺰع ﻗــﺒﻞ اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك qﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜـﻮن
اHـﻨـﺘ ـﺠـﺎت اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋـﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤ ـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺟ ـﻤـﻴﻊ أﻧـﻮاع
اﻟـﺘ ـﻠـﻮﺛـﺎت ﻋ ـﻨـﺪ ﺑـﻴ ـﻌـﻬــﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄــﺔ ﻏﻼف رزم ﻳـﻜـﻔـﻞ ﻟـﻬـﺎ ﻛﻞ
اﻟـﻀ ـﻤـﺎن اﻟـﺼــﺤﻲ وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل
اHﻮاد اHﻌﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻼﻣﺲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 50ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺨــﺰن اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ اﳉـﺎﻫـﺰة
اHـﺎد
و/أو ﺗـﻌـﺮض ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻨﻊ أي ﺗـﻠﻒ
أو ﺗﻠﻮﻳﺚ.
Ÿﻨﻊ ﻋﺮض اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺧﺎرج اﶈﻼت واHﻨﺸﺂت.
وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ اﶈـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ
ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺎ أو ﻏ ـﻴــﺮ ا Hـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ﻣـ ـﻐ ـﻠ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻌــﺰوﻟــﺔ ﻋﻦ ﻣﻼﻣ ـﺴــﺔ
اﻟ ــﺰﺑــﺎﺋـﻦ ﺑــﻮاﺳ ـﻄ ــﺔ واﻗ ـﻴ ــﺎت زﺟــﺎﺟـ ـﻴــﺔ أو ﺣ ــﻮاﺟــﺰ ﻣــﺰودة
 Žـﺸــﺒﻚ دﻗــﻴﻖ اﻟ ـﺜ ـﻘــﻮب أو ﺑــﺄي وﺳ ـﻴ ـﻠـﺔ ﻓ ـﺼـﻞ أﺧـﺮى ذات
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻌ ــﺮض اHــﻮاد اﶈ ــﻮﻟــﺔ ﻣـ ـﻨ ـﻔـ ـﺼ ـﻠ ــﺔ ﻋﻦ ﺗــﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎم.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺐ وﺗﻐﻠﻴﻒ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 51ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻜـﻮن اHــﻮاد اHـﻜـﻮﻧـﺔ ﻟـﺘـﻐـﻠـﻴﻒ
اHـﺎد
اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺘﻠﻮﻳﺚ.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴـﺘﺠـﻴﺐ ﻣﻜـﻮﻧﺎت اﻟـﺘﻐـﻠﻴـﻔﺎت اHﻌـﺪة ﻟﻜﻲ
ﺗﻼﻣﺲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﶈﺪدة ﻓـﻲ اﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ
اHـ ـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑﻪ واHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﺎHــﻮاد اHـ ـﻌ ــﺪة ﻟــﻜﻲ ﺗـﻼﻣﺲ اHــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 52ﻳ ــﺠــﺐ أن ﺗـ ــﺘـﻢ ﻋـ ــﻤــ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎت اﻟـ ــﺘـ ــﻮﺿــ ــﻴﺐ
اHـ ــﺎد

واﻟـﺘــﻐــﻠـﻴﻒ ﺑــﻄـﺮﻳـﻘــﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺠـﻨﺐ ﻛﻞ ﺗـﻠـﻮﻳﺚ ﻟـﻠـﻤـﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ qﺧ ـﺼــﻮﺻــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻋــﻠﺐ ﺣــﺪﻳــﺪﻳــﺔ

وأوﻋـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ زﺟـ ـ ــﺎﺟـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ .وﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﺿ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺳـﻼﻣ ـ ــﺔ اﻷوﻋ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
وﻧﻈﺎﻓﺘﻬﺎ.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺨـﺰن اﻟـﺘ ـﻐـﻠ ـﻴـﻔـﺎت ﺑ ـﻄـﺮﻳـﻘــﺔ ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑـﻌـﺪم

ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ واﻟﺘﻠﻒ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻠﻴﻔﺎت اHﻮﺟﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻟﺘﻮﺿﻴﺐ اHﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘـﻨﻈﻴﻒ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء

ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اHﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻹﻏﻼق
ـﺎدّةة  : 53ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻋـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـﻌ ــﺎﳉــﺔ ﺣ ــﺮارﻳــﺔ
اHــﺎد

ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ ﻣ ـﻨ ـﺘ ــﻮج ﺧــﺎم أو ﻧــﺼﻒ ﻧ ـﻬــﺎﺋﻲ qأن

ﺗــﻮﺻﻞ ﻛﻞ ﻋـﻨ ـﺼـﺮ ﻣﻦ اHــﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اHـﻌــﺎﳉـﺔ إﻟﻰ درﺟـﺔ

ﺣــﺮارة ﻣﻼﺋـﻤــﺔ ﻓﻲ زﻣـﻦ ﻗـﺼ ـﻴــﺮ وﻣـﺤــﺪد وذﻟﻚ ﻣـﻊ ﲡـﻨﺐ

ﻛـﻞ ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻃـ ــﺮ ﺗ ـ ـﻠ ــﻮﻳـﺚ .وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘـ ــﻮﻓـﻲ اﻟـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ

اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ اHـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم وﺟـﻮدﻫـﺎ

ﻣ ــﻮاﺻ ـﻔــﺎت ﻣـ ـﺘ ـﻌــﺎرف ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺴ ـﺘ ــﻮى اﻟــﺪوﻟﻲ ﻓﻲ

ﻣـﺠـﺎل ا Hـﻌـﺎﳉـﺔ ﺑـﺎﳊـﺮارة )اﻟ ـﺒـﺴـﺘـﺮة واﻟ ـﺘـﻌـﻘـﻴﻢ واﻟ ـﺘـﻌـﻘـﻴﻢ
ﺑﺤﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا(.

اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 54ﻳـ ــﺠﺐ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻛـ ــﺪ ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻈـ ــﺎم ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻣﻞ

اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ qﻻﺳﻴـﻤـﺎ ﻣـﻨـﻬـﺎ qدرﺟـﺔ اﳊـﺮارة واﻟـﻀﻐـﻂ واﳋﺘﻢ

واﳊ ـﻤــﻮﻟــﺔ اﳉــﺮﺛــﻮﻣ ـﻴــﺔ اHـ ـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬــﺎ qاﻟﻼزﻣــﺔ ﻟ ـﻔ ـﻌــﺎﻟ ـﻴــﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اHﻌﺎﳉﺔ اﳊﺮارﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﺨﺪﻣ Xواﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اHﺎدةّة  : 55ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اHـﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋـﻤﻠـﻴﺔ وﺿﻊ اHﻮاد
اHﺎد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ :
 أن ﻳ ـ ـﻠـ ـﺒـﺲ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﺨـ ــﺪﻣ ــﻮن اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠ ــﻮن ﻓﻲﻣـ ـﻨ ـﻄـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ واﻟ ـﺘ ــﺪاول ﻣﻊ ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ qﺑــﺪﻟــﺔ
ﻣـﻼﺋـ ـﻤ ــﺔ وأن ﻳـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﻮا ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮى ﻋ ــﺎل ﻣﻦ اﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎﻓ ــﺔ
اﳉـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻬـ ـﻨـ ــﺪام وأﻻ ﻳـ ــﺮﺗـ ــﺪوا وأﻻ ﻳ ــﺪﺧ ـ ـﻠـ ــﻮا أﺷ ـ ـﻴ ــﺎء
ﺷ ـﺨـ ـﺼ ـﻴــﺔ ﻣ ــﺜﻞ اﳊ ــﻠﻲ واﻟ ـﺴ ــﺎﻋــﺎت واﻟ ــﺪﺑــﺎﺑ ـﻴـﺲ وأﺷ ـﻴــﺎء
أﺧﺮى ﻣﺸﺎﺑﻬﺔq
 ﻣــﻨﻊ اﻷﺷ ـﺨــﺎص ا Hـﻤ ــﻜﻦ أن ﻳ ـﻜــﻮﻧــﻮا ﻣ ـﺼــﺎﺑــ Xأوﺣﺎﻣﻠﻲ Hﺮض ﻣﺘـﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻳﻌﺎﻧﻮن
ﻣﻦ ﺟـﺮوح ﻣـﺘـﻌ ـﻔـﻨـﺔ أو ﻃـﻔﺢ ﺟـﻠــﺪي أو إﺳـﻬـﺎل أو ﻣـﺼـﺎﺑـX
ﺑﺎﻟـﺘﻬﺎﺑـﺎت qﻣﻦ اﻟﺘﻌـﺎﻣﻞ ﻣﻊ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
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ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

 -أن ﻳـﺨـﻀﻊ اHـﺴـﺘـﺨﺪﻣـﻮن اHـﻨـﻮط ﺑـﻬﻢ اﻟـﺘـﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻔ ـﺤــﻮﺻـﺎت ﻃ ـﺒ ـﻴــﺔ دورﻳــﺔ وﻟ ـﻔ ـﺤــﻮﺻـﺎت

ﺗ ـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻛﻞ ﺳـ ـﺘ ــﺔ ) (6أﺷـ ـﻬ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎت

اﻟ ـﺘ ـﻄـ ـﻌــﻴﻢ ا Hـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ و اﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎq

11

ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﻫــﺬه اﻷدﻟــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـﻌــﺪﻫــﺎ ا Hـﻬ ـﻨ ـﻴــﻮن
و/أو ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺷﻌﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج :
 ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمq -ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﻤ ــﺪة ﻣﻦ ﻣ ــﺪوﻧــﺎت ا Hـﻤ ــﺎرﺳــﺎت ذات اﻟـ ـﺼ ـﻠــﺔ

 -ﻓﺮض ﺗـﺪاﺑـﻴﺮ وﻗـﻮاﻋﺪ اﻟـﻨـﻈﺎﻓـﺔ ﻋﻠﻰ اHـﺴـﺘﺨـﺪﻣX

ﻟـﺘـﺠـﻨﺐ ﻛﻞ ﺗـﺼـﺮف ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﺗـﻠﻮﻳـﺚ اHﻮاد

اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻛـ ــﺎﻷﻛﻞ واHـ ـﻀـﻎ واﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ا Hــﻮاد اﻟـ ـﺘ ـ ـﺒـ ـﻐـ ـﻴ ــﺔ

واﻟﺒﺼﻖ وﻛﻞ ﺗﺼـﺮف ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 -أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻏــﺴﻞ اﻷﻳــﺪي وﻋـ ـﻨــﺪ اﳊــﺎﺟ ــﺔ ﺗ ـﻄ ـﻬـ ـﻴــﺮﻫــﺎ

ﻓـ ـﻌـ ــﺎﻻ وﻣـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﻈـ ـﻤ ــﺎ ﻗـ ــﺒﻞ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔq

ﺧﺼﻮﺻﺎ qﺑـﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤـﺎل اHﺮاﺣﻴﺾ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ

ﻻﻓـﺘـﺎت وإﻋﻼﻧـﺎت وﺗــﻮﺻـﻴـﺎت ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـ Xﻓﻲ اﻷﻣـﺎﻛﻦ
اHﻨﺎﺳﺒﺔq

ﺑﺎHﺪوﻧﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﲢــﺪد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ا Hـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬه اﻷدﻟــﺔ
 Žــﻮﺟـﺐ ﻗ ــﺮار ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﺑ ــ Xاﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ اHـ ـﻜ ــﻠﻒ ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.X
ـﺎدّةة  : 58ﲢـﺪد اHـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اHـﻴـﻜـﺮوﺑـﻴـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤﻮاد
اHـﺎد
اﻟﻐـﺬاﺋـﻴﺔ ﺧﻼل ﻋـﻤﻠـﻴـﺔ اﻹﻧﺘـﺎج Žﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺸﺘـﺮك ﺑX
اﻟﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴﺘـﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ واﻟﻮزراء
اHﻌﻨﻴ.X
ـﺎدّةة  : 59ﲢ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اﳋ ـ ــﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ
ا Hـ ــﺎد

 -ﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ دﺧ ــﻮل اﻷﺷ ـﺨ ــﺎص اﻷﺟــﺎﻧـﺐ ﻋﻦ ا Hـﻨـ ـﺸــﺂت

)زوار وﻣ ـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﺼـ ــﻮن( إﻟﻰ اﻷﻣـ ــﺎﻛـﻦ اﺨﻤﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﻮاد

اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ وﲢﺪﻳـﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻨـﻈﺎﻓﺔ اHـﻄﺒﻘـﺔ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻬﻨﺪام.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 56ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺘـﺪﺧ ـﻠــ Xﻓـﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋـﺮض

اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ :

 -أن ﻳﻜﻮن اHﺘـﺪاوﻟﻮن اHﺪﻋﻮون ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺗﺼﺎل

ﻣ ـﺒــﺎﺷ ــﺮ أو ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷ ــﺮ ﻣﻊ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ qﻣــﺆﻃــﺮﻳﻦ

وﻣ ـﺘـﺤ ـﺼ ـﻠــ Xﻋــﻠﻰ ﺗ ـﻜـﻮﻳ ـﻨــﺎت و/أو ﺗ ـﻌـﻠ ـﻴ ـﻤــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل

اﻟـﻨﻈـﺎﻓﺔ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴﺔ qﺗـﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻌـﻤﻠـﻴﺎت اHـﻜﻠـﻔ Xﺑـﺎﻟﻘـﻴﺎم

ﺑﻬﺎq

 -أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن اﻷﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ا Hـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ــﻮن ﻋﻦ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ

اﻹﺟـﺮاء اHــﺬﻛــﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة  5ﻣﻦ ﻫـﺬا اHــﺮﺳــﻮم ووﺿـﻌﻪ أو

ﺗـﻨـﻔـﻴــﺬ دﻟـﻴﻞ اﻟـﻄـﺮق اﳊـﺴـﻨــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎﻓــﺔ qﻗـﺪ ﲢـﺼـﻠـﻮا ﻋـﻠﻰ

ﺗ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻣـﺴــﺒﻖ ﻣﻼﺋﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ ﻣ ـﺒـﺎد šﻧ ـﻈـﺎم

ﲢ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻞ اﻷﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺎر وﻧ ـ ـﻘـ ــﺎط اHـ ــﺮاﻗـ ـ ـﺒـ ــﺔ اﳊـ ــﺮﺟـ ــﺔ )(HACCP

وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمq

 -وﺿﻊ أﻧـﻈ ـﻤـﺔ ﻳ ـﻘـﻈــﺔ ﻟـﻀ ـﻤـﺎن ﺑ ـﻘـﺎء ا Hـﺘـﻌـﺎﻣ ـﻠـ Xﻣﻊ

اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻋــﻠﻢ داﺋﻢ ﺑ ـﻜـﻞ ﺗ ـﻄــﻮرات اﻹﺟـﺮاءات

اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻺﺑ ـﻘـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻷﻣـﻦ واﻟـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟ ـﺼـﺤ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و اﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ.

واﻟـﻨﻈـﺎﻓـﺔ اﻟﺼـﺤـﻴﺔ اHـﻄـﺒـﻘﺔ ﻓﻲ ﻣـﻨـﺸﺂت اﻹﻃـﻌـﺎم Žﻮﺟﺐ
ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.X
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 60ﺗـﻮﺿـﺢ أﺣـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳــﻮم ﻋ ـﻨـﺪ اﳊــﺎﺟـﺔq
Žـﻮﺟـﺐ ﻗـﺮارات ﻣ ـﺸـﺘــﺮﻛـﺔ ﺑــ Xاﻟـﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ واﻟﻮزراء اHﻌﻨﻴ.X
ـﺎدّةة  : 61ﺗــﻜـ ـﻴّﻒ ﻣـﺨـــﺎﻟـﻔــﺎت أﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
اHـﺎد
وﺗﻘﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌــﻤﻮل ﺑﻪ qﻻﺳـﻴـﻤﺎ ﻣﻨـﻬﺎ أﺣﻜــﺎم
اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗــﻢ  03 -09ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 62ﺗ ـﻠــﻐــﻰ أﺣــﻜــــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ
اHـﺎد
 53-91اHﺆرخ ﻓﻲ  8ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  23ﻓـﺒﺮاﻳﺮ
ﺳـﻨـﺔ  1991واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻟـﺸــﺮوط اﻟـﺼ ـﺤـﻴــﺔ اHـﻄ ـﻠـﻮﺑــﺔ ﻋـﻨـﺪ
ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ــﺮض اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻬـﻼك وﺗ ـ ـﺒـ ـﻘـﻰ ﻧـ ـﺼـ ــﻮﺻﻪ
اﻟـﺘﻄﺒﻴﻘـﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اHﻔﻌـﻮل ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل اﻟـﻨﺼﻮص اHﺘﺨﺬة
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻣﺤﻠﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 63ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺘ ــﺪﺧ ـﻠــ Xﻓـﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠـ ـﻴــﺔ وﺿﻊ
اHــﺎد
اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أن Ÿﺘﺜﻠﻮا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم
ﻓـﻲ أﺟﻞ ﺳ ـ ـﺘ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻓﻲ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة Ÿ : 57ـﻜﻦ اHـﺘـﺪﺧ ـﻠـ XاHـﻌـﻨـﻴــ Xاﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل أدﻟـﺔ
اHـﺎد

اﻟـﻄــﺮق اﳊـﺴـﻨــﺔ ﻟـﻠ ـﻨـﻈــﺎﻓـﺔ وﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ ﻣـﺒــﺎد šﻧـﻈـﺎم ﲢ ـﻠـﻴﻞ

اﻷﺧ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎر وﻧ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎط اHـ ـ ــﺮاﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ اﳊـ ـ ــﺮﺟـ ـ ــﺔ ) (HACCPﻷﺟﻞ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ـﺎدّةة  : 64ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّŸﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1438اHـ ــﻮاﻓﻖ 11
أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ .2017
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام ١٤٤٢
اﳌ ـواف ـق أول دي ـسـمـبر سـنـة  ،٢٠٢٠يـحـدد ش ـروط
وكيـفـي ـات تطـبـيق نـظـام ت ـحليل اﻷخطار ونـق ـ ـاط
اﳌـراقـبـة اﳊرج ـة للتحكم فيها ).(HACCP
–––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتـض ـى اﳌـرسـ ـوم الرئـاس ـي رق ـم  163-2٠اﳌ ـؤرخ ف ـي
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقت ـضى اﳌرسـوم التن ـفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ فـي
 17شـ ـوال عـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠2ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟـق ـتضى اﳌـرسـوم الـتنـفـيذي رقـم  82-٠٤اﳌـؤرخ ف ـي
 26مـحـرم ع ـام  1٤2٥اﳌـواف ـق  18مـارس سنة  2٠٠٤الذي يحدد
شـ ـروط وكيفيـ ـات من ـح اﻻعتم ـاد الصح ـي للمنش ـآت الت ـ ـي
يرتبط نشاطها باﳊيوانات واﳌنتوجات اﳊيوانية وذات
اﳌصدر اﳊيواني وكذا نقلها ،اﳌتمم،
– وﲟـقتضى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  379-11اﳌـؤرخ ف ـي
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟق ـتضى اﳌرسـوم التنـفيـذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ف ـي
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري ،ﻻسيما اﳌاّدة  ٥منه،
– وﲟقتـضـ ـ ـى اﳌـرسـ ـ ـوم التنـفـيـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  128-2٠اﳌ ـ ـ ـؤرخ
فـي  28رمـضـان ع ـام  1٤٤1اﳌوافـق  21مايـو سنة  2٠2٠الذي
يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
يقررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيًقا ﻷحكام اﳌاّدة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ  1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل
سنة  2٠17واﳌذكور أعﻼه ،يحدد هذا القرار شروط وكيفيات
تطبيق نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة اﳊرجة للتحكم
فيها ) ،(HACCPوكذا اﳌنشآت اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٢تطبـ ـ ـق أحكـ ـ ـام ه ـ ـذا الق ـ ـرار ع ـ ـﲆ منش ـ ـآت إنتـ ـ ـاج
اﳌواد الغذائية باستثناء اﳌنشآت اﳋاضعة ﻷحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  82-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  26محرم عام  1٤2٥اﳌوافق
 18مارس سنة  ،2٠٠٤اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه.
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اﳌاّدة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– تـحليل اﻷخطار :عملية جمع وتقييم اﳌعطيات اﳌتعلقة
باﻷخطار والعوامل التي تؤدي إﱃ وجودها ،من أجل ﲢديد
أي منها يشكل تهديدا لسﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
– الطرق اﳊسنة للنظافة ) : (BPHالشروط واﻷنشطة
اﻷساسي ـ ـة التـ ـي تسمـ ـح باﳊفـ ـاظ عـ ـﲆ بيئـ ـة صحي ـة مﻼئم ـة
ﻹنتاج اﳌواد الغذائية اﻵمنة إﱃ غاية وصولها إﱃ اﳌستهلك
النهائي.
– الـنـق ـاط اﳊـرج ـة للتحك ـم ) : (CCPمـرحـلـة يـتـم عـنـده ـا
تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات التحكم للوقاية أو القضاء
عﲆ خطر معّين و /أو جعله يصل إﱃ مستوى مقبول فيما
يخص سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
– مـسـتـوى مـقـبول  :مسـتـوى خـطـر مـرتـبط ب ـأم ـن اﳌـواد
الـغ ـذائـيـة الذي ﻻ ينبغي ﲡاوزه ﰲ اﳌنتوج النهائي.
– رسم توضيحي للعمليات  :ﲤـثـيل منهجي لتـسـلـسـل
اﳌراحل أو العمليات اﳌستخدمة ﰲ إنتاج منتوج غذائي معّين.
– انحراف  :عدم احترام اﳊد اﳊرج.
– مرحلة  :هي سلسلة لعملية اﻹنتاج من استﻼم اﳌدخﻼت
إﱃ غاية اﳌستهلك النهائي.
– يتحكم  :اتخاذ جميع اﻹجراءات الﻼزمة لضمان اﳌطابقة
للمعايير اﶈددة ﰲ خطة ) (HACCPواﳊفاظ عليها.
– التحكم  :اﳊالة التي تكون فيها الطرق اﳌتبعة صحيحة
مرضية.
واﳌعايير ُ
– إجراء التحكم  :ك ـل ت ـدخ ـل ونـشـاط يـمك ـن الـلـجـوء إلـيه
للوقاية أو القضاء عﲆ خطر يهدد سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية
أو ﳉعله ﰲ مستوى مقبول.
– إجراء تصحيحي  :ك ـ ـل إج ـ ـراء يتع ـ ـّين إتخـ ـاذه عندم ـ ـا
تشير نتائج الرصد اﳌمارس عﲆ مستوى ) (CCPإﱃ فقدان
السيطرة.
– حد حرج  :اﳌعيار الذي يميز القبول عن عدم القبول.
– خطة ) : (HACCPوثيقة أعدت طبقا ﳌبادئ )(HACCP
لضمان التحكم ﰲ اﻷخطار اﳌرتبطة باﳌنتوج ﰲ مجال
تطبيق نظام ).(HACCP
– يرصد  :إجـ ـ ـراء سلسل ـ ـ ـة مج ـ ـدول ـ ـة م ـ ـن اﳌﻼحظ ـ ـ ـات أو
اﻹجراءات لتحديد ما إذا كانت النقطة اﳊرجة للتحكم )(CCP
ﲢت التحكم.
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– اﳌـصادق ـة  :اﳊصول ع ـﲆ أدل ـة ح ـول فـعـالـيـة عـنـاصـر
خطة ).(HACCP
– التـحـ ـق ـق  :تطـبـيـ ـ ـق الـطـ ـ ـ ـرق واﻹجـ ـ ـ ـراءات والتحـ ـ ـال ـيـ ـ ـل
والتقييمات اﻷخرى ،باﻹضافة إﱃ الرصد ،من أجل ﲢديد
مدى اﻻمتثال للمطابقة مع خطة ).(HACCP
– تتبع اﳌسار  :ال ـق ـدرة عـﲆ تتـبـع مـسـار اﳌـادة الـغ ـذائـيـة
أو مادة موجهة لكي تدمج أو من اﶈتمل دمجها ﰲ مادة
غذائية ﰲ جميع مراحل اﻹنتاج.
اﳌاّدة  : ٤يجب عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه،
تطبي ـ ـق إج ـ ـراءات دائمـ ـة تك ـ ـون مبنيـ ـة عـ ـﲆ مبـ ـادئ نظـ ـ ـام
) (HACCPمن أجل ضمان سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
اﳌاّدة  : ٥يعتمد نظام ) (HACCPعﲆ اﳌبادئ السبعة )(7

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٩يجب عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه،
اﻻمتثال ﻷحكام هذا القرار خﻼل مدة سنتﲔ ) (2من تاريخ
نشره ﰲ اﳉريدة الرسمّية.
اﳌاّدة  : ١٠ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الديمقراطّية الشعبية.

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائ ـر ف ـي  1٥رب ـيـع ال ـثـان ـي ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق
أول ديـسـمـبـر سـنـة .2٠2٠
وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

وزير الفﻼحة

وزير الصحة والسكان

والتنمية الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

اﻵتية :
اﳌلحق

اﳌبدأ  : ١ﲢليل اﻷخطار،
اﳌبدأ  : ٢ﲢديد النقاط اﳊرجة ) (CCPللتحكم فيها،
اﳌبدأ  : ٣ﲢديد اﳊد أو اﳊدود اﳊرجة،
اﳌبدأ  : ٤وضـ ـ ـع نظ ـ ـام رص ـ ـد يسم ـ ـح بالتحكـ ـ ـم ﰲ النق ـ ـاط
اﳊرجة )،(CCP
اﳌبدأ  : ٥ﲢديد اﻹجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها
عندما يكشف الرصد عن عدم السيطرة عﲆ النقطة اﳊرجة
للتحكم ) (CCPاﳌعّينة،
اﳌبدأ  : 6تطبيق إجراءات التحقق للتأكد من أن نظام
) (HACCPيعمل بفعالية،
اﳌبدأ  : 7تشكيل ملف يبرز جميع اﻹجراءات والكشوفات
اﳌتعلقة بهذه اﳌبادئ وكذا تطبيقها.
اﳌاّدة  : 6من أجل تطبيق مبادئ نظام ) ،(HACCPيجب
عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه ،اﻻمتثال للمتطلبات
اﶈددة ﰲ ملحق هذا القرار.
اﳌاّدة  : 7يـجـ ـب عـﲆ اﳌنـشـ ـأة إع ـداد وتطـب ـيق نظام تتبع
اﳌس ـ ـار ال ـ ـذي يسم ـ ـح بتحدي ـ ـد حصـ ـص اﳌنتوج ـات وعﻼقتها
بحصص اﳌواد اﻷولية وكذا التسجيﻼت اﳌتعلقة باﻹنتاج
والتسليم .ويجب أن يسمح أيضا هذا النظام بتحديد اﳌوّردين

اﳌباشريـ ـ ـن للمدخـ ـ ـﻼت والعم ـ ـﻼء اﳌباشريـ ـن للمنتوج ـ ـ ـات
النهائية وتسهيل الرقابة وسحب اﳌواد الغذائية غير اﳌطابقة
وإعﻼم اﳌستهلك وكذا ﲢديد اﳌسؤوليات.
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يكون اﳌستخدمون اﳌكلفون بتطبيق
نظام ) (HACCPمكّونﲔ تكوينا مﻼئما ﰲ هذا اﳌجال.

متطلبات ﻷجل تطبيق مبادئ نظام )(HACCP
ﻷج ـل ت ـط ـب ـيـق مـبـادئ نـظـام ) ،(HACCPي ـ ـجب أن ﲤتـ ـثـ ـل
اﳌنشأة للمتطلبات اﻵتية :
 –١تشكيل فريق ): (HACCP
يجـ ـ ـب أن تشكـ ـ ـل اﳌنش ـ ـأة فريـ ـ ـق ) (HACCPمتك ـونـ ـا م ـ ـن
مستخدمﲔ مؤهلﲔ من أجل وضع خطة ).(HACCP
يمكن لفريق ) (HACCPأن يستند عﲆ أدلة الطرق اﳊسنة
للنظافة وتطبيق مبادئ نظام ) (HACCPاﳌصادق عليها.
إذا لم يكن لدى اﳌنشأة مستخدمون مؤهلون ،يجب عليها
اللجوء إﱃ مختصﲔ و/أو هيئات مستقلة متخصصة ﰲ
هذا اﳌجال.
 –٢وصف اﳌنتوج النهائي :
يجب عﲆ فريق ) (HACCPالقيام بالوصف الكامل للمنتوج
النه ـائـي  :الـتـركـ ـيب ،اﳌمـي ـزات الف ـي ـزي ـائ ـيـة– الكـيـمـيـ ـائ ـيـ ـة
واﳌكروبيولوجية ،اﳌعاﳉات التي خضع لها ،والتوضيب
والتاريـ ـ ـخ اﻷقص ـ ـى لﻼسته ـ ـﻼك والتاري ـ ـخ اﻷدن ـ ـى للصﻼحيـ ـ ـة
وشروط اﻻستعمال وشروط التخزين وشروط النقل...
 –٣تـحديد استخدام اﳌنتوج النهائي :
ي ـ ـجب عﲆ فـ ـريـ ـق ) (HACCPﲢدي ـد اﻻست ـخ ـدام اﳌت ـو ّق ـع
للمنتوج النهائي حسب اﳌستخدم واﳌستهلك النهائي اﳌعني.
وﰲ بعض اﳊاﻻت ،من الضروري مراعاة الفئات الضعيفة
من اﳌستهلكﲔ ،عﲆ سبيل اﳌثال  :اﻷطفال واﳌسّنﲔ.

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

 –٤تصميم الرسم التوضيحي للعمليات أو الرسم
التوضيحي للتدفق )وصف لعملية اﻹنتاج( :
يجـ ـ ـب عـ ـﲆ فريـ ـ ـق ) (HACCPأن يق ـ ـوم بإع ـ ـداد الرس ـ ـم
التوضيح ـ ـي للعمليـ ـات .ويشمـ ـل ه ـ ـذا اﻷخي ـر جمي ـع اﳌراحـ ـل
العملية اﳌطبقة ﳌنتوج معّين ،من استﻼم اﳌواد اﻷولية إﱃ
غاية إرسال اﳌنتوج النهائي.

 –٥التأكد ﰲ اﳌوقع من الرسم التوضيحي لعمليات
اﻹنتاج :
يجب عﲆ فريق ): (HACCP
– القيام باستمرار فحص سير عمليات اﻹنتاج ومقارنته
ﰲ اﳌوقع مع الرسم التوضيحي للعمليات اﳌنجز وتعديل
هذا اﻷخير عند اﻻقتضاء،
– تأكيد الرسم التوضيحي لهذه العمليات.
 –6تـحليل اﻷخطار )اﳌبدأ : (١
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يجب أن تكون هذه اﳊدود اﳊرجة قابلة للقياس.
يجب أن ﲢدد العوامل اﻷكثر استعماﻻ حسب نوع عملية
اﻹنتاج واﳌنتوج اﳌعني ،عﲆ سبيل اﳌثال :
– بالنسبة لعملية اﻹنتاج  :درجة اﳊرارة ،الوقت )أو اﳌدة(
لكل معاﳉة حرارية ،الرطوبة...
– بالنسبة للمنتوج  :النشاط اﳌائي ) ،(Awدرجة اﳊموضة
) ،(pHوجود الكلور ،اللزوجة ،العوامل العضوية الذوقية...
 – ٩وضع نظام رصد لكل نقطة حرجة للتحكم )(CCP
)اﳌبدأ : (٤
يسم ـح ن ـظ ـام ال ـرصد ب ـت ـحـديـد الـوسائـل والـطـرق وتـواتـر
القياسات أو اﳌﻼحظات لضمان احترام اﳊدود اﳊرجة.
يجب أن تكون اﻹجراءات اﳌطبقة قادرة عﲆ اكتشاف أي
فقدان للتحكم.

يجب عﲆ فريق ): (HACCP

هناك نوعان من الرصد :

– القي ـ ـ ـام بتعـ ـ ـداد جميـ ـع اﻷخط ـ ـار الكامن ـ ـة اﳌرتبطـ ـة بك ـ ـل

– الرصد اﳌستمر الذي يعتبر مثاليا ﻷنه يسمح باﳊفاظ

مرحلة من مراحل الرسم التوضيحي للعمليات،
– الق ـيـام بتحليـ ـ ـل اﻷخط ـ ـار بغـ ـ ـرض ﲢديـ ـ ـد اﻷخطـ ـ ـار الت ـي
بحكم طبيعتها ،من الضروري إزالتها أو إرجاعها إﱃ مستوى
مقبول.
ﻷجل ﲢليل اﻷخطار ،يجب اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار العوامل
اﻵتية :

عﲆ تسجيل الرصد والتدخل ﰲ الوقت الفعﲇ ،ﻻ سيما عند
البدء باﻹجراءات التصحيحية،
– الرصد غير اﳌستمر الذي يتطلب إجابات يمكن الوصول
إليها بسرعة من نوع “نعم” أو “ﻻ” )قائمة التحقق( بتواتر
محدد.
ي ـوصى بـالـق ـيـام ب ـأخ ـذ كش ـوف ـات ال ـعـوام ـل الف ـي ـزي ـائـيـة

• أسباب وظروف ظهور اﻷخطار،
• خطورة عواقب هذه اﻷخطار عﲆ الصحة،
• تواتر هذه اﻷخطار أو احتمال ظهورها.

والكـيمي ـائـيـة ف ـي اﳌقـ ـام اﻷول ﻷن القـي ـام بـهـا يـك ـون أسـرع،
وذلك قبل إجراء التجارب اﳌكروبيولوجية.
يجب أن تكون جميع الكشوفات الناﲡة عن رصد النقاط
اﳊرج ـ ـة للتحكـ ـم ) (CCPﳑض ـاة مـ ـن الشخـ ـص أو اﻷشخ ـ ـاص

– ﲢديد اﻹجراءات الواجب تطبيقها للتحكم ﰲ كل خطر.

اﳌكلفـ ـﲔ بعمليـ ـات الرصـ ـد وك ـ ـذا مـ ـن طـ ـرف أحـ ـد مسـ ـ ـؤوﱄ

 – 7تـحديد النقاط اﳊرجة ) (CCPللتحكم فيها )اﳌبدأ : (٢

اﳌنشأة.

يجب عﲆ فريق ) (HACCPﲢديد النقاط اﳊرجة للتحكم

 – ١٠تـح ـديد اﻹجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها

فيه ـ ـا ) .(CCPوهـ ـي عمليـ ـة ،ﰲ حال ـ ـة فق ـ ـدان السيطـ ـرة عليهـا،

ع ـن ـدم ـا ي ـكشف ال ـرصد ع ـن ع ـدم السي ـط ـرة عﲆ ال ـن ـقـطـة

لن تستدرك ﰲ أي عملية ﻻحقة أثناء عملية اﻹنتاج ،لتصحيح

ين )اﳌبدأ : (٥
اﳊرجة للتحكم ) (CCPاﳌع ّ

اﻹنحراف الناﰋ والذي سيؤدي إﱃ مخاطر غير مقبولة عﲆ
صحة اﳌستهلك.
 – ٨تـحديد اﳊدود اﳊرجة لكل )) (CCPاﳌبدأ : (٣
يجـ ـب ﲢديـ ـد اﳊـ ـدود اﳊرجـ ـة اﳌوافقـ ـة لكـ ـل نقط ـة حرج ـة
للتحكم ) (CCPواﳌصادق عليها .وﰲ بعض اﳊاﻻت ،يتم
ﲢديد عدة حدود حرجة ﳌرحلة معينة.

يجب وضع إجراءات تصحيحية خاصة لكل نقطة حرجة
للتحكم ) .(CCPويجب أن تضمن هذه اﻹجراءات بأن النقطة
اﳊرج ـ ـ ـة للتحكـ ـ ـم ) (CCPمتحك ـ ـم بهـ ـا مـ ـن جديـ ـ ـد .ويج ـ ـ ـب أن
تتضمن أيضا ،الوجهة اﳌخصصة للمنتوج غير اﳌطابق.
ي ـجـب تـ ـ ـوثـيـ ـ ـق اﻹج ـراءات اﳌـتـخذة ف ـي س ـج ـﻼت نظ ـام
).(HACCP
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–١١ت ـط ـب ـي ـق إج ـراءات الـتـحـقـق لـلـتأكـد مـن أن نـظـام
) (HACCPيعمل بفعالية )اﳌبدأ : (6
يجب أن يخضع نظام ) (HACCPللتحقق عن طريق اﻹجراءات
اﳌعدة .وتهدف هذه اﻹجراءات إﱃ ﲢديد مطابقته م ـ ـع خط ـ ـة
) ،(HACCPعـ ـﲆ سبيـ ـل اﳌثـ ـال  :إجـ ـراءات مراقبـ ـة أجهزة
القياس واقتطاع العيّنات.
يجب أن يكون تواتر التحققات كافيا للتصديق عﲆ نظام
).(HACCP
يجب إجراء التحقق من قبل شخص غير الشخص اﳌكلف
بإجراء الرصد واﻹجراءات التصحيحية .وعندما يتعذر القيام
ببعض أنشطة التحقق داخل اﳌنشأة ،يمكن إجراء التحقق
ﳌصلحة اﳌنشأة بواسطة متخصصﲔ غير تابعﲔ لها أو
أطراف أخرى مؤهلة.
 –١٢تشكيل ملف يبرز جميع اﻹجراءات والكشوفات
اﳌتعلقة بهذه اﳌبادئ وكذا تطبيقها )اﳌبدأ : (7
يتعلق اﻷمر بتشكيل ملفات وسجﻼت ﻹثبات التطبيق
الفعال ﳌبادئ نظام ) (HACCPﰲ اﳌنشأة.
يجـ ـ ـب أن تكـ ـون هـ ـذه اﳌلف ـ ـات والسجـ ـﻼت بسيط ـة ليسه ـل
استغﻼلها.
ي ـجب ال ـق ـي ـام بأرشف ـة ج ـم ـي ـع ال ـوث ـائـق مـثـل  :اﻹجـراءات
والطرق العملياتية والتسجيﻼت والوثائق اﳋارجية التي
ﰎ وضع ـه ـا ل ـت ـنـفـيـذ نـظـام )  (HACCPوي ـ ـجب أن تـ ـكـ ـون هـ ـذه
الوثائق متاحة لﻼطﻼع عليها من طرف سلطات الرقابة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م
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 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمب ـ ـر سنـ ـة  2٠٠2ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟـق ـت ـضى اﳌـرس ـوم التنـفـ ـيذي رق ـم  82-٠٤اﳌ ـؤرخ ف ـي
 26محرم عام  1٤2٥اﳌوافق  18مارس سنة  2٠٠٤الذي يحدد
ش ـ ـروط وكيفيـ ـات منـ ـح اﻻعتمـ ـاد الصحـ ـي للمنشـ ـآت الت ـي
يرتبط نشاطها باﳊيوانات واﳌنتوجات اﳊيوانية وذات
اﳌصدر اﳊيواني وكذا نقلها ،اﳌتمم،
– وﲟقت ـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رق ـم  67-٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  1٤2٥اﳌوافـ ـق  3٠ي ـن ـايـر سنـة 2٠٠٥
واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وﲢديد
مهامها وتنظيمها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري ،ﻻ سيما اﳌاّدة  ٥7منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
يقّررون ما يأتي :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـق ـا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة  ٥7م ـن اﳌ ـرس ـوم
التنفيذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام

 11أبريل سنة  2٠17واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

 ١٤٤٢اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ،٢٠٢٠يحدد شروط

ﲢديد شروط وكيفيات اﳌصادقة عﲆ أدلة الطرق اﳊسنة

وكيفي ـ ـات اﳌصادق ـ ـة عـ ـﲆ أدلـ ـة الطـ ـرق اﳊسنـ ـة
للنظافـ ـة وتطبيـ ـق مبـ ـادئ نظـ ـام تـحليل اﻷخطار
ون ـق ـاط اﳌـراق ـبـة اﳊرج ـة للتحك ـم فـيه ـا ).(HACCP
–––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،

للنظافة وتطبيق مبادئ نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة
اﳊرجة ).(HACCP
اﳌاّدة  : ٢ﲢدد شروط إعداد أدلة الطرق اﳊسنة للنظافة
وتطبيق مبادئ نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة اﳊرجة
للتحكم فيها ) ،(HACCPعﲆ النحو اﻵتي :
– يق ـ ـوم اﳌهني ـ ـون و/أو جمعياته ـ ـم لنفـ ـس شعبـ ـة اﻹنتـ ـاج
بإعداد مشروع الدليل ﰲ ظل احترام أحكام اﳌرسوم التنفيذي

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

رق ـم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ  1٤رج ـب ع ـام  1٤38اﳌوافق  11أبريل

ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

سن ـ ـ ـة  2٠17واﳌ ـذك ـ ـ ـ ـور أع ـ ـ ـ ـﻼه ،وباﻻستنـ ـ ـ ـاد إﱃ مدّون ـ ـ ـ ـات

– ﲟقـتـضـى اﳌـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القع ـ ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـ ـق  23يونيـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌمارسات ذات الصلة باﳌدّونة الغذائية،
– يجب أن يكون مشروع الدليل موضوع استشارة واسعة
ﳌهنيي الشعبة أو الشعب اﳌعنية والدوائر الوزارية اﳌكلفة

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م
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بحماية اﳌستهلك وقمع الغش والصحة والفﻼحة والصناعة
وعنـ ـ ـد اﻻقتضـ ـاء ،مختص ـ ـﲔ ﰲ اﳌجـ ـال اﳌعنـ ـي والهيئـ ـ ـات
اﻷخرى اﳌعنية.
يجب أن يكون شكل ومحتوى مشروع الدليل مطابقا
للمتطلبات اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.
اﳌاّدة  : ٣يجـ ـ ـب أن يوج ـ ـه طل ـ ـب اﳌصادق ـ ـة ع ـ ـﲆ مش ـ ـروع
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يخضع ﲢيﲔ الدليل لنفس الشروط والكيفيات اﳌتعلقة
بإعداده واﳌصادقة عليه.
اﳌاّدة  : ١٠ينشـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٥ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق أول

ديسمبر سنة .2٠2٠

الدليـ ـل مـ ـن طـ ـرف اﳌهنـ ـ ـيﲔ و/أو جمعياته ـ ـم ،حسـ ـب شعب ـة
اﻹنتاج ،إﱃ رئيس اللجنة الوطنية للمدّونة الغذائية.
ف م ـن نس ـخ
يجـ ـب أن يكـ ـون هـ ـذا الطلـ ـب مرفقـ ـا بعـ ـدد كـ ـا ٍ
مشروع الدليل ﰲ شكليه الورقي واﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : ٤تتـ ـ ـم دراس ـ ـة مش ـ ـروع الدليـ ـل مـ ـن قب ـ ـل أعض ـ ـاء
اللجن ـ ـة الوطنيـ ـة للمدّونـ ـة الغذائيـ ـة بحضور ﳑثل اﳌهنيﲔ

وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

وزير الفﻼحة

وزير الصحة والسكان

والتنمية الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

اﳌعنيﲔ و /أو جمعياتهم بهدف اﳌوافقة عليه.

اﳌاّدة  : ٥ترسـ ـ ـل اﳌﻼحظـ ـ ـات واﻵراء اﳌعب ـ ـر عنهـ ـا مـ ـن
ط ـرف أعضاء ال ـل ـج ـنـة الـوطـنـيـة لـلـمـدّونـة الـغـذائـيـة مـن قـبـل

رئيسها أو ﳑثله إﱃ ﳑثل اﳌهنيﲔ و/أو جمعياتهم قصد

اﳌلحـ ـ ـ ـق اﻷول
اﳌتطلبات اﳌتعلق ـة بشك ـل ومضمون مشروع
دليل الطرق اﳊسنة للنظافة وتطبيق مبادئ

التكفل بها.
اﳌاّدة  : 6يرسل اﳌهنيون و/أو جمعياتهم ،حسب شعبة
اﻹنتاج ،النسخة اﳌصححة ﳌشروع الدليل إﱃ رئيس اللجنة
الوطنية للمدّونة الغذائية ﰲ نفس اﻷشكال اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌاّدة  3أعﻼه ،ﻹعادة دراستها واﳌصادقة عليها.

اﳌاّدة  : 7يت ـ ـم اﳌصادق ـ ـة ع ـ ـﲆ النسخ ـ ـة النهائي ـ ـة للدليـل،
اﳌتبناة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية للمدّونة الغذائية،
ﲟقرر من رئيسها أو ﳑثله.

يتم إخطار اﳌهنيﲔ و /أو جمعياتهم بهذا اﳌقرر.
يح ـ ـدد نمـ ـوذج هـ ـذا اﳌقـ ـرر ﰲ اﳌلحـ ـق الثان ـي بهـذا القرار.
ويجب أن يدرج هذا اﳌقرر ﰲ الدليل اﳌصادق عليه.
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يقوم اﳌهنيون و/أو جمعياتهم :
– بنشر الدليل اﳌصادق عليه عﲆ أعضائهم اﳌعنيﲔ،
– إرس ـال ال ـدلـ ـيـ ـل اﳌـصـادق عـل ـيـه ف ـي نسـخ ـت ـيـه ال ـورقـيـ ـة
واﻹلكت ـرونـيـة لل ـوزارات اﳌكـلـف ـة بحـمـايـة اﳌستـه ـلك وق ـمـع
الغش والصحة والفﻼحة والصناعة.
اﳌاّدة  : ٩يمكن اﳌهنيﲔ و /أو جمعياتهم ،حسب شعبة
اﻹنتاج ،طلب مراجعة الدليل اﳌصادق عليه بسبب التغيرات
التنظيمية أو العلمية أو التكنولوجية.
يمكن الوزارات اﳌعنية أيضا ،طلب ﲢيﲔ الدليل اﳌصادق
عليه لنفس اﻷسباب اﳌذكورة أعﻼه.

نظام )(HACCP
يج ـ ـب أن يخضـ ـ ـع إع ـ ـ ـداد مشـ ـ ـروع دليـ ـ ـل الطـ ـ ـرق اﳊسنـ ـ ـة
للنظافة وتطبيق مبادئ نظام ) (HACCPللمتطلبات اﻵتية :
 –١مقدمة عامة :
يشمل هذا اﳉزء عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– أهداف الدليل،
– عرض عام لشعبة اﻹنتاج اﳌعنية،
– يجب أن يقترح دليل الطرق اﳊسنة للنظافة وتطبيق
نظام ) (HACCPالوسائل وطرق التنفيذ ،وهذا قصد تطبيق
الـ ـت ـن ـظ ـي ـم اﳌع ـم ـول ب ـه واﻻست ـج ـاب ـة ﻷه ـداف اﻷم ـن الصحي
للمواد الغذائية بالنظر لشعبة اﻹنتاج اﳌعنية،
– يـ ـجب أن يـ ـوجـ ـه الـ ـدلـ ـيـ ـل إﱃ كـ ـل اﳌت ـدخ ـلﲔ ﰲ شع ـب ـة
اﻹنتاج اﳌعنية،
– يـ ـجب أن تـ ـكـ ـون اﳌق ـارب ـة اﳌخ ـت ـارة ل ـل ـدل ـي ـل م ـق ـروءة
بوضوح ومفهومة من طرف اﳌهنيﲔ ومصالح اﳌراقبة.
 –٢مجال تطبيق الدليل :
يـج ـب أن يتـضم ـن م ـجال تطـبـيق ال ـدلـيـل عـﲆ اﳋ ـصوص،
ما يأتي :
– مجال شعبة اﻹنتاج الذي يشملها الدليل،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌلحـ ـ ـ ـق الثاني

– اﳌنتوج أو اﳌنتوجات اﳌعني أو اﳌعنية،
– طريقة أو طرق اﻹنتاج.
 –٣اﳌصطلحات اﳌستخدمة :

نموذج من اﳌقرر اﳌتضمن اﳌصادقة عﲆ
دليل الطرق اﳊسنة للنظافة وتطبيق مبادئ
نظام )(HACCP

– يجـ ـ ـب أن تكـ ـ ـون اﳌصطلح ـ ـات اﳌستخدمـ ـ ـة ﰲ الدليـ ـ ـل
متوافقة مع التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– يج ـ ـ ـب أن تك ـ ـ ـون التعـ ـاريـ ـ ـف واﳌف ـ ـ ـردات اﳌستعملـ ـ ـ ـة
مرتبطة بشعبة اﻹنتاج اﳌعنية.
 – ٤العرض :
– يجب أن يكون محتوى الدليل وﲢريره متناسقا وواضحا
وعم ـ ـليا بالنسبـ ـ ـ ـة للمهنـ ـ ـيﲔ اﳌعنـ ـ ـيﲔ بهـ ـ ـذا الدلي ـ ـل ،ﻻ سيما
بوجود فهرس،
– يجب أن تكون قائمة اﳌراجع الببليوغرافية جزءا من
الدليل.
 –٥شكل الدليل :
– يج ـ ـب أن ينشـ ـر ك ـ ـل دليـل مصادق عليه بشكليه الورقي
واﻹلكتروني من طرف اﳌهنيﲔ و/أو جمعياتهم.
 –6الطرق اﳊسنة للنظافة ): (BPH
– يجب أن توضح الطرق اﳊسنة للنظافة ) (BPHبشكل
صحيح ووصفها بدقة وإيضاحها بواسطة أمثلة واقعية ،إن
أمكن ذلك،
– يمكن إعطاء أمثلة لﻺنجازات أو تذكير باﳌعلومات

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

مقرر رقم ................م ـ ـؤرخ ﰲ ،................يتضمن
اﳌصادقة عﲆ دليل الطرق اﳊسنة للنظافة
وتطبيق مبادئ نظام تـحليل اﻷخطار
ونقاط اﳌراقبة اﳊرجة )(HACCP
– شعبة اﻹنتاج .................................................... :
إن رئيس اللجنة الوطنية للمدّونة الغذائية،
– ﲟ ـق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رق ـم  67–٠٥اﳌـؤرخ فـي
 2٠ذي اﳊجة عام  1٤2٥اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
إنـشـاء اللـجـنـة الـوطـنيـة للـم ـدّون ـة الـغـذائـيـة وﲢـدي ـد مـهـامـهـا
وتـنـظيـمـها،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  1٥ربيع
الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق أول ديسمبر سنة  2٠2٠الذي يحدد
شروط وكـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـات اﳌصادقـ ـ ـة عﲆ أدلـ ـ ـة ال ـ ـط ـ ـرق اﳊسن ـ ـة
ل ـل ـن ـظ ـاف ـة وت ـط ـب ـي ـق م ـب ـادئ ن ـظ ـام ﲢلـ ـي ـل اﻷخ ـط ـار ون ـق ـاط
اﳌراقبة اﳊرجة ) ،(HACCPﻻ سيما اﳌادة  7منه،
– وﲟق ـتضى ن ـت ـائج اج ـت ـم ـاع ال ـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـمـدّونـة
الغذائية ،اﳌنعقد بتاريخ...............................

اﻷساسي ـ ـة )بطاقـ ـة ع ـ ـن التنظيـ ـف والتطهي ـر وطـرق حسـاب
اﳌـق ـاييـس اﳊراريـة .......إلـخ( ف ـي مل ـحـق الـدل ـيـل م ـن أجـ ـل

يقّرر ما يأتي :

اﳌساعدة عﲆ الفهم.
 –7تطبيق مبادئ نظام ): (HACCP
يـ ـ ـجب أن يـ ـ ـوضح الـ ـ ـدلـ ـ ـيـ ـ ـل اﳌبـ ـ ـادئ السبـ ـ ـع ـ ـة ) (7ل ـن ـظ ـام

مادة وحيدة :
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  7من القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ

) (HACCPاﳌنص ـ ـوص عليهـ ـا ﰲ القـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌشت ـرك

ﰲ  1٥ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق أول ديسمبر سنة 2٠2٠

اﳌتعلق بهذا النظام.

واﳌذكور أعﻼه ،فإن دليل الطرق اﳊسنة للنظافة وتطبيق

 –٨أمثلة :
ي ـم ـك ـن أن ي ـوضح ال ـدل ـي ـل بأم ـث ـل ـة ي ـجب أن ت ـك ـون دق ـي ـقـة

مـب ـادئ نـظ ـام ﲢ ـلـي ـل اﻷخـطـار ون ـق ـاط اﳌـراق ـبـة اﳊرجـ ـة
) (HACCPاﳌت ـعـل ـق بشـعب ـة...................................................
)تـع ـيﲔ تـسـمـيـة شـعبة اﻹنتاج( ،مصادقا عليه.

وت ـوضي ـح ـي ـة وي ـم ـك ـن ﲡسي ـده ـا بسه ـولـة عﲆ أرض الـواقـع
ﻻ تعيق قراءة الدليل ،وعليه يمكن عرضها ﰲ ملحقه.
ويجب أ ّ
 –٩اﳌراجع التنظيمية اﳌطبقة :
ي ـ ـجب أن يشار ﰲ ه ـ ـذا اﳉزء ل ـ ـلـ ـنصوص الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـمـ ـيـ ـة
اﳌطبقة.

توقيع رئيس اللجنة الوطنية
للمدّونة الغذائية
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ّل ﻋﺎم  1438ﻫـ
اﻷول
 6رﺑﻴﻊ اﻷو
 6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  299-16ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم
 1438اHـﻮاﻓﻖ  23ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  rr2016ﻳـﺤـﺪد ﺷﺮوط
وﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻷﺷـ ـﻴــﺎء واﻟـ ـﻠ ــﻮازم اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟـ ــﻤـﻼﻣـ ـﺴــﺔ ا Hــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ rوﻛ ــﺬا ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀــﺮات
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮازم.
ــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرةووزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳـﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4-99و143)اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ rاHـﻌـﺪّل rﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اHـﺎدة 7
ﻣﻨﻪr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪلr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اHـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  04-91اHـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1991
وا Hـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـ ـ ــﺎHـ ـ ـ ــﻮاد اHـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـ ـﻜـﻲ ﺗـﻼﻣـﺲ اﻷﻏـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺔ
و•ﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اHﻮادr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اHـﺆرخﻓﻲ  8ﺷ ـﻌـ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم  1412اHــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992
واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ •ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Hــﻮاد ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو
اHﺴﺘﻮردة rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  210-04اHﺆرخﻓﻲ  10ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  28ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ

ّل ﻋﺎم  1438ﻫـ
اﻷول
 6رﺑﻴﻊ اﻷو
 6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69

 2004اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴــﺎت ﺿ ـﺒـﻂ اHــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴــﺔ
ﻟـﻠ ـﻤـﻐ ـﻠـﻔــﺎت اﺨﻤﻟـﺼ ـﺼــﺔ ﻻﺣـﺘــﻮاء ﻣـﻮاد ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة أو
أﺷﻴﺎء ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎلr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  468-05اHﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤــﺪد ﺷ ــﺮوط ﲢــﺮﻳــﺮ اﻟـ ـﻔــﺎﺗــﻮرة وﺳـ ـﻨــﺪ اﻟـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ
ووﺻﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرخﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  366-14اHﺆرخﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2014
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل
اHﻠﻮﺛﺎت اHﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  7ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔـﻴﺎت اﺳـﺘﻌـﻤﺎل اﻷﺷـﻴﺎء واﻟـﻠﻮازم
اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ Hﻼﻣـ ـﺴــﺔ اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ rوﻛــﺬا ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻠﻮازم.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 2ﺗ ـﻄ ــﺒﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳــﻮم ﻋــﻠﻰ اﻷﺷ ـﻴــﺎء
واﻟـﻠـﻮازم اHــﻮﺟـﻬـﺔ Hﻼﻣـﺴــﺔ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ اHـﺴـﻤـﺎة أدﻧـﺎه
"اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم" اﻟﺘﻲ rﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ :
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اHﺎدّة  : 3ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم :
اHﺎد
 اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻋﺘﻴﻘﺔr أﺷـﻴـﺎء وﻟـﻮازم اﻟـﺘـﻠـﺒـﻴﺲ واﻟـﻄﻼء ﻛـﻠـﻮازم ﺗـﻠﺒـﻴﺲﻗـ ـﺸــﺮات اﻷﺟـ ـﺒــﺎن أو اHـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﻠ ـﺤـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ـﻴـ ـﺌــﺔ أو
اHﻄـﻬﻴﺔ أو اﻟـﻔﻮاﻛﻪ rاﻟﺘـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟـﺰءا ﻣﻦ اHﻮاد اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻣﻊ ﻫﺬه اHﻮادr
 اHـﻨ ـﺸـﺂت اHـﻮﺟـﻮدة ﺣــﺎﻟـﻴـﺎ rاﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ أو اﳋـﺎﺻـﺔrاHﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اHﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب.
اHﺎدّةة  : 4ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 ﺷﻲء وﻟـ ـ ــﻮازم  :ﻛـﻞ ﲡ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰ وﻋـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎد وﻣ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪاتوﺗـﻐ ـﻠـﻴـﻒ وﻛﻞ آﻟـﺔ أﺧــﺮى rﻣـﻬـﻤــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ اHـﺎدة rﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎدي Hﻼﻣﺴﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
 ﻣﺴﺘـﺤﻀﺮ اﻟـﺘﻨﻈﻴﻒ  :ﻛﻞ ﻣﻨـﺘﻮج †ﻠﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺاﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻒ أو اﻟ ـﺘ ـﻄ ـﻬ ـﻴــﺮ ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻌــﻤﻞ وﺣــﺪه أو ﻣــﺮﻛ ـﺒــﺎ ﻣﻊ
ﻣﻨـﺘـﻮج أو ﻣﻨـﺘﻮﺟـﺎت أﺧـﺮى ﻗﺼـﺪ زﻳﺎدة ﻓـﻌـﺎﻟﻴـﺘﻪ• rﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﺤـﺴـ Yاﻟـﻐـﺴﻞ ﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﻌـﻤﺎل
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ أو اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ.
 ﺗـﺘــﺒﻊ ا Hـﺴـﺎر  :اﻟ ـﻘـﺪرة ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺘــﺒﻊ ﻣ ـﺴـﺎر ﺷﻲء أوﻟﻮازم ﺧﻼل ﺟـﻤﻴﻊ ﻣـﺮاﺣﻞ اﻟﺼـﻨﻊ واﻻﺳـﺘﻴـﺮاد واﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
 اﻟﻄـﺮق اﳊـﺴـﻨـﺔ ﻟـﻠـﺼﻨﻊ  :اﻟـﻄـﺮق اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀﻤﻦ أناﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻟﻜﻲ
ﺗـــﻜـــﻮن ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اHـ ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ وHــﻮاﺻ ـﻔــﺎت
اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴــﺔ اHﻼﺋـ ـﻤــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻪr
ﺑـﺤـﻴﺚ ﻻ ﺗ ـﺴـﺒﺐ ﺗـﻐـﻴ ـﻴـﺮا ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻘ ـﺒـﻮل ﻓﻲ ﺗـﺮﻛـﻴﺐ اHـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو إﻓﺴﺎد ¡ﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺬوﻗﻴﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﻮﺟﻬﺔ Hﻼﻣﺴﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اHﺎدةّة  : 5ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﻮﺿﻮﻋﺔ
اHﺎد
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق rﺿﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎل أو اHﻤﻜﻦ
ﺗ ــﻮﻗ ـﻌـ ـﻬ ــﺎ rﻣـ ـﻀ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺔ وﺗـ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺮ إﻟﻰ

 -ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ Hﻼﻣﺴﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr

اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﺸـﺮوع اHـﻨ ـﺘـﻈـﺮ ﻣـﻨ ـﻬـﺎ rوأن ﻻ ﺗـﻠـﺤﻖ ﺿـﺮرا

 -ﺗ ـﻜـﻮن ﻣـﻼﻣـﺴـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻣـﺼ ـﻤـﻤــﺔ ﻟـﻬـﺬا

ﺑﺼﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﻨﻪ وﻣﺼﺎﳊﻪ.

اﻟﻐﺮضr
 †ـﻜﻦ ﻣـﻨـﻄـﻘـﻴــﺎ ﺗـﻮﻗﻊ ﻣﻼﻣـﺴـﺘـﻬــﺎ ﻟـﻠـﻤـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.

ـﺎدةّة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺼــﻨﻊ اﻷﺷ ـﻴـﺎء واﻟ ـﻠــﻮازم اﶈـﺪدة
اHـﺎد
ﻓﻲ اHــﺎدة  4أﻋﻼه rﻓ ــﻘﻂ ﻣـﻦ ﻣــﺮﻛـ ـﺒ ــﺎت ﻻ ﺗ ـﺸ ــﻜﻞ أي ﺧـ ـﻄــﺮ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Yوأﻣﻨﻬﻢ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69

14

ـﺎدّة  : 7ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﺼــﻨﻊ اﻷﺷ ـﻴــﺎء واﻟ ـﻠــﻮازم ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ
اHـﺎد
ﻟـﻠـﻄـﺮق اﳊـﺴـﻨـﺔ ﺣـﺘﻰ ﻻ ﺗـﻨـﻘﻞ إﻟﻰ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ rﺿـﻤﻦ
اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ rﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻜﻤﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ Hﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 أن ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا أو ﻣﺨﺎﻃﺮة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚr أن ﲢﺪث ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎr أن ﺗﻔﺴﺪ ¡ﻴﺰاﺗﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺬوﻗﻴﺔ.اHـﺎد
ـﺎدّة  : 8ﺗـﻌ ـﺘـﺒـﺮ اﻷﺷ ـﻴـﺎء واﻟـﻠـﻮازم ﻛ ـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة
ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼه rﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻮازم اﻵﺗﻴﺔ :
 ا Hـ ــﻮاد اﻟـ ـ ـﺒـﻼﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ • ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻧ ـ ــﻴﻖواﻟﺘﻠﺒﻴﺲr
 اﻟﺴﻴﻠﻴﻠﻮز اﺠﻤﻟﺪدr -اﻹﻳﻼﺳﺘﻮﻣﻴﺮ واHﻄﺎطr

ّل ﻋﺎم  1438ﻫـ
اﻷول
 6رﺑﻴﻊ اﻷو
 6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

 - 5اﳊـﺪ اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ ﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اHﺮﻛـﺒـﺎت أو ﻣـﺠـﻤـﻮﻋﺎت
اHﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻋﻠﻴﻬﺎr
 - 6اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺪاﺑـ ـ ـﻴـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻬ ـ ــﺪف إﻟﻰ ﺣـ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﺻ ـ ـﺤـ ــﺔ
ا Hـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻣـﻦ اﻷﺧـﻄـﺎر اﶈـﺘ ـﻤـﻠـﺔ اﻟـﺘﻲ †ــﻜﻦ أن ﺗـﻨـﺘﺞ ﻣﻦ
اHﻼﻣﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﻣﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازمr
 - 7اﻟـﺘـﻌﻠـﻴـﻤﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑﻀـﻤـﺎن اﺣﺘـﺮام أﺣـﻜﺎم
اHﺎدة  7أﻋﻼهr
 - 8اﻟـ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ اﻷﺳــﺎﺳـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤ ــﻘﻖ ﻣﻦ
اﺣـﺘﺮام اﻷﺣـﻜـﺎم اHﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻨـﻘﺎط  4و 5و 6ﻣﻦ
ﻫﺬه اHﺎدةr
 - 9اﻟـﻘــﻮاﻋـﺪ ا Hـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﺎﻗ ـﺘـﻄــﺎع اﻟـﻌ ـﻴـﻨـﺎت وﻣ ـﻨـﺎﻫﺞ
اﻟﺘﺤـﻠﻴﻞ اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﻠﺮﻗﺎﺑـﺔ واﻟﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣﺘـﺮام اﻷﺣﻜﺎم
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ  1إﻟﻰ  7ﻣﻦ ﻫﺬه اHﺎدة.
ـﺎدّةة  : 10ﲢﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اHـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ
اHـﺎد

 -اﻟﺮاﺗﻨﺠﺎت اHﻐﻴﺮة ﻟﻸﻳﻮﻧﺎتr

ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اHـ ـﻌ ـﻤ ــﻮل ﺑـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ † rـﻨـﻊ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ

 -اﻷوراق واﻟﻜﺮﺗﻮنr

واﻟ ـﺼ ــﻨﻊ واﻻﺳ ـﺘـ ـﻴــﺮاد واﳊـ ـﻴــﺎزة ﺑ ـﻘـ ـﺼــﺪ اﻟـ ـﺒــﻴﻊ ﻟـﻸﺷ ـﻴــﺎء

 اﳋﺰفr اﻟﺰﺟﺎجr اHﻌﺎدن وﻣﺰﻳﺞ اHﻌﺎدنr اﳋﺸﺐ •ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻠrY اHﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔr ﺷﻤﻊ اﻟﺒﺮاﻓ Yوﺷﻤﻊ ﻣﻴﻜﺮو ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟrY ﺣﺒﺮ اHﻄﺒﻌﺔr اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮنr اﻟﻐﺮاء.ـﺎدّةة  : 9ﲢ ـ ــﺪد اﳋ ـ ـﺼ ـ ــﺎﺋﺺ اHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻷﺷـ ـ ـﻴـ ــﺎء
اHـ ــﺎد
واﻟ ـ ـﻠـ ــﻮازم ا Hــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓـﻲ ا Hــﺎدة  8أﻋـﻼه • rــﻮﺟـﺐ ﻗ ــﺮارات
ﻣـ ـﺸـ ـﺘــﺮﻛ ــﺔ ﺑ ــ Yاﻟ ــﻮزراء اHـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔــ Yﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ
وﺑــﺎﻟـ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ وﺑ ــﺎﻟ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ وﺑــﺎﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ وﺑ ــﺎHــﻮارد ا Hــﺎﺋـ ـﻴــﺔ
وﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ rاﻟﺘﻲ ﲢﺪد ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اHـ ــﻮاد ا Hـ ــﺮﺧﺺ ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻨـﻊ اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء
واﻟﻠﻮازمr
 - 2ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻘﺎوة ﻫﺬه اHﻮادr
 - 3اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اHﻮادr
 - 4اﳊـ ــﺪود اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﻻﻧ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺎل ﺑـ ــﻌﺾ اHـ ــﺮﻛ ـ ـﺒ ــﺎت أو
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اHﺮﻛﺒﺎت ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻋﻠﻴﻬﺎr

واﻟ ـﻠــﻮازم ﻏـﻴــﺮ ا Hـﺘ ـﺤــﺼﻞ ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻄــﺮق اﳊ ـﺴ ـﻨـﺔ
ﻟـﻠﺼـﻨﻊ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸـﻜﻞ rﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط اﻟـﻌـﺎدﻳﺔ أو اHـﺘـﻮﻗـﻌﺔ
ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ rﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ.Y
اHﺎدةّة  : 11ﻳﺠﺐ أن ﺗﺼـﻨﻊ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم وﺗﺨﺰن
اHﺎد
وﺗـ ـﻨـ ــﻘﻞ وﺗـ ــﻮﺿﻊ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ ﺿـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ـﺘ ــﺮم
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
ـﺎدّةة  : 12ﻳ ـ ـﻠـ ــﺰم ﻣ ـ ـﺼ ـ ـﻨ ـ ـﻌـ ــﻮ وﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮردو اﻷﺷ ـ ـﻴ ــﺎء
اHـ ــﺎد
واﻟﻠـﻮازم ﺑـﺘﻘـﺪ” ﺷـﻬـﺎدة ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻣﺴـﻠّـﻤـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫـﻴـﺌﺔ
ﻣﻌـﺘـﻤـﺪة ﺗـﺜﺒﺖ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺘﻬـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺘﻄـﻠـﺒـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 13ﻻ †ـﻜـﻦ أن ﺗـﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻮق إﻻّ اﻷﺷـﻴـﺎء
اHـﺎد
واﻟ ـ ـ ـﻠ ـ ــﻮازم اﶈـ ـ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hـ ــﺎدة  4أﻋـﻼه rاﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﲢـ ـ ـﻤـﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ
وﺳـﻤـﻬـﺎ وﻋـﻠﻰ ﻓـﻮاﺗـﻴـﺮ ﺑـﻴـﻌﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻋـﻠﻰ وﺛـﺎﺋـﻘـﻬـﺎ اHـﺮاﻓـﻘﺔ
ﺑﻴﺎن "ﻟﻠﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ".
اHﺎدّةة  : 14ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺷـﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﺼﻨﻌﺔ
اHﺎد
أو اHـﺴـﺘـﻮردة اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠـﻤﻼﻣـﺴـﺔ اﳊـﺼـﺮﻳـﺔ ﻟـﺒـﻌﺾ اHـﻮاد
اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺑـﺴــﺒﺐ ﺗـﺮﻛـﻴﺒـﻬـﺎ وﻋﻄـﺎﻟـﺘﻬـﺎ rﻣـﺮﻓﻘـﺔ ﺑـﻔﻮاﺗـﻴﺮ
و /أو وﺛــﺎﺋﻖ ﲢ ــﻤﻞ ﺑ ـﻴ ــﺎن "ﻟ ـﻠ ــﻤﻼﻣ ـﺴ ــﺔ اﳊ ـﺼ ــﺮﻳــﺔ ﻣﻊ "...
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺬه اHﻮاد.
ـﺎدّةة  : 15ﻻ ﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم اHـ ــﺎدﺗ ــ 13 Yو 14أﻋﻼهr
اHـ ــﺎد
ﻋـﻠﻰ اﻷواﻧﻲ واﻷوﻋـﻴـﺔ اHـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻄـﺒﺦ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻜﻮن
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ Hﻼﻣﺴﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ّل ﻋﺎم  1438ﻫـ
اﻷول
 6رﺑﻴﻊ اﻷو
 6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 16ﻳـ ــﺠــﺐ أن ﲢـ ــﻤـــﻞ اﻷﺷـ ــﻴــ ــﺎء واﻟـ ــﻠــ ــﻮازم
اHـ ــﺎد
اﻟ ــﺘــﻲ ﺗــﺒــــﺪو أﻧ ـﻬــﺎ ﻣ ــﻮﺟــﻬــــﺔ ﺑ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌـ ـﺘ ـﻬــﺎ Hﻼﻣ ـﺴــﺔ اHــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻟـﻜﻨﻬــــﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺠـﻴﺐ ﻟﻠﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة
 6أﻋﻼه rﺑـﻴـﺎن "ﻻ †ـﻜﻦ أن ﺗﻼﻣﺲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ" ﻣـﺤﺮر
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ وﻣﻘﺮوءة وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.
ـﺎدّةة  : 17ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﻴﺐ وﺳـﻢ اﻷﺷ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎء
اHـ ـ ــﺎد
واﻟ ـﻠــﻮازم وﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت اHـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﺠﻤﻟــﺎل وأﻻّ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻀﻠﻴﻞ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدةّة  : 18ﻳـ ـﺠـﺐ ﻓ ــﺼﻞ ﺑ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ــﻮﺳﻢ ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ
اHــﺎد

 - 1اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :
 إﻣﺎ ﻋـﻠﻰ ﺑﻄـﺎﻗﺔ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷـﻴﺎء أو اﻟـﻠﻮازمأو ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻴﻔﺎﺗﻬﺎr
 وإﻣــﺎ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺷ ـﻴ ــﺎء أو اﻟـ ـﻠــﻮازم أو ﻋ ــﻠﻰﺗﻐﻠﻴﻔﺎﺗﻬﺎ.
 - 2اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﻴ: Y
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت أو اﻟﺘﻐﻠﻴﻔﺎتr أو وﺿﻌﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻠﻮازمr -أو ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮاﻓﻘﺔ.

ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اHﻼﻣﺴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم.
ـﺎدةّة  : 19ﻳــﺠـﺐ أن ﺗـــﺮﻓﻖ اﻷﺷـﻴـﺎء واﻟ ـﻠـﻮازم اﻟـﺘﻲ
اHـﺎد
ﻟﻢ ﺗــﻮﺿﻊ ﺑـﻌــﺪ Hﻼﻣ ـﺴـﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ أﺛـﻨــﺎء ﺗـﺴــﻮﻳـﻘ ـﻬـﺎr
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 - 1اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء واﻟﻠﻮازم :
 إﻣﺎ ﺑـﻴـﺎن "ﻟـﻠـﻤﻼﻣـﺴـﺔ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ" أو "ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ Hﺎدةﻏﺬاﺋﻴﺔ"r
 إﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﺧﺎص ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr إﻣــﺎ اﻟــﺮﻣــﺰ )ﻛــﺄس وﺷــﻮﻛـﺔ( اHــﺮﻓـﻖ ﺑــﺎHـﻠ ـﺤـﻖ ﺑ ـﻬـﺬااHﺮﺳﻮمr
 وإذا أﻣﻜﻦ rاﻟـﺘﻌـﻠﻴـﻤﺎت اﳋـﺎﺻﺔ اﻟﻮاﺟـﺐ اﺣﺘـﺮاﻣﻬﺎﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺆﻣﻦ وﻣﻼﺋﻢ.
ّﻌ YواHﺴﺘﻮردﻳﻦ :
ﺑﺎHﺼﻨﻌY
 - 2اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺼﻨ
 اﻻﺳﻢ أو ﻋـ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﺸـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻨـ ــﻮان أو ﻣـ ـ ـﻘـ ــﺮاﻟﺸﺮﻛﺔ.
ـﺎدّةة  : 20ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻈـﻬــﺮ اﻟـﺮﻣـﺰ اHــﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اHـﺎدة
اHـﺎد
 19أﻋﻼه واHــﺮﻓـﻖ ﺑــﺎ Hـﻠ ــﺤﻖ ﺑـ ـﻬــﺬا اHــﺮﺳ ــﻮم rﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺷ ـﻴــﺎء
واﻟـ ـﻠ ــﻮازم ﺑـ ـﺼـ ــﻮرة ﺟـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻣ ــﺮﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح وﻣـ ـﻘ ــﺮوءة
وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫـﺎ rوذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل
ﺑﻬﻤﺎ.
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ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ـﺎدةّة  : 22ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﲢـﺘـﻮي ﻣ ـﺴـﺘـﺤـﻀـﺮات ﺗـﻨـﻈـﻴﻒ
اHـﺎد
اﻷﺷﻴﺎء واﻟـﻠﻮازم ﻋـﻠﻰ ﻣﺮﻛـﺒﺎت ﺗـﺸﻜﻞ ﺧـﻄﺮا أو ﻣـﺨﺎﻃﺮة
ﻋـﻠـﻰ ﺻـﺤـﺔ اHـﺴـﺘ ـﻬـﻠـﻜـ Yوأﻣـﻨــﻬﻢ rﻛـﻤـﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ
ﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.
اHﺎدةّة  : 23ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘـﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤـﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ
اHﺎد
اﻷﺷـﻴـﺎء واﻟﻠـﻮازم ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﻠﻴـﻤـﺎت اHـﺴﺠـﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﺎدي ﻛﻞ أﺧﻄﺎر ﺗﻠﻮث اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ـﺎدةّة  : 24ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺨـﺰن ﻣ ـﺴـﺘ ـﺤـﻀــﺮات ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻒ
اHـﺎد
اﻷﺷ ـ ـﻴـ ــﺎء واﻟ ـ ـﻠـ ــﻮازم ﻓﻲ أﻣـ ــﺎﻛﻦ ﻣـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ وﻣـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬ ــﺬا
اﻟﻐﺮض.
ـﺎدةّة  : 25ﺗـﺮﻓﻖ اHـﺮﻛﺒـﺎت أو ﻣـﺠـﻤﻮﻋـﺎت اHـﺮﻛـﺒﺎتr
اHـﺎد
ﻋـــﻨــﺪ اﻻﻗــﺘـــﻀــﺎء rﺑـﻮﺛــﺎﺋﻖ ﺗـﺘـﻀــﻤﻦ اHـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اHـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ
ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻘﺎوﺗﻬﺎr ﺗــﺮﻛـﻴـﺰاﺗ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻘـﺼـﻮى واﻟــﺪﻧـﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺴـﺘ ـﺤـﻀـﺮاتاﻟﺘﻨﻈﻴﻒr
 ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.ﲢـﺪد اHﺮﻛﺒـﺎت أو ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎت اHﺮﻛﺒـﺎت اHﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺤ ـﻀــﺮات ﺗ ـﻨـ ـﻈــﻴﻒ اﻷﺷ ـﻴــﺎء واﻟ ـﻠــﻮازم• rــﻮﺟﺐ
ﻗـﺮار ﻣ ـﺸـﺘـﺮك ﺑـ Yاﻟــﻮزراء اHـﻜـﻠـﻔــ Yﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ا Hـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ

ـﺎدةّة  : 21ﻳـﺠـﺐ وﺳﻢ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اHـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اHـﺎدة
اHـﺎد
 19أﻋﻼه rﺑـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑـﺘ ـﺤـﺪﻳــﺪ ﺗـﺘــﺒﻊ ﻣـﺴــﺎر اﻷﺷـﻴـﺎء
واﻟــ ــﻠـ ــﻮازم rوذﻟــﻚ ﻃـ ــﺒــ ــﻘـ ــﺎ ﻟـ ــﻠـ ــﺘــ ــﺸــ ــﺮﻳـﻊ واﻟـ ــﺘــ ــﻨــ ــﻈـ ــﻴـﻢ

وﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺼﺤﺔ وﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
ـﺎدّةة  : 26ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺴ ـﺘـﺠــﻴﺐ وﺳﻢ ﻣ ـﺴـﺘ ـﺤـﻀـﺮات
اHـﺎد
ﺗﻨـﻈـﻴﻒ اﻷﺷﻴـﺎء واﻟـﻠﻮازم ﻟـﻠـﻤﺘـﻄـﻠﺒـﺎت اHـﻨﺼـﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ

ا Hـ ـﻌـ ـ ـﻤـ ــﻮل ﺑ ـ ـﻬـ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل إﻋـﻼم ا Hـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـﻚ وﺣـ ــﺴﺐ

ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ اHـﻌ ـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﺠـﺎل إﻋﻼم

اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 69
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﺗ ـ ـﺘـ ــﺒﻊ ﻣ ـ ـﺴ ــﺎر اﻷﺷ ـ ـﻴ ــﺎء
اHـ ــﺎد
واﻟـﻠـﻮازم ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﺎ ﻓﻲ ﺟـﻤـﻴﻊ ﻣـﺮاﺣﻞ اﻟـﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك
ﻗـﺼـﺪ ﺗـﺴـﻬـﻴﻞ اﻟـﺮﻗـﺎﺑﺔ وﺳـﺤﺐ اﻷﺷـﻴـﺎء واﻟـﻠـﻮازم اHـﻌـﻴـﺒﺔ
وإﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻜ Yوﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اHﺴﺆوﻟﻴﺎت.
ـﺎدّةة  : 28ﻛﻞ إﺧـﻼل ﺑــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Hــﺮﺳ ــﻮم ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ
اHــﺎد
ﻋـﻠـﻴﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اHـﻌـﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ rﻻ ﺳـﻴـﻤﺎ
أﺣـﻜـﺎم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 29ﺗــﻠـــﻐـﻰ أﺣــﻜــﺎم اﻟـــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘـــﻨــﻔــﻴــﺬي
اHـﺎد
رﻗــﻢ  04-91اHـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ  3رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ 19
ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1991وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﺎHــﻮاد اHـ ـﻌــﺪة ﻟ ــﻜﻲ ﺗﻼﻣﺲ
اﻷﻏﺬﻳﺔ و•ﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اHﻮاد.
ـﺎدّةة  : 30ﺗـﺪﺧﻞ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺣـﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ
اHـﺎد
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHﺎدة  : 31ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ†ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1438اHــﻮاﻓﻖ 23
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2016
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHﻠﺤﻖ
رﻣﺰ اHﻼﻣﺴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ّل ﻋﺎم  1438ﻫـ
اﻷول
 6رﺑﻴﻊ اﻷو
 6دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م
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وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤٠
اﳌواف ـ ـ ـق  ١٦جانفـ ـ ـي سن ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـ ـ ـدد اﳋصائـ ـ ـ ـص

اﳌتعلقـ ـ ـة باﻷشي ـ ـاء والل ـ ـ ـوازم اﳌصنع ـ ـة م ـ ـن اﳋزف
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة واﳌناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير اﳌوارد اﳌائية،
ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ 25
ذي القعـ ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـق  ١٧غشـ ـت سن ـة  2٠١٧واﳌتضمـ ـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رج ـ ـ ـب عـ ـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠يناي ـ ـر سنـ ـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعلـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦5-٩2اﳌؤّرخ ﰲ 8
شعبـ ـان ع ـ ـ ـام  ١٤١2اﳌواف ـ ـ ـق  ١2فبرايـ ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعّدل
و اﳌتّمم،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  ٤5٣-٠2اﳌ ـؤّرخ
ﰲ  ١٧شـ ـّوال عـ ـام  ١٤2٣اﳌواف ـ ـق  2١ديسمبـر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
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– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٤٦٧-٠5اﳌ ـؤّرخ
ﰲ  8ذي القـ ـعدة عـ ـام  ١٤2٦اﳌواف ـ ـق  ١٠ديسمبـ ـر سن ـة 2٠٠5
الذي يحـ ـدد ش ـ ـروط مراقبـ ـة مطابق ـة اﳌنتوجات اﳌستوردة
عبر اﳊدود وكيفيات ذلك،

اﳌادة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– اﻷشيـ ـاء والل ـ ـ ـوازم اﳌصنعـ ـ ـ ـة مـ ـن اﳋ ـ ـ ـزف  :اﻷشياء
واللوازم اﳌصنعة من خليط اﳌواد غير العضوية مع نسبة عالية
عموما من الطﲔ أو السيليكات التي يمكن أن تضاف لها كميات
ﻻ تشكيل هذه اﻷشياء واللوازم
قليلة مـن اﳌواد العضوية .ويتم أو ً

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩-١١اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي

ويثبـ ـت الشكـ ـل اﳌتحصـ ـل علي ـه بصفـ ـة دائم ـة ع ـن طري ـق الطه ـي

يحدد صﻼحيات وزير الصحة و السكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ويمكن أن تكون مزججة ومطلية و/أو مزينة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٣-١2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٤جمـ ـادى الثانيـ ـة عـ ـام  ١٤٣٣اﳌوافـ ـق  ٦مايـ ـو سنـة 2٠١2
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي القعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٣5اﳌوافـ ـق  2٧غش ـ ـت سن ـ ـة  2٠١٤الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،

– محاكي اﳌادة الغذائية  :وسط ﲡريبي يقلد اﳌادة
الغذائية الذي يحدث من خﻼل تأثيره انتقال اﳌواد من اللوازم
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : 3يجـ ـ ـب أن ﻻ تنقـ ـ ـل اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة
من اﳋزف اﶈددة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،ﰲ حالة اﳌنتوجات
النهائية ،عند مﻼمستها اﳌواد الغذائية كميات من الرصاص
والكادميوم أكبر من اﳊدود اﳌبّينة أدناه :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤّرخ ﰲ

الفئة اﻷوﱃ  :اﻷشياء واللوازم غير القابلة للملء واﻷشياء

 2١جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٣٧اﳌوافـ ـق أّول م ـ ـارس سنـ ـة 2٠١٦

واللوازم القابلة للملء التي يكون عمقها الداخﲇ اﳌقاس بﲔ

الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعّدل

أدنى نقطة واﳌستوى اﻷفقي الذي يمر عبر اﳊافة العليا أقل أو

و اﳌتّمم،

يساوي  25ﱈ :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊج ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤٣٧اﳌواف ـ ـ ـق  22سبتمب ـر سنة  2٠١٦الذي
يح ـ ـ ـدد صﻼحيـ ـ ـات وزي ـ ـر الفﻼح ـ ـة والتنميـ ـ ـة الريفيـ ـ ـة والصي ـ ـ ـد
البحري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤّرخ
ﰲ  2٣صفـ ـر ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي

– الرصاص  ٠,8 :ملغ/دم،2
– الكادميوم  ٠,٠٧ :ملغ/دم.2
الفئة الثاني ـة  :أواني الطبـ ـخ والتعبئ ـة وأوعي ـة التخزيـن
ذات سعة أكبر من ثﻼثة ) (٣لترات :
– الرصاص  ١,5 :ملغ/ل،

يحـ ـدد شـ ـروط وكيفيـ ـات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة

– الكادميوم  ٠,١ :ملغ/ل.

ﳌﻼمسـ ـ ـة اﳌ ـ ـ ـواد الغذائيـ ـ ـة وكـ ـ ـذا مستحضـ ـرات تنظيف هذه

الفئة الثالثة  :كل اﻷشياء واللوازم اﻷخرى القابلة

اللوازم،

للملء :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠-١٧اﳌؤّرخ

– الرصاص  ٤,٠ :ملغ/ل،

ﰲ  ١٤رج ـ ـب عـ ـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  ١١أبريـ ـ ـل سنـ ـة  2٠١٧الـ ـ ـذي

– الكادميوم  ٠,٣ :ملغ/ل.

يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع
اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌـرسـ ـوم التـنـفـيـ ـذي رقـم  ٣٦٤-١٧اﳌـؤّرخ
ﰲ  ٦ربـيع الـثـاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  25ديـسمـبـر سـنة 2٠١٧
الذي يـحـدد صﻼحـيـات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يقررون ما يأتي:
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٩٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق
 2٣نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢدي ـ ـد اﳋصائـ ـص اﳌتعلق ـ ـة باﻷشيـاء واللوازم اﳌصنعة من
اﳋزف واﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

اﳌادة  : ٤عندما تكون اﻷشياء أو اللوازم اﳌصنعة من
اﳋزف مكونة من وعاء مزود بغطاء خزﰲ فيجب أن ﻻ يتجاوز
الرص ـ ـاص و/أو الكادميـ ـوم اﳊ ـ ـدود اﳌبينـ ـة ﰲ اﳌـ ـادة  ٣أعـ ـﻼه
)ملغ/دم 2أو ملغ/ل(.

ويطبق هذا اﳊد عﲆ الوعاء وحده.

يخضع الوعاء وحده واﳌساحة الداخلية للغطاء لتجارب
منفصلة ضمن نفس الشروط التحليلية.
يض ـ ـاف مجم ـ ـ ـ ـوع نسبت ـ ـي استخـ ـ ـراج الرص ـ ـ ـاص و/أو
الكادميوم اﳌتحصل عليه ،حسب اﳊالة ،إﱃ مساحة أو حجم
الوعاء وحده.
اﳌادة  : 5ﲢدد كميات الرصاص والكادميوم اﳌنتقلة
من اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳋزف باستعمال التجربة
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اﳌنصوص عﲆ شروطها ﰲ اﳌلحق اﻷول وباستعمال منهج
التحليل اﳌبّين ﰲ اﳌلحق الثاني من هذا القرار.
اﳌادة  : ٦عندما ﻻ يتجاوز انتقال الرصاص والكادميوم
أو أحدهما ﰲ الشيء أو اللوازم اﳌصنعة من اﳋزف التي ﰎ
اختبارها ،الكميات اﳌبّينة ﰲ اﳌادة  ٣أعﻼه ،أكثر من ،%5٠
يعتبر مع ذلك الشيء أو اللوازم مطابقا للتعليمات اﳌذكورة
ﰲ ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار إذا كانـ ـ ـت كميـ ـ ـات الرص ـ ـ ـ ـاص والكادمي ـ ـ ـ ـوم،
اﳌستخلص ـ ـة من ثﻼث ـ ـة أشيـ ـاء أو لـ ـوازم أخـ ـرى متطابقة عﲆ
اﻷقل ،ﰲ الشكل واﻷحجام والتزيﲔ والدهن وخضعت لتجربة
ﲡـ ـ ـرى وفق ـ ـا للش ـ ـروط اﳌنص ـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ اﳌلحق ـﲔ اﻷول
والثانـي به ـ ـذا القـرار ،ﻻ تتج ـ ـاوز ﰲ اﳌتوس ـ ـط اﳊ ـ ـدود اﳌبّينـ ـة
وإذا لم تتجـ ـاوز اﳊـ ـدود أكثـ ـر مـ ـن  % 5٠لكـ ـل م ـن هذه اﻷشياء أو
اللوازم.
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عندما يتم ﲢديد انتقال الكادميوم أو الرصاص والكادميوم،
تغطى العينة بطريقة ﲡعل السطح الذي سيخضع للتجربة
يحفظ ﰲ الظﻼم الدامس.
 .3اﳌلء
 .١.3عينة قابلة للملء
م ـ ـلء الش ـ ـيء أو الل ـ ـوازم اﳌصنعـ ـة م ـ ـن اﳋ ـ ـزف إﱃ % ٤
)ح/ح( م ـ ـن محل ـ ـول حم ـ ـض اﻷسيتي ـ ـك إﱃ غاي ـ ـة واح ـد ) (١ملم
ع ـ ـﲆ اﻷكث ـ ـر مـ ـ ـن نقطـ ـة ﲡ ـاوز ،اﳌساف ـ ـة مقاسـ ـة ابت ـ ـداء م ـ ـن
اﳊافة العلوية للعينة.
غير أنه ﰲ حالة العينات التي لها حافة مسطحة أو
مائلة قليﻼ ،ﲤﻸ العينة بطريقة ﲡعل اﳌسافة بﲔ مساحة
السائل ونقطة التجاوز  ٦ﱈ ،عﲆ اﻷكثر ،مقاسة عﲆ طول
اﳊافة اﳌائلة.

اﳌادة  : ٧ينشـ ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمّيـ ـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٦
جانفي سنة .2٠١٩

 .٢.3عينة غير قابلة للملء
أوﻻ ،تغطى مساحة العينة التي ليست موجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية بطبقة واقية مناسبة قادرة عﲆ مقاومة عمل
محلول حمض اﻷسيتيك بنسبة ) % ٤ح/ح( .وتغمر بعد ذلك

وزير التجارة

وزير الصناعة واﳌناجم

سعيد جﻼب

يوسف يوسفي

وزير الصحة والسكان

وزير الفﻼحة والتنمية

وإصﻼح اﳌستشفيات

الريفية والصيد البحري

مختار حسبﻼوي

عبد القادر بوعزقي

وزيراﳌوارد اﳌائية

وزيرة البيئة والطاقات

العينة ﰲ وعاء يحتوي عﲆ حجم معروف من محلول حمض
اﻷسيتيـ ـ ـك ،بحيـ ـ ـ ـث تغطـ ـ ـى بصفـ ـ ـ ـة تام ـ ـة اﳌساحـ ـ ـة اﳌوجهـ ـ ـ ـة
ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية بسائل التجربة.
 .٤ﲢديد اﳌساحة
تع ـ ـادل مساحة اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳋزف من
الفئـ ـة  ١مساحـ ـ ـة السط ـ ـح اﶈ ـ ـدب اﳌشكـ ـ ـل م ـ ـن اﳌساحـة اﳊرة
للسائل اﳌتحصل عليه مع احترام شروط اﳌلء اﳌنصوص
عليها ﰲ النقطة  ٣اﳌذكورة أعﻼه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي

حسﲔ نسيب

ال ـ ـملحـ ـق الثاني
منهج التحليل لتحديد انتقال الرصاص والكادميوم
 .١الهدف ومجال التطبيق :

ال ـ ـملح ـ ـ ـق اﻷول
القواعد اﻷساسية لتحديد انتقال الرصاص
والكادميوم
 .١سائل التجربة )“محاكي اﳌادة الغذائية”(
حمض اﻷسيتيك بنسبة ) % ٤ح/ح( ،ﰲ محلول مائي
محضر حديثا.
 .٢شروط التجربة
 .١.2إجراء التجربة ﰲ درجة حرارة  2 ± 22درجة
مئوية ﳌدة  ٠.5 ± 2٤ساعة.
.2.2عندم ـ ـ ـا يت ـ ـم ﲢديـ ـ ـ ـد انتقـ ـ ـ ـال الرصـ ـ ـ ـاص فقـ ـ ـ ـط،
تغطـى العين ـ ـة بوسيل ـ ـة حماي ـ ـة مناسبـ ـة وتع ـ ـرض للشروط
العادية لﻺضاءة اﳌخبرية.

يسمح اﳌنهج بتحديد اﻻنتقال اﳋاص للرصاص و/أو
الكادميوم.
 .٢اﳌبدأ
يتـ ـ ـم ﲢديـ ـ ـد اﻻنتقال اﳋاص للرصاص و/أو الكادميوم
ﲟنهج ﲢليل ،عن طريق استعمال أدوات تستجيب ﳌعايير
اﻷداء اﳌبّينة ﰲ النقطة  ٤أدناه.
 .3الكواشف
– يجب أن تكون جميع الكواشف ذات جودة ﲢليلية،
باستثناء اﳌواصفات العكسية.
ن اﻷمـ ـر يتعلـ ـ ـق
– عندم ـ ـا يش ـ ـار إﱃ استعمـ ـال اﳌـ ـاء ،فـ ـإ ّ
دائما باﳌاء اﳌقطر أو اﳌاء من نوعية معادلة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 3٦
اﳉريدة الرسم ّ
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 3شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

 .١.3حمض اﻷسيتيك) % ٤ ،ح/ح( ،محلول مائي

– قبـ ـ ـل أخـ ـ ـذ محل ـ ـول التجربـ ـ ـة لتحديـ ـ ـد الرص ـ ـاص و/أو

إضافـ ـة  ٤٠مـ ـل من حم ـض اﻷسيتي ـك اﳉلي ـدي إﱃ اﳌاء

الكادميـ ـ ـوم ،يجان ـ ـس محتـ ـ ـوى العينـ ـة حس ـ ـب منه ـج مناسب

حتى يصل إﱃ  ١٠٠٠مل.
 .٢.3اﶈاليل اﳌعيرة
إعداد اﶈاليل اﳌعيرة التي ﲢتوي عﲆ التواﱄ ١٠٠٠
ملغ/ل من الرصاص و 5٠٠ملغ/ل ،عﲆ اﻷقل ،من الكادميوم ﰲ
محلـ ـ ـول حم ـ ـ ـض اﻷسيتيـ ـ ـك إﱃ  % ٤كمـ ـا هـ ـ ـ ـو مش ـ ـار إليـ ـ ـه ﰲ
النقطة  ١.٣أعﻼه.
 .٤معايير اﻷداء ﳌنهج التحليل باستعمال اﻷدوات
 .١.٤يج ـ ـ ـب أن يك ـ ـ ـون اﳊـ ـ ـ ـد مـ ـن كشـ ـ ـ ـف الرصـ ـ ـاص
والكادميوم مساويا أو أقل من :
–  ٠.١ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠١ملغ/ل للكادميوم.
يعـ ـ ـّرف حـ ـ ـد الكش ـ ـف بأن ـ ـه تركي ـ ـز العنص ـ ـر ﰲ محلـ ـول

حمض اﻷسيتيك بنسبة  ،% ٤كما هو مشار إليه ﰲ النقطة
 ،١.٣الذي يعطي إشارة تساوي مرتﲔ من الصوت الداخﲇ
للجهاز.
 .٢.٤يجب أن يكون اﳊد الكمي للرصاص والكادميوم
مساويا أو أقل من :
–  ٠.2ملغ/ل للرصاص،
–  ٠.٠2ملغ/ل للكادميوم.
 .3.٤اﻻسترجـ ـ ـاع .يجـ ـ ـ ـ ـ ـب أن يت ـ ـ ـ ـ ـراوح استـ ـرج ـ ـ ـ ـ ـاع
الرصاص والكادمي ـ ـوم اﳌضاف إﱃ محلـ ـول حمـ ـض اﻷسيتي ـك
إﱃ  ،% ٤كمـ ـا ه ـو مش ـار إلي ـه ﰲ النقط ـة  ،١.٣م ـا بﲔ  8٠و% ١2٠
مـن الكمية اﳌضافة.
 .٤.٤اﳋصوصيـ ـة .يج ـ ـب أن تكـ ـون طريقـ ـة التحليـ ـ ـل
باستعمال اﻷدوات اﳌستخدمة خالية من التداخﻼت الطيفية
وتلك الناجمة عن اﳌادة.
 .5اﳌنهج
ينة
 .١.5ﲢضير الع ّ
يجب أن تكون العينة نظيفة وخالية من الدهن أو أية
مواد أخرى قابلة للتأثير عﲆ التجربة.
تغس ـل العّين ـة ﲟحل ـول يحت ـوي عﲆ منظف سائل ذي
نوع منزﱄ بدرجة حرارة حواﱄ  ٤٠درجة مائوية.
تشطف العينة أوﻻ باﳌاء اﳉاري ثم باﳌاء اﳌقطر أو
مـ ـن نوعيـ ـة معادلـ ـة .ثم تقطـ ـر وﲡ ـفف لتجنب أي تلوث .وﻻ
تستعمـ ـ ـ ـل مساحـ ـ ـة العين ـ ـة اﳋاضعـ ـ ـ ـ ـة للتجربـ ـ ـة بعـ ـ ـد أن ﰎ
تنظيفها.
 .٢.5تـحـديد الرصاص و/أو الكادميوم
– تخضـ ـ ـع العينـ ـة اﶈضـ ـرة للتجربـ ـة وفقـ ـ ـا للشـ ـ ـروط
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق اﻷول،

يجنب فقدان اﶈلول أو أي تآكل محتمل للمساحة اﳋاضعة
للتجربة.
– ﲡ ـ ـرى ﲡربـ ـة عﲆ بي ـ ـاض للكاش ـ ـف اﳌستعم ـ ـل لكل
سلسلة من التحديدات.
– ﲡرى ﲢديدات الرصاص و/أو الكادميوم ﰲ الشروط
اﳌناسبة.

``````````````````````````````````````````````````H
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 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 40
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  1٦جـ ـ ـانـ ـ ـفي سـ ـ ـنة  ،٢01٩يحـ ـ ـدد اﳋصائص
اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق ـة ب ـاﻷشي ـاء وال ـل ـوازم اﳌصن ـع ـة م ـن أغشي ـة
السيليلوز اﳌجدد اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
––––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة واﳌناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير اﳌوارد اﳌائية ،
ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
 ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ ﰲ 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٥–٩2اﳌؤّرخ ﰲ
 8شعبان عام  ١٤١2اﳌوافق  ١2فبراير سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣–٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٧شّوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٦٧–٠٥اﳌؤّرخ
ﰲ  8ذي القعدة عام  ١٤2٦اﳌوافق  ١٠ديسمبر سنة  2٠٠٥الذي
يحدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر
اﳊدود وكيفيات ذلك،

 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 40
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩–١١اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي
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 (١غير مطلية،
 (2مطلية بواسطة طﻼء مشتق من السيليلوز،

يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٣–١2اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ٦مايو سنة  2٠١2واﳌتعلق
بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١–١٤اﳌؤّرخ
ﰲ أول ذي القعدة عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٧غشت سنة 2٠١٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88–١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة 2٠١٦
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2–١٦اﳌؤّرخ
ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠١٦
ال ـذي ي ـح ـدد صﻼح ـي ـات وزي ـر ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـري ـف ـي ـة
والصيد البحري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٤–١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  ٦ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة 2٠١٧
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يقررون ما يأتي :

 (٣مطلية بواسطة طﻼء مركب من مواد بﻼستيكية.
اﳌادة  : 5ﲢـ ـ ـدد قائم ـ ـة اﳌ ـ ـواد أو مجموعات اﳌواد
اﳌرخص بها ﰲ صنع أغشية السيليلوز اﳌجدد ،ﰲ اﳌلحق
بهذا القرار.
اﳌادة  : ٦ﻻ تص ـ ـ ـنع أغش ـ ـ ـية السي ـ ـليلوز اﳌج ـ ـ ـدد غير
اﳌطل ـ ـ ـية واﳌطلـ ـ ـية بواسـ ـ ـطة طﻼء مشـ ـ ـ ـتق من السي ـ ـليـلوز،
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،إﻻّ من اﳌواد أو مجموعات اﳌواد
اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.
اﳌادة  : ٧ﻻ يرّخص باستعمال اﳌواد أو مجموعات
اﳌ ـ ـ ـواد ،غيـ ـ ـر تـ ـ ـلك اﶈـ ـ ـددة ﰲ اﳌلـ ـ ـحق بهـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ،لصنع
أغشية السيليلوز اﳌجدد غير اﳌطلية واﳌطلية بواسطة
طﻼء مشتق من السيليلوز اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،إﻻّ إذا
استعملت هذه اﳌواد كمواد ملونة )ملونات وصبغات( أو
كمواد ﻻصقة بشرط أﻻّ تترك آثارا ﻻنتقال هذه اﳌواد ﰲ
اﳌواد الغذائية أو عليها.
اﳌادة  : ٨تصنع أغشية السيليلوز اﳌجدد اﳌطلية
بواسطة طﻼء مركب من مادة بﻼستيكية واﳌذكورة ﰲ
اﳌادة  ٤أعﻼه ،قبل وضع الطﻼء فقط من اﳌواد أو مجموعات
اﳌواد اﶈددة ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌلحق بهذا القرار.
اﳌادة  : ٩ﻻ يصنع الطﻼء اﳌوجه للوضع عﲆ أغشية
السيليلوز اﳌجدد اﳌطلية بواسطة طﻼء مركب من مادة
ﻻ من اﳌواد أو
بﻼستيكية واﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،إ ّ
مجموعات اﳌواد اﳌرخص بها ﰲ التنظيم اﳌعمول به.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم

ﻻ تﻼمس اﳉهة اﳌطبوعة ﻷغشية
اﳌادة  : 10يجب أ ّ
السيليلوز اﳌجدد ،اﳌواد الغذائية.

 2٣نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

اﳌادة  : 11ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

التنفيذي رقم  2٩٩–١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق
ﲢديد اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من
أغشية السيليلوز اﳌجدد اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : ٢يقـ ـص ـد ،ف ـي مـف ـه ـوم هـ ـذا ال ـق ـرار ،بـ “غ ـش ـاء
السيليلوز اﳌجدد”  :الورقة الرقيقة اﳌتحصل عليها عن
طريق السيليلوز اﳌكرر الناﰋ من اﳋشب أو القطن غير

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
١٦جانفي سنة .2٠١٩
وزير التجارة

اﳌرسكل.
اﳌادة  : ٣تطبق أحكام هذا القرار عﲆ أغشية السيليلوز

سعيد جﻼب

وزير الصناعة واﳌناجم
يوسف يوسفي

اﳌجدد ،اﳌعرفة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد

وزير الصحة والسكان

وزير الفﻼحة والتنمية

الغذائية أو اﳌﻼمسة لها ،حسب وجهتها ،والتي :

وإصﻼح اﳌستشفيات

الريفية والصيد البحري

مختار حسبﻼوي

عبد القادر بوعزقي

وزيرة البيئة والطاقات

وزير اﳌوارد اﳌائية

– تشكل بذاتها اﳌنتوج النهائي،
– تكون جزءا من اﳌنتوج النهائي الذي يحتوي عﲆ
مواد أخرى.
اﳌادة  : 4يمكن أن تكون أغشية السيليلوز اﳌجدد
ما :
اﶈددة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،إ ّ

اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي

حسﲔ نسيب
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اﳌلحق
قائمة اﳌواد ومجموعات اﳌواد اﳌرّخص بها ﰲ صنع أغشية السيليلوز اﳌجدد
اﳉزء اﻷول  :أغشية السيليوز اﳌجدد غير اﳌطلية
اﳊدود

التسميات
أ .السيليلوز اﳌجدد

 -أكبر من أو يساوي ) % ٧2ك/ك(

 أص ـ ـ ـغ ـ ـ ـر م ـن أو ي ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـاوي ) % 2٧ك/ك( ﰲب .اﳌضافات  .1اﳌبلﻼت

اﳌجموع.

ثنائي

)-2

ه ـي ـد ر و ك س ي إ ي ـث ـي ـل (

إ ي ث ر ﴿= ثنائي اﻹيثيـﻼن غليكول﴾.

 ف ـ ـق ـ ـط ف ـي اﻷغش ـي ـة اﳌ ـوجـ ـ ـ ـه ـ ـة لـ ـ ـ ـل ـطـ ـﲇواﳌستـ ـع ـم ـل ـة ب ـع ـد ذلك ﰲ اﳌواد ال ـغ ـذائ ـي ـة
غير اﳌبللة ،أي التي ﻻ ﲢتوي عﲆ اﳌاء
اﳊر فيزيائيا عﲆ السطح.

اﻹيثانديول ﴿= أحادي اﻹيثيﻼن غليكول﴾.

 ﻻيمكن أن تتجاوز الكمية اﻹجمالية منثـ ـ ـنـ ـ ـائي ) -2هـ ـ ـيـ ـ ـدروكسي إيـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ـل( إي ـ ـث ـ ـر
وإيثانديول اﳌوجودة ﰲ اﳌواد الغذائية
التي ﻻمست الغشاء من هذا النوع  ٣٠ملغ
ﰲ الكلغ ﰲ اﳌادة الغذائية.

 -١,٣بوتانديول.
غليسيرول.
 - ١,2بـ ـروب ـ ـان ـ ـدي ـ ـ ـول ﴿=  - ١,2بـ ـ ـروب ـي ـ ـ ـ ـ ـﻼن
غليكول﴾.
متعدد أوكسي إيثيﻼن ﴿= متعدد إيثيﻼن

 -الوزن اﳉزيئي اﳌتوسط بﲔ  2٥٠و. ١2٠٠

غليكول﴾.
 - ١,2متعدد أوكسي بروبيﻼن ﴿= - ١,2

 -الوزن اﳉزيئي اﳌتوسط أصغر من أو

متعدد بروبيﻼن غليكول﴾.

يساوي  ٤٠٠ومحتوى  - ١,٣بروبانديول اﳊر
أصـ ـ ـ ـغر مـ ـن أو يسـ ـ ـاوي ) %١ك/ك( مـ ـن اﳌادة.

سوربيتول .
رباعي إيثيﻼن غليكول.
ثﻼثي إيثيﻼن غليكول.
اﻷوري.
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اﳌلحق )تابع(
التسميات

ب .اﳌضافات
)تابع(

اﳊدود
 أص ـ ـ ـغـ ـ ـر مـ ـ ـ ـ ـن أو يـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـاوي ) % ١ك/ك( ﰲاﳌجموع.

 -٢مضافات
أخرى
 -1.٢القسم
اﻷول

 ﻻ يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ـن أن ت ـ ـت ـ ـج ـ ـاوز ك ـ ـم ـ ـي ـ ـة اﳌواد أو2
مجموعات اﳌواد اﳌذكورة أدناه  2ملغ  /دسم
من الغشاء غير اﳌطﲇ.
ح ـمـض اﻷسـيـت ـيك وأمـ ـﻼح ـه مـن ،Ca ،NH٤
 ،K ،Mgو .Na
حمض اﻷسكوربيك وأمﻼحه من ،Ca ،NH٤
 ،K ،Mgو.Na
حمض البنزوييك وبنزوات الصوديوم.
حمـ ـ ـ ـض الفـ ـ ـورميـ ـك وأمﻼحه من ،Ca ،NH٤
 ،K ،Mgو.Na
اﻷحماض الدهنية اﳋطية اﳌشبعة أو غير
اﳌشبعة مع عدد زوجي من كربون
م ـ ـ ـ ـ ـن  C8إﱃ  C2٠وكـ ـ ـ ـ ـ ـذا أح ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاض
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيك وخ ـ ـروع اﻷول ـ ـي ـ ـيك
وأمﻼحـها م ـ ـ ـن ،Na ،K ،Mg ،Ca ،NH٤
 Alو.Zn
ح ـمـض الـسـ ـيـتريـك و dو lالﻼكتـيـك ،اﳌـاليـ ـيك،
 -١الثارثريك وأمﻼحه من  Naو.K
حمض السوربيك وأمﻼحه من ،Ca ،NH٤
 K ،Mgو.Na
أميد اﻷحماض الدهنية اﳋطية اﳌشبعة
أو غير اﳌشبعة مع عدد زوجي من
الكـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـ ـون مـ ـ ـ ـن  C8إﱃ  C2٠وأمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـد
أحماض البيهينيك وخروع اﻷولييك.
النشاء والنشويات الغذائية اﻷصلية .
الـ ـ ـنشاء وال ـ ـنشوي ـ ـات ال ـ ـغ ـ ـذائ ـ ـي ـ ـة اﳌع ـ ـدل ـ ـة
بطريقة كيميائية.
اﻷميلوز.
كـ ـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـ ـون ـ ـ ـ ـات وك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـورور ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـالسي ـ ـ ـ ـوم
واﳌغنيزيوم.
استيرات الغليسرول مع اﻷحماض
الدهنية اﳋطية اﳌشبعة وغير اﳌشبعة
مع عدد زوجي من الكربون من  C8إﱃ C2٠
و/أو أح ـ ـمـ ـاض اﻷديـ ـبـ ـيك ،السيـ ـتـ ـريك-١2 ،
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدروكسي ست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاريك )أوكسي
ستيارين( وخروع اﻷولييك.
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 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م

اﳌلحق )تابع(
التسميات

اﳊدود

استيرات متعددة أوكسي إيثيﻼن )عدد
مجموعات أوكسي إيثيﻼن بﲔ 8
و (١٤مع اﻷحماض الدهنية اﳋطية
اﳌشبعة أو غير اﳌشبعة ،مع عدد
زوجي من الكربون من  C8إﱃ .C2٠
استـ ـيـ ـرات السوربـ ـيـ ـتـ ـول مـ ـع اﻷحـ ـمـ ـاض
الدهنية اﳋطية اﳌشبعة أو غير
اﳌشبـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـع عـ ـ ـ ـ ـدد زوجي م ـ ـ ـ ـن
الكربون من  C8إﱃ .C2٠
أحـ ـ ـادي -و/أو ث ـ ـن ـ ـائي است ـ ـي ـ ـرات ح ـ ـمض
الستـ ـيـ ـاريك مـ ـع اﻹيـ ـث ـان ـدي ـول و/أو
ثنائي) -2هيدروكسي إيثيل( إثير
و/أو ثﻼثي إيثيﻼن غليكول.
أوكسي ـ ـ ـد وه ـ ـ ـي ـ ـ ـدروكسيـ ـ ـد اﻷلـ ـ ـومـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـوم،
الكالسيوم ،اﳌغنزيوم ،السيليسيوم
والسي ـل ـيـكـات والسيـلـيـكـات اﳌمـيـهـة
بـاﻷلـومـنـيـوم ،الـكـالسيـوم ،اﳌغنزيوم
والبوتاسيوم.

ب .اﳌضافات
)تابع(

متعدد أوكسي إيثيﻼن ]= متعدد إيثيﻼن
غليكول [.

 -الوزن اﳉزيئي اﳌتوسط  ١2٠٠و.٤٠٠٠

بروبيونات الصوديوم.
 -٢مضافات
أخرى
 -٢.٢القسم
الثاني

 ﻻ يمكن أن تتجاوز الكمية اﻹجمالية للمواد ١م ـلـغ /دسم 2م ـ ـن ال ـ ـغشاء غ ـ ـيـ ـر اﳌطﲇ ،وﻻ
يمكن أن تتجاوز كمية اﳌواد أو مجموعات
اﳌواد اﳌذكورة أدناه  ٠,2ملغ /دسم) 2أو حّدا
أدنى إذا كانت محددة( من الغشاء غير اﳌطﲇ.
ألكيل ) (C١8 - C8بنزان سولفونات الصوديوم.
إيزوبروبيل نفطالﲔ سولفونات الصوديوم.
ألكيل )  (C١8 - C8سولفات الصوديوم.
ألكيل )  (C١8 - C8سولفونات الصوديوم.
ثنائي أوكتيل سولفوسوكسينات الصوديوم.
ثـ ـنـ ـائي ستـ ـيـ ـارات ثـ ـنـ ـائي هـ ـيـ ـدروكسي
إيثيل ثنائي -إيثيﻼن ثﻼثي أمﲔ
أحادي أسيتات.
ل ـوري ـل سول ـف ـات اﻷم ـونـيـوم ،اﳌغـنـزيـوم
والبوتاسيوم.
’ - N,Nثنائي ستيارويل ثنائي أمينو
إي ـثـان و’  - N, Nثـنـائي بـاﳌثويل
أمينو إيثان و’ - N,Nثنائي أوليول
ثنائي أمينو إيثان.

 أصغر من أو يساوي  ٠,٠٥ملغ /دسم 2منالغشاء غير اﳌطﲇ.
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اﳌلحق )تابع(
التسميات

اﳊدود

 -2سباعي دسيل  -٤,٤ -ثنائي )ميثيﻼن-
ستيارات( أوكسازولﲔ.
م ـتـعـدد إيـثـيـﻼن أمـيـنـو ستـيـارامـيـد إيـثـيـل
سولفات.
 -٢مضافات
أخرى
 -٣.٢القسم
الثالث
-عامل تثبيت

 أصغر من أو يساوي  ٠,١ملغ /دسم 2منالغشاء غير اﳌطﲇ.
 ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـم ـي ـة اﻹج ـم ـالـيـةللمـ ـ ـ ـواد  ١م ـ ـلغ /دسـ ـ ـم 2من الغـ ـ ـ ـشاء غير
اﳌطﲇ.

م ـن ـت ـوج ت ـك ـث ـيـف مـيـﻼمﲔ فـورمـالـدهـيـد
غ ـ ـ ـيـ ـ ـر اﳌعـ ـ ـدل أو اﳌعـ ـ ـدل مـ ـ ـع واحـ ـ ـد أو
العديد من اﳌنتوجات اﻵتية :

 اﶈتوى من الفورمالدهيد اﳊر أصغرمن أو يساوي  ٠,٥ملغ /دسم 2من الغشاء
غير اﳌطﲇ.

بوتانول ،ثنائي إيثيﻼن -ثﻼثي أمﲔ،
إيثانول ،ثﻼثي إيثيﻼن رباعي أمﲔ،
رباعي إيثيﻼن خماسي أمﲔ  ،ثﻼثي -
) -2هيدروكسي إيثيل( أمﲔ،
ب .اﳌضافات
)تابع(

‘ -٣,٣ث ـن ـا ئ ي أ م ـي ـن ـو ث ـن ـا ئ ي ب ـر و ب ـي ـل
أ م ﲔ  - ٤,٤’ ،ثـ ـنـ ـائي أمـ ـيـ ـنـ ـو ثـ ـنـ ـائي
بوتيل أمﲔ

 اﶈتوى من اﳌيﻼمﲔ اﳊر أصغر من أويساوي  ٠,٣ملغ /دسم 2من الغشاء غير
اﳌطﲇ.

.م ـ ـن ـ ـت ـ ـوج ت ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ـف اﳌيـ ـﻼمﲔ  -أوري -
ف و ر م ا ل د ه ي د ا ﳌ ع د ل و ث ﻼ ث ي -2) -
هيدروكسي إيثيل( أمﲔ.

 اﶈتوى من الفورمالدهيد اﳊر أصغرمن أو يساوي  ٠,٥ملغ /دسم 2من الغشاء
غير اﳌطﲇ.
 اﶈتوى من اﳌيﻼمﲔ اﳊر أصغر من أويساوي  ٠,٣ملغ /دسم 2من الغشاء غير
اﳌطﲇ.

متعدد إيثيﻼن أمﲔ ومتعدد إيثيﻼن إيمﲔ.
م ـن ـت ـوج ت ـك ـث ـي ـف اﻷوري  -ف ـورمـالـدهـيـد
اﳌع ـ ـ ـدل أو غـ ـ ـيـ ـ ـر اﳌعـ ـ ـدل مـ ـ ـع واحـ ـ ـد أو
العديد من اﳌنتوجات اﻵتية :
حمض أمينو ميثيل سولفونيك ،حمض
سولفانيليك ،بوتانول ،ثنائي أمينو
ب ـوت ـان  ،ث ـن ـائي أم ـيـنـو ،ثـنـائي إيـثـيـل
أمﲔ ،ث ـن ـائي أم ـي ـن ـو ،ث ـن ـائي ب ـروبـيـل
أمﲔ ،ثـ ـنـ ـائي أم ـي ـن ـو ب ـروب ـان ،ث ـن ـائي
إيـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ـﻼن ،ث ـ ـ ـﻼثي أمﲔ ،إي ـ ـ ـث ـ ـ ـان ـ ـ ـول،
غوانيدين ،ميثانول ،رباعي إيثيﻼن،
خماسي أمﲔ ،ثﻼثي إيثيﻼن ،رباعي
أمﲔ ،سولفيت الصوديوم.
 -٢مضافات
أخرى
 -4.٢القسم
الرابع

 أصغر من أو يساوي  ٠,٧٥ملغ /دسم 2منالغشاء غير اﳌطﲇ.
 اﶈتوى من الفورمالدهيد اﳊر أصغرمن أو يساوي  ٠,٥ملغ /دسم 2من الغشاء
غير اﳌطﲇ.

 ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـم ـي ـة اﻹج ـم ـالـيـةللمواد  ٠,٠١ملغ /دسم 2من الغشاء غير
اﳌطﲇ.
م ـن ـت ـوج ـات ت ـف ـاع ـﻼت ال ـزي ـوت ال ـغ ـذائ ـيـة
اﻷمينية ومتعدد أوكسي إيثيﻼن.
لوريل سولفات أحادي إيثانول أمﲔ.

 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م
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اﳉزء الثاني  :أغشية السيليوز اﳌجدد اﳌطلية
اﳊدود

التسميات
أ .السيليلوز اﳌجدد

 -نفس اﳊدود اﳌذكورة ﰲ اﳉزء اﻷول.

ب .اﳌضافات

 -نفس اﳊدود اﳌذكورة ﰲ اﳉزء اﻷول.

ج .الطﻼء

 .1البوليمير

 ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـمـيـة اﻹجـمـالـيـةللم ـ ـ ـواد  ٥٠ملـ ـ ـغ /دسـ ـم 2من الط ـ ـﻼء عﲆ
السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.
إثـ ـيـ ـر اﻹيـ ـثـ ـيـ ـل ـيك ،ه ـي ـدروكسي إي ـث ـي ـل ـيك
ه ـي ـدروكسي ب ـروب ـيـلـيك ومـيـثـيـلـيك
السيليلوز.
نيترات السيليلوز.

 أصغر من أو يساوي  2٠ملغ /دسم 2منالـ ـ ـطـ ـ ـﻼء عﲆ السطـ ـ ـح اﳌﻼمس لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـواد
ال ـغ ـذائ ـي ـة ،ي ـت ـراوح مـحـتـوى اﻷزوت بﲔ
) % ١٠,8ك/ك( و) % ١2,2ك/ك( ﰲ نيترات
السيليلوز.
 ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـمـيـة اﻹجـمـالـيـةللمواد  ١2,٥ملغ /دسم 2من الطﻼء عﲆ
السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية وفقط
لـ ـتـ ـحضيـ ـر أغشيـ ـة السي ـل ـي ـل ـوز اﳌج ـدد
اﳌغطاة بطﻼء معد أساسا من نيترات
السيليلوز.

 .٢الراتنجات

الكازيﲔ.
كـ ـولـ ـوفـ ـان و /أو مـ ـنـ ـتـ ـوجـ ـات الـ ـت ـب ـل ـم ـر ،
الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدرجـ ـ ـ ـة أو الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـاسب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـكسي
وإستـ ـيـ ـراتـ ـه مـ ـن كـ ـحـ ـول اﳌيـ ـث ـي ـل ـيك،
ا ﻹ ي ـث ـي ـل ـي ك و ك ـح ـو ل م ـت ـع ـد د ا ل ـت ـك ـا ف ؤ
 C٦ -C2أو خليط من هذا الكحول.
كولوفان و /أو منتوجات التبلمر  ،الهدرجة
أو ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ـاسب الـ ـ ـعـ ـ ـكسي اﳌكـ ـ ـثـ ـ ـف مـ ـ ـع
أحـ ـمـ ـاض اﻷك ـري ـل ـيك و/أو اﳌال ـي ـيك و/أو
السي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـريك و/أو ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـومـ ـ ـ ـ ـاريك و/أو
الفطاليك و/أو  2,2ثنائي ) -٤هيدروكسي
فينيل( بروبان فورمالدهيد واﳌؤستر
بكحول اﳌيثيليك ،اﻹيثيليك أو كحول
متعدد التكافؤ من  C2إﱃ  C٦أو خليط من
هذا الكحول.
إستيرات مشتقة من ثنائي )  -2هيدروكسي
إيثيل( إثير مع منتوجات اﻹضافة
 -Bبـ ـيـ ـن ـان ،ث ـن ـائي ب ـن ـت ـان و/أو ث ـن ـائي
ثربان وأنهيدريد اﳌالييك.
اﳉيﻼتﲔ الغذائية.

 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م
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اﳌلحق )تابع(
التسميات

اﳊدود

زيت اﳋروع ومنتوجاته للتجفيف و/أو
ال ـه ـدرج ـة وم ـن ـت ـوج ـات ـه ل ـل ـت ـكـثـيـف مـع
متعدد الغليسيرول أحماض اﻷديبيك،
السيـ ـ ـتـ ـ ـريك ،اﳌالـ ـ ـيـ ـ ـيك ،الـ ـ ـفـ ـ ـطـ ـ ـالـ ـ ـيك
والسيباسيك.
ج .الطﻼء

الراتنجات الطبيعية ]= دمار[.
متعدد  -B -بينان ]= راتنجات ثيربينيك[.

)تابع(

راتنجات أوري فورمالدهيد.

 أنظر عامل تثبيت. -ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـم ـي ـة اﻹج ـم ـالـيـة

 .٣اﳌصفحات

للمواد  ٦ملغ /دسم من الطﻼء عﲆ السطح
2

البﻼستيكية

اﳌﻼمس للمواد الغذائية.
أسيتيل سيترات ثﻼثي البوتيل.
أسيـ ـ ـت ـ ـي ـ ـل سي ـ ـت ـ ـرات ث ـ ـﻼثي ) -2إيـ ـثـ ـي ـل
هيكسيل(.
أديبات ثنائي -اﻹزوبوتيل.
أديبات ثنائي  -n-بوتيل.
أزيﻼت ثنائي  -n-هكسيل.
فطاﻻت ثنائي سيكلو هيكسيل.

 أصغر أو يساوي  ٤,٠ملغ /دسم 2من الطﻼءعﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.

فـ ـوسف ـادات  -2إيـ ـث ـي ـل ه ـي ـكسي ـل ث ـن ـائي
ف ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـل )م ـ ـرادف  :فـ ـوسفـ ـاط ثـ ـنـ ـائي
فينيل  -2إيثيل هيكسيل(.

 ﻻ يمكن أن تتجاوز كمية الفوسفاط -2إيثيل هيكسيل ثنائي فينيل :
أ(  2,٤ملغ /كغ من اﳌادة الغذائية اﳌﻼمسة لهذا
النوع من الغشاء ،أو
ب( ٠,٤ملغ /دسم 2من الطﻼء عﲆ السطح
اﳌﻼمس للمواد الغذائية.

أحادي أسيتات الغليسيرول ]= أحادي -
اﻷسيتﲔ [.
ثنائي أسيتات الغليسيرول ]= ثنائي
أسيتﲔ [.
ثـ ـﻼثي أسي ـت ـات ال ـغ ـل ـيسي ـرول ]= ث ـﻼثي
أسيتﲔ [.
سيباسات ثنائي  -بوتيل.
ثارثرات ثنائي  -n-بوتيل.
ثارثرات ثنائي -إيزو -بوتيل.
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 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م

اﳌلحق )تابع(
التسميات

 ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـم ـي ـة اﻹج ـم ـالـيـةللمواد  ٦ملغ /دسم 2ﰲ غشاء السيليلوز
اﳌجدد غير اﳌطﲇ ،ﲟا ﰲ ذلك الطﻼء
عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.

 .4مضافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
أخرى

 نـ ـ ـفس الـ ـ ـق ـ ـي ـ ـود اﳌوج ـ ـودة ﰲ اﳉزء اﻷول)تـ ـرتـ ـبـ ـط ال ـك ـم ـي ـات بـ م ـل ـغ /دسم 2بغشاء
السيليلوز اﳌجدد غير اﳌطﲇ ،ﲟا ﰲ
ذلك الطﻼء عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد
الغذائية(.

 .1.4مضافات
ج .الطﻼء

اﳊدود

م ـ ـ ـ ـذكـ ـ ـ ـورة ﰲ
اﳉزء اﻷول

)تابع(

 ﻻ ي ـ ـ ـم ـ ـ ـك ـ ـ ـن أن ت ـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـاوز كـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌواد أومجموعات اﳌواد اﳌذكورة أدناه 2 ،ملغ /دسم

2

 .٢.4مضافـ ـ ـ ـ ـات
خاصة بالطﻼء

)أو حّدا أدنى إذا كانت خاصة( من الطﻼء
عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.
 lسداسي ديكانول و -١ثماني ديكانول.
إستـ ـيـ ـرات اﻷح ـم ـاض ال ـده ـن ـي ـة اﳋط ـي ـة
اﳌشب ـ ـع ـ ـة أو غ ـ ـي ـ ـر اﳌشبـ ـعـ ـة مـ ـع عـ ـدد
زوجي من الكربون من  C8إﱃ  C2٠ﲟا
ﰲ ذلك حـ ـ ـمض خـ ـ ـروع اﻷولـ ـ ـيـ ـ ـيك م ـ ـع
الـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـول اﳋطي اﻹيـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيك ،
البوتيليك ،اﻷميليك واﻷولييك.
شمـ ـع مـ ـونـ ـتـ ـانـ ـا يـ ـح ـت ـوي عﲆ أح ـم ـاض
اﳌونتانيك ) (C٣2 - C2٦اﳌنقى و /أو
إستـ ـيـ ـراتـ ـه مـ ـع اﻹي ـث ـان ـدي ـول و/أو ٣-١
بوتانديول و/أو أمﻼحه من الكالسيوم
والبوتاسيوم.
شمع كارنوبا.
شمع النحل.
شمع اﻹسبارتو.
شمع الكاندليﻼ.

ثنائي ميثيل متعدد سيلوكسان.

 أصغـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـن أو يساوي  ١ملغ /دسم 2منال ـ ـ ـط ـ ـ ـﻼء عﲆ السط ـ ـ ـح اﳌﻼمس ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ـواد
الغذائية.

زيت الصوجا اﻹبوكسيدي )يحتوي عﲆ
اﻷوكسيران بﲔ  ٦و .(% 8
البرافﲔ اﳌكرر وشمع ميكروكريستالﲔ
اﳌكرر.
رباعي ستيارات خماسي إيريثريثول.
فوسفاط أحادي وثنائي )ثماني ديسيل
ثنائي أوكسي إيثيﻼن(.

 أصغر من أو يساوي  ٠,2ملغ /دسم 2منال ـ ـ ـط ـ ـ ـﻼء عﲆ السط ـ ـ ـح اﳌﻼمس ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ـواد
الغذائية.

 ٢0شّوال عام  1440هـ
 ٢٣يونيو سنة  ٢01٩م
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اﳌلحق )تابع(
التسميات

اﳊدود

أحماض اﻷليفاتيك ) (C2٠ - C8واﳌؤسترة
مع أحادي أو ثنائي ) -2هيدروكسي
إيثيل( أمﲔ.
 -2و  - ٣ثارث -بوتيل - ٤ -هيدروكسي أنيزول  -أصغر من أو يساوي  ٠,٠٦ملغ /دسم 2من
الطﻼء عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.
] بوتيل هيدروكسي أنيزول ﴾BHA
 -2,٦ثنائي  -ثارث  -بوتيل - ٤ -ميثيل فينول  -أصغر من أو يساوي  ٠,٠٦ملغ /دسم 2من
]بوتيل هيدروكسي تولوين.﴾ BHT -
الطﻼء عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.

ج .الطﻼء
)تابع(

ماليات ثنائي ) -2إيثيل هكسيل( -ثنائي  -أصغر من أو يساوي  ٠,٠٦ملغ /دسم 2من
الطﻼء عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.
 -nأوكتيﻼتان. ﻻ ي ـم ـك ـن أن ت ـت ـج ـاوز ال ـك ـم ـي ـة اﻹج ـم ـالـيـةللمـ ـ ـواد  ٠,٦مل ـ ـ ـغ/دسـ ـ ـ ـم 2من الطـ ـ ـ ـ ـ ـﻼء عﲆ
السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية

 .5اﳌذيبات
أسيتات البوتيل.
أسيتات اﻹيثيل.
أسيتات اﻹيزوبوتيل.
أسيتات اﻹيزوبروبيل.
أسيتات البروبيل.
اﻷسيتون.
 -١البوتانول.
اﻹيثانول.
 -2البوتانول.
 -2البروبانول.
 -١البروبانول.
سيكلوهكسان.
إيثير أحادي البوتيليك اﻹيثيﻼن غليكول.
أسي ـ ـت ـ ـات اﻹي ـ ـث ـ ـر أح ـ ـادي ال ـ ـب ـ ـوت ـ ـي ـ ـتـ ـيك
اﻹيثيﻼن غليكول.
ميثيل إيثيل سيتون.
ميثيل إيزوبوتيل سيتون.
رباعي هيدروفوران.
تولوين.

 أصغر من أو يساوي  ٠,٠٦ملغ /دسم 2منالطﻼء عﲆ السطح اﳌﻼمس للمواد الغذائية.

مﻼحظة :
– يعّبر عن النسب اﳌائوية اﳌبّينة ﰲ اﳉزءين اﻷول والثاني من هذا اﳌلحق بالكتلة /الكتلة )ك/ك( وﲢسب بالنسبة لكمية غشاء
السيليلوز اﳌجدد اﻷنهيدر غير اﳌطﲇ.
– التسميات التقنية اﳌعتادة وضعت بﲔ قوسﲔ.
– تكون اﳌواد اﳌستعملة من نوعية تقنية جيدة فيما يتعلق بخصائص النقاوة.

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التجارة
ق ـرار وزاري مـ ـشـت ـرك مـ ـؤّرخ ف ـي  ٢ج ـم ـادى ال ـثـ ـانـ ـي ـ ـة
ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـواف ـ ـق  ١6ج ـ ـانف ـي سـ ـن ـة  ،٢٠٢١ي ـحـ ـدد
اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌصنعة
من اﳌطاط اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
ـــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

– وﲟق ـتـضى اﳌـرسوم الـتـنـفـيذي رقم  128–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21م ـايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟ ـقـتضى اﳌرسـوم التنـفيذي رقم  3٥7–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠نوفمبر سنة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة،
– وﲟـق ـتـضى اﳌرسـوم التنـفيذي رق ـم  393-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 8جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  23ديسـمـبر سـنـة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

يقّررون ما يأتي :

ووزير اﳌوارد اﳌائية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـطـ ـ ـبـي ـقـ ـا ﻷح ـك ـ ـام اﳌ ـادة  9م ـن اﳌ ـرس ـوم

ووزيرة البيئة،
– ﲟـق ـتـضـى اﳌـرس ـوم الرئـاسي رق ـم  163–2٠اﳌـؤرخ ﰲ
أول ذي القـ ـع ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌـوافـ ـق  23يـ ـون ـيـو سـن ـة 2٠2٠
واﳌتـضمن تـع ـيﲔ أعـضـاء اﳊك ـومـة ،اﳌع ـدل واﳌتمم،
– وﲟق ـتـضى اﳌـرس ـوم التنـفـيـذي رق ـم  39–9٠اﳌ ـؤرخ ﰲ
 3رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  3٠ينـاير سـنـة  199٠واﳌتعـلق
ﲟ ـراقـبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،

التنفيذي رقم  299–16اﳌؤرخ ﰲ  23صفر عام  1٤38اﳌوافق
 23نوفمبر سنة  2٠16واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من
اﳌطاط واﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : ٢يقصد ،ﰲ أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– بوليميرات  :اﳌنتوجات اﳉافة عﲆ شكل الﻼتكس ،ذات
اﻷصل الطبيعي أو اﻻصطناعي ،اﳌتكونة من البوليميرات

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌرسوم التنفـيـذي رق ـم  6٥–92اﳌـؤرخ ﰲ
 8شعبان عام  1٤12اﳌوافق  12فبراير سنة  1992واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3–٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379–11اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقت ـضى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رق ـم  88–16اﳌ ـؤرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤37اﳌوافق أّول مارس سنة  2٠16الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـق ـتـضى اﳌرس ـوم التنـفيذي رقم  299–16اﳌؤرخ ﰲ
 23صفر عام  1٤38اﳌوافق  23نوفمبر سنة  2٠16الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌـواد ال ـغ ـذائـي ـة وكـ ـذا مستحضرات تـنظ ـيف هـ ـذه الـلـ ـ ـوازم،
ﻻ سيما اﳌادة  9منه،

اﳌتجانسة العضوية أو الكوبوليميرات العضوية.
– مطاط  :بوليمير ذو درجة عالية من اﻻستطالة اﳌرنة،
يتميز باستطالة قابلة لﻼنعكاس ،يتكون من ماكرو جزيئات
ما بواسطة الفلكنة والذي
كربونية ،يتم اﳊصول عليه عمو ً
يمكن إضافة مضافات أو مواد أخرى إليه.
– مونوميرات أو مواد ابتدائية أخرى :
أ( اﳌواد التي تخضع لكل نوع من عملية التبلمر من أجل
صنع البوليميرات،
ب( اﳌواد اﳌاك ـرو ج ـزيئ ـي ـة ال ـط ـب ـي ـع ـي ـة أو اﻻصط ـنـاعـيـة
اﳌستعملة ﰲ صنع اﳌاكرو جزيئات اﳌعدلة،
ج( اﳌـواد اﳌـسـتـعـمـلـ ـة م ـن أج ـل ت ـع ـدي ـل اﳌ ـاك ـروجـ ـزيـئات
اﳌوجودة الطبيعية أو اﻻصطناعية.
اﳌادة  : 3ﲢدد البوليميرات اﳌعّرفة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
اﳌس ـت ـعم ـل ـة ف ـي صنع اﻷش ـي ـاء والل ـوازم اﳌط ـاطية اﳌوجهة
ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية ،ﰲ اﳌلحق اﻷول ،اﳉدول أ ،بهذا القرار.
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اﳌادة  : ٤ي ـ ـج ـب أن تـ ـصـنـع الب ـولي ـمـي ـ ـرات ذات اﻷصـ ـل

ﻻ تعطي اﻷشياء واللوازم النهائية
• البيروكسيدات  :يجب أ ّ

اﻻصطـناعي اﳌستعملة ﰲ صنع اﻷشياء واللوازم اﳌطاطية

اﳉاهزة لﻼستخدام اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية ،رد

اﳌ ـوج ـهـة ﳌ ـﻼمـسـة اﳌواد الـغـذائـيـة ،فـقـط ،من اﳌونوميرات

فعل إيجابي عﲆ البيروكسيدات،

واﳌـواد اﻻبت ـدائـيـة والـع ـوامـل اﳌع ـدلـة اﶈ ـددة ﰲ اﳌـلـح ـق
اﻷول ،اﳉدول ب ،بهذا القرار.
اﳌادة  : ٥يجب أن ﻻ تشكل مساعدات التبلمر التكنولوجية

•  -Nنيتروزامﲔ  1 ≥ LMS :مكغ  /دسم،2
• مواد  -Nنـيتروزابل  1٠ ≥ LMS :مكغ  /دسم.2

اﳌست ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـة ﰲ اﳊصول عﲆ ال ـ ـب ـ ـول ـ ـيـ ـمـ ـيـ ـرات ذات اﻷصل

ﻻ تطلق اﳊلمات واﳌصاصات اﳌصنعة
اﳌادة  : ٩يجب أ ّ

اﻻصطناعي ،اﳌبينة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،ﰲ حد ذاتها أو ﰲ

من اﳌطاط ﰲ اﶈلول اﳌستعمل أثناء اختبارات اﻹطﻼق،

منتوجات التحويل اﳋاصة بها ،خطرا عﲆ الصحة البشرية

ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌلحق الرابع ،اﳉزء أ،

ﰲ اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳌطاط النهائية واﳉاهزة

 -Nنيتروزامﲔ ومواد – Nنيتروزابـل ال ـقـاب ـل للـكـش ـف عـنـه ـا

لﻼستخدام اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

عن طريق اﳌنهج اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌلحق الرابع ،اﳉزء ب.

اﳌادة  : 6ﲢدد فئات اﻻستعمال التي صنفت من خﻼلها
اﻷشيـ ـاء والـ ـلـ ـوازم اﳌصن ـع ـة م ـن اﳌط ـاط اﳌوج ـه ـة ﳌﻼمسة
اﳌواد الـ ـغـ ـذائـ ـيـ ـة وكـ ـذا شروط ﲡرب ـة ال ـع ـط ـال ـة اﳌط ـب ـق ـة ﰲ

يسمح هذا اﳌنهج بالكشف عن الكميات اﻵتية :
•  ٠,٠1ملغ من مجموع  -Nنيتروزامﲔ التي تطلق لكل
كيلوغرام )أجزاء من اﳊلمات أو اﳌصاصات اﳌصنعة من

اﳌلحق الثاني بهذا القرار.
اﳌادة  : ٧يمكن إضافة فقط اﳌضافات اﳌدرجة ﰲ اﳌلحق

اﳌطاط(،

الثالث بهذا القرار ،إﱃ البوليميرات اﶈددة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،

•  ٠,1ملغ من مجموع مواد  -Nنيتروزابل التي تطلق لكل

اﳌستعملة ﰲ صنع اﻷشياء واللوازم اﳌطاطية اﳌوجهة

كيلوغرام )أجزاء من اﳊلمات أو اﳌصاصات اﳌصنعة من

ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

اﳌطاط(.

اﳌادة  : ٨ي ـج ـب أن ت ـك ـون اﻷش ـيـاء والـل ـوازم اﳌصنعة من

ﻻ تـف ـس ـد اﻷشيـاء واللـوازم اﳌصنعة من
اﳌادة  : ١٠يجب أ ّ

اﳌطاط اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الـغـ ـذائية ،مـطـاب ـق ـة ﳌعـايير

اﳌطاط اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية النوعية العضوية

العطالة اﳌذكورة أدناه :

الذوقية للمواد الغذائية اﳌوضوعة ﳌﻼمستها .وباﻹضافة إﱃ
ذلك ،يجب أن تتحمل هذه اﻷشياء واللوازم مستحضرات

– مركبات عضوية متبخرة حرة ،%٠,٥ ≥ :

التنظيف اﳌرخص بها ﰲ التنظيم الساري اﳌفعول ،عندما

– انتقال كﲇ :

تقتضي شروط استعمالها ذلك.
2

≥  1٠مليغرام لكل ديسيمتر مربع )ملغ /دم ( من مساحة
اللوازم أو الشيء اﳌﻼمس ،أو

اﳌادة  : ١١ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهوريـة
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

≥  6٠ملي ـغ ـ ـرام م ـن اﳌركـ ـبـات اﳌنـتـقـل ـة ل ـك ـل كي ـلوغـ ـرام
)ملغ  /كلغ( من اﳌواد الغذائية ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
أ( أوعية أو أشياء مشابهة لﻸوعية أو اﻷوعية التي يمكن
ملؤها بسعة تتراوح بﲔ  ٥٠٠مليلتر و 1٠لتر،

ح ـّرر بـاﳉـ ـزائ ـر ﰲ  2جـمـادى ال ـثـانية ع ـام  1٤٤2اﳌـوافـ ـق
 16ج ـانـفـي سـنـة .2٠21
وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات ايت عﲇ ابراهم

ب( اﻷشياء التي يمكن ملؤها والتي ﻻ يمكن تقدير اﳌساحة
التي تكون مﻼمسة للمواد الغذائية،
ج( كبسوﻻت أو وصﻼت أو سدادات أو أجهزة الغلق اﻷخرى.
– حدود اﻻنتقال اﳋاص ): (LMS

• اﻷمينات العطرية اﻷولية والثانوية ≥ LMS :
• الفورمالديهيد  3 ≥ LMS :ملغ  /كلغ،

 1ملغ  /كلغ،

وزير الصحة والسكان

وزير الفﻼحة

وإصﻼح اﳌستشفيات

والتنمية الريفية

عبد الرحمان بن بوزيد

عبد اﳊميد حمداني

وزير اﳌوارد اﳌائية

وزيرة البيئة

أرزقي براقي

نصيرة بن حراث
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ال ـ ـملح ـ ـ ـق اﻷول
اﳉدول أ
قائمة البوليميرات اﳌستعملة ﰲ صنع اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳌطاط
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية واختصاراتها
اﻻختصارات
BIIR
BR

تسميات البوليميرات
الكوبوليميرات اﳌبرومة من اﻹيزوبوتان واﻹيزوبران )مطاط البروموبوتيل(.
متعدد البوتاديان )مطاط البوتاديان(.

CIIR

الكوبوليميرات التي ﲢتوي عﲆ الكلور باﻹيزوبوتان واﻹيزوبران )مطاط الكلوروبوتيل(.

CM

متعدد اﻹيثيﻼن الذي يحتوي عﲆ الكلور.

CR

متعدد الكلوروبران )مطاط الكلوروبران(.

CSM
EPDM

متعدد اﻹيثيﻼن الكلوروسولفوني.
تيربوليميرات اﻹيثيﻼن والبروبيﻼن وديان اﳉزء غير اﳌشبع هو ﰲ السلسلة اﳉانبية )مطاط
تيربوليميرات اﻹيثيﻼن -البروبيﻼن ديان(.

EPM

كوبوليميرات اﻹيثيﻼن والبروبيﻼن )مطاط كوبوليميرات اﻹيثيﻼن -البروبيﻼن(.

EVA

كوبوليميرات اﻹيثيﻼن وأسيتات الفينيل.

FPM

اﳌطاط الذي يضم مجموعات جانبية ﲢتوي عﲆ الفليور أو ألكيل فليوري أو ألكوكسي فليوري
)مطاط الفليوروكربوني(.

IIR

كوبوليميرات اﻹيزوبوتان واﻹيزوبران )مطاط البوتيل(.

IR

متعدد اﻹيزوبران اﻻصطناعي )مطاط اﻹيزوبران(

NBR

كوبوليميرات البوتاديان ونيتريل اﻷكريليك )مطاط النيتريل(.

PVC

متعدد )كلورور الفينيل(.

SBR

كوبوليميرات البوتاديان والستيران )مطاط البوتاديان  -الستيران(.

XNBR

الكوبوليميرات الكربوكسيلية من البوتاديان ونيتريل اﻷكريليك )مطاط البوتاديان  -النيتريل،
أكريليك النيتريل  ،أكريليك الكربوكسيليكي(.

XSBR

الـ ـكـ ـوبـ ـولـ ـيـ ـمـ ـي ـرات ال ـك ـرب ـوكسي ـل ـي ـة م ـن ال ـب ـوت ـادي ـان والست ـي ـران )م ـط ـاط ال ـب ـوت ـادي ـان  -ست ـي ـران
الكربوكسيليكي(.

YSBR
YHSBR
YSIR

كوبوليميرات كتل البوتاديان والستيران.
كوبوليميرات كتل البوتاديان والستيران اﳌهدرج.
كوبوليميرات كتل من اﻹيزوبران والستيران.
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اﳉدول ب
قائمة اﳌونوميرات واﳌواد اﻻبتدائية والعوامل اﳌعدلة اﳌستعملة ﰲ صنع اﻷشياء
واللوازم اﳌطاطية اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية
 -١اﳌونوميرات واﳌواد اﻻبتدائية
البوليميرات اﳌتجانسة

اﳌونومير
أو اﳌادة اﻻبتدائية

التحديد أو تقييد اﻻستخدام

والكوبوليميرات

أسيتات الفينيل.

 12 = LMSملغ /كلغ

EVA

 ٠,٠1 = LD) ND = LMSملغ /كلغ(

اﻷكريﻼميد.

XSBR

حمض اﻷكريليك.

XNBR

 ٥ = Qmملغ /كلغ

حمض اﳌيثاكريليك

XNBR

 ٥ = Qmملغ /كلغ

حمض الفوماريك.

XNBR

اﻷكريلونيتريل.

-

 NBR, NBR,اﳌتشابك قبليا،
 NBR,اﳌهدرج و XNBR

 1 = Qmملغ /كلغ
 ٠,٠2 = LD) ND = LMSملغ /كلغ
التسامح التحليﲇ اﳌدرج(

أنهيدريد اﳌالييك.

 3٠ = (T) LMSملغ /كلغ

-

)اﳌعبر عنها بحمض اﳌالييك(
 - 1،3البوتاديان.

BR,

h

 1 = Qmملغ /كلغ

XNBR, NBR, SBR,

 ٠,٠2 = LD) ND = LMSملغ /كلغ(

 NBR, SBRاﳌتشابك قبليا.

التسامح التحليﲇ اﳌدرج(
كلورور الفينيل.

NBR / PVC

 1 = Qmملغ /كلغ
 ٠,٠1 = LD) ND = LMSملغ /كلغ(

اﻹيثيﻼن

EPM

EPDM,

سداسي فليوروبروبان.

CM,

CSM,

FPM

 2ميثيل -1 -بروبان )= إيزوبوتان(.

EVA

 ٠,٠1 = LD) ND = LMSملغ /كلغ(

CIIR, BIIR , IIR

-

البروبان.

EPDM, EPM

-

الستيران

YSBR, XSBR, SBR

-

تؤدي بعض هذه اﳌونوميرات أو اﳌواد اﻻبتدائية إﱃ تثبيت اﶈتويات اﳌتبقية القصوى )“ ”Qmمعبرا عنها باﳌليغرام
لكل كيلوغرام من اﻷشياء واللوازم( و/أو حدود اﻻنتقال اﳋاص )“ ”LMSمعبرا عنها باﳌليغرام لكل كيلوغرام من اﳌواد الغذائية
أو من موادها اﶈاكية(.
يجب التحقق من احترام هذين النوعﲔ من اﳊدود ﰲ مرحلة اﻷشياء أو اللوازم اﳉاهزة لﻼستخدام.
 = (T) LMSحد اﻻنتقال اﳋاص ﰲ اﳌواد الغذائية أو موادها اﶈاكية ،معبرا عنها كليا بالتجميع أو باﳌادة أو باﳌواد
اﳌبينة.
 = LDحد الكشف عن منهج التحليل،
 = NDغير قابل للكشف بواسطة منهج التحليل.

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م
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 -٢العوامل اﳌعدلة

العوامل اﳌعدلة للبوليمير

البوليميرات اﳌتجانسة
والكوبولـ ـيميرات

تـحديد أو تقييد اﻻستخدام

ثاني أوكسيد الكبريت

CSM

-

البروم

BIIR

-

الكلور

CM, CSM, CIIR

-

-

-

الهيدروجﲔ

ال ـ ـملح ـ ـ ـق الثاني
فئات اﻻستعمال التي صنفت من خﻼلها اﻷشياء واللوازم اﳌصنعة من اﳌطاط
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية وكذا شروط ﲡربة العطالة اﳌطبقة
الفئات
A

أنواع اﻻستعمال
اﳌﻼمسة الساخـ ـن ـة اﳌت ـت ـاب ـع ـة،

أمثلة عن اﻷشياء اﳌعنية

شروط ﲡربة العطالة

)(١

وصﻼت طناجر الضغط.

 1ساعة عند  121درجة مائوية.

وصﻼت اﳉرار اﳌعقمة.

 1ساعة عند  121درجة مائوية،

احـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـال ـ ـي ـ ـا م ـ ـن خ ـ ـﻼل اﳌﻼمسة
اﳌطولة.

ثم  1٠أيام عند  ٤٠درجة مائوية.
B

اﳌﻼمسة اﳌطولة.

C

اﳌﻼمسة متوسطة اﳌدة.

D

اﳌﻼمسة القصيرة.

T

اﳌﻼمسة عن طريق الفم).(2

وصﻼت مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـع الـ ـ ـ ـتسرب ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـلب

 1٠أيام عند  ٤٠درجة مائوية.

واﻷوعية.
اﻷنـ ـابـ ـيب وعـ ـن ـاصر الصم ـام ال ـتي

 2٤ساعة عند  ٤٠درجة مائوية.

بقيت معبأة بﲔ اﻻستعمالﲔ.
اﻷنابيب وعناصر الصمام التي لم

 2ساعة عند  ٤٠درجة مائوية.

تبق معبأة ،والقفازات واﻷحزمة
الناقلة.

)(1

اﳊلمات واﳌصاصات.

 2٤ساعة عند  ٤٠درجة مائوية.

قصد تنفيذ اختبارات العطالة الكيميائية اﳌتعلقة باﳌطاط ،يجب الرجوع إﱃ التنظيم اﳌتعلق باﻷشياء واللوازم

اﳌصنعة من مادة البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
) (2أنظر اﳌلحق الرابع.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٢
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 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

ال ـ ـملح ـ ـ ـق الثالث
اﳌضافات اﳌرخص بإضافتها إﱃ البوليميرات اﳌستعملة ﰲ صنع اﻷشياء
واللوازم اﳌطاطية اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية
ت ـحـديـد أو تـقـيـيد اﻻستخدام

أسماء اﳌواد
 - ١اﳌسرعات
 -2مركابتوبنزوثيازول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
% ٠,٠٥ = Q max : T

ملح الزنك  - 2مركابتوبنزوثيازول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
% 1 = Qmax : T

ملح الصوديوم  - 2مركابتوبنزوثيازول.

الفئة .D

ثنائي الكبريت ثنائي بنزوثيازول.

الفئات D، C، B

 -t - Nبوتيل بنزوثيازول - 2 -سولفيناميد.

الفئة D

 -Nسيكلوهكسيل  -بنزوثيازول  - 2 -سولفيناميد.

الفئات D ،C

سيكلوهكسيل إيثيل اﻷمﲔ.

الفئة D

 - ‘N ،Nثنائي فينيل جوانيدين.

الفئة D

 - ٠توليل ثنائي جوانيدين.

الفئاتD ، C، B

ثنائي الكبريت ثنائي اﳌيثيل ثنائي الفينيلثيورام.

الفئات D ، C ، B ، A

ثنائي الكبريت رباعي بنزيل الثيورام.

الفئات D ، C ، B ، A

تيترا الكبريت ثنائي خماسي ميثيلﲔ الثيورام.

الفئات D ، C ، B ، A

أحادي الكبريت رباعي ميثيل الثيورام.

الفئات D، C ، B ، A

ثنائي الكبريت رباعي إيثيل الثيورام.

الفئات D، C ، B ، A

ثنائي الكبريت رباعي ميثيل الثيورام.

الفئات D ، C ، B ، A

ثنائي اﳌيثيل ثنائي ثيو كاربامات النحاس.

الفئة D

خماسي اﳌيثيلﲔ ثنائي ثيو كاربامات الببريدين.

الفئة D

ثنائي البنزيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ثنائي البوتيل ثنائي ثيو كاربامات الصوديوم.

الفئة D

ثنائي البوتيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ثنائي اﻹيثيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ثنائي اﳌثيل ثنائي ثيو كاربامات الصوديوم.

الفئات D ، C ، B ، A

ثنائي اﳌثيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات D ، C ، B ، A

إيثيل الفينيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
.% ٠.٤ = Qmax : T

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م
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تـحديد أو تقييد اﻻستخدام

أسماء اﳌواد
 -Nخماسي اﳌثيلﲔ ثنائي ثيو كاربامات الزنك.

الفئات D ، C، B

 - 2مركابتو ثيازولﲔ.

الفئة D

ثنائي فينيل ثيوريا.

الفئة D

سداسي اﳌثيلﲔ رباعي اﻷمﲔ.

الفئة D

 ٠،٠ثنائي – ) -1مثيل إيثيل( رباعي ثيو – ثنائي  -ثيو الفئات T ، D ، C ، B ، A
فورمات )= رباعي الكبريت من ثنائي – )اﻹيزو بروبيل
كزانثو جينات((.
كاربامات سداسي اﳌثيلﲔ ثنائي اﻷمﲔ.

الفئة D

كاربامات  – ’٤ ، ٤مثيلﲔ – ثنائي – )سيكلوهيكسي أمﲔ(.

الفئة D

 - ٢عوامل الفلكنة
بيروكسيد ثنائي البنزوييل.
بيروكسيد ثنائي .t -البوتيل.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

بيروكسيد ثنائي الكوميل.
بيروكسيد ثنائي - ٤) -كلوروبنزوييل(.
بيروكسيد  – 3،1ثنائي ).tبوتيل  -إيزو بروبيل( -بنزين.
ب ـي ـروكسيـد  - ٥،2ثـ ـنـ ـائي مـ ـيـ ـث ـي ـل ٥،2 -ثـ ـن ـائي– ).tبوتيل(
هكسان.
الكبريت.
 - 3مضادات اﻷكسجﲔ )مضادات التحلل(
 – ’2،2اﳌثيلﲔ – ثنائي ) -٤مثيل .t - 6بوتيل فينول(.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
.% ٠,٤ = Qmax : T

 –’2،2اﳌثيلﲔ – ثنائي ) -٤إيثيل .t - 6بوتيل فينول(.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
.% ٠,٤ Qmax : T

 – ’2،2اﳌثيلﲔ – ثنائي ) - ٤مثيل  -6 -سيكلوهكسيل فينول(.

الفئات D، C ، B ، A

 –’2،2اﳌثيلﲔ – ثنائي ) -٤مثيل  -6 -نونيل فينول(.

الفئاتD ، C ، B

 – ’2،2اﳌثيلﲔ – ثنائي ) - 6مثيل  -سيكلوهكسيل –  -٤مثيل الفئات D ، C ، B ، A
فينول(.
 –’٤،٤بوتيليدان – ثنائي ) .t -6بوتيل –  - 3مثيل فينول(.

الفئات D ، C ، B ، A

 –’٤،٤ثيو ثنائي ) .t -6بوتيل –  - 3مثيل فينول(.

الفئات D ، C ، B ، A
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أسماء اﳌواد
فينول بوتيل إيزو بوتيﲇ أو اﻷوكتيﲇ.
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تـحديد أو تقييد اﻻستخدام
الفئات D ، C ، B ، A

منتوجات التفاعل من . Pكريسول وثنائي سيكلو بنتاديان ،الفئات D ، C ، B ، A
بوتيﲇ.
.% 1,٤ = Qmax
 – 6،2ثنائي  .t -بوتيل  - ٤ -مثيل فينول )=.(BHT

الفئات D ، C، B

 – ٥،2ثنائي .tأميل الهيدروكينون.

الفئات D، C ، B ، A

 -٥ ،3 ،1ثﻼثي مثيل –  - 6 ،٤ ،2ثﻼثي ) - ٥،3ثنائي .t-بوتيل الفئات T ، D ، C ، B ، A
 -٤هيدروكسي بنزيل( البنزين.
.% ٠,3 = Qmax
خ ـمـ ـاسـ ـي أري ثـ ـ ـريـث ـيل ت ـيـ ـ ـتـرا ك ـ ـيـس ] -٥ ، 3) –3ثنـ ـائـ ـ ـي -الفئات T ، D ، C ، B ، A
 .tبـ ـ ـوت ـيـ ـل–  - ٤هـ ـيـ ـدروكـ ـس ـي في ـنـيـ ـل( ب ـروبيـ ـون ـ ـات [ أو
)اﳌرادف( :تيترا كيس ]مثيلﲔ –) - ٥،3ثنائي.t -بوتيل – .% ٠,2 = Qmax – ٤
هيدروكسي( هيدرو سيناميت[ ميثان.
 -6،٤] -٤ثنائي)أوكتيل ثيو( – - ٥،3،1تريا زين –  – 2إيل [ الفئات D ، C ، B ، A
اﻷمينو –  - 2،6ثنائي) – 1،1ثنائي ميثيل إيثيل( فينول.% ٠,٥ = Qmax .
 .nثماني ديسيل  ٥،3) – 3ثنائي .t -بوتيل – – ٤هيدروكسي الفئات D، C ، B ، A
فينيل( بروبيونات.
دي لوري ليستر من حمض بيتا ،بيتا’ ثيو دي بروبيونيك .الفئات T، D ، C ، B ، A
.% ٠,٤ = Qmax
فينوﻻت ستيريني.

الفئات D ، C ، B ، A

ثﻼثي )أحادي وثنائي نونيل  -فينيل( فوسفيت.

الفئات D، C ، B ، A

ثﻼثي ) - ٤ ،2ثنائي  .t-بوتيل – فينيل( فوسفيت.

الفئات D ، C ، B ، A

مكثفات ثنائي فينيل أمﲔ  /اﻷسيتون.

الفئات  ، D، Cاﳌﻼمسة الدهنية مستثناة.
.%1 = Qmax

ثنائي فينيل أمﲔ أوكتيﲇ.

الفئات  ، D، Cاﳌﻼمسة الدهنية مستثناة.
.% 1 = Qmax

ثنائي فينيل أمﲔ ستيريني.

الفئات  ، D، Cاﳌﻼمسة الدهنية مستثناة.
.%1 = Qmax

 - 3،1) -Nثـن ـائ ـي ميـثـيـل ب ـوتـيل( – ‘ Nف ـي ـن ـي ـل –  .Pف ـينـيـل ـن  -الفئات D
ثنائي اﻷمﲔ.
.% 1,٥ = Qmax
متعدد مكثف ثنائي ميثيل سوكسينات و - 2) – 1هيدروكسي الفئات D ، C ، B ، A
إيثيل  – ٤ -هيدروكسي –  - 6 ،6 ،2 ،2رباعي مثيل ببريدين.
.% ٠,3 = Qmax
 – ’2 ) – 2هيدروكسي – .t – ’3بوتيل –  - ’٥ميثيل فينيل( الفئات D ، C ، B ، A
 - ٥كلورو بنزوثيازول.
.% ٠,٥ = Qmax

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م
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 -٤اﳌنشطات
أكسيد الزنك ).(1
الفئات .T ، D ، C ، B ، A

كربونات الزنك ).(1
أمﻼح الزنك من اﻷحماض الدهنية مشبعة أو غير مشبعة
من .(1) C2٠ - C12
أكسيد الكالسيوم ).(2
هيدروكسيد الكالسيوم ).(2
اﳌغنيزي ).(2
كربونات اﳌغنيزيوم ).(2
اﻷحماض الدهنية الزوجية اﳌشبعة أو غير اﳌشبعة من
.C2٠ - C12
ثﻼثي إيثانول اﻷمﲔ.
متعدد إيثيلﲔ جليكول وإستيراته  .nألكيل.
)(1
ﻻ يتجاوز انتقال الزنك إﱃ اﻷغذية أو موادها اﶈاكية  1٠ملغ  /كلغ.
أ( يجب أ ّ

ب( فيما يتعلق باستعمال اﻷكسيد أو أمﻼح الزنك ﰲ مجال صناعة اﳊلمات واﳌصاصات ،يجب احترام اﳋصائص اﻵتية :
اﶈتويات القصوى  :من الرصاص  ،% ٠,٠٠2 :الكادميوم  ،% ٠,٠٠3 :الزرنيخ  ،% ٠,٠٠1 :الزئبق  ،% ٠,٠٠1 :السيلينيوم ،% ٠,٠٠1 :
الباريوم .% ٠,٠٠1 :
) (2يجب أن تكون هذه اﳌنشطات مطابقة ﳌعايير النقاوة اﳌتعلقة ببعض العناصر اﳌعدنية اﳌطبقة عﲆ التعبئات
اﳌعدنية اﳌوجهة للمطاط )طبقا للنقطة  - 6التعبئات أدناه(.

 -٥اﳌعطﻼت
حمض البنزوييك.
حمض الساليسيليك.
أنهيدريد فثاليك.
 8،7،٥،2رباعي اﳌيثيل  - ’12 ،’8 ،’٤) – 2 – 1ثﻼثي ميثيل
ثﻼثي ديسيل( كرومان  ) ٠-6أو ألفا توكوفيرول(.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٢
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 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

 -6التعبئات )(١
اﻷلومﲔ واﻷلومﲔ اﳌميه.
كربونات الكالسيوم.
كربونات اﳌغنيزيوم والكالسيوم )دولومي( ).(dolomie
الفئات T ، D ، C ، B ، A
السيليس وسيليس السليﲇ.
سيليكو  -ألومينات الصوديوم.
سيليكات اﳌغنيزيوم.
سيليكات الكالسيوم
سيليكات اﻷلومنيوم.
سولـ ـفـ ـات الـ ـبـ ـاريـ ـوم )اﳋالـ ـيـ ـة مـ ـن أمـ ـﻼح الـ ـب ـاري ـوم ال ـق ـاب ـل ـة
للذوبان(.
أسود الكربون )الفرني أو اﳊراري( ).(2
أكسيد التيتان.
اﻷلياف الطبيعية واﻻصطناعية  ،باستثناء اﻷميانت.
اﻷلياف الزجاجية.

) (1بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـكـ ـل الـ ـت ـع ـبئ ـات ي ـجب أّﻻ ي ـت ـج ـاوز م ـح ـت ـوى ال ـع ـن ـاصر اﳌع ـدن ـي ـة اﶈددة ب ـع ـد اﻹذاب ـة ﰲ  M٠.1م ـن ح ـمض
الكلورهيدريك اﳊدود اﻵتية  :الرصاص  ،%٠.٠1 :الزرنيخ  ، %٠.٠1 :الزئبق  ،% ٠.٠٠٥ :الكادميوم  ،% ٠.٠1 :السيلينيوم ،% ٠.٠1 :
الباريوم  ،% ٠.٠1 :الكروم .% ٠.1 :
) (2بالنسبة للكربون اﻷسود ،يكون اﶈتوى اﻷقصى  %٥٠ Qmaxمن وزن اﳌادة ،خفضت إﱃ  % 3٠للمواد اﳌﻼمسة
للحليب أو الزيوت .يجب أن يقدم الكربون اﻷسود مستخلص التولوين أقل من أو يساوي  .%٠.1٥يجب أن يقدم مستخلص
سيكلو هكسان ) 1٠٠ملل لـ  1غ من الكربون اﻷسود 2٤ ،ساعة ﰲ درجة حرارة الغرفة( انطفاء لﻸشعة فوق البنفسجية ) 386نانومتر(
من  ٠.٠2كحد أقصى ﳋلية  1سم .باﻹضافة إﱃ ذلك ،يجب أن ﻻ تنتج اﻷشياء واللوازم من اﳌطاط اﳉاهزة لﻼستعمال
واﶈملة بالكربون اﻷسود انتقاﻻ محددا للبنزو ) - (٤،3بيرين ،ﰲ اﳌواد الغذائية أو محاكاتها ،أكبر من حد الكشف عن
الطريقة التحليلية اﳌستخدمة ) ٠.٠٥ = LDمكغ  /كلغ(.

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٢
اﳉريدة الرسم ّ

 - ٧الصبغات واﳌلونات
الصبغات واﳌلونات اﳌرخص بها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق باﻷشياء
واللوازم اﳌصنعة من البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
 - ٨اﳌصفحات البﻼستيكية
الزيوت اﳌعدنية البرافينية ذات النوعية الغذائية.

 ٠,3 =LMSملغ /كلغ.
 3 = LMSملغ /كلغ ﰲ الزيوت اﳌهدرجة.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

مـ ـتـ ـعـ ـدد إستـ ـيـ ـرات حـ ـمض اﻷديـ ـب ـيك وخ ـل ـي ـط م ـن  3،1و٤،1
بوتانديول أين مجموعات الهيدروكسيل مؤستلة )الوزن
اﳉزيئي اﳌتوسط < إﱃ .(1٠٠٠

الفئات T ، D ، C ، B ، A

متعدد إستيرات حمض اﻷديبيك وخليط من  3،1بوتانديول
و  6،1هكسانديول )الوزن اﳉزيئي اﳌتوسط < .(1٠٠٠

الفئات T ، D ، C ، B ، A

أديبات ثنائي ) -2إيثيل هكسيل(.

 18 = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

أديبات ثنائي اﻻيزوبوتيل.

1,٥ = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت ثنائي البوتيل.

 3 = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت بوتيل البنزيل.

 6 = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت ثنائي السيكلو هكسيل.

 6 = LMSملغ /كلغ
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت ثنائي ) -2ايثيل هكسيل(.

 1,٥ = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت ثنائي اﻻيزونونيل.

 1,8 = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

فطاﻻت ثنائي اﻻيزودييل.

 3 = LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

سيباسات ثنائي البوتيل.

 1,٥ = (T) LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

سيباسات ثنائي ) -2ايثيل هكسيل(.

 1,٥ = (T) LMSملغ /كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

ديكابريﻼت ثﻼثي ايثيﻼن الغليكول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

إست ـ ـ ـي ـ ـ ـرات ال ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـول ـ ـ ـيك أح ـ ـ ـم ـ ـ ـاض اﻷلـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـل )(C2٠-C12
السولفونيك.

 6 = LMSملغ /كلغ
الفئات T ، D ، C ، B ، A
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 -٩الراتنجات
الكولوفان.
إستيرات الكولوفان اﳌعدلة أو غير اﳌعدلة.
إست ـي ـرات أح ـم ـاض ال ـك ـول ـوف ـان اﳌه ـدرج و/أو ال ـدي ـم ـيـريـزي
).(dimérisée

الفئات T ، D ، C ، B ، A

راتنجات الثربنيك ،متعددة الثربان.
راتنج كزيلول  -فورمالدهيد

تذكير  LMS :من الفورمالدهيد  3 :ملغ /كلغ.

راتنج ريزوزسﲔ – فورمالدهيد
راتنج مﻼمﲔ – فورمالدهيد

 3 = LMSملغ /كلغ.

راتنجات نفط أليفاتيك اﳌهدرجة
 -١٠عوامل التنفيذ

اصطناعي ذو طابع غذائي.

متحصل عليها من الزيوت النباتية.
% 2٠ = Qmax
الفئات T ، D ، C ، B ، A

شمع متعدد اﻹيثيﻼن.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

شم ـع ال ـب ـرافﲔ أي ـن ي ـك ـون اﳌي ـك ـروكـريستـالﲔ ذو الـنـوعـيـة  ٠,3 = LMS -1ملغ  /كلغ.
الغذائية.
 3 = LMS - 2ملغ  /كلغ ﰲ الشمع اﳌهدرج.
الفئات T ، D ، C ، B ، A
شمع كارنوبا.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

إيروكاميد.

% ٠,2 = Qmax
الفئات T ، D ، C ، B ، A

ستياراميد.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

أولياميد.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ليسيتﲔ)(SIN 322

الفئات T ، D ، C ، B ، A

زيت الصوجا اﻹيبوكسيدي.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

أمﻼح الزنك أحماض ذهنية زوجية أكبر من (*) C12

الفئات T ، D ، C ، B ، A

أحادي ستيارات الغليكول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

متعددة البوتان.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

غراء ذات أصل حيواني.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

زيت الكتان.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

راتنجات النفط من نوع سيكلو بنتا دينيك اﳌهدرجة.

 3 = LMSملغ/كلغ.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

)*( طبقا للنقطة ) (1من اﳌلحق الثالث  -٤ :اﳌنشطات.

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م
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 - ١١عوامل النفخ
أزوديكاربوناميد )= ثنائي أميد حمض أزوديكار بوكسيليك(.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

 – ٤‘ ،٤أوكسي ثنائي ) بنزان سولفونيل هيدرازيد(.
 - ١٢اﳌزلقات وعوامل النزع
ستيارات الزنك).(1
زيوت السيليكون )عضوية متعددة سيلوكزان مع مجموعات

الفئات T ، D ، C ، B ، A

اﳌيثيل و/أو الفنيل().(2
أمﻼح الصوديوم ،الكالسيوم و/أو البوتاسيوم أحماض دهنية
زوجية C2٠ – C12
متعدد ايثيﻼن الغليكول.
متعدد بروبيﻼن الغليكول.
ألكيل ) (C2٠-C8سولفونات الصوديوم والبوتاسيوم واﻷمونيوم.
مثيل السيليلوز.
) (1طبقا للنقطة ) (1من اﳌلحق  - ٤ : ådÉãdGاﳌنشطات.
) (2مطابقة لﻸحكام السارية اﳌفعول اﳌتعلقة بإيﻼستومر السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
 -١3منتوجات خاصة لﻼتك ـس
جنيه عن طريق اﻷمونياك وأيضا عن طريق أحد
الﻼتكس بوليمير طبيعي للمطاط يمكن أن يثبت ويحمي ﰲ مكان َ
اﳌنتوجات اﻵتية :
 −ثنائي ألكيل ثنائي ثيو كاربومات الزنك أو الصوديوم،
 −ثنائي سولفور ثﻼثي مثيل أو ثﻼثي ايثيل ثيورام.
 أوكسيد الزنك. - ١3أ( أشباه الغراء الواقي ،اﳌثخنات
الكازيﲔ وأمﻼحه من الصوديوم والبوتاسيوم واﻷمونيوم.
اﳉيﻼتﲔ الغذائية.
متعدد الساكاريد الغذائي.
أﳉينات الصوديوم.
أومو متعدد البوليمير حمض اﻷكريليك.
ك ـوب ـوليـمـير أح ـمـاض اﻷك ـريلـيـك مـيـث ـا أك ـريلـيك و اﳌـاليـيك
م ـع السـت ـيـران ،مث ـيل فـنـي ـل اﻻيـثـر ،فـنـيل الفي ـرس ـات ـات،
البوتاديان وأمﻼحه من الصوديوم والبـوتاسـيوم واﻷمونيوم
)الوزن اﳉزيئي )و ج( اﳌتوسط < .(1٠٠٠

الفئات T ، D ، C ، B ، A

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

ك ـو بـوليـمير الـستـيران وأنه ـدري ـد اﳌالييك )ال ـوزن اﳉـزيئي
)و ج( اﳌتوسط < .(2٠٠٠٠
كو بوليمير– قطع متعدد اﻹيثيﻼن و/أو متعدد بروبيﻼن

الفئات T ، D ، C ، B ، A

الغليكول مع متعدد ايزوسينات و /أو متعدد أوريثان.
إستيرات الغليكول واﻷحماض الراتنجية من الكولوفان وكذا
منتوجاتها اﳌهدرجة.
مشت ـق ـات السي ـل ـي ـل ـوز :م ـث ـي ـل ،اي ـث ـي ـل ،ه ـي ـدروكسي اي ـث ـيـل،
هـ ـيـ ـدروكسي ايـ ـثـ ـيـ ـل ايـ ـث ـي ـر ،اي ـث ـي ـل ه ـي ـدروكسي اي ـث ـي ـل،
كاربوكسي ميثيل السيليلوز.
كحول متعدد الفينيليك.
متعدد فينيل بيروليدون.
 -١3ب( اﳌستحلبات واﳌشتقات

 أم ـ ـﻼح الصودي ـ ـوم وال ـ ـبـ ـوتـ ـاسيـ ـوم واﻷمـ ـونـ ـيـ ـوم لﻸحـ ـمـ ـاضالذهنية الزوجية ). (C2٠ - C12
 أبـ ـيـ ـي ـتـ ـ ـات الـ ـص ـوديـ ـوم وال ـب ـوتـ ـاس ـي ـ ـوم واﻷم ـونيـ ـ ـوم )وك ـ ـذامـ ـشـتـ ـقـ ـات هيـ ـدر و ديـهـيـدرو(.
 أمـﻼح الـصـودي ـ ـوم والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـوتـ ـاسيـ ـوم واﻷمـ ـون ـي ـوم ل ـحـمـضألكيل ) (C16 - C٤سولفوسوكسينيك.
 ملح الصوديوم حمض  -1ن ألكﲔ ) (C2٠- C12سولفونيك. منتوجات تكثيف ألدهيد الفورميك مع ملح الصوديومواﻷمونيوم حمض نفطالﲔ السولفونيك.
 ألكان سولفونات ).(C2٠- C8 ألـ ـك ـي ـل ) (C18- C8أران )= نـ ـفـ ـطـ ـالﲔ ،بـ ـنـ ـزان( سولـفـونـات،سولفات وفوسفات وأمﻼحها من الصوديوم أو الكالسيوم.
 ثﻼثي متعدد فوسفات الصوديوم. منتوجات تكثيف أكسيد اﻹيثيﻼن عﲆ الكحول )،(C18- C3ألكيل ) (C9- C٤فينول وأمﻼحها اﳌشتقة السولفونية أو
السولفاتية أو الفوسفاتية.
 منتوجات تكثيف أوكسيد اﻹيثيﻼن عﲆ اﻷمينات الدهنية) (C18- C12اﻷولية أو الثانوية أو الثﻼثية.
 منتوجات تكثيف أكسيد اﻹيثيﻼن و/أو أكسيد البروبيﻼنعﲆ أحادي أو متعدد الكحول من  C8إﱃ C18

الفئات T ، D ، C ، B ، A

 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٢
اﳉريدة الرسم ّ

 - ١3ج( عوامل اﳊماية من التخمر
بنزوات اﻷمونيوم.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

بنزوات الصوديوم.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

سوربات البوتاسيوم.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

 1،2بنزيسو ثيازولﲔ  – 3 -واحد.

 1,2 = LMSملغ/كلغ% ٠,٠2 = Q max ،
الفئات T ، D ، C ، B ، A
% ٠,2 = Q max

 - 2فنيل فينات الصوديوم.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
 -١3د( مضادات الرغوة
عضوي متعدد سيلوكزان مع مجموعات مثيل )و/أو فينيل( )*(،

الفئات T ، D ، C ، B ، A

من اﶈتمل استحﻼبه مع اﳌنتوجات اﳌرخص بها.
إيزو بروبانول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

متـ ـع ـ ـدد أل ـك ـ ـوكسـ ـي إستـي ـرات اﻷح ـمـ ـاض ال ـده ـن ـية الزوجية

الفئات T ، D ، C ، B ، A

من  C8إﱃ .C2٤
 -9 ،7، ٤ ،2ثﻼثي ميثيل –  ٥ديسﲔ –  - 7 ،٤ديول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
%1 = Q max

ثﻼثي بوتيل فوسفات.

الفئات T ، D ، C ، B ، A

)*( طبقا للتنظيم الساري اﳌفعول اﳌتعلق بايﻼستومر السيليكون اﳌوجه ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
 - ١3ه ـ( عوامل السداد واﶈايدة
اﻷمونياك.
الصود.
البوتاس.
كاربونات الصوديوم.
كاربونات البوتاسيوم.
أسيتات اﻷمونيوم.
كلورور اﻷمونيوم.
نيترات اﻷمونيوم.
سولفات اﻷمونيوم.
 – 2ثنائي مثيل أمينو –  – 2مثيل –  - 1بروبانول.
 – 2أمينو –  – 2مثيل –  - 1بروبانول.
 N -) – 2ثنائي مثيل أمينو( إيثانول.

الفئات T ، D ، C ، B ، A
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 ١١شعبان عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥مارس سنة  ٢٠٢١م

 - ١3و( عوامل التخثر
متعدد ايثير متعدد ثنائي مثيل سيلوكزان )*(.
حمض اﻷسيتيك.
حمض السيتريك.
الفئات T ، D ، C ، B ، A

حمض التارتريك.
كلورور الكالسيوم.
نيترات الكالسيوم.
سولفات اﻷلومنيوم.
الشب )نوعية (Codex
متعدد )فينيل – مثيل( ايثير.
)*( مثل  /النقطة ) -13 (1د(  :مضادات الرغوة.

ال ـ ـملح ـ ـ ـق الرابع
اﳉزء أ  .الشروط اﻷساسية اﳌطبقة ﰲ ت ـحـديد تـحرير  -Nنيتروزامﲔ ومواد  -Nنيتروزابل.
 .١السائل اﳌستعمل ﰲ ﲡارب التحرير ) محلول محاكي اللعاب( :
للحصول عﲆ هذا السائل ،يذاب  ٤,2غ من بيكاربونات الصوديوم ) ٠,٥ ،(NaHCO3غ من كلورور الصوديوم ) ٠,2 ،(NaClغ
من كربونات البوتاسيوم ) (K2 CO3و  3٠ملغ من نيتريت الصوديوم ) (NaNO2ﰲ لتر ) (1واحد من اﳌاء اﳌقطر أو ماء ذي
نوعية معادلة له .يجب أن يكون اﻷس الهيدروجيني ) (PHللمحلول يساوي .9
 .٢شروط التجارب :
تغمر عينات مقتطعة من اﳌادة عﲆ كمية مناسبة من اﳊلمات أو اﳌصاصات ﰲ السائل اﳌستعمل ﰲ ﲡارب التحرير
ﳌدة أربع وعشرين ) (2٤ساعة ﰲ درجة حرارة  ٤٠درجة مائوية ) 2 ±درجة مائوية(.
اﳉزء ب  .اﳌعايير اﳌطبقة ﰲ منهج تـ ـحـديـد مستوى  - Nنيتروزامﲔ و مواد  - Nنيتروزابل اﶈررة من
اﳊلمات أو اﳌصاصات.
 .1ي ـح ـدد ﲢ ـري ـر  - Nني ـتروزامﲔ ف ـي اﳉ ـزء القـس ـامـي فـي كـ ـل مـحـل ـول متحصل عـلـيه طبًقا للـج ـزء أ .يـتـم استـخ ـ ـﻼص
 -Nنيتروزامﲔ عن طريق ثنائي كلورو ميثان ) (DCMاﳋاﱄ من النيتروزامﲔ اﳊر ويحدد بواسطة الكروماتوجراﰲ ﰲ
اﳌرحلة الغازية.
 .2يحدد ﲢرير مواد  -Nنيتروزابل ﰲ اﳉزء اﻵخر من القسامة من كل محلول متحصل عليه طبقا للجزء أ .يتم ﲢويل
مواد  -Nنيتروزابل إﱃ النيتروزامﲔ عن طريق ﲢميض هذا اﳉزء القسامي بحمض الكلورهيدريك .بعد ذلك ،يتم استخﻼص
النيتروزامﲔ من اﶈلول عن طريق  DCMويتم ﲢديده عن طريق الكروماتوجراﰲ ﰲ اﳌرحلة الغازية.
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمس ـ ـة

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى الثانية عام ١44٠
اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ٦مـ ـ ـ ـ ـارس سنـ ـ ـ ـة  ،٢٠١٩يح ـ ـ ـ ـ ـّدد اﳋصـ ـائـ ـ ـص
نعة من إيﻼستومير
اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌص ّ
السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

````````````````````
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة واﳌناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

اﳌ ـ ـواد الغذائيـ ـة وك ـ ـذا مستحضـ ـرات تنظيـ ـف ه ـذه اللوازم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٠-١٧اﳌؤّرخ ﰲ

 ١٤رج ـ ـب ع ـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـق  ١١أبريـ ـل سنـ ـة  2٠١٧الـ ـذي يح ـدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  ٣٦٤-١٧اﳌـ ـؤّرخ

ﰲ  ٦ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  25ديسمبر سنة 2٠١٧
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

يقررون ما يأتي :

ووزير اﳌوارد اﳌائية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم

ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ

 ٣رجـ ـب عـ ـام  ١٤١٠اﳌوافـ ـق  ٣٠ينايـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعلـ ـق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦5-٩2اﳌؤّرخ ﰲ

 8شعبان عام  ١٤١2اﳌوافق  ١2فبراير سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤5٣-٠2اﳌؤّرخ

ﰲ  ١٧شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩-١١اﳌؤّرخ ﰲ

 25ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي

التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق

 2٣نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌصّنعة من
إيﻼستومير السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : ٢ﻻ تطبـ ـ ـق أحك ـ ـام ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ،عـ ـ ـ ـﲆ اﻷشيـ ـ ـاء
واللوازم اﳌصنعة من إيﻼستومير السيليكون اﳌستعمل
ﰲ صنع الورق والكرتون اﳌوجهﲔ ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : 3يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– إيﻼستومير  :بوليمي ـر لدي ـه خصائ ـص “مرنة” يتم
اﳊصول عليه عن طريق التشابك.
– إيﻼستومير السيليكون  :بوليميرات تتكون من
عضويات متعددة السيلوكزان.
– محاكي اﳌادة الغذائية  :وسـ ـط ﲡرب ـة يقلـ ـ ـد اﳌ ـادة
الغذائيـ ـة والـ ـذي مـ ـن خـ ـﻼل تأثي ـ ـره يعي ـ ـد إحـ ـداث انتقـ ـال م ـ ـن
اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

اﳌادة  : 4يجب أن يكون إيﻼستومير السيليكون الذي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ

يستعم ـ ـل لصنـ ـع اﻷشي ـ ـاء والل ـ ـوازم اﳌوجهـ ـة ﳌﻼمسـ ـة اﳌـ ـواد

ﰲ أول ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٣5اﳌواف ـ ـق  2٧غشـ ـت سنـ ـة 2٠١٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤّرخ ﰲ

الغذائية مكونا حصريا من عضويات متعددة السيلوكزان التي
ﲢتوي ،فوق ذرات السيليسيوم ،عﲆ مركبات اﳌيثيل التي
يمكن استبدالها جزئيا باﳌركبات اﻵتية :

 2١جـمادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٣٧اﳌواف ـق أول م ـارس سن ـة 2٠١٦

– ألكينيل عﲆ ،C٣2 - C2

واﳌتّمم،

– ألكيل عﲆ ،C٣2 - C2

الذي يحّدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعّدل
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١٦اﳌؤّرخ

ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠١٦
الذي يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،

– هيدروكسيل،
– هيدروجﲔ،
– ألكيل آميني ثنائي اﻻستبدال و/أو ألكيل هيدروكسيﲇ،
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– أسيتوكس ـي و/أو ألكوكس ـي ومنتوج ـات تكثيفهم ـا
م ـع متع ـدد إيثي ـﻼن الغليكـول و/أو بروبيلﲔ الغليكول الذي
يعطي أوكسيد اﻹيثيلﲔ،
 - n -ألكيل الذي يحتوي عﲆ الفلور.

– انتقال خاص :
ﻻ تعطـ ـ ـي اﻷشيـ ـ ـاء
– البيروكسي ـ ـ ـدات  :يج ـ ـ ـب أ ّ
والل ـ ـ ـوازم النهائية اﳉاهزة لﻼستخدام تفاعﻼ إيجابّيا مع
البيروكسيدات،

 -فينيل  :يجب أن ﻻ يحتوي إيﻼستومير السيليكون

– عضويـ ـات ال ـقصدي ـر :ي ـجب أن ي ـك ـون اﻻن ـت ـقـال

مـ ـن ب ـﲔ العناص ـ ـر اﳌكون ـة ل ـه ،ع ـ ـﲆ أك ـثر م ـ ـن  % 2م ـن وزن

اﳋاص للقصدي ـ ـر أصغـ ـر مـ ـن  ٠.١مليغـ ـرام لكـ ـل كيلوغـ ـرام

ميثيل فينيل سيكلوسيلوكزان الذي يحتوي عﲆ أقل من

)مغ/كغ( من اﳌواد الغذائية.

خمس ) (5وحدات سيلوكسي .باﻹضافة إﱃ ذلك ،يجب أن ﻻ
يـ ـحـ ـمـ ـل أي مـ ـتـ ـعـ ـدد سيـ ـلـ ـوكـ ـزان اﳊلـ ـقي ،ﰲ إيـ ـﻼستـ ـوم ـي ـر
السيليكون ،فوق نفس ذرة السيليسيوم عﲆ مركب الفينيل
وذرة الهيدروجﲔ أو عﲆ مركب اﳌيثيل.
اﳌادة  : ٥يمكـ ـن إضافـ ـة اﳌـ ـواد أو مجموعـ ـات اﳌـ ـواد
اﶈددة ﰲ اﳉزء أ من اﳌلحق  Ⅰبهذا القرار ،إﱃ اﻷشياء
واللوازم اﳌصنعة من إيﻼستومير السيليكون.
ﲢـ ـدد معاييـ ـر النقـ ـاوة لبع ـض هـ ـذه اﳌـ ـواد ومجموعـات
اﳌواد ﰲ اﳉزء ب من اﳌلحق  Ⅰبهذا القرار.
اﳌادة  : ٦يج ـ ـ ـ ـب أن ت ـ ـ ـصّن ـ ـ ـ ـع اﻷشـ ـ ـ ـي ـ ـ ـاء وال ـ ـ ـلـ ـ ـوازم مـ ـ ـن
إيﻼستومي ـ ـر السيليك ـ ـون اﳌوجه ـ ـة ﳌﻼمسـ ـة اﳌ ـ ـواد الغذائيـ ـة
ﻻ تفسد النوعية العضوية
وفقا للطرق اﳊسنة للصنع .يجب أ ّ
الذوقيـ ـة للمـ ـواد الغذائيـ ـة اﳌوضوعـ ـة ﳌﻼمستهـ ـا ،ويج ـب أن
تتحمل اﳌستحضرات اﳌنظفة واﳌطهرة اﳌرّخص بها عن

ﻻ يتجاوز اﻻنتقال
– أوكسيد اﻹيثيلﲔ  :يجب أ ّ
اﳋاص ﻷوكسيـ ـد اﻹي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـﲔ ﰲ اﳌ ـواد الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـذائـ ـ ـ ـي ـة أو ﰲ
محاكيات ـها  ٠,١5مليغرام لكل كيلوغرام )مغ/كغ(.
اﳌادة  : ٨ﲢـ ـدد معايي ـر العطال ـة اﳌذك ـورة ﰲ اﳌ ـادة ٧
أعﻼه ،ﲟنهج التجربة اﶈدد ﰲ اﳌلحق  Ⅱبهذا القرار.
اﳌادة  : ٩تسري أحكام هذا القرار بعد ستة ) (٦أشهر من
تاري ـ ـخ نشـ ـ ـره ﰲ اﳉريـ ـدة الّرسم ـ ـّية للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
اﳌادة  : ١٠ينشـ ـ ـر ه ـ ـذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق

 ٦مارس سنة .2٠١٩

وزير التج ـارة

وزير الصناعة واﳌناجم

سعيد جﻼب

يوسف يوسفي

من إيﻼستومير السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية،

وزير الصحة والسكان

وزير الفﻼحة والتنمية

كما يأتي :

وإصﻼح اﳌستشفيات

الريفية والصيد البحري

مختار حسبﻼوي

عبد القادر بوعزقي

طريق التنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٧ﲢدد معايير عطالة اﻷشياء واللوازم اﳌصّنعة

– مواد عضوية متبخرة حرة .% ٠,٥ > :
– انتقال كﲇ :
≥  ١٠مليغـ ـرام لكـ ـل ديسيمتر مربع )مغ/دم (2مـن مساحة

وزير اﳌوارد اﳌائية

وزيرة البيئة والطاقات
اﳌتجددة

اﻷشياء واللوازم،
≥  ٦٠مليغرام من اﳌكونات اﳌنتقلة لكل كيلوغرام من

حسﲔ نسيب

فاطمة الزهراء زرواطي

اﳌواد الغذائية )مغ/كغ( ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
أ( أوعية أو أشياء مشابهة لﻸوعية أو اﻷوعية التي
يمكن ملؤها بسعة تتراوح بﲔ  5٠٠مليلتر )مل( و  ١٠لتر

أ -اﳌواد ومجموعات اﳌواد اﳌرخص بإضافتها
إﱃ إيﻼستومير السيليكون

)ل(،
ب( اﻷشياء التي يمكن ملؤها والتي من خﻼلها
ﻻ يمكن تقدير اﳌساحة التي تكون مﻼمسة للمواد الغذائية،
ج( كبسوﻻت أو ُوصﻼت أو سدادات أو أجهزة الغلق
اﻷخرى.

ال ـ ـملح ـق Ⅰ

 -.Iمواد التعبئة :
– السيليس والسيليس السيليﲇ ).(١
– طحﲔ الكوارتز ).(١

 4ذو القعدة عام  ١44٠هـ
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– السيليكات مثل سيليكات الكالسيوم واﳌغنيزيوم
واﻷلومني ـ ـ ـوم واﳊدي ـ ـ ـد والزيركوني ـ ـوم ،ﲟ ـ ـا ﰲ ذلك الطلـ ـ ـ ـق
)اﳌعالج أو غير اﳌعالج( وباستثناء اﻷميانت ).(١
– أكسـ ـ ـ ـيدات الكالسـ ـ ـ ـيوم واﳌغن ـ ـيـ ـزيـ ـ ـ ـوم واﻷلومنيـ ـ ـ ـوم
ﻻ تتجاوز نسبة الزنك % ١
والتيتان واﳊديد والزنك ،يجب أ ّ
من وزن اﻷشياء واللوازم النهائية ).(١
– هيدروكسيدات الكالسيوم واﳌغنيزيوم واﻷلومنيوم ).(١
– كربونات الكالسيوم واﳌغنيزيوم واﻷلومنيوم ).(١
– كبريتات الكالسيوم ).(١
– كبريتات الباريوم ).(١
– سولفو ألومينات الكالسيوم ).(١
– برونز اﻷلومنيوم الذي يحتوي من  ٤إﱃ  % ٧من
اﻷلومنيوم ).(١
– أمﻼح الكالسيوم من أحادي اﻷحماض الكربوكسيلية
ذات سلسلة مستقيمة دهنية عﲆ .(١) C2٠-C١٠

– ميثيل 2-بوتﲔ ٣-أول % ٠,١ > 2 -من اﻹيﻼستومير
اﳌستخدم.
 - .IIIاﳌواد اﳌصلبة  -اﶈفزة :
– ثنائي لورات لثنائي  -n-أوكتيل القصدير.
– ثنائي لورات لثنائي بوتيل القصدير.
– ثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـائ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اﻷسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـتات لث ـ ـ ـ ـ ـنائي ب ـ ـوتيل القصدير:
ﲟجموع ≥  % ١^5بالنسبة لﻸشياء أو اللوازم النهائية.
– استرات حمض التيتانيك مع كحول اﻹيزو بوتيﲇ
وكحول  -nبوتيﲇ وكحول اﻹيزو بروبيﲇ وكحول إنوﻻت
اﻷسيتو أسيتات اﻹثيل  :ﲟجموع ≥  % ٣بالنسبة لﻸشياء
أو اللوازم النهائية.
– مركبات البﻼتﲔ ) ١2٠ > : (Ptمغ/كغ بالنسبة لﻸشياء
أو اللوازم النهائية.
– باﳌيتاميد.

 -١2-هيدروكسي ستيارات الكالسيوم ).(١

– ستيياراميد.

– الغرافيت ).(2

– أوليياميد.

– ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـاف زج ـ ـ ـ ـ ـاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـة ذات قـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـر <  ١مـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـم )القـ ـ ـيـ ـمـة

– لينوليياميد.

اﳌتوسطة <  5مكم(.
– كريات زجاجية مجهرية ذات قطر متوسط من  5إﱃ
 ١٠٠مكم.
– السيليلوز غير اﳌرسكل.
– القطن غير اﳌرسكل.
– ألياف الكربون ).(2
– متعدد رباعي فلوروإيثيﻼن ذو لزوجة <  5٠باسكال × ثا
عند درجة حرارة °٣8٠م.
– أسود الكربون ).(2
– تربة الدياتومات ).(١
– اﳌسحـ ـوق اﳌتحصـ ـل علي ـه ع ـن طري ـق طح ـن فتات
نظيف من إيﻼستومير السيليكون طبقا للمواد من  ٤إﱃ ٧
من هذا القرار.
 - .IIاﳌثبطات :
– إيثينيل -سيكلوهكزانول >  % ٠,١من اﻹيﻼستومير
اﳌستخدم.

25

– إروسيﻼميـ ـد  % ٠,2 ≥ :بالنسب ـة لﻸشي ـاء أو الل ـوازم
النهائي ـة) .اﳋالي ـة م ـن ك ـ ـ ـل الشوائـ ـ ـب غي ـر تلك الناﲡـ ـة م ـن
وجود أحماض دهنية أخرى أثناء الصنع(.
 - .IVعوامل التشابك :
– بيروكسيد البنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكلوروبنزويل.
– بيروكسيد ثنائي الكوميل.
– بيروكسيد ثﻼثي البوتيل و الكوميل.
– مكرر )ثﻼثي بوتيل البيروكسي( 5,2 ،ثنائي ميثيل،
 5,2هيكسان  :ﲟجموع >  % ٠,2بالنسبة لﻸشياء أو اللوازم
النهائية.
 - .Vاﳌلونات والصبغات ) : (٣تلك اﳌرخص بها عن
طريـ ـ ـق التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول بـ ـ ـه ،اﳌتعلقـ ـ ـة باﻷشي ـ ـ ـاء واللوازم
اﳌصّنعة من البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
) (١و ) (2و ) : (٣معايير النقاوة.

26

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 43
اﳉريدة الرسم ّ

ب -معايي ـ ـر النق ـ ـاوة لبع ـ ـض اﳌ ـ ـواد ومجموع ـ ـ ـات
اﳌواد اﳌرخص بإضافتها إﱃ إيﻼستومير السيليكون
) (١يجب أن ﻻ يحتوي اﳉزء القابل للذوبان لهذه اﳌواد
ﰲ حمض الهيدروكلوريك ) ١٠ /N (HClعﲆ أكثر من :
•  % ٠,٠١من الرصاص،
•  % ٠,٠١من الزرنيخ،
•  % ٠,٠٠٠5من الزئبق،
•  % ٠,٠١من الكادميوم،
•  % ٠,٠٠٠5من اﻹثمد )اﻷنتيموان(،
•  % ٠,٠١من الباريوم.
) (2يج ـ ـب أﻻ يتجـ ـاوز اﳉ ـ ـزء اﳌستخلـ ـص م ـن أس ـود
الكربـ ـون أو مـ ـن الغرافـ ـيت أو مـ ـن أليـ ـاف الكرب ـون بواسطـ ـة
التولوي ـن  .% ٠,١5يج ـب أن يك ـون محتوى بنزو  ٤,٣بيران
ﻷسود الكربون أصغر ،من أو يساوي  ٣٠مكغ/كغ.
) (٣يجب أن تستجيب اﳌلونات والصبغات اﳌرخص
بإضافتها ﰲ صنع إيﻼستومير السيليكون ،ﳌعايير النقاوة
اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق Ⅱ
نعة من
منهج ﲢديد عطالة اﻷشياء واللوازم اﳌص ّ
إيﻼستومير السيليكون اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية
يجـ ـب أن ﲡ ـرى ﲡرب ـة اﻻنتق ـال الك ـﲇ والبح ـث عـ ـن
اﳌواد العضوية اﳌتبخرة اﳊرة عﲆ العيّنات اﳌقتطعة من
اﻷش ـ ـياء أو الل ـ ـوازم النهائيـ ـة اﳉاهـ ـزة لﻼستخـ ـدام التـي ﲤـ ـت
م ـع ـاﳉت ـه ـا ب ـال ـك ـبـريت وﰎ تصلـيـبـهـا تـبـعـا لـلـطـرق اﳊسنـة
للصنع .يجب احترام منهج التجربة اﻵتي :
 .١ﲢديد اﻻنتقال الكﲇ :
يتم اختيار اﶈاكيات وشروط ﲡارب اﻻنتقال حسب
اﳌعايير اﶈددة عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
يتم اختيار اﶈاكيات حسب نوع اﳌادة الغذائية القابلة
ﻷن تكون مﻼمسة لﻸشياء أو اللوازم.
 .٢ﲢديد اﳌواد العضوية اﳌتبخرة اﳊرة :
تقطع حواﱄ ١٠غ من العينة إﱃ قطع حواﱄ  ١×١سم،
وﲢفظ ﳌدة ثمان وأربعﲔ ) (٤8ساعة ،ﰲ درجة حرارة
اﶈيط ﰲ مجفف مزود بكلورور الكالسيوم .توزن القطع
اﳌعاﳉة إﱃ  ٠,١ ±م ـ ـغ ﰲ مقيـ ـاس تصفيـ ـة مسط ـ ـح وتسخـ ـن
ﰲ فـ ـرن يحفظ ﳌدة  ٤ساعات عند درجة حرارة  °2٠٠م .بعد
التبريد ﰲ اﳌجفف ،توزن القطع من جديد .يتم اﳊصول
عﲆ نسبة اﳌواد اﳌتبخرة ،عن طريق الفرق بﲔ الوزنﲔ،
ويجب أن يعبر عنها بالنسبة اﳌائوية.

 4ذو القعدة عام  ١44٠هـ
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 .3ﲢديد البيروكسيدات ﰲ إيﻼستومير السيليكون :
يتم ﲢديد البيروكسيدات ﰲ إيﻼستومير السيليكون
حس ـب اﳌناه ـج اﶈ ـددة عـن طريـق التنظـيم .وﰲ حال ـة ع ـدم
وجـ ـ ـودها ،تستعم ـ ـل اﳌناه ـ ـج اﳌعت ـ ـرف بـ ـها عـ ـﲆ اﳌستـ ـوى
الدوﱄ.
ــــــــــــــــــــــــــــ  Hـــــــــــــــــــــــــــ

 ٨صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٧أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٢
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى الثانية عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  6مارس سنة  ،٢٠١٩يحّدد اﳌرّكبات

أو مـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـوعات اﳌـ ـ ـرّكبـ ـ ـات اﳌ ـ ـرخ ـ ـ ـص ب ـ ـهـ ـا ﰲ
جهة
مستحضرات تنظيف اﻷشياء واللوازم اﳌو ّ

ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير اﳌوارد اﳌائية،
ووزير الصناعة واﳌناجم،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة 2٠١٦
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٣صفـر عام  ١٤٣8اﳌـ ـواف ـق  2٣نـوفمـب ـ ـر سـ ـ ـنة  2٠١٦الذي
يحـدد شروط وكـيفيـات استـعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة
ﳌﻼمسة اﳌواد ال ـغ ـذائ ـي ـة وك ـذا مست ـحضرات ت ـن ـظ ـي ـف هـذه
اللوازم ،ﻻ سّيما اﳌادة  2٥منه،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم التنـ ـفيـ ـذي رق ـ ـم  ٣٦٤-١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  ٦ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة 2٠١٧
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،

ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،

يقررون ما يأتي :

ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2٥من اﳌرسوم

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧

 2٣نـوفمـبر سـنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ﲢديد اﳌرّكبات أو مجموعات اﳌرّكبات اﳌرخص بها ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
 ٣رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل و اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٥-٩2اﳌؤّرخ ﰲ
 8شعبان عام  ١٤١2اﳌوافق  ١2فبراير سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقـ ـبـ ـة مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة اﳌواد اﳌن ـتـج ـة م ـح ـل ـي ـا أو اﳌسـت ـوردة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٧شّوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩-١١اﳌؤّرخ
ﰲ  2٥ذي اﳊ ـ ـجة عام  ١٤٣2اﳌ ـ ـوافق  2١نوفـ ـ ـ ـمبر سنة 2٠١١
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزيـ ـ ـر الصحـ ـ ـة والسك ـ ـان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٤ -١2اﳌؤّرخ
ﰲ  2٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٥مايو سنة 2٠١2
الذي يحدد ش ـ ـروط وكيـ ـفيات استـ ـعمال اﳌض ـ ـافات الغـذائية
ﰲ اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤّرخ
ﰲ أّول ذي القعدة عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٧غشت سنة 2٠١٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٦ -١٤اﳌؤّرخ
ﰲ  22صفر عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٥ديسمبر سنة  2٠١٤الذي
يـ ـحـ ـدد الشروط وال ـك ـي ـف ـي ـات اﳌط ـب ـق ـة ﰲ م ـج ـال اﳌل ـوث ـات
اﳌسموح بها ﰲ اﳌواد الغذائية،

التنفيذي رقم  2٩٩ -١٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفـر عام  ١٤٣8اﳌوافق

مستحضرات تنظيف اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية.
اﳌادة  : ٢ﲢـ ـ ـ ـدد اﳌـ ـ ـرّكب ـ ـات ومج ـ ـمـ ـوعـ ـ ـات اﳌ ـ ـرّك ـ ـبات
اﳌرخص بها ﰲ مستحضرات تنظيف اﻷشياء واللوازم ﰲ
اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
اﳌادة  : ٣يـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـب أن ﻻ يت ـ ـجـ ـ ـاوز تـ ـركـ ـ ـيز اﳌـ ـرّكبـ ـ ـ ـات
ومجموعات اﳌرّكبات اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار 2٠٠
مغ لكل لتر من اﳌستحضر اﳌائي ﰲ حمام الشطف.
اﳌادة  : ٤تسري أحكام هذا القرار بعد ستة ) (٦أشهر
من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌادة  : ٥يـ ـنش ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٦مارس سنة .2٠١٩
وزير التجارة

وزير الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات

سعيد جﻼب

مختار حسبﻼوي

وزير الصناعة واﳌناجم

وزير اﳌوارد اﳌائية

يوسف يوسفي

حسﲔ نسيب

وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي
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اﳌلحق
اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات اﳌرخص بها ﰲ مستحضرات
تنظيف اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية
الفصل اﻷول
يطبق هذا الفصل عﲆ اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات اﳌرخص بها ﰲ تركيب مستحضرات تنظيف اﻷشياء واللوازم
اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية ،لﻼستعمال الصناعي.
القسم اﻷول
يمكن مستحضرات التنظيف اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القسم أن :
– تشطف باﳌاء الصالح للشرب أو ببخار اﳌاء بعد اﻻستعمال أو،
– تعرض عﲆ أنها تستعمل لشطف اﻷواني.
يجب أن ﻻ ﲤنح مرّكبات ومجموعات مرّكبات هذا القسم ،ﳌستحضرات التنظيف ،اﳋصائص اﳋطرة ،من وجهة نظر
السّمية ،بسبب تركيزاتها من العناصر الكيميائية اﳌلوثة.
يجب أن تستجيب اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳉدول  ١أدناه ،ﳌعايير النقاوة اﳋاصة
باﳌضافات الغذائية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳉدول نفسه ،باستثناء الزرنيخ والرصاص والزنك والنحاس ،بحيث ﲢدد اﳌعايير
العامة للنقاوة عﲆ النحو اﻵتي :
– الزرنيخ  ٣ :مغ  /كغ ،كحد أقصى،
– الرصاص  ١٠ :مغ  /كغ ،كحد أقصى،
– الزنك والنحاس  ٥٠ :مغ  /كغ كحد أقصى ،ﲟا ﰲ ذلك  2٥مغ من الزنك.
اﳉدول رقم ١
قائمة اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات اﳌرخص بها التي يجب أن تستجيب ﳌعايير النقاوة اﳋاصة
باﳌضافات الغذائية
اﳌرّكبات ومجموعات اﳌركبات اﳌرخص بها

اﳌضافات الغذائية اﳌوافقة

حمض سوربيك

SIN 200

فورميات الصوديوم

SIN 237

حمض أديبيك

SIN 355

حمض سوكسينيك

SIN 363

صمغ )علكة( كزنثان

SIN 415

هيدروكسيبروبيل سيليلوز

SIN 463

سولفات اﻷﳌنيوم

SIN 520

بوليفينيلبيروليدون

SIN 1201

بروبيلﲔ  -غليكول

SIN 1520

سوربيتول

SIN 420 i
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اﳌجموعة اﻷوﱃ  :اﳌرّكبات من نوع ”عوامل السطح”
أ  -عوامل السطح اﻷنيونية
 /١الصابون )اﻷمﻼح القلوية لﻸحماض الدهنية والراتنجية(،
 /2ألكيلسولفات قلوية،
 /٣ألكيلسولفونات قلوية،
 /٤ألكيﻼريلسولفونات قلوية،
 /٥ثنائي أوكتيل  -سولفوسوكسينات الصوديوم،
 /٦أمﻼح صوديوم سولفونات ألفا -أوليفﲔ.
تكون أمﻼح صوديوم سلفونات ألفا  -أوليفﲔ والتي يمكن أيضا أن يشار إليها بـ ألفا  -أوليفﲔ سولفونات الصوديوم،
عبارة عن مزيج من :
 - ٣ألسﲔ  -سولفونات الصوديوم :
و

CH3-(CH2)n -CH = CH-CH2-SO3Nα
و

 - ٣هيدروكسي -ألكان  -سولفونات الصوديوم :

CH3-(CH2)n -CH-CH2-CH2-SO3Nα
OH

حيث ” ”nهو عدد يتراوح ما بﲔ  ١٠و 2٠مشمولﲔ.
يجب أن ﻻ ﲢتوي اﳌرّكبات التي تتكون من  ،% ٣8عﲆ اﻷقل ،من اﳌواد النشيطة اﻷنيونية ﰲ اﶈلول اﳌائي ،عﲆ
أكثر من :
  % 2من ألفا  -أوليفﲔ حرة،  % ١من سولفات الصوديوم،  % ١من كلوريد الصوديوم،  ٣٠٠ميليغرام من مجموع السولتون للكيلوغرام الواحد،  ٥٠ميليغرام من  - ٤ ,١سولتون للكيلوغرام الواحد. /٧ألكيﻼريل متعدد غليكول إثير سولفونات قلوية.
ت ـ ـك ـ ـون مـ ـ ـرك ـ ـب ـ ـات أل ـ ـكـ ـي ـ ـﻼريل متـ ـعـ ـدد غ ـ ـليكول إثي ـ ـر سـ ـ ـول ـ ـفـ ـونات قـ ـلـ ـوية ع ـ ـبارة ع ـ ـن مـ ـسـ ـتـ ـحضر ناﰋ عن م ـ ـزيج من
ألكيﻼريلسولفونات قلوية وكحوﻻت دهنية متعددة أكسيد اﻹثيلﲔ وأمﻼح قلوية ﳌشتقات مكبرتة لهذه الكحوﻻت الدهنية
متعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ.
 /8أحماض أحادية وثنائية ألكيل  -ثنائي فينيلوكسيد ثنائية سولفونيك وأمﻼحها القلوية.
تشمل عوامل السطح هذه جذور ألكيل مؤلفة من سﻼسل خطية من  ٩إﱃ  ١٠ذرات كربون .وﲢتوي ،كمذيبات ،عﲆ
كلوريد اﳌيثيلﲔ فقط ،ﲟحتوى وزن أقصى قدره . % ١
ب  -عوامل السطح الكاتيونية
أمﻼح اﻷمونيوم الرباعية
بالنسبة ﻷمﻼح اﻷمونيوم الرباعية اﳌذكورة أدناه ،فإن اﳉذر ”أريل” أو ” ”Arيوافق مجموعة فينيل ) (C٦H٥-أو
مجموعة بنزيل ) (C٦H٥-CH2-وأن اﳉذر ”ألكيل” أو ” ”Rيوافق سلسلة هيدروكربونية مشبعة ،مستقيمة أو متفرعة ،متألفة
من ثمان إﱃ ثماني عشرة ذرة كربون.
يرخص باستعمال هذه اﻷمﻼح ﳉميع الوجهات ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌصانع التي تستعمل اﳊليب ،باستثناء اﳌلبنات أو
معدات اﳌلبنات ومصانع تخمير اﳊليب.
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 /١كلوريدات أو بروميدات ثﻼثي اﳌيثيل ألكيل أمونيوم،
 /2كلوريدات أو بروميدات ثنائي اﳌيثيل ثنائي ألكيل أمونيوم،
 /٣كلوريدات أو بروميدات اﳌيثيل ثﻼثي ألكيل أمونيوم،
 /٤كلوريدات أو بروميدات ثنائي اﳌيثيل أريل ألكيل أمونيوم،
 /٥كلوريدات أو بروميدات ثنائي اﳌيثيل ألكيل إيثيﻼريل أمونيوم،
 /٦كلوريدات أو بروميدات اﳌيثيل أريل ثنائي ألكيل أمونيوم،
 /٧كلوريدات أو بروميدات اﻷريل ثﻼثي ألكيل أمونيوم،
 /8كلوريدات أو بروميدات اﳌيثيل ثنائي أريل ألكيل أمونيوم،
 /٩كلوريدات أو بروميدات ثنائي اﻷريل ثنائي ألكيل أمونيوم،
 /١٠كلوريدات أو بروميدات ثنائي اﳌيثيل أريل ألكيل فينوكسي )أو كريزوكسي( إيثوكسي إيثيل أمونيوم.
تستجيب هذه اﻷخيرات للصيغة اﻵتية :
 Clou

CH3
R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3

Br -

Ar

يمكن استبدال اﳉذرين ” ” Rو” ” Arببعضهما البعض.
كلوريد البنزيثونيوم هو حالة خاصة حيث اﳉذر ”ألكيل” هو ثنائي إيزوبوتيل .ويشار أيضا إﱃ هذه اﳌادة بـ ”كلوريد
ثنائي اﻹيزوبوتيل فينوكسي إيثوكسيئيثيل ثنائي ميثيل بنزيل أمونيوم”.
 /١١كلوريدات أو بروميدات اﻷلكيل إيميدازولينيوم.
تستجيب هذه اﳌرّكبات للصيغة اﻵتية :
 Clou

"CH2R
'R - C - N+-CH2 - COOR
N CH2

Br -

CH2
 = Rألكيل
‘ H = Rأو .M
‘‘ -CH2OH = Rأو .-CH2-CH2OH
 Na+ = Mأو  K+أو  NH٤+أو ألكانوﻻمﲔ.
 /١2كلوريدات اﻷلكيل بيريدينيوم.
تستجيب هذه اﳌرّكبات للصيغة اﻵتية :
CH=CH3
Cl-

CH

R-N+

CH - CH
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 /١٣كلوريد ثنائي الديسيل -ثنائي ميثيل -أمونيوم.
خﻼفا لﻸحكام العامة اﳌذكورة أعﻼه ،يمكن استعمال ثنائي الديسيل  -ثنائي ميثيل -أمونيوم لكل الوجهات ،ﲟا ﰲ ذلك
اﳌلبنات أومعدات اﳌلبنات ومصانع تخمير اﳊليب.
ج  -عوامل السطح غير اﻷيونية
 /١اﻷحماض الدهنية والراتنجية اﳌتعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ.
 /2الكحوﻻت الدهنية اﳌتعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ واﻷمﻼح القلوية ﳌشتقاتها اﳌكبرتة وكذا اﳌشتقات الكربوكسيلية أو
أمﻼحها القلوية ،لهذه الكحوﻻت الدهنية اﳌتعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ.
تصنف اﻷمﻼح القلوية لهذه اﳌواد ﰲ فئة عوامل السطح اﻷنيونية.
تستجيب اﳌشتقات الكربوكسيلية للكحوﻻت الدهنية اﳌتعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ أو أمﻼحها للصيغة اﻵتية :
 R-(O-CH2-CH2)n-O-CH2-C=Oأو أمﻼحها
OH
حيث ” ”Rيوافق سلسلة خطية يتراوح عدد ذرات الكربون فيها بﲔ  ٤شامﻼ و 22شامﻼ و .2 ≤ n
يكون اﳌتعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ غليكول ذو الصيغة :

CH2OH-(CH2-O-CH2)n- CH2OH

حيث ” ”nيوافق حواﱄ  ،22٥ﳑاثﻼ للكحوﻻت الدهنية اﳌتعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ.
يكون الهيكسيلغلوكوزيد ذو الصيغة :

RO- (C6O5H10)n-C6O5H11

حيث  ١ = nإﱃ  ٥و  ٦ = Rذرات كربون ،ﳑاثﻼ للكحوﻻت الدهنية اﳌتعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ اﳌذكورة أعﻼه.
 /٣كوبوليميرات اﻷلكيل  -إيثيرات وأكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ.
تستجيب كوبوليميرات اﻷلكيل  -إيثيرات و أكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ ،للصيغة اﻵتية :
R-O-[(C2H4O)n-(C3H6O)m]-H

أو أيضا :

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH
CH3
حيث ” ”Rهو جذر هيدروكربوني مكّون من ثماني إﱃ ثماني عشرة ذرة كربون و ” ”nيتراوح ما بﲔ  ١إﱃ  ١٧و””m
من  2إﱃ .١٦
يمكن أيضا أن يشار إﱃ هذه اﻷخيرات بـ ”كوبوليميرات الكحوﻻت وأكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ” .يجب أن
ﲢتوي عﲆ أكثر من  % ٩٩من كوبوليميرات اﻷلكيل  -إيثيرات وأكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ اﳌرخص بها.
يجب أن ﻻ يتجاوز محتواها اﻷقصى اﳌتبقي من أكسيد اﻹيثيلﲔ مونومير  ٥ميليغرام لكل كيلوغرام.
 /٤بروبيلﲔ غليكول متعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ،
 /٥ﻻنولﲔ متعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ،
 /٦سوكروغليسريد الشحم اﳊيواني ذوأكسيد اﻹيثيلﲔ،
 /٧ألكانوﻻميدات اﻷحماض الدهنية،
 /8إستيرات اﻷحماض الدهنية للسكروز والسوكروغليسريدات :
 .١.8أحادي وثنائي ستييارات السكروز،
 .2.8أحادي وثنائي باﳌيتات السكروز،
 .٣.8أحادي وثنائي أوليات السكروز،
 .٤.8سوكروغليسريدات اﻷحماض الدهنية واﻷجسام الدهنية الغذائية،
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 /٩أكسيد الدوديسيل -ثنائي ميثيل  -أمﲔ،
 /١٠أحادي لورات اﳌتعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ  2٠سوربيتان  ،أو متعدد السوربات .2٠
يستجيب هذا اﳌركب للصيغة اﻵتية :
CH2
H-C-O-(C2H4O)a-H
H-(C2H4O)b-O-C-H

O

H-C
H-C-O-(C2H4O)c-H
CH2-O-(C2H4O)d- OCR
حيث ” ”OCRيمثل حمض لوريك و  = d + c + b + aحواﱄ .2٠
 /١١إثوكسيﻼت الكحوﻻت الدهنية اﶈجوزة ﰲ نهاية السلسلة باﳉذر بوتيل.
تستجيب عوامل السطح هذه للصيغة اﻵتية :
CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3
حيث  8 = nإﱃ  2٠و  2 = xإﱃ .١2
 /١2كابريليل كابريل غلوكوزيد.
تستجيب عوامل السطح هذه للصيغة اﻵتية :
RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11
حيث =  nمن  ١إﱃ  ٥و  = Rسلسلة هيدروكربونية مكّونة من ثماني إﱃ عشر ذرات كربون.
تقدر أوزانها اﳉزيئية بحواﱄ  .٧٠٠ﻻ يتجاوز تركيز الوزن لكحول ديسيليك ﰲ عوامل السطح هذه .% 2
 /١٣إستيرات البوليول -متعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ.
تتضمن هذه اﳌركبات اﳉذر  (-CH2-CH2-O-)nالذي يكون فيه ” ”nيتراوح عموما ما بﲔ  2٠و .2٠٠يكون بوليول
إستيرات البوليول  -متعددة أكسيد اﻹيثيلﲔ هذه ،عبارة عن سلسلة كربونية قصيرة مكّونة من أحد اﻷنواع اﻵتية  :إيثيلﲔ
غليكول ،بروبيلﲔ غليكول ،غليسيرول وميثيلغلوكوز.
تتضمن إست ـ ـيرات نفـ ـس البـوليول  -متعدد أكس ـ ـ ـيد اﻹيثيلﲔ سل ـ ـسلة دهن ـ ـية مكّونة من سـ ـت إﱃ اثن ـتﲔ وعشـ ـ ـرين ذرة
كربون مشبعة أو ﻻ.
يقدر اﶈتوى اﻷقصى لهذه اﳌركبات من أكسيد اﻹيثيلﲔ اﳊر ١ميليغرام لكل كيلوغرام.
 /١٤متكثفات الكحوﻻت أوكسو مع جزيئات أكسيد اﻹيثيلﲔ وأكسيد البوتيلﲔ.
هذه اﳌركبات ،معروضة أو ﻻ ﰲ محلول مائي ،هي متكثفات من الكحوﻻت أوكسو ،من  C٩إﱃ  C١٥مع ما يصل إﱃ
ثﻼثة عشر جزيئا من أكسيد اﻹيثيلﲔ وما يصل إﱃ أربعة جزيئات من أكسيد البوتيلﲔ ،تكون اﳌجموعات الطرفية لهذه
اﳌتكثفات محجوبة أو ﻻ ﲟجموعات اﳌيثيل.
 /١٥ألكيلغلوكوزيدات.
ُيمثل هيكل هذا اﳌركب تخطيطيا كما يأتي :
CH2OH
CnH2n+1

O
x

حيث  ١ = xإﱃ  ٦و  ١٠ = nإﱃ .١8

OH
OH

HO
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 /١٦كوبوليميرات أكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ.
تستجيب كوبوليميرات أكسيدات اﻹيثيلﲔ والبروبيلﲔ للصيغة اﻵتية :
HO-(CH2-CH2-O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H
CH3
 /١٧ألكيلغلوكوزاميدات مشتقات اﻷحماض الدهنية ﰲ .C١2-C١٤
مَسّوقﲔ ﰲ اﶈاليل اﳌائية الكحولية بنسبة % ٤٠
ح َ
مست ْ
ضَرين ُ
تكون عوامل السطح غيراﻷيونية هذه ،ﰲ شكل ُ
أو  % ٥٠والتي تختلف ﰲ نسب كل من أحماض لوريك وميريستيك عﲆ الترتيب.
ﲢدد خصائص اﶈاليل اﳌسّوقة ﰲ اﳉدول  2اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 - 2 /١8إثيلهيكسيلغلوكوزيد.
يستجيب اﳌر كب  - 2إثيلهكسيلغلوكوزيد للصيغة اﻵتية :
HO-[C6O4H10]x-O-CnH2n-1
مع  ١ = xإﱃ  ١٦و .8 = n
 /١٩ملح الصوديوم ﳌزيج من أحادي إيثانول أميدات اﳊمض الدهني اﳌتعدد أكسيد اﻹيثيلﲔ والكربوكسيﲇ.
يستجيب هذا اﳌرّكب للصيغة اﻵتية :
 R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONaو
R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H
حيث  = R-COسلسلة خطية من  C8إﱃ  C١8و  2,٥ = nﰲ اﳌتوسط.
يحتوي عﲆ  ١ميليغرام لكل كيلوغرام كحد أقصى من ثنائي اﻷوكسان و  2٠ميليغرام لكل كيلوغرام من حمض
أحادي كلوراسيتيك وعﲆ تركيز من أكسيد اﻹيثيلﲔ اﳊر ﻻ يمكن الكشف عنه بواسطة منهج مستعمل عادة.
يمكن استعمال هذا اﳌرّكب بتركيز أقصى قدره  % ٧ﰲ تركيبات التنظيف اﳌوضوعة للبيع.
 /2٠كحوﻻت ألكوكسيلية.
يستجيب هذا اﳌركب للصيغة اﻵتية :
OH

CH3

C6 à 12H13 à 25O(CH2CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25[CH2CH(CH2)1 à 9CH2]0 à 2H
يقوم بجمع عوامل السطح الناﲡة من  :مول واحد من مزيج الكحوﻻت اﳋطية الﻼحلقية  C٦إﱃ  C١2و من مول واحد من
أكسيد البروبيلﲔ ومن عشرة إﱃ خمسة وعشرين مول من أكسيد اﻹيثيلﲔ ومن مول واحد من  2,١إيبوكسيالكان ،بحيث
تختلف السلسلة من  C٤إﱃ  . C١2يكون مستوى الشوائب لهذه اﳌواد أقل من .% ١
يمكن استعماله ﰲ تركيبات التنظيف اﳌوضوعة للبيع بتركيزات ﻻ تتجاوز .% ٥
د  -عوامل السطح اﻷمفوتيرية أو)أمفوليت(
 - ١ /١ألكي -أميدو -٣-ثنائي ميثيﻼمونيو -بروبانو -٣-كاربوكسي -ميثيل  -بيتايﲔ.
يشار أيضا إﱃ هذا اﳌركب ﲟصطلح ”كوكاميدو -بروبيلبيتايﲔ” .يستجيب للصيغة اﻵتية :
CH3
R-CONH-(CH2)n-N+-CH2COOCH3
حيث  = Rسﻼسل من  ٧إﱃ  ١٧ذرة كربون.
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يستعمل ﰲ التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره .% 2,٥
مع ذلك ،يمكن زيادة هذا التركيز إﱃ  ،% ٥بشرط أن تخصص اﳌستحضرات التي ﲢتوي عﲆ اﳌرّكب اﳌذكور للغسل
اليدوي لﻸواني الصناعية.
 /2ألكيل ثنائي ميثيل -بيتايﲔ.
تتوافق عوامل السطح اﻷمفوتيرية هذه ،للهيكل العام اﻵتي :
CH3
R-N+-CH2COOCH3
حيث  C١2 = Rأو  C١٤أو .C١٦
تعرض ﰲ شكل محاليل ،بحواﱄ  % ٣٠من العنصر النشط ،والتي ﰎ ﲢديد معايير نقاوتها ﰲ اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا
اﳌلحق.
تكون قابلة لﻼستعمال بتركيز أقصى قدره  % ٥ﰲ التحضيرات اﳌوجهة للتنظيف اليدوي لﻸواني الصناعية.
اﳌجموعة الثانية  :اﳌرّكبات من نوع ”عوامل مطهرة” أو ”عوامل حافظة”
 /١ماء مؤكسج،
 /2حمض بيراسيتيك.
يجب أن يكون حمض أسيتيك اﳌستعمل للحصول عﲆ حمض بيراسيتيك بدرجة نقاوة أكبر من .% ٩٩,٥
يخضع استعمال حمض بيراسيتيك ) (CH٣-CO٣Hلتسجيل تاريخ أقصى لﻼستعمال عﲆ تغليفات التحضيرات التي
ﲢتوي عﲆ اﳌركب اﳌذكور.
 /٣هيبوكلوريتات قلوية،
 /٤أحماض كلوروسيانوريك وأمﻼحها من الصوديوم،
 /٥باراتولوين كلوروسولفاميد صوديوم،
 /٦كحول إيثيليك.
يمكن احتماﻻ أن تغير طبيعة كحول إيثيليك بواسطة أسيتات اﻷميل أو أسيتات اﻹيثيل مضافا إليه ميثيل -
إيثيلسيتون.
 /٧كحول إيزوبروبيليك.
يمكن احتماﻻ أن تغير طبيعة كحول إيزوبروبيليك بواسطة أسيتات اﻷميل أو أسيتات اﻹيثيل مضافا إليه ميثيل-
إيثيلسيتون أو بواسطة  % ٠,٥باﳊجم من ميثيل-إيثيلسيتون.
 /8غلوتارالدهيد.
يمكن هذا اﳌركب ،ذو الصيغة  ،CHO-CH2-CH2-CH2-CHO :أن يستعمل ﰲ اﶈاليل اﳌائية.
 /٩كلورهيدرات متعدد) -هيكساميثيلﲔ ثنائي غوانيد(.
يستعمل كلورهيدرات متعدد) -هيكساميثيلﲔ ثنائي غوانيد( ﰲ اﶈاليل اﳌائية بنسبة .% 2٠
 /١٠حمض سوربيك.
يجب أن يستجيب حمض سوربيك ،النقي بنسبة وزن قدرها  ،% ٩٩عﲆ اﻷقل ،ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور
ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
يكون قابﻼ لﻼستعمال بتركيز وزن أقصى قدره  % ٣ﰲ اﶈاليل اﳌائية الكحولية التي بدورها تستعمل عن طريق
النقع.
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 -٣) - N /١١أمينوبروبيل(  -N-دوديسيلبروبان  -٣,١-ثنائي اﻷمﲔ.
يك ـ ـ ـون اﳌ ـ ـركب  -٣) - Nأمينـ ـ ـوبروب ـ ـيل(  -N-دوديس ـ ـ ـيلبروبان -٣,١-ثنائي اﻷمﲔ مص ـ ـحـ ـ ـوبا ﲟن ـ ـتوجـ ـ ـات بلم ـ ـ ـرته
ولـ ـ ـ ـوريـ ـ ـ ـ ـﻼمﲔ ول ـ ـ ـوريلـ ـ ـ ـ ـبروبـ ـ ـيلﲔ  -ث ـ ـ ـنائي أمـ ـ ـﲔ .وتكون جميع هذه اﳌواد بنسبة أقل من  % 2,٥مقارنة باﳌادة اﻷساسية،
 -٣) - Nأمينوبروبيل(  -N-دوديسيلبروبان  -٣,١-ثنائي أمﲔ.
 /١2حمض هيدروكسي  -أسيتيك.
يجب أن يستجيب حمض هيدروكسي أسيتيك ،اﳌسّمى أيضا ”حمض غليكوليك” ،ﳌعايير النقاوة اﶈددة ﰲ
اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 /١٣حمض أحادي بروموأسيتيك.
يكون حمض أحادي بروموأسيتيك اﳌستعمل نقيا بنسبة  % ٩8بالوزن عﲆ اﻷقل .ويكون محتواها التراكمي من
حمض ثنائي بروموأسيتيك وحمض بروموهيدريك أقل من أو يساوي .% 2
يكون قابﻼ لﻼستعمال ﰲ الشروط اﻵتية :
– ﻻ يتجاوز تركيز أحادي بروموأسيتيك ﰲ اﶈلول اﳌطهر اﳉاهز لﻼستعمال ٠,٧ ،غرام لكل لتر،
– تخصص التحضيرات التي ﲢتوي عﲆ هذا اﳌرّكب ﳌصانع اﳌشروبات )باستثناء اﳊليب( وتستعمل عﲆ اﻷسطح
التي ﰎ تنظيفها سابقا .ويكون استعمالها ،بعد وقت تﻼمس قدره  ٣٠دقيقة ،عﲆ اﻷقل ،متبوعا بشطف كامل باﳌاء الصالح
مستعملة ،ويجب التحقق من فعالية إجراء الشطف هذا بواسطة
للشرب ،حسب إجراء مكتوب مكيف مع ظروف كل وحدة ُ
منهج ﲢليل مناسب،
– يكون تركيز حمض أحادي بروموأسيتيك ﰲ مياه الشطف اﻷخيرة ،أقل من  ١٠ميكروغرام لكل لتر من أجل أن تعتبر
فعالية الشطف كافية،
– ﲢمل التحضيرات اﳌطهرة التي ﲢتوي عﲆ حمض أحادي بروموأسيتيك ،عﲆ البطاقة أو النشرة ،بيانا ُيذّكر
باﳊاجة إﱃ الشطف والتي ﰎ التحقق من اﻹجراء اﳌكتوب بواسطة منهج مناسب وبيانا يذّكر بأّنه يجب عدم احتواء مياه
الشطف اﻷخيرة عﲆ أكثر من  ١٠ميكروغرام لكل لتر من هذا اﳊمض.
 /١٤حمض ساليسيليك.
يسّمى هذا اﳌركب أيضا حمض أورثو -هيدروكسيبنزويك أو حمض هيدروكسي 2-بنزويك.
اﳌجموعة الثالثة  :اﳌرّكبات ”اﳌختلفة”
أ  -اﻷحماض )تأثير مزيل للترسبات وتأثير مزيل للجير(
 /١حمض سولفوريك.
يمكن استعمال هذا اﳌركب بشرط أن يكون محتواه ﰲ التحضيرات اﳌوضوعة للبيع أقل من .% ٥٠
 /2حمض كلورهيدريك،
 /٣حمض نيتريك،
 /٤حمض أورثوفوسفوريك،
 /٥حمض أسيتيك،
 /٦حمض ﻻكتيك،
 /٧حمض سيتريك،
 /8حمض طرطريك،
 /٩حمض سولفاميك،
 /١٠أحماض ألكيلسولفونيك وألكيﻼريلسولفونيك،
 /١١حمض أديبيك.
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يجب أن يستجيب حمض أديبيك ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
 /١2حمض سوكسينيك.
يجب أن يستجيب حمض سوكسينيك ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق ،وأن
يكون له خصائص الوزن اﻵتية :
– محتوى اﳌعادن الثقيلة يكون أقل من أو يساوي  ١٠ميليغرام لكل كيلوغرام،
– محتوى اﳌواد غير القابلة لﻼنحﻼل ﰲ اﳌاء يكون أقل من أو يساوي  ١٠٠ميليغرام لكل كيلوغرام،
– فقدان ﰲ الفرن  % ١كحد أقصى ﰲ  ١٠٥درجة مائوية ﳌدة ساعتﲔ،
– العيار من  % ٩٩إﱃ  ،% ١٠٣عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة) ،يمكن أن يتجاوز العيار  ١٠٠بسبب إمكانية وجود أنهيدريد
سوكسينيك(.
 /١٣حمض مالييك.
يحتوي حمض مالييك عﲆ أقل من  % ١من حمض فوماريك عند عرضه ﰲ شكل محلول يحتوي عﲆ  % ٦٠من اﳌاء.
ويستعمل ﰲ اﳌستحضرات اﳌسّوقة بتركيز أقصى قدره .% 8
ب  -القواعد
 /١صودا كاوية،
 /2بوتاس كاوية،
 /٣جير،
 /٤أمونياك،
 /٥ألكانوﻻمﲔ.
ج  -اﻷمﻼح اﳌعدنية القابلة للذوبان
 /١كربونات قلوي،
 /2كربونات اﳌغنيسيوم،
 /٣بيكربونات قلوي،
 /٤بيركاربونات قلوي،
 /٥فوسفات قلوي،
 /٦فوسفات ثﻼثي صوديوم مكلور.
يتم اﳊصول عﲆ فوسفات ثﻼثي صوديوم مكلور عن طريق التبلور ﰲ وقت واحد ﳌكوناته من فوسفات ثﻼثي
الصوديوم وهيبوكلوريت الصوديوم.
 /٧سولفات قلوي،
 /8سولفات اﻷﳌنيوم.
يتعلق اﻷمر بسولفات اﻷﳌنيوم اﳌميه ذي  ١8جزيئة من اﳌاء .ويجب أن يستجيب هذا اﻷخير ﳌعايير نقاوة اﳌضاف
الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
 /٩سولفات اﳌغنيسيوم،
 /١٠ثنائي سولفات قلوي،
 /١١ثنائي سولفيت قلوي )أنهيدريد كبريتي(،
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 /١2سيليكات قلوي،
 /١٣سيليكو ألومينات الصوديوم،
 /١٤كلوريدات قلوية،
 /١٥كلوريد اﻷﳌنيوم،
 /١٦سيترات اﻷمونيوم.
د  -عوامل التعبئة والعوامل اﳌساعدة غير القابلة للذوبان
 /١كربونات الكالسيوم،
 /2خفاف،
 /٣بودرة سيليكا  ،كيزلغوهر وغيرها من مواد غير فعالة )اﳋاملة(.
هـ  -عوامل الفصل
 /١متعدد فوسفات قلوي،
 /2غلوكونات قلوي،
 /٣غلوكوهيبتونات قلوي،
 /٤حمض إيثيلﲔ ثنائي أمﲔ رباعي أسيتيك ) (EDTAوأمﻼحه القلوية،
 /٥حمض هيدروكسي إيثيلﲔ ثنائي فسفونيك )،(HEDP
 /٦حمض أمينو  -ثﻼثي ميثيلﲔ فوسفونيك.
يشار أيضا إﱃ هذا اﳌرّكب باﳌصطلح ”حمض نيتريلو ثﻼثي ميثيلﲔ  -فوسفونيك” و الذي صيغته :
N (CH2-PO3H2)3
بسبب طريقة تصنيع هذا اﳌركب ،يمكن أن يؤدي استعماله إﱃ احتواء مستحضرات التنظيف عﲆ محتوى وزن
أقصى قدره :
  % ٣من حمض هيدروكسي ميثيلﲔ فوسفونيك،  % ٦من حمض ثنائي إيثيلﲔ -ثﻼثي أمﲔ – ثﻼثي )ميثيلﲔ -فوسفونيك( و  % ٤من حمض فوسفوري. /٧حمض فوسفونو -٣-كاربوكسيهكسان -ديؤييك.
لدى حمض فوسفونو  -٣-كاربوكسيهكسان  -ديؤييك الصيغة اﻵتية :
PO3H2
HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH
COOH
 /8أحماض متعددة أكريليك ومتعددة أكريﻼت الصوديوم.
هذه اﳌرّكبات هي بوليميرات من حمض أكريليك أو بوليميرات من أكريﻼت الصوديوم ذوي الصيغة اﻵتية :
-CH2-CHCOONa
n
تتراوح كتلتها اﳌولية ما بﲔ  ١٠٠٠غرام و ١٠.٠٠٠غرام.

-CH2-CHأو

COOH
n
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ﻻ يتجاوز محتوى حمض أكريليك مونومير أو أكريﻼت الصوديوم مونومير ﰲ هذه البوليميرات  % ٠,2بالوزن.
 /٩حمض ثنائي إيثيلﲔ ثﻼثي أمﲔ  -خماسي) -ميثيلﲔ  -فوسفونيك(.
بسبب طريقة تصنيع هذا اﳌركب ،يمكن أن يؤدي استعماله إﱃ احتواء مستحضرات التنظيف عﲆ محتوى وزن
أقصى قدره :
–  % ٣من حمض هيدروكسي ميثيلﲔ فوسفونيك،
–  % ٦من حمض ثنائي إيثيلﲔ -ثﻼثي أمﲔ – ثﻼثي )ميثيلﲔ -فوسفونيك( ،و
–  % ٤من حمض فوسفوري.
 /١٠متعدد حمض فوسفيناتو -كربوكسيليك.
يكون هذا اﳌركب عبارة عن محلول مائي يحتوي عﲆ  % ٧١إﱃ  % ٧٩من مكرر ) -متعدد  -2-كربوكسي  -إيثيل(-
فوسفينات الصوديوم والذي تكون صيغته اﳌطورة كما يأتي :
O
H

CH2-CH
CO2H

P

CH-CH2

ONa

n

H

CO2H
m

مع .١٦ = n + m
يحتوي عﲆ :
–  % ٩من فوسفونيت،
–  % 8من حمض هيبوفوسفوري،
–  % 2من حمض مكرر  -2 -كربوكسي -إيثيل  -فوسفونيك،
–  % ١من فسفونات،
–  % ١من حمض فوسفوري ،و
–  % ٠,٠١من حمض أكريليك.
 /١١كوبوليميرات حمض أكريليك وحمض مالييك.
ي ـ ـ ـك ـ ـون اﶈـ ـ ـت ـ ـوى الكـ ـ ـﲇ من مونوميرات حمض مالييك وحمض فوماريك ﰲ هذه الكوبوليميرات أقل من أو يساوي
 ،% ٠,٤ويكون محتوى مونومير حمض أكريليك أقل من أو يساوي .% ٠,٠١
يتراوح متوسط الوزن اﳉزيئي لهذه الكوبوليميرات ما بﲔ  ٥٠.٠٠٠و ،٧٠.٠٠٠وتتكون من :
– ملح صوديوم كوبوليميرات حمض أكريليك وحمض مالييك ﰲ نسبة وزن من  ٧إﱃ ،٣
مزال جزئيا بواسطة الصودا،
– نفس الكوبوليمير كسابقه ولكن مفعوله ُ
– ملح صوديوم كوبوليمير حمض أكريليك وحمض مالييك ﰲ نسبة وزن من  ١إﱃ .١
 -N ،N /١2مكرر )كاربوكسيميثيل(  - DL -أﻻنﲔ ،ثﻼثي ملح الصوديوم ”.”Na٣MGDA
يستعمل هذا اﳌرّكب ﰲ التركيبات الصلبة بنسبة  % 2٠,٥كحد أقصى وﻻ يتجاوز  ،% ٠,2١بعد التخفيف ﰲ مياه
الغسل.
 /١٣ملح صوديوم إيمينو ثنائي سوكسينات الصوديوم )”.(”IDS Na
و  -العوامل اﳌضادة للرغوة أو اﳌضادة ﻹعادة التوضع أو اﳌثخنات
 /١ميثيل متعدد سيلوكزان،
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 /2ميثيل سيليلوز وكاربوكسيميثيلسيليلوز وإيثيسيليلوز وهيدروكسي إيثيلسيليلوز،
 /٣صمغ كزنثان.
يجب أن يستجيب هذا اﳌركب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
ويمكن استعماله ﰲ مستحضرات التنظيف بجرعة قصوى قدرها .% ٠,٥
 /٤أﳉينات وبكتﲔ وكاراجينان،
 /٥فوسفات حمض الستياريل.
تطبق هذه التسمية عﲆ خليط من  % ٧8من أحادي إيستر ومن  % 22من ثنائي إيستر فوسفوريك ﳊمض ستياريك.
وﻻ يسمح باستعمال فوسفات حمض ستياريل إﻻ بجرعة قصوى قدرها  ١٥ميليغرام لكل لتر من ماء الغسل.
 /٦البوليفينيلبيروليدون.
يجب أن يستجيب هذا اﳌركب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
ويمكن أيضا أن يستعمل ﰲ اﶈاليل اﳌائية الكحولية التي ﲢتوي عﲆ ما ﻻ يزيد عن  % ٣من حمض سوربيك.
 /٧كوبوليميرات أكريليك.
يتم عرض كوبوليميرات أكريليك هذه ﰲ مستحلبات مائية .تتكون من حمض ميثاكريليك و أكريﻼت اﻹيثيل و% ٣
كحد أقصى من )إيثوكسي(  2٠ميثاكريﻼت السيتيل -ستياريل و % ٠,٥كحد أقصى من )إيثوكسي(  2٠ميثاكريﻼت اللوريل
واﳌاء .ويقدر وزنها اﳉزيئي بحواﱄ .٥٠٠.٠٠٠
تـ ـكـ ـون مـ ـح ـت ـوي ـات اﳌون ـوم ـي ـرات ﰲ ه ـذه اﳌرك ـب ـات ،عﲆ ال ـت ـرت ـيب ،أق ـل م ـن  ٥٠٠مـيـلـيـغـرام لـكـل كـيـلـوغـرام بالنسبة
لﻸكريﻼت اﻹيثيل وأقل من  ١٠٠ميليغرام لكل كيلوغرام بالنسبة ﳊمض ميثاكريليك.
 /8بوليميرات حمض أكريليك متشابكة ﲟتعدد  -ألسينيل  -متعدد إيثير.
يجب أن تكون هذه البوليميرات معدة ﰲ غياب الهيدروكربونات البنزينية واﳌذيبات اﳌكلورة ،باستثناء ثنائي
كلوروميـ ـ ـثان الذي ﻻ يتجـ ـ ـاوز تركيزه اﳌ ـ ـتبقي  ٥٠٠ميليغرام لكل كيلوغرام .وتكون فيه محتويات حمض أكريليك مونومير
وأسيتات اﻹيثيل ،عﲆ الترتيب ،أقل من  ٣غرام لكل كيلوغرام ،وأقل من  ١٠غرام لكل كيلوغرام.
ويكون محتواها من الهكسان اﳊلقي أقل من  2غرام لكل كيلوغرام .ويكون متوسط الوزن اﳉزيئي لهذه البوليميرات
مقاربا لـ .١.٥٠٠.٠٠٠
تكون قابلة لﻼستعمال ﰲ التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره .% ٣
 /٩فورميات الصوديوم.
يجب أن يستجيب هذا اﳌرّكب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
 /١٠هيدروكسيبروبيل سيليلوز.
يجب أن يستجيب هذا اﳌركب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
 /١١ثنائي ستييارات اﻹيثيلﲔ  -غليكول.
ويـك ـون هـ ـ ـذا اﳌـ ـرّك ـ ـ ـب ال ـ ـ ـذي ي ـ ـ ـض ـ ـم  % ١كـ ـ ـحـ ـ ـد أق ـ ـصى مـ ـ ـن اﻹيـ ـ ـثـ ـيـ ـلﲔ-غ ـليكول مكونا من  8٥إﱃ  % ٩٥من ثنائي إيستر
 R-COO-CH2-CH2-OOC-Rومن  ٥إﱃ  % ١٥من أحادي إيستر  ،R-COO-CH2-CH2-OHحيث  R-COOيمثل مزيج من اﻷحماض
الدهنية اﳌشبعة ﰲ  C١٦و .C١8
ويكون قابﻼ لﻼستعمال بجرعة قصوى قدرها  % 2ﰲ اﳌستحضرات اﳌوجهة للغسل اليدوي لﻸواني الصناعية.
ز -اﳌذيبات
 /١أحادي ميثيلئيثير البروبيلﲔ غليكول وأحادي ميثيلئيثير ثنائي بروبيلﲔ غليكول.
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تستجيب هذه اﳌركبات للصيغ اﻵتية :
CH3-O-CH2-CHOH-CH3

و

CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3
CH3
يكون محتوى الشوائب فيها أقل من أو يساوي  .% ١وﲢدد معايير نقاوتها ﰲ اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 /2بروبيلﲔ غليكول  -nبوتيل إيثير.
يحتوي هذا اﳌرّكب عﲆ أكثر من  % ٩٩من  -nبوتوكسيبروبانول بحيث يكون أقل من  % ٥منها مكونا من -n-2
بوتوكسيبروبانول .١-ويتكون من اثنﲔ من إيزوميرات إيثير  -nبوتيليك لبروبيلﲔ غليكول ويحتوي عﲆ أكثر من % ٩٥
من  n-١-بوتوكسي -بروبانول.2-
يكون قابﻼ لﻼستعمال ﰲ التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره .% ١٠
 /٣ثنائي بروبيلﲔ غليكول  -nبوتيل إيثير.
يحتوي هذا اﳌركب عﲆ أكثر من  % ٩8,٥من  -nبوتوكسيبروبوكسيبروبانول ،بحيث تكون حواﱄ  % ٤منه مكّونة
من  -n-2) -١بوتوكسيبروبوكسي(  -بروبانول 2-وتكون نسبة صغيرة جدا منه مكّونة من  -n-2)-2بوتوكسيبروبوكسي( -
بروبانول ١-ومن  -n-2) -2بوتوكسي  -١ -ميثيل  -إيثوكسي(  -بروبانول.١-
يـ ـحـ ـتـ ـوي عـ ـﲆ أربـ ـعـ ـة إيـ ـزومـ ـيـ ـرات من إيثير  -nبوتيليك لثنائي بروبيلﲔ غليكول ،ويحتوي عﲆ أكثر من  % ٩٥من
 -n-2) -١بوتوكسي -١-ميثيل-إيثوكسي(  -بروبانول.2-
يكون قابﻼ لﻼستعمال ﰲ التحضيرات بتركيز وزن أقصى قدره .% ١٠
 /٤بوتيل ثنائي غليكول أو أحادي بوتيلئيثيرلثنائي إيثيلﲔ غليكول.
يجب أن يستجيب هذا اﳌركب النقي بنسبة  % ٩8بالوزن ،ﳌعايير النقاوة اﳌذكورة ﰲ اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 /٥ثﻼثي إيثيلﲔ غليكول.
تكون نسبة نقاوة هذا اﳌركب أكبر من  . % ٩٩,٦ويجب أن يستجيب ﳌعايير النقاوة اﳌذكورة ﰲ اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا
اﳌلحق.
 /٦إيثير  n-بوتيﲇ لثﻼثي بروبيلﲔ غليكول.
يتكون هذا اﳌذيب من  % ٩٥من خليط  8إيزوميرات ويحتوي عﲆ شوائب ﻻ تتجاوز التراكيز القصوى اﳌذكورة ﰲ
اﳉدول  ٣اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 /٧متعدد إيثيلينغليكول  ٣٠٠و ( PEG ٣٠٠) ٤٠٠و).( PEG ٤٠٠
تتوافق هذه اﳌركبات مع الصيغة اﻵتية :
H- (OCH2-CH2)n-OH
حيث  ٦ = nﰲ اﳌتوسط بالنسبة لـ  PEG ٣٠٠و  8 = nﰲ اﳌتوسط بالنسبة لـ .PEG ٤٠٠
يجب أن تستجيب للمواصفات اﻵتية :
– أحادي إيثيلينغليكول  +ثنائي إيثيلﲔ غليكول  % ٠,2٥ :كحد أقصى،
– اﳌعادن الثقيلة  :أقل من  ٥مغ/كغ،
– الزرنيخ  :أقل من  ٣مغ/كغ،
– الرماد  :أقل من  % ٠,١بالوزن،
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– أكسيد إيثيلﲔ  :أقل من  ١٠مغ/كغ،
–  - ٤ ،١ديوكسان  :أقل من  ١٠مغ/كغ،
– العامل الهيدروجيني ) (pHﰲ محلول  ٥غرام  ١٠٠ /مل يتراوح ما بﲔ  ٤,٥و.٧,٥
 /8إيزوبوتانول.
يمكن استعمال هذا اﳌرّكب ﰲ التحضيرات اﳌائية بتركيز أقصى قدره . % ١
 - ٤اﳌجموعة الرابعة  :اﳌرّكبات اﻷخرى
أ  -العوامل اﻹضافية
 /١البولة )اليوريا(.
يمكن استعمال اليوريا ﻹزالة الكلور الزائد ،بعد العﻼج بالهيبوكلوريت ،القابل لترك رائحة أو طعم كريهﲔ.
 /2غليكول.
ﻻ بجرعة وزن قصوى قدرها .% ١
هذا اﳌركب الذي صيغته  ،HO-CH2-CH2-OH :ﻻ يمكن استعماله ﰲ التحضيرات إ ّ
 /٣بروبيلﲔ غليكول )أو  -2 ،١بروبانيديول(.
يجب أن يستجيب هذا اﳌرّكب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
ﻻ بتركيز وزن أقصى قدره .% ١٠
ﻻ يمكن استعماله ﰲ التحضيرات إ ّ
 /٤سوربيتول.
يجب أن يستجيب هذا اﳌركب ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
 -٦،٦،2،2 /٥رباعي ميثيل بيبيريدين  -N-أوكسيل ).(TEMPO
يستعمل ” ” TEMPOكعامل مساعد للتنظيف يسهل انحﻼل اﻷوساخ اﳌكّونة أساسا من هيدرات الكربون اﶈمولة
عﲆ اﳌواد الغشائية اﳌوجهة ﳌﻼمسة البيرة.
يوجه هذا اﳌركب فقط لﻼستعمال ﰲ ﲡديد أغشية الفوﻻذ اﳌقاوم للصدأ بعد ترشيح البيرة.
يستعمل ﰲ التركيب بتركيز  2٥مغ  /لتر وﻻ يتجاوز  % ١٠بعد التخفيف .ويشتِر ُ
ل باﳌاء خمس )(٥
ط استعماُله الغس َ
مرات متتالية.
 /٦ستييارات اﻷﳌنيوم.
س ـ ـتـ ـيـ ـيـ ـارات اﻷﳌ ـ ـنـ ـيوم هـ ـو خ ـ ـل ـ ـيط مـ ـ ـن  % ٦٥مـ ـ ـ ـن ث ـنائي ستييارات  AlOH (C١8H٣٥O2)2و  %٣٥من ثﻼثي ستييارات
 .A١ (C١8H٣٥O2)٣وتقدر نقاوته الدنيا بـ  .% ٩2وتقدر محتوياته من اﻷحماض الدهنية اﳊرة واﳌاء والرماد القابل للذوبان
ما يقارب  % ٧و  % 2و  ،% ١,٥عﲆ التواﱄ.
 /٧رباعي أسيتيل-إيثيلﲔ -ثنائي أمﲔ.
يحتوي رباعي أسيتيل-إيثيلﲔ -ثنائي أمﲔ عﲆ أكثر من  % ٩8من رباعي أسيتيل-إيثيلﲔ  -ثنائي أمﲔ ،اﳌسمى
أيضا بـ  -’N-Nإيثيلﲔ -مكرر -ثنائي أسيتاميد أو  .TAEDويحتوي أيضا عﲆ  % ٠,٩من ثﻼثي أسيتيل-إيثيلﲔ  -ثنائي أمﲔ
وحواﱄ  % ٠,١من ثنائي أسيتيل-إيثيلﲔ -ثنائي أمﲔ.
يتم استعماله ﰲ وجود بيروكسيد الهيدروجﲔ الناﰋ من اﳌكّونات اﳌرخص بها .ويسمح باﳊصول عﲆ ﲢضير
يحتوي عﲆ حمض بيراسيتيك وثنائي -أسيتيل-إيثيلﲔ -ثنائي أمﲔ أو  .DAEDويجب أن يكون محتوى حمض بيراسيتيك
ﰲ هذا التحضير أقل من ذلك الذي يسمح بعرضه عﲆ أنه لديه خصائص مطهرة.
 -2 /8أوكتيلدوديكانول،١-
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 /٩ستييارون.
تدخل الستييارون هذه ﰲ صناعة التحضيرات اﳌضادة للرغوة التي ﲢتوي بدورها عﲆ  % 8٠من  -2أوك ـ ـتـ ـيـ ـلدوديكانول١-
و  % 8من الستييارون .ويجب أن ﻻ يتجاوز التركيز اﻷقصى للستييارون ﰲ مستحضرالتنظيف  % ٠,2٥بالوزن .ويجب أن
يستجيب تركيب الستييارون هذه ،اﳌسّماة أيضا ألكيلسيتون ،للخصائص اﳌذكورة ﰲ اﳉدول  2اﳌرفق بهذا اﳌلحق.
 /١٠كحول متعدد فينيليك .PVA
يكون الكحول اﳌتعدد فينيليك قابﻼ للذوبان ﰲ اﳌاء ﲟا يزيد عن  .% ٩٩ويقدر محتواه من اﳌيثانول بـ  % ١كحد أقصى.
يوجه هذا اﳌركب لتصنيع أكياس تستعمل لتوضيب اﳌستحضرات اﳌنظفة من أجل غسل اﻷواني الصناعية.
 /١١سولفات اﳌنغنيز اﻷحادي الهيدرات.
يكون هذا اﳌركب نقيا بنسبة .% ٩8
يـ ـجـ ـب أن ﻻ ي ـ ـتـ ـجـ ـاوز مـ ـحـ ـتـ ـوى س ـ ـولفات اﳌنغنيز ﰲ أحواض الغسل الناﲡة عن طريق تخفيف التركيبات اﳌسّوقة
 ٦مغ/لتر )حواﱄ  2,2مغ من اﳌنغنيز للتر الواحد(.
 /١2بنزوتريازول.
يكون هذا اﳌركب ،اﳌسّمى أيضا ” -H،١بنزوتريازول” أو ” -٣،2،١بنزوتريازول” ،نقيا بنسبة  % ٩٩بالوزن ،عﲆ اﻷقل.
ويحتوي عﲆ  % ٠,١عﲆ اﻷكثر من 2،١و -أمينوتريازول.
يكون قابﻼ لﻼستعمال كعامل مضاد للتآكل .يجب أن ﻻ يتجاوز تركيزه اﻷقصى ﰲ مستحضرات التنظيف .% ٠,٥
 /١٣زيت البارافﲔ.
يكون زيت البارافﲔ ،C2٥-C٤٥ ،ذا كثافة تقدر بحواﱄ  ٠,8٦٥ﰲ  2٠درجة مئوية.
يكون قابﻼ لﻼستعمال ﲟحتوى أقصى قدره .% 2
 /١٤ثنائي إيستر متعدد إيثيلينغليكول.
يمكن عوامل السطح غير اﻷيونية هذه اﳌسّماة بـ ”بوليميرات” أو عوامل السطح اﳌشتتة ستيريك أن تكون ﳑثلة ﰲ

ش ـ ـ ـكـ ـ ـ ـل  ،«R-PEO-R» :ح ـ ـ ـيـ ـ ـ ـث  Rيـ ـ ـ ـدل عـ ـ ـ ـ ـﲆ م ـ ـ ـن ـ ـتـ ـ ـوج ت ـ ـ ـكـاث ـ ـ ـف اﻷحـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـاض الده ـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ـة اله ـ ـ ـيدروكـ ـ ـ ـسيلية ذي الصيغة العامة
» «R‘ -CHOHR‘’-COOHأين ‘ Rو  ”Rيوافقان سﻼسل هيدروكربونية ،مع ’’ 2 = R‘ + Rإﱃ ) ١8معبرا عنهما بذرات الكربون(.
ب  -العوامل اﳊافظة
 -2 /١برومو -2-نيتروبروبان -١،٣-ديول.
يستجيب هذا اﳌركب للصيغة اﻵتية :
Br
CH2OH-C-CH2-OH
NO2
يقدر تركيز الوزن للمادة النقية ﰲ اﳌركب اﳌسوق  ،% ٩٧عﲆ اﻷقل.
يكون هذا اﳌرّكب قابﻼ لﻼستعمال بتركيز وزن أقصى قدره  ،% ٠,١ﰲ التحضيرات غير اﳊاوية لﻸمﲔ ،واﳌوجهة
لﻼستعمال ﰲ اﳌصانع الزراعية الغذائية ،باستثناء اﳌلبنات ومعدات اﳌلبنات ومنتوجات تخمير اﳊليب.
 /2أورثوفينيل -فينوﻻت الصوديوم.
يكون هذا اﳌرّكب قابﻼ لﻼستعمال كحافظ مضاد للفطريات بتركيز وزن أقصى قدره  .% ٠,٣ويمكن أيضا استعمال
أورثوفينيلفينول )أو ثنائي فينيل -2-أول( كمكمل أو كبديل ﻷورثوفينيل -فينوﻻت الصوديوم إﱃ غاية تركيز وزن أقصى
قدره .% ٠,٣
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 -٥ /٣كلورو -2-ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون و  -2ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون.
ﲢ ـ ـتـ ـ ـوي التـ ـح ـ ـضيرات اﳌـ ـ ـستعملة كحافظ عﲆ  % ٣كحد أقصى من خليط  -٥كلورو -2-ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون
و -2ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون.
يجب أن ُتحﱠدد الكميات القصوى من هذه اﳌادة الفعالة لكل كيلوغرام من مستحضر التنظيف أو الشطف ،بحيث يكون
تركيز اﳌادة الفعالة ﰲ السائل الذي ﰎ اﳊصول عليه بعد التخفيف اﳌائي ﳌستحضرات التنظيف أو الشطف هذه ،ﻻ يزيد
عن  ١٥٠ميكروغرام من خليط  -٥كلورو -2-ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون و  -2ميثيل -2H-إيزوثيازول-٣-أون لكل كيلوغرام
من السائل اﳌوضوع مباشرة ﳌﻼمسة اﻷسطح اﳌراد تنظيفها أو شطفها.
ج  -اﻹنزيمات
 /١إنزيمات مستعملة ﰲ اﳌواد الغذائية.
هذه اﻹنزيمات هي تلك اﳌرخص بها طبقا ﻷحكام التنظيم اﳌعمول بها.
 /2ﲢضيرات من اﻹنزﱘ اﶈلل للبروتﲔ الناﰋ من باسيلوس لونتوس.
يتم اﳊصول عﲆ هذه التحضيرات اﻷنزيمية من البديل اﶈب للوسط القلوي لعصية غير مسببة للمرض وغير
سمية ،متماثلة مع باسيلوس لونتوس .وﲢتوي عﲆ مَُرﱠكز من اﻹنزيمات ،اﳌكّون بدوره من حواﱄ  2٠إﱃ  % ٣٠من
البروتينات ﲟا ﰲ ذلك  ٦٠إﱃ  % ٦٥منها لديها نشاط إنزيمي.
 /٣ﲢضيرات من إنزﱘ الليباز.
يتم اﳊصول عﲆ اﻹنزﱘ من سﻼلة أسبرجيلوس أوريزا اﳌعدلة وراثيا ،من خﻼل دمج جينة تقوم بترميز ليباز خاص
 ٣،١واﻵتية من هوميكوﻻ ﻻنوجينوزا.
تقوم ﲢضيرات اﻹنزﱘ هذه بتحليل باﳌاء روابط إيستر ﰲ اﳌواقع  ١و  ٣من ثﻼثي الغليسيريد.
تكون قابلة لﻼستعمال إﱃ غاية تركيز يقدر بحواﱄ  % ١ﰲ منظفات غساﻻت اﻷواني لﻼستعماﻻت الصناعية.
 /٤ﲢضيرات البروتياز القلوية.
يتم اﳊصول عﲆ اﻹنزﱘ من سﻼلة باسيلوس ألكالوفيلوس اﳌعدلة وراثيا من خﻼل دمج جينة تقوم بترميز بروتياز
باسيلوس أخرى.
تكون ﲢضيرات اﻹنزﱘ هذه قابلة لﻼستعمال إﱃ غاية تركيز يقدر بحواﱄ  % 2ﰲ منظفات غساﻻت اﻷواني
لﻼستعماﻻت الصناعية.
 /٥ﲢضيرات إنزيمية من البروتياز القلوية.
يتم اﳊصول عﲆ اﻹنزﱘ من سﻼلة باسيلوس ألكالوفيلوس اﳌعدلة وراثيا.
ﻻ بحمض
ﲢتوي ﲢضيرات اﻹنزﱘ هذه عﲆ مادة نشطة ﻻ تختلف عن تلك اﳌوصوفة ﰲ النقطة  ٤اﳌذكورة أعﻼه ،إ ّ
أميني واحد.
تكون قابلة لﻼستعمال إﱃ غاية تركيز يقدر بحواﱄ  % ٤,٥ﰲ منظفات غساﻻت اﻷواني لﻼستعماﻻت الصناعية.
 /٦ﲢضيرات إنزيمية من ألفا أميﻼز.
يتم إنتاج اﻹنزﱘ من سﻼلة باسيلوس ليكينيفورميس التي تنتج بدورها عن طريق إعادة التركيب اﳉيني.
تكون ﲢضيرات اﻹنزﱘ هذه قابلة لﻼستعمال ﰲ منظفات غساﻻت اﻷواني لﻼستعماﻻت الصناعية.
 /٧ﲢضيرات إنزيمية من البروتياز.
يتم اﳊصول عﲆ اﻹنزﱘ من سﻼلة معادة التركيب لباسيلوس لونتوس اﶈب للوسط القلوي.
ﻻ باثنﲔ
ﲢتوي ﲢضيرات اﻹنزﱘ هذه عﲆ مادة نشطة ،ﻻ تختلف عن تلك اﳌوصوفة ﰲ النقطة  2اﳌذكورة أعﻼه ،إ ّ
من اﻷحماض اﻷمينية.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٢
اﳉريدة الرسم ّ

28

 ٨صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٧أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

تكون هذه التحضيرات قابلة لﻼستعمال ﰲ منظفات غسل اﻷواني لﻼستعماﻻت الصناعية إﱃ غاية تركيز يقدر
بحواﱄ  ٠,١غ  /ل ،محسوب بغرام واحد من التحضير بالنسبة للتر واحد من محلول الغسل.
 /8ﲢضيرات إنزيمية من البروتياز.
يتم اﳊصول عﲆ اﻹنزﱘ من سﻼلة باسيلوس سوبتيليس اﳌعدلة وراثيا كبكتيريا مضيفة للتعبير عن البروتياز
القلوية لباسيلوس لونتوس.
تكون هذه التحضيرات قابلة لﻼستعمال ﰲ منظفات غسل اﻷواني لﻼستعماﻻت الصناعية إﱃ غاية تركيز يقدر
بحواﱄ .% ٥
د  -اﳌركبات التي يرخص باستعمالها ﰲ اﳌواد الغذائية
مركبات ،بخﻼف اﳌلّونات ،مرخص بها كمضافات غذائية طبقا ﻷحكام التنظيم اﳌعمول به.
باستثناء عندما تكون محتويات أكثر ارتفاعا منصوصا عليها ﰲ أحكام خاصة ببعض من تلك اﳌركبات اﳌذكورة ﰲ
هذا القسم ،فإن تركيز اﳌضافات الغذائية ﰲ اﶈلول أو ﰲ مستحضر التنظيف اﳌوجهﲔ مباشرة ﳌﻼمسة اﻷشياء
واللوازم يجب أن ﻻ يتجاوز التركيزات اﳌرخص بها ﰲ اﳌواد الغذائية طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
هـ  -اﳌواد العطرية
ﻻ بكميات كافية ﲤاما ﻹعطائها عطورا موجهة لتمييزها عن
ﻻ تدمج اﳌواد العطرية ﰲ مستحضرات التنظيف إ ّ
يجب أ ّ
مستحضرات أخرى .وتستعمل إذا ثبت أنها غير ضارة لﻼستعمال ﰲ مستحضرات التنظيف.
و  -اﳌلونات
يجب أن تدمج اﳌلّونات ﰲ مستحضرات التنظيف بكميات كافية ﲤاما ﻹعطائها صفة تهدف إﱃ ﲤييزها عن غيرها
من اﳌستحضرات.
 /١ملونات مرخص بها ﰲ اﳌواد الغذائية حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به،
 /2أزرق ﻻمع ،FCF
 /٣ملّون بيرانﲔ.
يستجيب هذا اﳌلون للتسمية الكميائية اﻵتية :
ملح صوديوم حمض -8هيدروكسي -٦،٣،١ -بيرين ثﻼثي سولفونيك ،أو أيضا :
ملح صوديوم حمض -٦هيدروكسي -8،٣،١ -بيرين ثﻼثي سولفونيك.
ﻻ بجرعة أقل من  ٠,٠٥غرام لكل كيلوغرام ﰲ مستحضر التنظيف.
ﻻ يمكن استعماله إ ّ
 /٤فتالوسيانﲔ النحاس اﳌكلور.
يرخص باستعمال فتالوسيانﲔ النحاس اﳌكلور بتركيز أقصى قدره  % ٠,٠٠٥ﰲ مستحضرات التنظيف.
 /٥أزرق ساندوﻻن . E-HRL ١8٠
ز  -اﳌنيرات البصرية
يمكن استبدال أمﻼح صوديوم هذه اﳌنيرات البصرية بأمﻼحها من البوتاسيوم.
تقدم كل هذه اﳌنيرات البصرية نقاوة كافية يشهد عليها طيفها وتستجيب لنفس معايير النقاوة اﳌطلوبة ﻷصباغ
وملّونات مواد البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.
 /١مكرر )فينيليوريا(  -’٤،٤-ستيلبﲔ  -ثنائي سولفونات -’2،2 -الصوديوم،
 /2مكرر )فينيﻼمينو) (2 -ثنائي إيثانوﻻمﲔ (٦ -ثﻼثي أزينيل-٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤ -ستيلبﲔ -ثنائي سولفونات -
 ’2،2الصوديوم،
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 /٣مكرر )ثنائي فينيﻼمينو - (٥،2-ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١-أمينو -’٤،٤-٤ -ستيلبﲔ  -ثنائي سولفونات ’2،2-الصوديوم،
 /٤مكرر )فينيﻼمينو) (2-ميثيلئيثانول-أمينو -(٦ -ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤ -ستيلبﲔ  -ثنائي سولفونات ’2،2-
الصوديوم،
 /٥مكرر )باراكلوروفينيل-أمينو) (2-ثنائي ميثيﻼمينو -(٦-ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤ستيلبﲔ  -ثنائي
سولفونات ’2،2-الصوديوم،
 /٦مك ـرر )إيثـ ـ ـيﻼمي ـ ـنو) (2-فين ـ ـيﻼمي ـ ـنو -(٦-ثـ ـﻼث ـ ـي أزين ـ ـيل -٥،٣،١ -أمـ ـيـ ـ ـنو -’٤،٤-٤-ستيـلبﲔ  -ثنائي سولفونات’2،2-
الصوديوم،
 /٧م ـك ـرر )م ـيـثـوكسي) (2-فـيـنـيـﻼمينو -(٦-ث ـ ـﻼثي أزيـ ـنـ ـيـ ـل -٥،٣،١ -أم ـيـنـو -’٤،٤-٤-ست ـي ـل ـبﲔ -ث ـن ـائي سولـفـونـات’2،2-
الصوديوم،
 /8مكرر )باراسولفوفينيﻼمينو) (2-ثنائي إيثيﻼمينو -(٦-ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤-ستيلبﲔ  -ثنائي
سولفونات ’2،2-الصوديوم،
 /٩مكرر )باراسولفوفينيﻼمينو) (2-ثنائي سيانوإيثيﻼمينو -(٦-ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤-ستيلبﲔ -
ثنائي سولفونات ’2،2-الصوديوم،
 /١٠مـ ـك ـ ـ ـ ـرر )أنيلينو) (2-ميـ ـ ـثـ ـ ـوكس ـ ـ ـيئيثـ ـيلﲔ-أميـ ـ ـنو - (٦-ث ـ ـﻼث ـ ـ ـي أزي ـ ـن ـ ـ ـيل -٥،٣،١ -أم ـ ـي ـ ـنو -’٤،٤-٤ست ـ ـيل ـ ـبﲔ  -ثن ـ ـائي
سولفونات ’2،2-الصوديوم،
 /١١مكرر )فينيﻼمينو) (2-مورفولينو - (٦ -ثﻼثي أزينيل -٥،٣،١ -أمينو -’٤،٤-٤ستيلبﲔ  -ثنائي سولفونات’2،2-
الصوديوم،
) /١2ستيلبيل ) (2 = ” ٤نافتو  (٥-٤ = ‘2-’١ثﻼثي أزول -٣،2،١ -سلفونات ”2-الصوديوم،
) /١٣ثنائي ميثيﻼمينو) (٥،٣-ميثيلكاربوكسيﻼميد) (٦-سولفاميل - (٣-فينيل -كاربوكسيﻼميد  -2-بيرازين،
) /١٤بـاراسولـفـامـيـدوفينيل) (١-بـاراكـلـوروفـيـنيل) (٣-ثـ ـنـ ـائي هـ ـي ـدرو - (٥،٤-ب ـي ـرازول أو )ب ـاراسول ـف ـام ـي ـدوف ـي ـن ـي ـل(١-
)باراكلوروفينيل - (٣-بيرازولﲔ،
 /١٥ألفا )بنزيميدازوليل (2-بيتا )-Nهيدروكسيئيثيلبنزيميدازوليل  (2-إيثيلﲔ.
ح  -طاردات حسية
توجه هذه اﳌركبات ﳌنع استهﻼك مستحضر التنظيف عن طريق إتﻼف الطبيعة العضوية الذوقية.
 /١بنزوات الديناتونيوم.
يشار أيضا إﱃ هذا اﳌركب باسم بنزوات  -٦،2) -2- Nثنائي ميثيلفينيل(-أمينو -2-أوكسوئيثيل -N ،N -ثنائي
إيثيلبنزين ميثامونيوم.
صيغته اﻹجمالية  C28H٣٤N2O٣تتوافق أيضا مع العرض اﻵتي :
CH3

C6H5CO2-

C6H3-NH-CO-CH2-N(C2H5)2-CH2-C6H5
CH3

يكون قابﻼ لﻼستعمال بتركيز ضروري ﲤاما للتأثير الطارد اﳌطلوب.
القسم الثاني
يطبق هذا القسم عﲆ اﳌركبات ومجموعات اﳌركبات اﳌرخص بها ﰲ تركيب مستحضرات تنظيف اﻷشياء واللوازم،
بخﻼف تلك الواجب شطفها باﳌاء الصالح للشرب أو ببخار اﳌاء بعد اﻻستعمال أو تلك اﳌوجهة لشطف اﻷواني.
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ويمكن استعمال اﳌركبات اﻵتية بشرط أن يكون لها تأثير مطهر.
 /١اﳌاء اﳌؤكسج.
يكون هذا اﳌركب قابﻼ لﻼستعمال ﰲ اﶈاليل اﳌائية اﳌوجهة لعﻼج التغليفات التي ﲢتوي عﲆ السوائل الغذائية.
ويمكن أن تتم إزالة اﶈاليل بعد اﻻستعمال بواسطة التجفيف ﰲ الهواء اﳌعقم ﰲ  28٠درجة مائوية.
 /2أحادي لورات اﳌتعدد اﻷوكسيئيثيلﲔ  2٠سوربيتان.
لدى هذا اﳌرّكب الصيغة :
CH2
H-C-O-(C2H4O)a-H
H-(C2H4O)b-O-C-H

O

H-C
H-C-O-(C2H4O)c-H
CH2-O-(C2H4O)d- OCR
حيث ” ”OCRيمثل حمض لوريك و  = d + c + b + aحواﱄ .2٠
يكون قابﻼ لﻼستعمال كخليط ﰲ محاليل مائية من اﳌاء اﳌؤكسج اﳌوجه لعﻼج التغليفات التي ﲢتوي عﲆ السوائل
الغذائية .ويمكن أن تتم إزالة اﶈاليل بعد اﻻستعمال بواسطة التجفيف ﰲ الهواء اﳌعقم ﰲ  28٠درجة مائوية .ويجب أن
تكون البقايا القصوى من بوليسوربات  2٠عﲆ اﳉانب الداخﲇ من هذه التغليفات بنسبة ﻻ تتجاوز  ٠,١2مغ لكل لتر من
ضب.
السائل الغذائي اﳌو ّ
 /٣حمض سوربيك.
يجب أن يستجيب هذا اﳊمض ﳌعايير نقاوة اﳌضاف الغذائي اﳌذكور ﰲ اﳉدول  ١أعﻼه من هذا اﳌلحق.
يكون قابﻼ لﻼستعمال بتركيز وزن أقصى يقدر بـ  % ٣ﰲ محاليل مائية كحولية التي بدورها تستعمل عن طريق
الرش أو النقع .وعندما تستعمل هذه اﶈاليل للمعاﳉات ،بخﻼف اﻷنابيب أو اﻷنظمة اﳌغلقة ،يمكن عدم القيام بالشطف،
نظرا للكمية اﳌنخفضة من حمض سوربيك اﳌتبقية عﲆ سطح اللوازم.
 /٤متعدد فينيلبيروليدون.
يجب أن يستجيب هذا اﳌرّكب ﳋصائص الوزن اﻵتية :
– محتوى اﳌعادن الثقيلة ﻻ يتجاوز  ١٠مغ لكل كغ،
– محتوى الهيدرازين أقل من  ٣مغ لكل كغ،
– محتوى اﳌونوميرات أقل من أو يساوي  % ٠،2و
– محتوى اﻷلدهيد أقل من أو يساوي .% ٠،2
ويتم استعماله حصريا ﰲ اﶈاليل اﳌائية الكحولية التي ﲢتوي عﲆ  ،% ٣عﲆ اﻷكثر ،من حمض سوربيك .ويجب
أن ﻻ تكون نسبة اﳌتعدد الفينيلبيروليدون ﰲ هذه اﶈاليل أعﲆ من تلك الضرورية ﲤاما للتأثير اﳌطلوب.
 /٥ﲢضيرات عﲆ أساس الكحول إيثيليك والغلوتارالدهيد.
توجه لﻼستعمال عن طريق الرش ،دون الشطف باﳌاء الصالح للشرب أو ببخار اﳌاء ،لتطهير اللوازم التي تﻼمس
اﳌواد الغذائية.
 /٦ألكيل ) (C١٠-١٦بنزين سلفونات الصوديوم.
الفصل الثاني
يطبق هذا الفصل عﲆ اﳌركبات ومجموعات اﳌركبات ذات تأثيرات مطهرة أو حافظة واﳌوجهة لﻼستعمال غير
الصناعي.
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وتستعمل هذه اﻷخيرة ﰲ مستحضرات التنظيف اﳌتبوعة بالشطف بواسطة اﳌاء الصالح للشرب أو بخار اﳌاء أو
اﳌوجهة ﻷن تكون مدمجة ﰲ حمامات شطف اﻷواني.
تكون العوامل اﳌطهرة والعوامل اﳊافظة اﳌذكورة ﰲ القسم اﻷول من هذا اﳌلحق معنية بأحكام هذا الفصل .ويجب
أن ﲢتِرَم اﻷحكام اﳌذكورة ﰲ القسم اﻷول .ويجب عﲆ وجه اﳋصوص أن ﻻ تتجاوز محتوياتها ﰲ مستحضرات التنظيف
اﳌسّوقة التركيزات القصوى أو الكميات الﻼزمة ﲤاما التي تكون ،عند اﻻقتضاء ،منصوصا عليها ﰲ القسم اﻷول.
اﳉدول رقم ٢
خصائص اﶈاليل اﳌسّوقة لبعض اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات
مجموعات
اﳌركبات

اﳊدود القصوى
اﳌركبات

غلوكوزاميد

% ١ ± ٣٧
بالوزن

% ٤٥
بالوزن كحد
أدنى

إستيرات ميثيليك
من اﻷحماض
الدهنية

% ٠،8
بالوزن

% ١،٠
بالوزن

إستيرات
ألكيلغلوكوزاميدات البروبيﻼن غليكول

% ٠،8
بالوزن

% ١،٠
بالوزن

أميد إستيرات

% ١،٣
بالوزن

% ١،٥
بالوزن

أحماض دهنية
وصابون

% ١،٤
بالوزن

% ١،٥
بالوزن

 -Nميثيل غلوكامﲔ

% ١،٧
بالوزن

% 2،٠
بالوزن

بروبيﻼن غليكول

% ٣،8
بالوزن

% ٠،٥ ± ٤،٥
بالوزن

سيترات الصوديوم

% ٠،8٥
بالوزن

%٠،١
بالوزن

اﳌجموعة
اﻷوﱃ
اﳌرّكبات
من نوع
”عوامل
السطح”
عوامل
السطح غير
اﻷيونية

اﶈاليل اﳌسّوقة
C١2-C١٤
C١2
غلوكوزاميد غلوكوزاميد

مشتقة من اﻷحماض
الدهنية
ﰲ )(C١2-C١٤

نوناكوزانون
)ﰲ (C2٩
اﳌجموعة
الرابعة
اﳌرّكبات
اﻷخرى
العوامل
اﻹضافية

هونترياكونتانون
)ﰲ (C٣١
ستييارون

تريترياكونتانون
)ﰲ (C٣٣
بينتاترياكونتانون
) ﰲ (C٣٥

C29

C31

C33

C35

 ٠إﱃ
% ٣،٥
بالوزن
 ١إﱃ
% ١٩
بالوزن
 ١إﱃ
% ٤٥
بالوزن
 ٣٤،٥إﱃ
% ٩8
بالوزن
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اﳉدول رقم ٣
معايير النقاوة لبعض اﳌرّكبات ومجموعات اﳌرّكبات
مجموعات
اﳌرّكبات
اﳌجموعة اﻷوﱃ
مرّكبات من نوع
”عوامل السطح”
عوامل السطح
اﻷمفوتيرية أو
)أمفوليت(

اﳌجموعة الثانية
مرّكبات من نوع
”عوامل مطهرة” أو
”عوامل حافظة”

معايير النقاوة
اﳌرّكبات
بيتايﲔ

أكبر من  % ٩٠بالوزن

كلوريد الصوديوم

 %٧،2بالوزن

أمﲔ حر

أقل من  % ١بالوزن

حمض غليكوليك

أقل من  % ١بالوزن

حمض أحادي كلوروأسيتيك

أقل من  % ٠،٤بالوزن

حمض ميثوكسيأسيتيك

 % ٣بالوزن

حمض ثنائي غليكوليك

 % ١،٥بالوزن

حمض فورميك

 ٥٤،٠ %بالوزن

مجموع اﳌعادن الثقيلة

 ٤مغ/كغ

رصاص

أقل من  ٠،8مغ/كغ

أحادي ميثيلئيثير

زرنيخ

أقل من ٠،٤مغ/كغ

البروبيلﲔ غليكول

كادميوم

أقل من  ٠،٤مغ/كغ

نحاس

أقل من  ٠،٤مغ/كغ

زئبق

أقل من  ٠،٤مغ/كغ

ماء

 % ٠،2٥كحد أقصى

ثنائي غليكول

أقل من  % ٠،2بالوزن

غليكول

أقل من  % ٠،١بالوزن

ماء

أقل من  % ٠،١بالوزن

رباعي إيثيلﲔ غليكول

أقل من  % 2بالوزن

ثنائي إيثيلﲔ غليكول

أقل من  % ١بالوزن

إيثيلﲔ غليكول

أقل من  % ٠،١بالوزن

ماء

أقل من  % ٠،٥بالوزن

رباعي بروبيﻼن غليكول  -nبوتيلئيثير

 % ٤بالوزن

ثنائي بروبيﻼن غليكول  -nبوتيلئيثير

 % ١بالوزن

بروبيﻼن غليكول

 % ٠،٩بالوزن

أليل إيثير

 % ٠،8بالوزن

كحول أليليك حر

 % ٠،٠٥بالوزن

ماء

 % ٠،١٥بالوزن

ألكيل -ثنائي ميثيل-
بيتايﲔ

حمض هيدروكسي -
أسيتيك

وأحادي ميثيلئيثير
لثنائي البروبيلﲔ غليكول

بوتيل ثنائي غليكول أو
اﳌجموعة الثالثة
مرّكبات ”أخرى”

اﳌذيبات

اﳌواد

التركيز اﻷقصى

أحادي بوتيلئيثير لثنائي
اﻹيثيلﲔ غليكول

ثﻼثي إيثيلﲔ غليكول

إيثير  n -بوتيليك لثﻼثي
البروبيلﲔ غليكول

18

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  214 - 12ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى
اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻋ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓـﻖ  15ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ r2012
ﻳ ــﺤــ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل اHـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺎت
اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻓـﻲ اHـﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴـــﺔ اHــﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘـﻬﻼك
اﻟﺒﺸﺮي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اHـﺸـﺘﺮك ﺑـ Wوزﻳـﺮ اﻟـﺘـﺠﺎرةووزﻳـﺮ اﻟ ـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح ا Hـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴـﺎت ووزﻳـﺮ
اﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋـﺔ واHــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻐ ـﻴـﺮة وا Hـﺘــﻮﺳ ـﻄــﺔ وﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ r
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-85اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 26ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم  1405اHــﻮاﻓﻖ  16ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1985
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r
 و•ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  17-87اHــﺆرخ ﻓﻲ  6ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1407اHـﻮاﻓﻖ أول ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ  1987وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  08-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
وا Hـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﻨـﺸــﺎﻃــﺎت اﻟـﻄﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  8ﻣﻨﻪr
 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1431اHــﻮاﻓﻖ  28ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30

 -و• ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 367-90

اHﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اHﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ

ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اﻟـ ـﺴــﻠﻊ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻋــﺮﺿ ـﻬــﺎr
اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  25-92اHـﺆرخ

ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1412اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  13ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1992

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸـﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻮاد اHﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اHﻨﺘﻮﺟﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  319-04اHﺆرخ

ﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004

اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻣ ـ ـﺒ ــﺎد -إﻋ ــﺪاد ﺗ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اHﺆرخ

ﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005

اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدة  8ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن
اHـﺎد

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت اﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل اHـ ـﻀـ ــﺎﻓ ــﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮي.

ـﺎدّةة  : 2ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣـﺠــﺎل ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اHـ ـﻀ ــﺎﻓ ــﺎت اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﺪﻣـﺞ ﻓﻲ ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ
اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﳊﻴﻮاﻧﻲ.

ـﺎدّةة  : 3ﻳــﻘــﺼــﺪ ﻓـﻲ ﻣـــﻔــﻬــﻮم أﺣـﻜــﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ  :ﻛﻞ ﻣﺎدة : -ﻻ ﺗــﺴـــﺘــﻬـــﻠـﻚ ﻋــــﺎدة ﻛـﻤـﺎدة ﻏــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪ ذاﺗـﻬـﺎ

وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻤﻜﻮّن ﺧﺎص ﺑﺎHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr
 -ﲢﺘﻮي أو ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔr

 -ﺗـﺆدي إﺿـﺎﻓـﺘـﻬـﺎ ﻗﺼـﺪا إﻟـﻰ اHـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻐﺮض

ﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ أو ذوﻗﻲ ﻋ ـﻀــﻮي ﻓﻲ أي ﻣـﺮﺣ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺮاﺣﻞ

اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ــﺔ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳـﻞ أو اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺮ أو اHـ ـﻌ ــﺎﳉ ــﺔ أو

اﻟﺘﻮﺿـﻴﺐ أو اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ أو اﻟﻨـﻘﻞ أو اﻟﺘـﺨﺰﻳﻦ ﻟـﻬﺬه اHﺎدةr

إﻟـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺛ ـ ـﻴـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ ﺧ ـ ـﺼـ ــﺎﺋ ـ ـﺼ ـ ـﻬ ـ ــﺎ وﺗ ـ ـﺼـ ــﺒﺢ ﻫﻲ أو أﺣـ ــﺪ

ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ rﺑـﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴـﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة rﻣﻜﻮﻧﺎ ﻟﻬﺬه
اHﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
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 -اHـﻀـﺎف اﻟـﻐـﺬاﺋﻲ ﺣﻼل  :ﻛﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﻳـﺒـﺎح

اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

 -اﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ا Hـﺒــﺎﺷ ــﺮة ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀــﺎف اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ :ﻫــﻮ

ﲢـﻮﻳﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﺻـﺎدر ﻣـﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت اHـﺎدة

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﺮﻛﺒﺔ.

 -اﻟـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻴ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻘـ ـﺒــﻮﻟــﺔ  :ﻛ ـﻤ ـﻴ ــﺔ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت

اﻟﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اHـﻌﺒـﺮ ﻋـﻨﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس اﻟـﻮزن اﳉﺴـﺪي rاﻟﺘﻲ

›ـﻜﻦ ﺗ ـﻨـﺎوﻟ ـﻬـﺎ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﻣــﺪى اﳊـﻴــﺎة دون ﺧـﻄـﺮ ﻋــﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ

اHﺴﺘﻬﻠﻚ.

 -اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ اﻷﻗــﺼﻰ ﻟـﻠـﻤـﻀـﺎف اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ  :اﻟـﺘـﺮﻛـﻴــﺰ

اﻷﻛﺜـــﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟـﻠﻤﻀـﺎف اﻟﻐﺬاﺋـﻲ اHــﻌﺪ ﻟﻴـﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ

اﻟﻐﺬاء أو ﻓﻲ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﻐﺬاء.

وﻳ ـﻌـﺒــﺮ ﻋـﻨﻪ إﻣــﺎ ﺑــﺎ Hـﻴـﻠـﻴ ـﻐـﺮام ﻣـﻦ اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ

ﻓﻲ اﻟـﻜﻴـﻠﻮﻏـﺮام ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳـﺔ )ﻣﻠﻎ/ﻛـﻠﻎ( أو ﺑﺎHـﻴﻠـﻴﻠـﺘﺮ ﻣﻦ
اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ اﻷﻏﺬﻳﺔ )ﻣﻠﻞ/ل(.

 -ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿـﻊ ﻟﻼﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك  :ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮع ﻣـ ــﺮاﺣﻞ

اﻹﻧـﺘﺎج واﻻﺳﺘﻴـﺮاد واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟـﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑـﺎﳉﻤﻠﺔ

وﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

 -اﻟـﻄـﺮق اﳊـﺴ ـﻨـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻨﻊ  :ﺗـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﺒـﺎرة

ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﲢـﺪﻳﺪ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى rﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اHﻀـﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻘﺪار ¢ﻜﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل

ﻋﻠﻰ اHﻔﻌﻮل اHﺮﺟﻮ.

 -ا Hـ ـﻠـ ــﻮث  :ﻛـﻞ ﻣـ ــﺎدة ﻻ ﺗ ـ ـﻀـ ــﺎف ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪا إﻟﻰ اHـ ــﺎدة

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ وﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻮﺟـﻮدة ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﺑـﻘـﺎﻳـﺎ اﻹﻧـﺘﺎجr

•ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اHـﻌـﺎﳉـﺔ اHﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺰراﻋـﺔ واHـﺎﺷـﻴﺔ وﻓﻲ

¢ــﺎرﺳــﺔ اﻟـﻄـﺐ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻄــﺮي وذﻟـﻚ ﻋــﻠﻰ ﺟ ـﻤــﻴﻊ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮﻳـﺎت

اﻟ ـﺼــﻨﻊ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻮﻳـﻞ واﻟـﺘ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮ واHـﻌــﺎﳉــﺔ واﻟ ـﺘــﻮﺿـﻴﺐ

واﻟـﺘـﻐـﻠـﻴﻒ واﻟـﻨـﻘﻞ واﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ ﻟـﻬـﺬه اHـﺎدة أو ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻠـﻮث
ﺑﻴﺌﻲ.

 -اﻟﺮﺿﻊ  :اﻷﻃـﻔﺎل اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ ﺳـﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﺛـﻨﻲ ﻋﺸﺮ

) (12ﺷﻬﺮا.

 -اﻷﻃ ـﻔ ــﺎل ﺻ ـﻐ ــﺎر اﻟــﺴﻦ  :اﻷﻃـ ـﻔــﺎل اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز

ﺳﻨﻬﻢ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ) (12ﺷﻬﺮا وﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ) (3ﺳﻨﻮات.

 -اHﺴـﺘـﺤﻀـﺮات اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟـﻠﺮﺿﻊ  :ﺑـﺪﻳﻞ ﳊـﻠﻴﺐ اﻷم

اHـﺼـﻨـﻮع ﺧـﺼ ـﻴـﺼـﺎ ﻟـﻜﻲ ﻳ ـﺸـﺒﻊ وﺣـﺪه اﳊـﺎﺟــﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ

ﻟ ـﻠــﺮﺿـﻊ ﻓﻲ اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ﺣ ـﻴــﺎﺗ ـﻬـﻢ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ إدﺧــﺎل

أﻏﺬﻳﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ.

 -ﻣـﺴ ـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHـﺘــﺎﺑـﻌـﺔ  :أﻏــﺬﻳـﺔ ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ

اﳉـﺰء اﻟـﺴـﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﻔﻄـﺎم ﻟـﻠﺮﺿـﻊ اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺳـﺘﺔ

) (6أﺷﻬﺮ وﻟﻸﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.
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ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30

 اHـﺴـﺘـﺤ ـﻀـﺮات اHـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﻠــﺮﺿﻊ ﻷﻏـﺮاض ﻃـﺒـﻴـﺔﺧ ــﺎﺻــﺔ  :ﺑ ــﺪﻳﻞ ﳊـ ـﻠ ـﻴـﺐ اﻷم أو ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺤـ ـﻀ ــﺮات ﻣــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟـ ـﻠــﺮﺿـﻊ ﺗ ـﺸ ــﺒﻊ ﺑــﺬاﺗـ ـﻬــﺎ ﺣ ــﺎﺟــﺎت ﺗـ ـﻐــﺬﻳ ــﺔ اﻟــﺮﺿـﻊ اﻟــﺬﻳﻦ
ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن اﺿـﻄﺮاﺑـﺎت أو أﻣـﺮاﺿـﺎ أو ﺣـﺎﻻت ﻣـﺮﺿـﻴـﺔ ﺧـﺎﺻﺔ
أﺛ ـﻨــﺎء اﻷﺷ ـﻬــﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳊ ـﻴــﺎة إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ إدﺧــﺎل ﺗ ـﻐــﺬﻳـﺔ
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
 ا Hـﻜـﻤﻼت اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ اﶈ ـﺘـﻮﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻔ ـﻴـﺘــﺎﻣـﻴ ـﻨـﺎتواﻷﻣﻼح ا Hـﻌــﺪﻧ ـﻴــﺔ  :ﻫﻲ ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣــﺮﻛــﺰة ﻟ ـﻬــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻨــﺎﺻـﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ rﻟـﻮﺣﺪﻫﺎ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ rوﺗـﺴﻮق ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺒﺴﻮﻻت
أو أﻗـﺮاص أو ﻣ ـﺴ ـﺤـﻮق أو ﻣ ـﺤ ـﻠــﻮل .وﻻ ›ـﻜﻦ اﺳ ـﺘــﻬﻼﻛ ـﻬـﺎ
ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﺘــﺎدة وﻟ ـﻜـﻦ ›ــﻜﻦ اﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛ ـﻬــﺎ
ﺑﻜـﻤـﻴـﺎت ﻗـﻠﻴـﻠـﺔ وﻛـﺎﻓـﻴﺔ وﻫﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﻨﻘﺺ
ﻣﻦ اﻟ ـﻔـ ـﻴ ـﺘ ــﺎﻣ ـﻴـ ـﻨــﺎت و /أو اﻷﻣﻼح اHـ ـﻌــﺪﻧـ ـﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻨ ـﻈــﺎم
اﻟﻐﺬاﺋﻲ اHﻌﺘﺎد.
ـﺎدةّة  : 4ﻻ ﺗـﻌ ـﺘـﺒــﺮ اHـﻠـﻮﺛــﺎت وﺑـﻘــﺎﻳـﺎ اHـﺒ ـﻴـﺪات rﺑـﺄي
اHـﺎد
ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال rﻛﻤﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 5ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت
اHـﺎد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻤﻜﻮن ﺿﺮوري ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ اﳊﻤﻴﺔr ﲢ ـ ـﺴـ ــ Wﺣـ ــﻔﻆ أو ﺗ ـ ـﺜ ـ ـﺒ ـ ــﻴﺖ اHـ ــﺎدة اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ أوﺧ ـﺼــﺎﺋـﺼ ـﻬــﺎ اﻟــﺬوﻗـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـﻀــﻮﻳــﺔ rﺑـﺸــﺮط أن ﻻ ﺗ ـﻐ ـﻴـﺮ ﻣﻦ
ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ اHــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ أو ﻧــﻮﻋـﻴ ـﺘـﻬــﺎ ﺑـﺼــﻮرة ﻣﻦ ﺷـﺄﻧ ـﻬـﺎ
ﺗﻐﻠﻴﻂ اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 اﺳـﺘﻌـﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻛﻤـﺎدة ﻣﺴـﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻌـﻴﻨﺔ ﻣﻦﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك ﺑـﺸـﺮط أن ﻻ ﻳـﻜـﻮن اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل
اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ ﻹﺧـﻔـﺎء ﻣ ـﻔـﻌـﻮل اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﺎدة اﻷوﻟـﻴـﺔ
ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ردﻳﺌﺔ أو ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻻ › ــﻜﻦ أن ﺗ ــﻮﺿﻊ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ــﻬﻼك وﺗ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ
اHــﺎد
اHــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة أو ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة إﻻ
ا Hـﻀــﺎﻓ ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اHــﺪرﺟ ــﺔ ﻓﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻷول اHــﺬﻛــﻮر
أدﻧـ ــﺎه وﺣـ ــﺴﺐ ﺷـ ــﺮوط اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﶈـ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hـ ـﻠـ ــﺤﻖ
اﻟﺜﺎﻟﺚ اHﺬﻛﻮر أدﻧﺎه واHﺮﻓﻘ Wﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدةّة  : 7ﲢــﺪد اﻟ ـﺘــﺮﻛ ـﻴــﺰات اﻟ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻀــﺎﻓــﺎت
اHــﺎد
اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤﻨـﺘـﻮج اﻟـﻨـﻬﺎﺋـﻲ ﺑـﺎﻟـﺸﻜـﻞ اﻟــﺬي ﻳـﺴﺘـﻬﻠﻚ ﺑﻪ
وﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻫــﻮ ﻣـ ـﺒــ Wﻓـﻲ ا Hـﻠ ــﺤﻖ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟﺚ ا Hــﺮﻓﻖ ﺑ ــﺄﺻﻞ ﻫــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 8ﻳـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘــﻮﻓــﻲ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ
اHـﺎد
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اHـﺎدة  6أﻋــﻼه ﻣـﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ
واﻟﻨـﻘــﺎء اﶈــﺪدة ﻓـﻲ اHﻘﺎﻳـﻴﺲ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ rوﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم
وﺟـﻮدﻫـﺎ ﺗ ـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ اHـﻘـﺎﻳــﻴﺲ اHـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اHـﺴـﺘـﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ.

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 9ﻻ › ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﺪﻣﺞ ﻓﻲ اHـ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ إﻻ
اHــﺎد

اHﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳊﻼل.

ـﺎدّةة  : 10زﻳﺎدة ﻋـﻠﻰ ﺣـﺎﻻت اﻹﺿـﺎﻓﺔ اHـﺒـﺎﺷـﺮة rﻓﺈن
اHـﺎد

وﺟﻮد اHـﻀﺎف اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ›ﻜﻦ أن ﻳـﻜﻮن ﻧﺘـﻴﺠـﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ

اHـﺎدة اﻷوﻟـﻴــﺔ أو اHـﻜــﻮﻧـﺎت اﻷﺧـﺮى ا Hـﺴـﺘـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج

اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :

 -اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل ا Hـﻀــﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ اHــﺮﺧﺺ ﺑـﻪ •ـﻮﺟﺐ

أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اHﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اHﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮىr

 -ﻋــﺪم ﲡـﺎوز ﻛ ـﻤ ـﻴــﺔ اHـﻀــﺎف اﻟ ـﻐــﺬاﺋﻲ اHــﻮﺟـﻮد ﻓﻲ

اHـﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ أو اHـﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧـﺮى اﻟﺘﺮﻛـﻴﺰ اﻷﻗﺼﻰ اﶈﺪد

ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮمr

 -ﻋـ ــﺪم اﺣ ـ ـﺘـ ــﻮاء اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاء اﻟ ـ ــﺬي ﺣ ـ ـﻮّل إﻟـ ــﻴﻪ ا Hـ ـﻀـ ــﺎف

اﻟﻐـﺬاﺋﻲ ﻋـﻠﻰ ﻛﻤـﻴﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴﺮ ﺗـﻔﻮق اﻟـﻜـﻤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ

أدﻣـﺠﺖ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اHـﻮاد اﻷوﻟـﻴـﺔ أو اHـﻜـﻮﻧﺎت

اﻷﺧﺮى ﺿـﻤﻦ اﻟـﺸﺮوط اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟـﻮﺟﻴـﺔ اHﻼﺋـﻤﺔ أو •ـﺮاﻋﺎة

اﻟﻄﺮق اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﻻ ﻳـﺮﺧـﺺ ﺑـﺘ ـﺤـﻮﻳﻞ ا Hـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ ﻋﻦ

ﻃـﺮﻳﻖ ﻣــﺎدة أوﻟـﻴـﺔ أو ﻣ ـﻜـﻮن ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ

ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻵﺗﻴﺔ :

 -ﻣـﺴ ـﺘـﺤـﻀـﺮات اﻟـﺮﺿﻊ وﻣـﺴ ـﺘـﺤـﻀـﺮات اﻷﻃـﻔـﺎل

ﺻ ـﻐ ــﺎر اﻟ ـﺴـﻦ وا Hـﺴـ ـﺘ ـﺤ ـﻀ ــﺮات اHــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟـﻼﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻻت

اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔr

 اﻷﻏﺬﻳﺔ اHﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ.اHﺎدةّة  : 12إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اHﺎد

اﻟـﺘﻨـﻈﻴﻢ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ واHﺘـﻌﻠﻖ ﺑـﺈﻋﻼم اHﺴـﺘﻬـﻠﻚ rﻳﺠﺐ أن

ﲢﻮي اHـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ اHـﺪﻣـﺠـﺔ ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

واHﻮاد اHـﻮﺟـﻬـﺔ إﻟﻰ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟـﻠـﻤـﺴﺘـﻬـﻠﻚ وﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﻘﺮوءة
وواﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺳﻢ اﻵﺗﻴﺔ :

 -1اHـﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 -اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﻀﺎف ﻏـﺬاﺋﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ

ﺟﻨـﻴﺲ و/أو رﻗـﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـﻠـﺘﺮﻗـﻴﻢ ﻣـﺘﺒـﻮﻋﺎ

ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔr

 -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻷﻏ ــﺮاض ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ " أو أﻳ ــﺔ إﺷــﺎرة أﺧــﺮى

¢ﺎﺛﻠﺔr

 -اﻟـﻜـﻤـﻴﺔ اﻟـﻘـﺼﻮى ﻟـﻜﻞ ﻣـﻀـﺎف ﻏﺬاﺋـﻲ أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋﺔ

ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ اHﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟــﻮزن ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

اﻟﺼﻠﺒﺔ r

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م
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* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟــﻮزن ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

* ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺪأ اﻟﻄﺮق اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﻨﻊr

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن أو اﳊ ــﺠﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﻀ ــﺎﻓــﺎت

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔr

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔr

 -ﻋـﻨــﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻀــﺎﻓـ Wﻏـﺬاﺋ ـﻴـ Wأو أﻛ ـﺜـﺮ ﻓﻲ اHـﺎدة

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴّﻦ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻗﻤﺔ

ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزﻟﻲ ﺣ ــﺴﺐ ﻛـ ـﺘـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ Hـﻘ ــﺎرﻧ ــﺔ ﻣﻊ

اﶈﺘﻮى اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔr

 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻣـﺰﻳﺞ ﻣﻦ اHــﻮاد اHـﻌـﻄـﺮة ﻓـﺈن

إﻇ ـﻬـﺎر اﺳـﻢ ﻛﻞ ﻣـﻌ ـﻄــﺮ ﻟــﻴﺲ ﺿــﺮورﻳـﺎ و›ــﻜﻦ اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎل

اﻟﺘـﺴﻤﻴﺔ اﳉـﻨﻴﺴـﺔ " rﻋﻄﺮ" أو " ﻣـﻌﻄﺮ" ﺑـﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن

ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻄﺮ.

›ـﻜﻦ أن ﺗـﺘـﺒﻊ ﻋـﺒـﺎرة " ﻋـﻄـﺮ" أو " ﻣـﻌـﻄـﺮ" ﺑـﺄوﺻـﺎف

ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ " ﻃﺒﻴـﻌﻲ " أو" اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ " أو اﻻﺛﻨW
ﻣﻌﺎ rﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

 -ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﺣـ ـﺘـ ــﻮاء اﶈـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت ا Hــﺪﻣـ ـﺠـ ــﺔ ﻓﻲ ا Hــﻮاد

اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت و/أو اﻷﺳ ـﺒـﺎرﺗــﺎم و/أو ﻣـﻠﺢ

اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم _ اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم rﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻮﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

* ﺑـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت › " :ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺒﺐ اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻬـﺎ اHـﻔـﺮط

آﺛﺎرا ﻣﻠﻴّﻨﺔ "r

* أﺳ ـ ـﺒ ــﺎرﺗـ ــﺎم  /ﻣـ ــﻠﺢ أﺳ ـ ـﺒ ــﺎرﺗـ ــﺎم  -أﺳ ـ ـﻴـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﻔ ــﺎم :

"ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻴﻨﻴﻼﻻﻧr"W

 -ﻋﺒﺎرة " ﻻ ﻳـﻨﺼﺢ ﺑﺘﻨـﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﻔﺎل " ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﻠﻴﺎتr

 -ﻋ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳ ـﻨــﺼﺢ ﺑ ـﺘ ـﻨـﺎوﻟـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص

ذوي اﳊـﺴـﺎﺳـﻴــﺔ و /أو اﳊـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اHـﻔــﺮﻃـﺔ ﻣﻦ اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ".

 -2ا Hـﻀـﺎﻓــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ اHـﻌ ـﺒـﺄة ﻣ ـﺴـﺒـﻘــﺎ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺒـﺎع
-

ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ :

 -اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣـ ـﻀــﺎف ﻏ ــﺬاﺋﻲ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﺧــﺎﺻــﺎ

وﻏﻴـﺮ ﺟﻨﻴﺲ وﻳـﻜﻮن رﻗﻤـﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠـﺘﺮﻗﻴﻢ
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔr
 ﻃﺒﻴﻌﺔ اHﻀﺎف اﻟﻐﺬاﺋﻲr -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻷﻏ ــﺮاض ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ " أو أﻳ ــﺔ إﺷــﺎرة أﺧــﺮى

¢ﺎﺛﻠﺔr

 -اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟـﻘﺼﻮى ﻟﻜﻞ ﻣﻀـﺎف ﻏﺬاﺋﻲ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢr
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ r

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔr

* ﻗـ ـﻴــﺎس اﻟ ــﻮزن ﻣـﻊ ﺑ ـﻴ ــﺎن ﻋ ــﺪد اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ــﺎﺋﺢ اHـ ـﻌـ ـﺒــﺄةr

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺎﺋﺢ.

 -ﻋـﻨــﺪ وﺟـﻮد ﻣـﻀــﺎﻓـ Wﻏـﺬاﺋ ـﻴـ Wأو أﻛـﺜــﺮ ﻓﻲ ﻣـﺰﻳﺞ

ﻣﻦ اHﻀﺎﻓﺎت اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ rﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴّﻦ أﺳﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ
ﻗــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ــﺮﻗ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺘـ ـﻨــﺎزﻟـﻲ ﺣ ــﺴﺐ ﻛـ ـﺘ ـﻠـ ـﺘـ ـﻬــﺎ

ﺑﺎHﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺰﻳﺞr

 -ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﺳـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل ﻣـﺰﻳﺞ ﻣـﻦ اHـﻮاد ا Hـﻌ ـﻄـﺮةr

ﻓـ ــﺈن إﻇ ـ ـﻬـ ــﺎر اﺳﻢ ﻛـﻞ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻄـ ــﺮ ﻟـ ــﻴﺲ ﺿـ ــﺮورﻳـ ــﺎ rو›ـ ــﻜﻦ

اﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﻟـﺘـﺴﻤـﻴـﺔ اﳉـﻨﻴـﺴـﺔ" rﻋﻄـﺮ" أو" ﻣـﻌﻄـﺮ" ﺑـﺸﺮط
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻄﺮ.

›ـﻜﻦ أن ﺗـﺘﺒﻊ ﻋـﺒـﺎرة " ﻋﻄـﺮ" أو " ﻣـﻌﻄـﺮ" ﺑـﺄوﺻﺎف

ﻣـﺨـﺘﻠـﻔـﺔ وﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ " ﻃـﺒﻴـﻌﻲ" أو" اﺻـﻄﻨـﺎﻋﻲ " أو اﻻﺛـﻨW
ﻣﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔr

 ﻋﺒﺎرة " ﺣﻼل"r -ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘــﻮي وﺳﻢ ﻣـﺤـﻠـﻴــﺎت اHـﺎﺋـﺪة اﻟـﺘﻲ

ﲢـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺒــﻮﻟ ـﻴــﻮﻻت و/أو اﻷﺳ ـﺒــﺎرﺗـﺎم و/أو ﻣــﻠﺢ
اﻷﺳﺒﺎرﺗﺎم  -اﻷﺳﻴﺴﻮﻟﻔﺎم rاﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

* ﺑـﻮﻟ ـﻴـﻮﻻت › " :ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴـﺒﺐ اﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻬـﺎ اHـﻔـﺮط

آﺛﺎرا ﻣﻠﻴّﻨﺔ "r

* ﺳ ـ ـﺒـ ــﺎرﺗـ ــﺎم  /ﻣـ ــﻠﺢ أﺳ ـ ـﺒـ ــﺎرﺗـ ــﺎم  -أﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﻮﻟ ـ ـﻔـ ــﺎم :

"ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﻔﻴﻨﻴﻼﻻﻧ."W

 -ﻋـ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳـ ـﻨــﺼﺢ ﺑـ ـﺘ ـﻨ ــﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻷﻃ ـﻔــﺎل "

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﶈﻠﻴﺎت اHﺎﺋﺪةr

 -ﻋ ـﺒــﺎرة " ﻻ ﻳ ـﻨــﺼﺢ ﺑ ـﺘ ـﻨـﺎوﻟـﻪ ﻣﻦ ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨـﺎص

ذوي اﳊـﺴـﺎﺳـﻴــﺔ و /أو اﳊـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اHـﻔــﺮﻃـﺔ ﻣﻦ اHـﻀـﺎﻓـﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ".

وﺑـﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻀـﺎﻓﺎت اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ اHـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺎت

اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴــﺔ› rـﻜﻦ أن ﺗ ـﻈـﻬـﺮ اﻟ ـﺒـﻴـﺎﻧــﺎت " ﺣﻼل " و" ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﺔ

اHـﻀـﺎف اﻟ ـﻐـﺬاﺋﻲ " ﻋـﻠﻰ ﻏـﻼف اﻟـﺘـﻮﺿـﻴـﺐ أو ﻓﻲ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ

اHﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎHﻨﺘﻮج .

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 13ﲢـﺪد ﻗﺎﺋـﻤـﺔ اHـﻀـﺎﻓﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHﺮﺧﺺ

ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗـﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻛﺬا أرﻗﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟـﺪوﻟﻲ ﻟ ـﻠـﺘــﺮﻗــﻴﻢ ﻓﻲ اHـﻠــﺤﻖ اﻷول اHــﺮﻓﻖ ﺑـﺄﺻﻞ

ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 30
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ـﺎدّةة  : 14ﲢـﺪد ﻗــﺎﺋ ـﻤـﺔ أﺻ ـﻨــﺎف اﻷﻏـﺬﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ›ـﻜﻦ
اHـﺎد

أن ﺗـﺪﻣﺞ ﻓـﻴـﻬـﺎ اHـﻀــﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  6أﻋـﻼه rﻓﻲ اHـ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ ا Hـ ــﺮﻓﻖ ﺑ ـ ــﺄﺻـﻞ ﻫـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.

 24ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 16ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 17ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺨﺎﻟﻔﺎت أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم
ﻃﺒـﻘﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اHﻌـﻤﻮل ﺑﻪ rوﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ
 03-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳـﺮ
ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدّةة  : 15ﲢــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ا Hـﻀــﺎﻓــﺎت اﻟـ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ
اHــﺎد

ـﺎدّةة  : 18ﺗـﺴـﺮي أﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺑـﻌـﺪ ﺳـﻨـﺔ ﻣﻦ
اHـﺎد
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ا Hــﺮﺧﺺ ﺑ ـ ـﻬ ــﺎ rﻓﻲ اHـ ـﻠـ ــﺤﻖ اﻟـ ـﺜـ ــﺎﻟﺚ ا Hــﺮﻓـﻖ ﺑ ــﺄﺻﻞ ﻫ ــﺬا

ـﺎدّةة  : 19ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اHـﺮﺳـﻮمr
اHـﺎد
وﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﺣـ ـﻜــﺎم اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ 25-92
اHﺆرخ ﻓﻲ  8رﺟﺐ ﻋﺎم  1412اHﻮاﻓﻖ  13ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ 1992
واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

›ـﻜﻦ دﻣـﺠـﻬﺎ ﻓﻲ اHـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ  rوﻛﺬا ﺣـﺪودﻫـﺎ اﻟـﻘـﺼﻮى

اHﺮﺳﻮم .

ـﺎدّةة  : 16ﺗ ــﻮﺿـﻊ ﻧـ ـﺴـﺦ ﻣﻦ اHـﻼﺣﻖ اﻷول واﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧﻲ
اHـ ــﺎد

واﻟـﺜـﺎﻟﺚ اHـﺮﻓﻘـﺔ ﺑـﺄﺻﻞ ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم وﻛﺬا ﲢـﻴـﻴـﻨـﻬﺎ ﲢﺖ

اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮف rﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘــﻮى اHــﺪﻳــﺮﻳــﺎت اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠــﺎرة

واHـﺪﻳﺮﻳـﺎت اﻟـﻮﻻﺋـﻴﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠﺎرة واHـﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗـﺒﺔ

اﻟ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺮزم وﻏــﺮف اﻟـ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﻟـ ـﺼ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ واHــﻮﻗﻊ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﻟ ــﻮزارة اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرة ﻋ ــﻠﻰ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ

اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ.

ـﺎدّةة  : 20ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ›ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  15ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ
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 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

ّخ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤــﺎدى
ـﺆرخ
ﻣ ــﺮﺳـــﻮم ﺗـ ـﻨـ ـﻔــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ  203 - 12ﻣــﺆر
اﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ  rr2012ﻳﺘﻌﻠـﻖ

ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣـﻦ اHﻨﺘﻮﺟـﺎت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة r -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و‡ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  07-88ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 7

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1408اHــﻮاﻓﻖ  26ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1988
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟﻌﻤﻞr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  10ﻣﻨﻪr

 -و‡ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  149-10اHـﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـﻤـﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم  1431اHـﻮاﻓـﻖ  28ﻣـﺎﻳـــﻮ ﺳــﻨـﺔ
 2010واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 465-05

اHـــﺆرخ ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘــﻌـــﺪة ﻋــﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴ ـﻤــﺒــﺮ
ﺳــﻨﺔ  2005واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘﺔr

 -و‡ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اHـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 467-05

اHـﺆرخ ﻓﻲ  8ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  10دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ

ﺳﻨﺔ  2005اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣـﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت
اHﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود و ﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳــــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اHﺎدة  10ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛﻮرأﻋـﻼه rﻳﻬﺪف ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم إﻟﻰ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎت.

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28

اHــﺎدة  : 2ﺗ ـﻄ ـﺒـﻖ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺴــﻠﻊ
واﳋــﺪﻣ ــﺎت اHــﻮﺿــﻮﻋ ــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك ﻛـ ـﻤــﺎ ﻫﻲ ﻣ ــﺤــــﺪدة ﻓﻲ
أﺣﻜــﺎم اﻟﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430
اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واHﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻃﺮق اﻟﺒﻴﻊ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
اHـ ـ ــﺎدة  : 3ﻻ ﺗ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم ﻋـ ـ ــﻠﻰ
اHـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻌـﺘ ـﻴـﻘــﺔ و اﻟـﺘـﺤﻒ و ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴـﺔ
اﳋـــﺎم اHــﻮﺟ ــﻬـــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘ ـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـ ـﺒ ـﻴــﻮﺳ ــﻴــــﺪات واﻷﺳــﻤــــﺪة
واﻷﺟـ ـ ــﻬــ ـ ـ ــﺰة اﻟ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﻴــ ـ ــﺔ واHــ ـ ـ ــﻮاد وا Hـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﻀـــ ـ ــﺮات
اﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴـ ــﺎﺋـ ــﻴــ ــﺔ rاﻟـ ــﺘـﻲ ﺗـ ــﺨــ ــﻀـﻊ ﻷﺣــ ــﻜـ ــﺎم ﺗ ـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﻌـ ـ ـﻴ ــﺔ
وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اHــﺎدة  : 4ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺑـ ــﻌﺾ اﻟـ ـﺴـ ــﻠﻊ و اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت
ﻣ ـﺤـ ـﻤ ـﻴ ــﺔ أو ﺧ ــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت أﻣﻦ ﺧ ــﺎﺻــﺔ ﺗـ ـﻔــﺮﺿـ ـﻬــﺎ
ﻧﺼﻮص ﺗـﻨﻈﻴـﻤﻴـﺔ ﺧﺎﺻﺔ rﻓـﺈن أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳـﻮم ﺗﻄﺒﻖ
ﻓﻘﻂ ﻋـﻠﻰ اﳉﻮاﻧـﺐ واﻷﺧﻄـﺎر أو ﻣﺠـﻤـﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺧـﻄﺎر ﻟﻢ
ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت.
اHـﺎدة  : 5ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﺠـﻴـﺐ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ و/أو اﳋـﺪﻣـﺔ
‡ـﺠﺮد وﺿـﻌـﻬـﺎ رﻫﻦ اﻻﺳـﺘﻬﻼك rﻟـﻠـﺘـﻌـﻠﻴـﻤـﺎت اﻟـﺘـﻨﻈـﻴـﻤـﻴﺔ
ا Hـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠــ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻣـ ـﺠـ ــﺎل أﻣﻦ وﺻ ـ ـﺤ ــﺔ ا Hـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW
وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‡ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
  ¤ـﻴـﺰات اﻟـﺴـﻠ ـﻌـﺔ ﻣﻦ ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒ ـﺘـﻬـﺎ وﺷـﺮوطإﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ وﲡـﻤـﻴـﻌ ـﻬـﺎ وﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﺻـﻴـﺎﻧـﺘـﻬـﺎ
وإﻋﺎدة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻧﻘﻠﻬﺎr
 ﺷ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻓﻲاﻷﻣـﺎﻛﻦ ا Hـﺴـﺘ ـﻌـﻤ ـﻠـﺔ ﻟﻺﻧ ـﺘـﺎج واﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻌ ـﻤـﻠـﻮن
ﺑﻬﺎr
 ¤ﻴﺰات و ﺗﺪاﺑـﻴﺮ اﻷﻣﻦ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒـﻄﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔوﺑﺸﺮوط وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 اﻟـﺘــﺪاﺑـﻴــﺮ اHﻼﺋ ـﻤـﺔ اHــﻮﺿـﻮﻋــﺔ ﻗ ـﺼـﺪ ﺿ ـﻤـﺎن ﺗ ـﺘـﺒﻊﻣﺴﺎر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.
ﻳ ـﻘــﺼـــﺪ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒــﻊ ﻣــﺴــــﺎر اﻟـﺴ ـﻠــﻌـــﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟـﺬي
ﻳ ـﺴـﻤﺢ ﺑ ـﺘ ـﺘـﺒـﻊ ﺣـﺮﻛـــﺔ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋ ـﻤ ـﻠـﻴـــﺔ إﻧ ـﺘـﺎﺟـــﻬــﺎ
وﲢـ ــﻮﻳـ ــﻠـــ ــﻬـ ــﺎ و ﺗـ ــﻮﺿ ـ ـﻴ ـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮادﻫ ــﺎ وﺗـ ــﻮزﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ــﺎ
واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬـﺎ وﻛﺬا ﺗﺸﺨﻴﺺ اHﻨـﺘﺞ أو اHﺴﺘﻮرد وﻣﺨﺘﻠﻒ
اHـ ـﺘــﺪﺧ ـﻠــ Wﻓﻲ ﺗـ ـﺴــﻮﻳ ـﻘ ـﻬ ــﺎ واﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳـﻦ اﻗ ـﺘ ـﻨــﻮﻫــﺎr
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﻳ ـﻘـﺼـﺪ ﺑ ـﺘـﺘــﺒﻊ ﻣ ـﺴـﺎراﳋــﺪﻣـﺔ  :اﻹﺟـﺮاء اﻟــﺬي ﻳ ـﺴـﻤﺢ
ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺘ ـ ـﺒـﻊ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻘ ــﺪ” ﺧـ ــﺪﻣـ ــﺔ rﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـ ــﺮاﺣـﻞ أداﺋ ـ ـﻬ ــﺎ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ.
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 اﻟـ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ ﺑ ــﺮﻗــﺎﺑ ــﺔ ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔأواﳋﺪﻣﺔ Hﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﻦ اHﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﲢــﺪد ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻤــﺎت اﻷﻣﻦ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺴـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣـﺔ أو
ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت rﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ.
اHـﺎدة  : 6ﺗ ـﺜ ــﺒﺖ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻌــﺔ أو اﳋــﺪﻣــﺔ ﻣﻦ
ﺣــﻴﺚ إﻟـﺰاﻣ ـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﻈـﺮ ﻟﻸﺧ ـﻄـﺎر اﻟــﺘﻲ œـﻜﻦ أن
ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وأﻣﻨﻪ.
ﺗـﻘـﻴّﻢ ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ اﻟﺴـﻠـﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
اﻷﻣﻦ ‡ﺮاﻋﺎة :
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واHﻘﺎﻳﻴﺲ اﳋﺎﺻﺔ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr اHﺴﺘﻮى اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرف و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎr اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ Wاﻧﺘﻈﺎرهr اﻻﺳﺘـﻌـﻤـﺎﻻت اHـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺤـﺴﻦ اﻟـﺴـﻴـﺮ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎلاﻷﻣﻦ أو اﻟﺼﺤﺔ.
اHـ ــﺎدة  : 7ﻻ ﺗ ـ ـﻤـ ـﻨـﻊ ﻣـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌـ ــﺔ أو اﳋـ ــﺪﻣ ــﺔ
ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻـﻔــﺎت اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟﻰ ﺿـﻤـﺎن إﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﻣﻦ rاﻷﻋـﻮان
اHﺆﻫﻠ WاHـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اHﺎدة  25ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واHـﺬﻛـﻮر أﻋﻼه rﻣﻦ اﺗـﺨـﺎذ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ
اHﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺼﺪ :
 اﳊـﺪ ﻣﻦ وﺿـﻌـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟـﺴـﻮق أو ﻃـﻠﺐ ﺳـﺤـﺒـﻬـﺎ أواﺳـﺘــﺮﺟـﺎﻋـﻬـﺎ إذا أﻇـﻬـﺮ اﻟ ـﺘـﻄـﻮر اﻟـﺘـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟﻲ أن اﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔr
 ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳋﺪﻣﺔ إذا ﺗﺒ Wأﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ.ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒﻴﻖ ﻫـﺬه اHـﺎدة ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ و ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـ ــﺎدة  : 8ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر رﻗـ ــﺎﺑ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘـ ــﺔ أﻣﻦ اﻟـ ـ ـﺴـ ــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت rﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌ Wاﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص :
 ¤ـ ـﻴــﺰات اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻌــﺔ أو اﳋ ــﺪﻣــﺔ ‡ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷــﺮوطاﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻮارr ﻋﺮض اﻟـﺴﻠـﻌﺔ أو اﳋﺪﻣـﺔ واﻹﻧﺬارات واﻟـﺘﻌﻠـﻴﻤﺎتاﶈـﺘـﻤـﻠـﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎﻟـﻬـﺎ وﻛـﺬا ﻛﻞ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻷﺧﺮى
اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎr
 ﻓـﺌــﺎت ا Hـﺴ ـﺘـﻬ ـﻠ ـﻜــ WاHـﻌــﺮﺿــ Wﳊــﺎﻻت ﺧـﻄــﺮ ﻋ ـﻨـﺪاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

اHﺎدة  : 9ﺗﻌـﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺳـﻠﻌﺔ أو ﺧـﺪﻣﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﻋـﻨﺪﻣﺎ

اHـﺎدة  : 13ﻳـﺴ ـﻬــﺮ اHــﻮزﻋـﻮن ﻋــﻠﻰ اﻻﻣ ـﺘ ـﺜـﺎل ﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ

ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ Hـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻷﻣﻦ rﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻪ

أﻣـﻦ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﻮق rﺧـ ـﺼ ــﻮﺻ ــﺎ ﻋﻦ

ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHـ ــﺎدة  : 10ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ــ Wوا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮردﻳﻦ
وﻣ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـﻲ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت وﺿﻊ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎول ا Hـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـ ــﻠﻚ ﻛﻞ
ا Hـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻟـﻀــﺮورﻳـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺴــﻤﺢ ﻟﻪ ﺑ ـﺘـﻔــﺎدي اﻷﺧـﻄـﺎر
اﶈـﺘﻤـﻠﺔ و اHـﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑـﺎﺳﺘـﻬﻼك و /أو ﺑـﺎﺳﺘـﻌﻤـﺎل اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
أو اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘﺪﻣـﺔ وذﻟﻚ ﻃـﻴـﻠﺔ ﻣـﺪة ﺣـﻴﺎﺗـﻪ اﻟﻌـﺎدﻳـﺔ أو ﻣﺪة
ﺣﻴﺎﺗﻪ اHﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.
وﻓﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃﺎر rﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اHﻨـﺘﺠ WواHـﺴﺘﻮردﻳﻦ
وﻣ ـﻘ ــﺪﻣﻲ اﳋــﺪﻣ ــﺎت اﺗ ـﺨ ــﺎذ اﻟ ـﺘــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ اHﻼﺋـ ـﻤــﺔ اHـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘــﺔ
‡ـﻤـﻴـﺰات اﻟـﺴــﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﻘــﺪﻣـﻮﻧـﻬـﺎ واﻟـﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ :

ﻃﺮﻳﻖ :
 ﻣـﺴﻚ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣـﺔ Hـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻣـﺴـﺎر اHـﻨـﺘـﻮﺟﺎتوﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎr
 إرﺳـﺎل اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺘﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻷﺧـﻄـﺎر اHـﺴـﺠـﻠﺔ أوا Hـﻌــﻠﻦ ﻋ ـﻨـ ـﻬــﺎ واHــﺮﺗ ـﺒ ـﻄــﺔ ﺑ ـﻬــﺬه ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺠــW
أواHﺴﺘﻮردﻳﻦr
 ا Hـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ا Hـﺘـﺨـﺬة ﻣﻦ ا Hـﻨـﺘـﺠـ WأواHـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮردﻳـﻦ واﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺔ ا Hــﺆﻫـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺠ ــﻨﺐ
اﻷﺧﻄﺎر.
اHـﺎدة  : 14إذا ﻋـﻠﻢ اHـﻨﺘـﺠـﻮن واHـﺴﺘـﻮردون وﻣـﻘـﺪﻣﻮ

 -ﺟـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻬﻢ ﻳـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﻮن ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

اﳋــﺪﻣــﺎت أو ﻛــﺎن ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴــﻬﻢ أن ﻳ ـﻌ ـﻠ ـﻤــﻮا rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻋﻦ

ﺗﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺳـﻠﻌﻬﻢ أو ﺧـﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻋـﻨﺪ وﺿﻌـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق و/أو

ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ اﻷﺧ ـﻄ ــﺎر أو ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس ا Hـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟـﺘ ـﻔـﺎدي ﻫـﺬه اﻷﺧـﻄـﺎرrﻻ ﺳﻴـﻤﺎ rﺳـﺤﺐ اHﻨﺘـﻮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق واﻹﻧـﺬار اHﻨﺎﺳﺐ
واﻟ ـﻔ ـﻌ ــﺎل ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـ ـﻜــ Wواﺳ ـﺘ ــﺮﺟــﺎع ا Hـﻨـ ـﺘــﻮج اﻟــﺬي ﻓﻲ
ﺣﻮزﺗﻬﻢ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳋﺪﻣﺔ.
ﻻ ﻳـﻌـﻔﻲ وﺿﻊ اHـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اHـﺒـﻴـﻨـﺔ أﻋﻼه ﻓﻲ ﻣـﺘـﻨﺎول
اHﺴﺘﻬﻠـﻜ WاHﻨﺘﺠ WواHﺴـﺘﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ
اﺣـﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت اﻷﺧﺮى اHﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ

ﻳ ــﺤـ ــﻮزوﻧـ ـﻬ ــﺎ  rﺑـــﺄن اﻟ ــﺴــ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ ا Hــﻮﺿ ــﻮﻋــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﺴــﻮق أو
اﳋـﺪﻣـﺔ اHـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـﻄـﺮا ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺘﻪ أو
أﻣــﻨﻪ rﻓــﺈﻧــﻬﻢ ﻣ ـﻠــﺰﻣـﻮن ﺑــﺈﻋﻼم ﻣ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟــﻮزارة ا Hـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
ﺑـﺤ ـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ اﺨﻤﻟـﺘـﺼــﺔ إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ﻓـﻮرا
ﺑﺬﻟﻚ.
اHـﺎدة  : 15ﺗ ـﺘـﺨـﺬ اﻹدارة اHـﻜـﻠ ـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ
وﻗـ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ ﻓـﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ـﻴـﻊ ﻣ ــﺮاﺣـﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺿﻊ رﻫﻦ
اﻻﺳـﺘـﻬﻼك وﺑﻌـﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟﻬـﻴـﺌﺎت واHـﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﺘـﻘﻨـﻴﺔ

اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHـﻌـﻨﻴـﺔ rﻛﻞ اﻟـﺘـﺪاﺑﻴـﺮ ﻗـﺼﺪ ﺳـﺤﺐ ﻛﻞ ﺳـﻠـﻌــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴﻮق

اHــﺎدة  : 11ﻳ ـﻠ ــﺰم ا Hـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﻮن وا Hـﺴـ ـﺘــﻮردون rﻗـ ـﺼــﺪ

أو ﺗــﻮﻗــﻴـــﻒ اﳋــﺪﻣـــﺔ إذا ﻛــﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺠــﻴﺐ  Hـﺘ ـﻄ ـﻠ ـﺒــﺎت

وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اHــﺎدة  10أﻋـﻼه ﺣ ـﻴـﺰ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ rﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‡ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻷﻣﻦ rﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺒﺮ :
 -ﺗ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ ا Hـﺘــﺪﺧـ ـﻠــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴ ــ Wﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ إﻧــﺬارات

 -اﻹﺷـ ــﺎرة ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﻐـﻼف و اﻟـ ـﺘـ ــﻮﺿ ـ ـﻴـﺐ ﻟـ ـﻬـ ــﻮﻳ ـ ـﺘـ ــﻬﻢ

ﻣـ ـﺤ ــﺮرة ﺑ ــﻮﺿ ــﻮح وﺗـ ـﺸـ ـﻴ ــﺮ إﻟـﻰ اﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ــﺘﻲ  œــﻜﻦ أن

وﻋ ـﻨــﺎوﻳﻦ اﻻﺗ ـﺼــﺎل وﻣــﺮﺟﻊ ا Hـﻨ ـﺘــﻮج ورﻗﻢ ﺣ ـﺼــﺘﻪ و/أو

ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟـﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ اHـﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وإﻟﺰاﻣﻬﻢ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻨﻌﻪ وﻛﺬا ﺑﻠﺪه اﻷﺻﻠﻲr

ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎr

 إﻋﻼم اHﻮزﻋ Wﺑﺸﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺗﻬﻢr ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى  rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.اHـ ــﺎدة  : 12ﻻ  œـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ــﻮﺿـﻊ ا Hـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ
ا Hـﺴـﻮﻗــــﺔ ﻓـﻲ ﺑ ـﻠـﺪﻫــــﺎ اﻷﺻـــﻠﻲ ﺑـﺴــﺒـﺐ ﻋـــﺪم ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺘــﻬــﺎ
Hﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣــﻦ rﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﺠــﻴﺐ ا Hـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت ا Hـﺴـ ـﺘــﻮردة ﻏ ـﻴــﺮ
اﶈ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺑـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻃ ــﻨﻲ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ﻣ ـﺘـ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت اﻷﻣﻦr
Hﺘـﻄﻠﺒـﺎت اﻷﻣﻦ اHﻌﻤـﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑـﻠﺪﻫﺎ اﻷﺻـﻠﻲ أو ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
اHﺼﺪر.

 ﺗــﻮﺟ ـﻴـﻪ أواﻣــﺮ إﻟﻰ ا Hـﺘــﺪﺧ ـﻠ ــ Wا Hـﻌ ـﻨ ـﻴــ Wﺑــﺎﻹﻋﻼمﺣـﻮل اﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﻨﺎﺟـﻤـﺔ ﻋﻦ اﻟﺴـﻠﻊ أو اﳋـﺪﻣﺎت اﻟـﺘﻲ œﻜﻦ
أن ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ أﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺎرا ﻟ ـ ـﺒ ـ ــﻌﺾ اﻷﺷ ـ ـﺨ ـ ــﺎص rو إﻋﻼﻣ ـ ــﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اHﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق اHﻼﺋﻤﺔr
 اﺗــﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑــﻴـﺮ اﻟﻼزﻣــﺔ rﺑـﺎﻟــﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻜﻞ ﺳـﻠـﻌـﺔأو ﺧـــﺪﻣــﺔ ﺗ ـﺸــﻜﻞ ﺧ ـﻄــﺮا ﻋــﻠﻰ ﺻ ـﺤــﺔ و أﻣﻦ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠ ـﻜــrW
ﻗـﺼــﺪ ﲡـــﻨﺐ وﺿــﻌــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻮق و إﻋــﺪاد اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ
اﻟـ ــﻀــ ــﺮورﻳـ ــﺔ اHـ ـ ــﺮاﻓــ ــﻘــ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ــﺴــ ــﻬــ ــﺮ ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﺣ ـ ـﺘـ ــﺮام ﻫـ ــﺬه
اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮr

 17ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1433ﻫـ
 9ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 28
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 -اﻟ ـﺴـﻬــﺮ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻨـﻈــﻴﻢ وﻣ ـﺘـﺎﺑ ـﻌـﺔ ﻛﻞ ﺳ ـﻠـﻌــﺔ ﺧـﻄ ـﻴـﺮة

اHـﺎدة  : 19ﺗ ـﻐـﻄﻲ ﺷ ـﺒـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳﻊ ﻛﻞ اﻟ ـﺴـﻠﻊ

ﻣــﻮﺿــﻮﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﻮق ﺑ ـﺴـﺤ ـﺒ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻔـﻌــﻠﻲ و اﻟـﻔــﻮري وﻛـﺬا

واﳋ ــﺪﻣــﺎت ‡ـ ـﻔ ـﻬــﻮم أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اHــﺮﺳــﻮم rاHـ ـﺴــﻮﻗ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ

إﺗـﻼﻓـ ـﻬـ ــﺎ وﻓـﻖ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط اHـﻼﺋـ ـﻤـ ــﺔ و إﻋـﻼم اHـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ــW

اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب اﻟـ ــﻮﻃ ـ ـﻨـﻲ واHـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎﺋﻲ

ﺑـﺎﻷﺧﻄـﺎر اﻟـﺘﻲ ﺗـﺸﻜـﻠـﻬـﺎ وإﻟﺰام اHـﻨـﺘـﺠ Wأو اHـﺴـﺘﻮردﻳﻦ
واHﻮزﻋ Wﺑﺎﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﺪى اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W
اHـﺎدة œ : 16ـﻜﻦ اﻹدارة اHـﻜـﻠــﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳــﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ
وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﻗ ـﺼــﺪ وﺿـﻊ اﻷﺣـﻜــﺎم ا Hـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اHﺎدة  15أﻋﻼه ﺣﻴﺰ اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬ rاﻟـﻠﺠـﻮء إﻟﻰ أي ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻘـﻨﻴﺔ
ﻣـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺈﻣﻜـﺎﻧـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﻴـﻴﻢ اﻷﺧـﻄﺎر اﻟـﺘﻲ
œﻜﻦ أن ﺗـﺸﻜﻠـﻬﺎ اﻟﺴـﻠﻌﺔ أو اﳋـﺪﻣﺔ اHﻮﺿﻮﻋـﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ و ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻣ ــﺮاﺣﻞ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮﺿﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اHـﺎدة  : 20ﺗـﺘـﻮﻟﻰ اﻹدارة اHﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻟـﻠـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔﺔ
ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ وﻣ ـﺼــﺎﳊ ـﻬــﺎ اﳋــﺎرﺟ ـﻴــﺔ
اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺘـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ‡ـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اHـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت
اﳋﻄﻴﺮة rﺑﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ.
اHـﺎدة œ : 21ــﻜﻦ أن ﺗـﺘـﻮاﺻﻞ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟـﺴـﺮﻳﻊ

اHـ ــﺎدة  : 17ﻳ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟــﻐﺶ ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﻟـﻺﻧـﺬار اﻟ ـﺴــﺮﻳﻊ rﻣـﻜ ـﻠ ـﻔـﺔ
‡ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ اHـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ــﻜﻞ أﺧـ ـﻄــﺎرا ﻋ ــﻠﻰ ﺻـ ـﺤــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬﻢ.
اHﺎدة  : 18ﺗﺘﻜﻮن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺬار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ¤ﺜﻠﻲ :
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ و ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶrرﺋﻴﺴﺎr
 اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ واﳉ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ rﻋﻀﻮاrاﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢ rﻋﻀﻮاr اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔ rﻋﻀﻮا r اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا Hـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ـﻜـ ــﺎن و إﺻﻼحاHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت rﻋﻀﻮا r

ﺑ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺎت اﻹﻧــﺬار اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ أو اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ .ﻛ ـﻤــﺎ ﺗــﺮﺑﻂ ﻫــﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت وﺗﺘﺒﺎدل اHﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻊ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ
اHـﺴﺘـﻬﻠـﻜـ Wواﳉﻤـﻌﻴـﺎت اHﻬـﻨـﻴﺔ وﺟـﻤﻌـﻴـﺎت أرﺑﺎب اﻟـﻌﻤﻞ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼ.
اHـﺎدة  : 22ﺗـﺒــﺎﺷــﺮ ﺷـﺒ ـﻜــﺔ اﻹﻧـﺬار اﻟ ـﺴـﺮﻳـﻊ ﻛﻞ ﻋـﻤﻞ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ :
 ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺒـﺚ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮري وﺑ ـ ــﺪون اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻈ ـ ــﺎر ﻋ ـ ــﻠﻰاHﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ أواﳉﻬﻮي أو اﶈﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳋﻄﺮ
ا Hـﻌــ rWﻟ ــﻜﻞ ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻣﻦ ﺷ ــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗــﺆدي إﻟـﻰ اﻟ ـﺴــﺤﺐ
اﻟﻔﻮري ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻹﺿﺮار ﺑﺼﺤﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ أو أﻣﻨﻪr
 وﺿﻊ ا Hـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟـ ــﺘـﻲ ﲢـــ ــﻮزﻫ ــﺎ وا Hـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠــ ـ ـﻘ ــﺔﺑـ ــﺎﻷﺧ ــﻄــ ــﺎر اﻟـ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸ ـ ـﻜ ــﻠـــ ـﻬـ ــﺎ اHـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟــ ــﺎت ﻋـ ـﻠـﻰ ﺻـ ـﺤ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wوأﻣﻨﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اHﺴﺘﻬﻠﻜ.W

 اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﻔﻼﺣ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺮﻳ ـﻔ ـﻴــﺔrﻋﻀﻮا r
 اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي واHـ ــﻮارداﻟﺼﻴﺪﻳﺔ rﻋﻀﻮا r
 اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺼﻨـﺎﻋـﺔ واHﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺼـﻐـﻴﺮةواHﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر rﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻬ ـﻴـﺌــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﺮاﻧ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻀﻮاr اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺴـﻴـﺎﺣﺔ واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳﺔrﻋﻀﻮاr
 اﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺮﻳــﺪ وﺗـﻜ ـﻨــﻮﻟـﻮﺟ ـﻴـﺎت اﻹﻋﻼمواﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮاr
 -اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل rﻋﻀﻮا.

ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ وﻋـ ـﻤـﻞ ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ اﻹﻧــﺬار
اﻟ ـﺴــﺮﻳـﻊ ﺑ ـﻘـﺮار ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜـﻠـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳـﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اHـﺎدة  : 23ﺗ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا Hـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻪ rﻻ ﺳﻴـﻤﺎ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ 03-09
اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2009وا Hـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋـﻼه rﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣـ ـ ـﺨ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اHﺮﺳﻮم.
ا Hـ ــﺎدة  : 24ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّœﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم 1433
اHﻮاﻓﻖ  6ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2012
أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 63

6

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗــﺮار وزاري ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﻣــﺆرخ ﻓﻲ  7ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم 1438
ا ﻮاﻓﻖ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳـﻨﺔ  2017ﻳﺤﺪد ﺗـﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﻣـﻦ
و/أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.
اﳋﺎﺻﺔ ا ﻄﺒـﻘﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋـﺎت اﳊـﻼﻗﺔ و أو
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ووزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
 ـﻘـﺘــﻀﻰ ا ـﺮﺳــﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  180-17ا ـﺆرخﻓﻲ  28ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1438ا ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ 2017
وا ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ا ﺘﻤﻢ
 و ـﻘـﺘـﻀﻰ ا ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90ا ـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410ا ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
وا ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ ا ﻌﺪل وا ﺘﻤﻢ
 و ـﻘـﺘـﻀﻰ ا ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  05-91ا ـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1411ا ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1991
وا ـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ
اﻟﺼﺤﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
 و ـﻘـﺘـﻀﻰ ا ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  37-97ا ـﺆرخﻓﻲ  5رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1417ا ﻮاﻓﻖ  14ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  1997اﻟﺬي
ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺻـ ـ ـﻨـ ــﺎﻋـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـ ـﻤـ ــﻴﻞ
واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻒ اﻟـﺒـﺪﻧﻲ وﺗـﻮﺿـﻴﺒـﻬـﺎ واﺳـﺘـﻴـﺮادﻫﺎ وﺗـﺴـﻮﻳـﻘـﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا ﻌﺪل وا ﺘﻤﻢ
 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  142-97ا ﺆرخ

ﻓﻲ  23ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1417ا ــﻮاﻓﻖ  30أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ 1997

اﻟــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋــﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮف ا ﻌﺪل وا ﺘﻤﻢ

 9ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1439ﻫـ
 29أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2017م

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  285-01ا ﺆرخ

ﻓﻲ  6رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1422ا ـ ــﻮاﻓﻖ  24ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2001
اﻟــﺬي ﻳـﺤــﺪد اﻷﻣـﺎﻛـﻦ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ

اﻟﺘﺒﻎ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا ا ﻨﻊ

ــﻨﻊ ﻓ ـﻴـﻬــﺎ ﺗ ـﻌـﺎﻃﻲ

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02ا ﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423ا ــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  379-11ا ﺆرخ

ﻓﻲ  25ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم  1432ا ﻮاﻓﻖ  21ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح

ا ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12ا ﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433ا ــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2012وا ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻘــ ــﻮاﻋـ ـ ــﺪ ا ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠـ ــﺎل أﻣﻦ
ا ﻨﺘــﻮﺟﺎت ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا ﺎدة  5ﻣﻨﻪ

 -و ـﻘﺘـﻀﻰ ا ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13ا ﺆرخ

ﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1435ا ﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ا ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم ا ﺴﺘﻬﻠﻚ

 -و ـﻘـﺘـﻀﻰ ا ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  05-16ا ـﺆرخ

ﻓﻲ  29رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1437ا ﻮاﻓﻖ  10ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2016

اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت وزﻳ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤـ ــﺮاﻧ ـ ـﻴ ــﺔ

واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ا ـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم ا ـﺎدة  5ﻣﻦ ا ـﺮﺳـﻮم

اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  203-12ا ﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧـﻴﺔ ﻋﺎم

 1433ا ــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  2012وا ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه ﻳ ـﻬــﺪف

ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار إﻟـﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﻌ ـﻠـﻴـﻤــﺎت اﻷﻣﻦ اﳋـﺎﺻـﺔ ا ـﻄـﺒـﻘـﺔ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﳊﻼﻗﺔ و /أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.

 9ﺻﻔﺮ ﻋﺎم 1439ﻫـ
 29أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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ا ـﺎدة  : 2ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻗــﺎﻋـﺎت

اﳊﻼﻗﺔ و/أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ ا ﻤﺎﺛﻠﺔ.

ا ـﺎدة  : 3ﻻ ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار ﻋـﻠﻰ ﻋـﻤ ـﻠـﻴـﺎت

اﻟـﻌﻼج واﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ وﺷـﺒﻪ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ واﳉـﺮاﺣـﻴـﺔ ذات

اﻷﻏـﺮاض اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴ ـﻠـﻴـﺔ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧـﺘـﺼـﺎص اﻟـﻄﺐ
اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ واﳉﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
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ا ـﺎدة  : 6ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺸﻜـﻴﻞ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﻠﻲ ﻋﻤﻼ

ﺳـﻄﺤﻴﺎ ﺧـﺎرﺟﻴﺎ ﻳﺠـﺮي ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮة اﻟـﻮﺟﻪ وﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن

ﻟـ ـﻐ ــﺮض ﲡـ ـﻤـ ـﻴـ ـﻠـﻲ ورﻓ ــﺎﻫﻲ ﻓـ ــﻘﻂ وﻟ ــﻴﺲ ﻟ ـ ـﻐ ــﺎﻳ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ

وﻋﻼﺟﻴﺔ.

ـﻜﻦ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻫــﺬا اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻳــﺪوﻳـﺎ أو ﻳ ـﺴــﻬﻞ ﺑـﺠ ـﻬـﺎز

ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺠﻤﻴﻞ.

ا ﺎدة  : 4ﻳــﻘـﺼـﺪ ﻓــﻲ ﻣـﻔﻬــﻮم أﺣﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘــﺮار

ا ـﺎدة  : 7ﻳـﺴـﻤﺢ ﻓـﻲ ﻣـﺠﺎل إزاﻟـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳉـﻠﺪ

ﻗـﺎﻋﺔ اﳊﻼﻗﺔ  :ﻛﻞ ﻣﺆﺳـﺴﺔ ﻳـﻘﻮم ﻧـﺸـﺎﻃﻬـﺎ اﻟﺮﺋـﻴﺴﻲ

وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﻤﻊ واﳋﻴﻂ ﻣﺮة واﺣﺪة.

ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺪ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا ﻠﻘﻂ واﳋﻴﻂ واﻟﺸﻤﻊ.
ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﺸـﻌـﺮ ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﺗـﺴـﺮﻳـﺤﺔ

وﺗﺼـﻔﻴـﻒ اﻟﺸـﻌﺮ وﺣﻼﻗـﺔ اﻟﻠـﺤـﻴﺔ واﻟـﺸﻮارب واﺳـﺘﻌـﻤﺎل

ا ـﻮاد اﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎﺋـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺼـﻔـﻴﻒ وﻟـﺘـﻔـﺮﻳـﺰ وﻟـﺘـﻠـﻮﻳﻦ اﻟـﺸـﻌـﺮ

وﺣﻴﺚ

ـﻜﻦ أن ﺗﻤـﺎرس ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓـﺔ اﻟﻨـﺸﺎﻃﺎت

ا ـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑـ ـﺨــﺪﻣــﺎت اﳊـﻼق ﻛ ـﺨ ــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓ ــﺔ واﳉ ـﻤــﺎل

اﳉ ـﺴــﺪي ) ﻣ ـﻄ ـﺮّف اﻷﻇــﺎﻓــﺮ وﻣ ـﻄ ـﺒّﺐ اﻷﻗــﺪام واﻟ ـﺘ ـﺸ ـﻜــﻴﻞ

اﻟـﺘ ـﺠـﻤ ـﻴـﻠﻲ واﻟـ ـﻤـﺎﻛ ـﻴـﺎج (...ﻣــﺎﻋـﺪا

اﻟﺒﺸﺮة ﺑﺎﻹﺑﺮ.

ــﺎرﺳـﺔ ﻋ ـﻤـﻠـﻴــﺔ ﺻـﺒﻎ

ﻗـﺎﻋـﺔ اﻟـﺘﺠـﻤـﻴﻞ أو ﻗـﺎﻋـﺔ اﳉـﻤﺎل  :ﻛﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﻳـﻘﻮم

ﻧـﺸــﺎﻃـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋـﻴــﺴﻲ ﻋـﻠﻰ ﺗ ـﻘـﺪ

ﻋـﻨــﺎﻳـﺔ ﲡـﻤ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﻨـﺴـﺎء

واﻟـﺮﺟــﺎل ﻛ ـﻤـﻄ ـﺮّف اﻷﻇــﺎﻓـﺮ وﻣ ـﻄ ـﺒّﺐ اﻷﻗــﺪام واﻟـﺘ ـﺸ ـﻜـﻴﻞ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻲ ﻣﺎﻋﺪا

ﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺒﻎ اﻟﺒﺸﺮة ﺑﺎﻹﺑﺮ.

اﻷﻣــﺎﻛـﻦ ا ـﻤ ــﺎﺛ ـﻠــﺔ  :ﻛﻞ اﻷﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟ ــﺘﻲ

ــﺎرس ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ

ﻧ ـﺸــﺎط اﳊﻼﻗـﺔ و/أو اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ ﻛــﺎﻟ ـﻔ ـﻨــﺎدق ودور اﻟ ـﻌ ـﺠــﺰة
واﳊﻤﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ا ـﺎدة  : 5ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﺸـﺎﻃﻬﻢ ﻳـﻠـﺘـﺰم

ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﺑ
ﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ــﺰم ﻛﻞ ﻋ ـ ــﺎﻣـﻞ

اﻷﺷﺨﺎص.

ـ ــﺎرس ﻓﻲ ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﳊـﻼﻗـ ــﺔ و/أو

اﻟـﺘﺠﻤﻴﻞ إذا ﺗـﻌﺮض ﻟـﻤـﺮض ﻣﻌﺪ ﺑﺎﻟـﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻠﻪ

إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﻔـﺎء اﻟﻜﻠﻲ ﳋﻄﺮ اﻟﻌﺪوى إﻻّ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪ

ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﺪوى.

ا ـﺎدة  : 9ﻳـﻠـﺰم اﻟـﻌـﻤــﺎل ا ـﻤـﺎرﺳـﻮن ﻓﻲ ﻗـﺎﻋـﺔ اﳊﻼﻗـﺔ

و/أو اﻟﺘﺠﻤﻴــﻞ

ــﺮاﻋــﺎة اﻟﻨـﻈﺎﻓــﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺒـﺎس واﳉﺴــﺪ

ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻷﻳﺪي واﻷﻇﺎﻓﺮ.

ا ــﺎدة  : 10ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻄ ــﺒﻖ ا ـ ـﻬـ ـﻨـ ـﻴــﻮن ا ـ ـﻤ ــﺎرﺳــﻮن

ﻣ ـﻬ ـﻨــﺔ اﳊﻼﻗــﺔ و/أو اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ ﺗــﺪاﺑ ـﻴــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻘــﻴﻢ اﳋــﺎﺻــﺔ

ﺑﺎﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺸـﻚ ﻓﻲ وﺟـﻮد ﻣـﺮض اﻟـﺸـﻌـﺮ أو اﻟـﺒـﺸﺮة

ﺘـﻬـﻨـﻮ اﻟﻌـﻨـﺎﻳﺔ

ـ ــﺎرﺳـ ــﻮا أي ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎ ـ ـﻤـ ــﺎرﺳـ ــﺔ

ا ﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه أن ﻳﻌﻘّﻤﻮا

اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﺼـﻴﺪﻻﻧﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒـﻴﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻛﻤﺪﻟﻚ-
ﺻﺤﺔ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ أو ﻛﻤﻤﺮض أو ﺻﻴﺪﻟﻲ

 -أن ﻻ ﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﻮا وﻻ ﻳـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﻮا وﻻ ﻳـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻮﻣـ ـ ــﻮا

ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ ﻌﻨﻰ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ
 -أن ﻻ

اﳊـﻼﻗ ــﺔ و/أو اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ـﻴـﻞ اﺗ ـ ـﺨ ــﺎذ ﻛـﻞ اﻟـ ـﺘـ ــﺪاﺑ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟـﻼزﻣ ــﺔ

أو اﻷﻇ ــﺎﻓ ــﺮ ﻟــﺪى اﻟ ــﺰﺑ ــﻮن ﻓ ــﺈﻧّﻪ ﻳ ــﺠﺐ اﺗـ ـﺨ ــﺎذ اﻟـ ـﺘ ــﺪاﺑـ ـﻴــﺮ

اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ أو اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ :
 -أن ﻻ

ا ــﺎدة  : 8ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﺎل ا ـ ـﻤــﺎرﺳ ـ

ﻓـﻲ ﻗــﺎﻋــﺔ

ـ ــﺎرﺳـ ــﻮا أي ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ إﻻّ ﻟـ ـﻐـ ــﺮض ﲡـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﻠﻲ

وﺻـ ـﻴــﺎﻧــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﺸــﺮة وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺑ ــﺎرز ﻣﻦ اﻟ ـﺒ ـﺸ ــﺮة وﺣــﺎﻣ ـﻴ ـﻬــﺎ

)ﻛﺎﻟﺸﻌﺮ واﻷﻇﺎﻓﺮ(

 أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوزوا ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺒﺸﺮة أن ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا إﻻّ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ أن ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أي ﻣﻨﺘﻮج ﻃﺒﻲ -أن ﻻ ﻳـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪﻣـ ــﻮا ﻣـ ـﺼ ـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺎت ذات ﻃـ ــﺎﺑﻊ أو

ﻣﺪﻟﻮل ﻃﺒﻲ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ

 -أن ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺼﻨﻊ ا ﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.

اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﻢ اﻷدوات وا ﻼﺑﺲ اﻟﺘﻲ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا ﻬﻨﻴ

اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.

أﻳﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻄﻬﺮ.

ا ـ ـ ــﺎدة  : 11ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن ﻗ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺔ اﳊﻼﻗ ـ ـ ــﺔ و/أو

اﻟﺘﺠﻤﻴـﻞ ذات ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻛـﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴـﺐ ﻃﺒﻴـﻌـﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

وﺗ ــﺘـــ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻓ ـ ـﻴ ــﻬــ ــﺎ اﻟـ ــﺸـــ ــﺮوط اﻟ ــﺼـ ـ ـﺤـ ــﻴــ ــﺔ واﻟ ــﺘــ ـ ـﻬـ ــﻮﻳـ ــﺔ

واﻹﺿـــ ــﺎءة ﺑ ـ ـﺸـ ــﻜــﻞ ﻛـــ ــﺎف وﺑـ ــﺼــ ــﻔــ ــﺔ ﻋــ ــﺎﻣــ ــﺔ ﻳـ ــﺠﺐ أن

ﺗ ـﺴـﺘــ ـﺠ ـﻴـﺐ ــﺘ ـﻄ ـﻠــﺒــــﺎت اﻟــﻨـ ـﻈــﺎﻓــــﺔ واﻷﻣــﻦ ا ــﺘـ ـﻌــﻠـــﻘــﺔ

ﺑــﺄﻣــــﺎﻛـﻦ اﻟـﻌــﻤــﻞ وﻫـــﺬا ﻃـﺒــﻘـــﺎ ﻟ ـﻠـﺘـﺸــﺮﻳـﻊ واﻟـﺘـﻨــﻈـﻴـﻢ

ا ﻌـﻤـﻮل ﺑﻬﻤـﺎ.

ﻛـ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن أﺟـ ـﻬــﺰة اﻟـ ـﺘ ـﻬ ــﻮﻳ ــﺔ أو ﺗ ـﻜـ ـﻴــﻴﻒ

اﻟﻬﻮاء ﻗﺎدرة ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﺨﺎر
واﻟﺮواﺋﺢ.

ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜــﻮن ﻟ ـﻠ ـﻤـﺤـﻞ ﺟ ـﻬــﺎز ﻟ ـﺘــﻮﻓ ـﻴــﺮ ا ـﻴـﺎه

اﻟﺴﺎﺧـﻨﺔ واﻟـﺒﺎردة وﻣﺠـﻬﺰ ﺑـﺎ ﺮاﻓﻖ اﻟﺼـﺤﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

 9ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1439ﻫـ
 29أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ا ــﺎدة  : 12ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن اﶈﻞ اﺨﻤﻟ ــﺼﺺ ـ ـﻤــﺎرﺳــﺔ

اﳋــﺪﻣــﺎت ا ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﻘــﺎﻋــﺔ اﳊﻼﻗـﺔ و/أو اﻟ ـﺘـﺠ ـﻤــﻴﻞ ﻣ ـﻬ ـﻴـﺄ
ﺑﺼﻔـﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺎﻟﺘﻤـﻴﻴﺰ ﺑـ

ا ﻨﺎﻃﻖ اﺨﻤﻟـﺼﺼﺔ ﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل

ﺷﺎﻣﺒﻮا وﻣﻨـﺘﺠﺎت أﺧﺮى وﺗﻠﻚ اﺨﻤﻟـﺼﺼﺔ ﳋﺪﻣﺎت اﳊﻼﻗﺔ
وﻛﺬا ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ.

ا ـ ـ ــﺎدة  : 13ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮن اﶈـﻞ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎول

اﻷﺷﺨﺎص ا ﻌﻮﻗ

ﺣﺮﻛﻴﺎ.

ا ـ ـ ــﺎدة  : 14ﻳ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﲡـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺰ ﻗـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﺔ اﳊـﻼﻗـ ـ ــﺔ و /أو

اﻟ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤ ــﻴﻞ ﺑ ــﺎﻟ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد ا ـﻬ ــﻨﻲ اﻟـﻼزم ـﻤ ــﺎرﺳ ــﺔ ﻛﻞ ﻧـ ـﺸــﺎط

وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻫـﺬا اﻟﻌـﺘـﺎد ﺳﻬﻞ اﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻒ وأن ﻳـﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻧﻈﻴﻔﺎ.

وﻳـﺠــﺐ أن ﻳـﻜــﻮن ﺳـﻄـﺢ ﻃــﺎوﻻت اﻟـﻌــﻤﻞ ﻣﻦ ﻣـﺎدة

ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻨﻔﺎذ ا ﻮاد ا ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

ﺗ ــﻮﺿـﻊ ﺑ ـﻘ ــﺎﻳ ــﺎ اﻟـ ـﻘ ــﻄﻦ واﻟـ ـﻘـ ـﻤــﺎﻣ ــﺔ....إﻟﺦ ﻓ ــﻮرا ﻓﻲ

ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻐﻠﻖ ﺗﻮﺿﻊ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻋﺔ.

ا ــﺎدة  : 15ﻳ ــﺠﺐ ﺻـ ـﻴ ــﺎﻧــﺔ ا ـ ـﻌــﺪات ا ـ ـﺴـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤـ ـﻠــﺔ ﻣﻦ

ﻃ ــﺮف اﳊـﻼّق و ــﺎرﺳـﻲ ﻋـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﻴﻞ وﻣـ ــﻄــ ـﺮّف
اﻷﻇـﺎﻓﺮ وﻣـﻄـﺒـّﺐ اﻷﻗــﺪام وﻛــﻞ اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟﻌــﺎﻣﻠ

أﻣـــﺎﻛﻦ

ــﺎرﺳـﺔ اﳊــﺮﻓــﺔ ﺑ ـﺤـﻴـﺚ ﻻ

ﻓﻲ

ـﻜـﻦ ﻓﻲ أي ﺣـﺎل أن

ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض ا ﻌﺪﻳﺔ.

ﺑـ ـﻌــﺪ اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل أي أداة ﻳ ــﺘﻢ ﺗـ ـﻄ ـﻬـ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄــﺮق

ا ﻼﺋﻤﺔ.

ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﻔﺮات اﳊﻼﻗﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻳـ ــﺠﺐ ﺗـ ـ ـﺒـ ــﺪﻳﻞ ا ـ ـ ـﻨـ ــﺎﺷﻒ وا ـ ــﺂزر وﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ـﻬـ ــﺎ أو

ﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ

ﻮاد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ زﺑﻮن.

ا ـ ــﺎدة  : 16ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﳊﻼﻗ ـ ــﺔ و /أو

اﻟـﺘ ـﺠـﻤـﻴﻞ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺠـﻤـﻮﻋـﺘ ـ

ﺣﻼق و /أو

ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷدوات ﻟـﻜﻞ

ــﺎرﺳﻲ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴـﻞ ﺑـ ـﺤـ ـﻴـﺚ

ﺗﻄﻬﻴﺮ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺣ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺧﺮى.

ــﻜﻦ

ا ـ ــﺎدة  : 17ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ ﻗ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ اﳊﻼﻗ ـ ــﺔ و /أو

اﻟﺘﺠـﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋـﻠﺒﺔ ﺻـﻴﺪﻻﻧﻴـﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣﻮاد ﻟﻠﺘـﻌﻘﻴﻢ
وا ﻮاد ا ﻮﻗﻔﺔ ﻟﻠﻨﺰﻳﻒ.

ا ـﺎدة  : 18ﻻ ﻳ ـﺴـﻤﺢ ﺑـﺎﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ا ـﻮاد اﻟــﺘﻲ ﲢـﺘـﻮي

ﻋ ــﻠﻰ ﺣ ــﻤﺾ ﺗـ ـﻴــﻮﻏـ ـﻠ ـﻴـ ـﻜ ـﻠ ــﻮﻟ ـﻴـﻚ وأﻣﻼﺣﻪ أو أﺳـ ـﺘــﺮﺗﻪ ذات
ﺗﺮﻛـﻴـﺰ ﺑ

ﻃﺮف ﺣﻼﻗ

 % 8و  % 11ﻣﻦ ﺣﻤـﺾ ﺗﻴـﻮﻏـﻠـﻴـﻜـﻮﻟﻴﻚ إﻻّ ﻣﻦ
ﻣﺆﻫﻠـ

ﻟﺘﻤﻮﻳﺞ اﻟﺸﻌﺮ.

ﻟﺘﺠﻌﻴﺪ أو إزاﻟـﺔ ﲡﻌﻴﺪ اﻟﺸﻌﺮ أو

ا ــﺎدة  : 19ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن اﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ا ـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت

وا ــﺬﻳـﺒـﺎت اﻟ ـﻄـﺎﺋـﺮة اﻟ ـﻘـﺎﺑـﻠــﺔ ﻟﻼﺷـﺘـﻌــﺎل أو اﻟـﺴـﺎﻣّــﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ

ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

ا ـ ـ ــﺎدة  : 20ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻦ ﻋﻦ ﻧـ ـ ـ ــﻮع اﳋـ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت

واﻷﺳ ـﻌــﺎر اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﻗـﺎﻋــﺎت اﳊـﻼﻗـﺔ و /أو اﻟ ـﺘ ـﺠ ـﻤــﻴﻞ

ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻇﺎﻫﺮ

ﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮن اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ.

ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ــﺠﺐ أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أﻳـ ــﺎم وﺳـ ــﺎﻋ ــﺎت ﻓـ ــﺘﺢ

وﻏﻠﻖ اﶈﻞ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ إن أﻣﻜﻦ.

ا ــﺎدة  : 21ﻛﻞ إﺧـﻼل ﺑ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ

ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ا ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ا ــﺎدة  : 22ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ

اﻟ ـﺘـﺠ ـﻤـﻴﻞ أن

ــﺎرﺳﻲ ﻣـ ـﻬـ ـﻨــﺔ اﳊـﻼﻗــﺔ و/أو

ـﺘـﺜ ـﻠـﻮا ﻷﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﺧـﻼل ﺳـﺘـﺔ )(6

أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.

ا ﺎدة  : 23ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴﺔ

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴﺔ.

ﺣــ ـ ـ ــﺮر ﺑـ ـ ــﺎﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  7ذي اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻌــــ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ــﺎم 1438
ا ــﻮاﻓﻖ  31ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2017
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﺳﺎﺳﻲ

ﺣﺴﻦ ﻣﺮﻣﻮري

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻣﺨﺘﺎر ﺣﺴﺒﻼوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  99 - 17ﻣﺆرخ ﻓﻲ  29ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ
 s2017ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد
s
ﻋـ ــﺎم  1438اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ
ﺧ ـﺼــﺎﺋﺺ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة وﻛـﺬا ﺷــﺮوط وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت ﻋــﺮﺿ ـﻬـﺎ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
ــــــــــــــــــــ
إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولs
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةs وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر sﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  4-99و143)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪs
 و„ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ sاHﻌﺪلs
 و„ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  04-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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 -و„ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  118-05اHـﺆرخ

ﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs

 -و„ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرخ

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  172-15اHﺆرخ

ﻓﻲ  8رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  25ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2015

اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل

اﳋﺼﺎﺋﺺ اHﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ sاHﻌﺪلs

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  04-91اHـﺆرخ

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اHـ ــﺎدﺗ ــ 10 Xو 11ﻣﻦ
ا Hـ ــﺎد

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  19ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1991

 25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺬﻛﻮر أﻋـﻼه sﻳﺤـﺪد ﻫﺬا اHـﺮﺳﻮم

و„ﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اHﻮادs

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

وا Hـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـﻠـﻖ ﺑـ ـ ـ ــﺎHـ ـ ـ ــﻮاد اHـ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺪة ﻟ ـ ـ ـ ـﻜـﻲ ﺗـﻼﻣـﺲ اﻷﻏـ ـ ـ ــﺬﻳـ ـ ـ ــﺔ

ﺧ ـ ـﺼـ ــﺎﺋـﺺ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة وﻛـ ــﺬا ﺷـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻋـ ــﺮﺿ ـ ـﻬـ ــﺎ

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  53-91اHـﺆرخ

ـﺎدّةة  : 2ﻳـﺨـﺼﺺ اﻻﺳﻢ "ﻗـﻬـﻮة" ﻣﻊ وﺻﻒ أو ﺑـﺪون
اHـﺎد

ﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  23ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1991

واHـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺸـﺮوط اﻟﺼـﺤﻴـﺔ اHـﻄﻠـﻮﺑﺔ ﻋـﻨـﺪ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ ﻋﺮض

اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكs

 -و„ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  30-92اHـﺆرخ

وﺻﻒ وﻛـﺬا ﻛﻞ ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﲢـﺘﻮي إﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ ﻋـﺒـﺎرة " ﻗـﻬﻮة"s

وإﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺸـﺘـﻖ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﺒـﺎرة sوإﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ اﺳﻢ ﺳﻼﻟـﺔ ﻓﻲ

ﻣﻔـﻬﻮم اHﺎدة  3أدﻧﺎه أو ﻧﻮع ﻫـﺬه اﻟﺴﻼﻻت sﻟﻠـﻤﻮاد اﶈﺪدة
ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم.

ﻓﻲ  15رﺟﺐ ﻋ ـ ــﺎم  1412ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  20ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1992
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ أﻧﻮاع اﻟ ªوﻋﺮﺿﻬﺎ sاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢs

 -و„ ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا Hـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 319-04

اHـﺆرخ ﻓﻲ  22ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم  1425اHـﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘـﻮﺑــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ

 2004اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣـﺒـﺎد« إﻋـﺪاد ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎs

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  320-04اHﺆرخ

ﻓﻲ  22ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  7أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2004
وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﻔـﺎﻓ ـﻴـﺔ ﺗـﺪاﺑ ـﻴـﺮ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ واﻟـﺼ ـﺤـﺔ اﻟـﻨ ـﺒـﺎﺗـﻴـﺔ

واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرةs

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتs

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  214-12اHﺆرخ

ﻓﻲ  23ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  15ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

اHﺎدّةة  : 3ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴـﻤﻴﺔ "ﻗﻬـﻮة ﺧﻀﺮاء" أو " ﻗﻬﻮة
اHﺎد

ﺧـ ــﺎم" ﳊ ـ ـﺒـ ــﻮب أو ﻓـ ــﻮﻻت ﻧـ ــﺎﲡ ــﺔ ﻋـﻦ ﺛ ـ ـﻤـ ــﺎر ﻧـ ـﺒـ ــﺎﺗـ ــﺎت ﻣﻦ

اﻟﺴﻼﻻت اHﺰروﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻓﻲ.

ﺗ ـ ـﺘـ ـﻜـ ــﻮن اﻟـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة اﳋـ ـﻀـ ــﺮاء ﻣﻦ ﻓـ ــﻮﻻت ذات ﺳﻼﻟ ــﺔ

ﻧ ـﺒــﺎﺗ ـﻴــﺔ واﺣــﺪة sوﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﺳ ـﻠـ ـﻴ ـﻤــﺔ اﻟ ـﻨــﻮع وﻏ ـﻴــﺮ

ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ.

ﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن اﻟ ـﻔــﻮﻻت ﻣ ـﺠــﺮدة ﻣﻦ ﻗ ـﺸــﻮرﻫـﺎ وأﻻّ

ﻳـﻨـﻘﺼـﻬـﺎ أي ﻋـﻨـﺼـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻨﺎﺻـﺮ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﻜـﻮن ﻣـﻨـﻬﺎ وأﻻّ

ﻳﻠﺤﻘﻬـﺎ أي ﺗﻌﻜﺮ أو ﺗﻠﻮث sوﻻ ﺳﻴـﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺴﺎد أو
اﻟـﻌـﻔـﻮﻧـﺔ sوأﻻّ ﺗـﻨـﺒـﻌﺚ ﻣـﻨـﻬـﺎ أﻳـﺔ راﺋـﺤـﺔ ﻛـﺮﻳـﻬـﺔ أو ﻏـﺮﻳـﺒـﺔ

ﻋﻦ اﻟﻘﻬﻮة.

ﲢ ــﺪد ﻧـ ــﺴﺐ اﻟـ ــﻮزن ا Hـ ـﻘ ـ ـﺒ ــﻮﻟـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ــﺔ

واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻳ ــﺠــﺐ أن ﺗ ــﻜـــــﻮن ﻧـ ـﺴــﺒـــ ــﺔ اHـــ ــﺎء أو اﻟــﺮﻃ ــﻮﺑـــــﺔ

أﻗـــﻞ ﻣﻦ s% 12,5...........................

 2012اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل اHـﻀـﺎﻓـﺎت

 -ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اHﻮاد اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ .% 0,5.....

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸﺮيs

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚs

 -و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  366-14اHﺆرخ

ﻓﻲ  22ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  15دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2014
اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـﺸ ــﺮوط واﻟ ـﻜـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اHـ ـﻄ ـﺒـ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠــﺎل

اHﻠﻮﺛﺎت اHﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔs

اHﺎد
اHﺎدةّة  : 4ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴـﻤﻴﺔ "ﻗﻬﻮة" دون وﺻﻒ ﻟﻠﻤﺎدة

اﻟـﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﲢـﻤﻴﺺ اﻟﻘﻬـﻮة اﳋﻀﺮاء ﻛـﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ

اHـ ــﺎدة  3أﻋﻼه sوﻳ ـ ــﺠﺐ أﻻّ ﻳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـﺐ ﲢ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـﺺ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻬـ ــﻮة

اﳋﻀﺮاء ﻓﻲ إﻧﻘﺎص أي ﻋـﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻨـﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن
ﻣﻨﻬﺎ.

اHﺎدّةة  : 5ﲢﻤﺺ اﻟﻘـﻬﻮة اﳋﻀﺮاء ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة
اHﺎد

ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا Hـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم وﺟــﻮدهs
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اHﻘﺎﻳﻴﺲ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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اHﺎدّةة  : 6ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺒـﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﻬـﻮة اﶈﻤﺼﺔ أﻳﺔ
اHﺎد

اﻟﻘـﻬــﻮة اﳋـﻀــﺮاء ﻣـﻨــﺰوﻋــﺔ اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــ Xاﶈﻤّـﺼﺔ sﺣﻴـﺚ

راﺋـﺤـﺔ ﻛـﺮﻳـﻬـﺔ وأﻻّ ﻳـﻜـﻮن ﻟـﻬـﺎ ﻣـﺬاق ﺳﻲء .وﲢـﺪد اﻟـﻨـﺴﺐ

ﻻ ﲢـ ـﺘ ــﻮي ﻧـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﻴ ــ Xﻋ ــﺪ• ا Hــﺎء أﻛـ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ % 0,1

اﻟـ ـﻘـ ـﺼ ــﻮى ﻟـ ـﻠـ ــﻮزن اHـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮح ﺑـ ـﻬـ ــﺎ ﻣﻦ اﳊـ ـﺠ ــﺎرة أو ا Hــﻮاد

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﳉﺎف.

اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻷﺧﺮى sوﻣﻦ اﻟﺮﻣﺎد واHﺎء sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻧﺴﺒﺔ اﳊﺠﺎرة أو اHﻮاد اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻬﻮةs% 1... -ﻧﺴﺒﺔ اHﺎء أو اﻟﺮﻃﻮﺑﺔs% 5..............................

ـﺎدّةة  : 11ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗـﺆدي ﻋﻤـﻠـﻴـﺔ ﻧـﺰع اﻟـﻜـﺎﻓـﻴ Xإﻟﻰ
اHـﺎد
ﺣﺮﻣﺎن اHﻨﺘﻮج ﻣﻦ أي ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ـﻜـﻦ أن ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟـﻘـﻬـﻮة اHـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻘـﻬـﻮة
ﻣ ـﻨــﺰوﻋـﺔ اﻟ ـﻜـﺎﻓ ـﻴـ H Xـﻌـﺎﳉــﺔ ﺑـﻘ ـﺼـﺪ ﻧــﺰع ﻋـﻨــﺎﺻـﺮ اﻟ ـﻄـﺒ ـﻘـﺔ

 -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻣﺎد.% 6 ..........................................

اﻟ ـﺴـﻄ ـﺤ ـﻴــﺔ اﻟﻼﻣ ـﻌـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺤـﺒــﻮب .وﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺘـﻀــﻤﻦ وﺳﻢ

إﻻّ أﻧـﻪ sﻻ ﺗ ـﻄـ ـﺒـﻖ ﻧ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ــﺮﻃ ــﻮﺑ ــﺔ أو ا Hــﺎء sاﶈــﺪدة

اHـ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﺧ ـﻀـ ـﻌـﺖ ﻟـ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﻌـﻼج sﺑـ ـﻴــﺎﻧ ــﺎ ﻳ ــﻮﺿﺢ

أﻋﻼه sﻋـﻠﻰ اﻟﻘـﻬﻮة اHـﻮﺿّـﺒﺔ sﺑـﺸﺮط أن ﺗـﻜﻮن ﻛـﻤﻴـﺔ اHﻮاد
اﳉ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ اHـ ــﻮﺿّـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ sﻋ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ % 95 sﻣـﻦ اﻟ ــﻮزن
اﻟﺼﺎﻓﻲ اHﺒ.X
ـﺎدّةة  : 7ﺗـ ـﺨ ـ ـﺼـﺺ ﺗـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ " ﻗ ـ ـﻬ ــﻮة ﻣ ـ ـﻄ ـ ـﺤـ ــﻮﻧ ــﺔ"
اHـ ــﺎد
ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘــﻮج اﳊــﺎﺻﻞ ﻣﻦ ﻃــﺤﻦ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة اﶈ ـﻤّ ـﺼــﺔ sﻛ ـﻤــﺎ ﻫﻲ
ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  4أﻋﻼه.
ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗ ـﻨـﺒــﻌﺚ ﻣﻦ اﻟـﻘ ـﻬـﻮة اHـﻄ ـﺤـﻮﻧـﺔ أﻳــﺔ راﺋـﺤـﺔ
ﻛـﺮﻳﻬـﺔ وأﻻّ ﻳﻜـﻮن ﻟـﻬﺎ ﻣـﺬاق ﺳﻲء .وﺗﻜـﻮن ﻧـﺴﺐ اﻟﺮﻃـﻮﺑﺔ
أو اHـﺎء واﻟـﺮﻣـﺎد ﻓﻲ اﻟـﻘـﻬـﻮة اHـﻄـﺤـﻮﻧـﺔ ﻫﻲ ﻧـﻔﺲ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ
اﶈﺪدة ﻟﻠﻘﻬﻮة اﶈﻤﺼﺔ.
إﻻ أﻧـﻪ sﻻ ﺗـ ـﻄـ ــﺒﻖ ﻧـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ اHـ ــﺎء ا Hــﺬﻛ ــﻮرة أﻋـﻼه ﻋ ــﻠﻰ
اﻟـﻘـﻬـﻮة اHـﻄـﺤـﻮﻧـﺔ اHـﻮﺿّـﺒـﺔ ﺑـﺸـﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﻛـﻤـﻴـﺔ اHـﻮاد
اﳉ ـ ــﺎﻓـ ــﺔ اHـ ــﻮﺿّـ ـ ـﺒـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺸ ـ ــﻜﻞ sﻋ ـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ % 95 sﻣـﻦ اﻟ ــﻮزن
اﻟﺼﺎﻓﻲ اHﺒ.X
اHﺎدّةة  : 8ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗﺸـﺘـﻤﻞ اﻟﻘـﻬـﻮة اﶈﻤّـﺼـﺔ واﻟﻘـﻬﻮة
اHﺎد
اﳋﻀﺮاء ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻت اHﻌﻴﺒﺔ.
ﲢ ــﺪد اﳊــﺪود اﻟـ ـﻘـ ـﺼــﻮى ﻟـ ـﻌـ ـﻴــﻮب اﻟـ ـﻘـ ـﻬــﻮة اﶈـ ـﻤّـ ـﺼــﺔ
واﻟ ـﻘ ـﻬـﻮة اﳋ ـﻀــﺮاء وﻣ ـﻘـﻴــﺎس ﺣ ـﺴــﺎب ﻫـﺬه اﻟ ـﻌ ـﻴــﻮب وﻛـﺬا
ﺣﺠﻢ ﺣـﺒﺎت اﻟﻘـﻬﻮة sﺑﻘـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اHـﻜﻠﻔX
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 9ﺗــﺨـــ ــﺼﺺ ﺗ ـﺴ ـﻤــﻴـــ ــﺔ " ﻗــﻬــــــﻮة ﺧــﻀـــــﺮاء
ﻣـ ـﻨ ــﺰوﻋـــ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺎﻓــــ ـﻴ ــ "Xﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ــﺘــ ــﻮج اﳊ ــﺎﺻﻞ ﻣـﻦ إزاﻟــﺔ
اﻟﻜـﺎﻓـﻴـ Xﻣﻦ اﻟـﻘـﻬـﻮة اﳋـﻀـﺮاء اﻟـﺘﻲ ﻻ ﲢـﺘـﻮي ﻋـﻠﻰ أﻛـﺜﺮ
ﻣﻦ  % 0,09ﻣـﻦ وزن اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻓ ـ ـﻴ ـ ــ Xﻋـ ــﺪ• ا Hـ ــﺎء ﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﺴـ ـ ـﺒـ ــﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﳉﺎف.

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻜــﻮن اHــﺬﻳـﺒــﺎت ا Hـﺴـﺘ ـﻌ ـﻤـﻠــﺔ ﺧﻼل ﻋ ـﻤـﻠ ـﻴـﺔ
ﻧــﺰع اﻟ ـﻜــﺎﻓ ـﻴــ Xوﺣــﺪود ﺑ ـﻘــﺎﻳــﺎ ﻫــﺬه اHــﺬﻳ ـﺒــﺎت ﻓـﻲ اﻟ ـﻘ ـﻬـﻮة
اHﻌﺎﳉﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
اHﺎدّةة  : 12ﺗـﺨﺼــﺺ ﺗـﺴـﻤﻴـــﺔ " ﻣـﺴﺘـﺨـﻠﺺ اﻟﻘـﻬﻮة"s
اHﺎد
"ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﻠﺺ اﻟـ ـﻘ ـﻬ ــﻮة اﻟ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﻠــﺬوﺑ ــﺎن"" sﻗ ـﻬ ــﻮة ﻗــﺎﺑـ ـﻠــﺔ
ﻟ ـﻠـﺬوﺑــﺎن" أو "ﻗ ـﻬــﻮة ﺳــﺮﻳـﻌــﺔ اﻟــﺬوﺑــﺎن" ﻟ ـﻠـﻤ ـﻨ ـﺘــﻮج اHــﺮﻛـﺰ
اHـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ اﺳـﺘــﺨﻼص ﺣـﺒـﻮب اﻟ ـﻘـﻬـﻮة اﶈ ـﻤّـﺼـﺔs
ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل اHـﺎء ﻓﻘﻂ ﻛﻮﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳـﺘﺨﻼص sﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻛﻞ
ﻃﺮق اﻟﺘﻤﻴﺆ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﳊﻤﺾ أو اﻷﺳﺎس.
وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن واHﺘﻌﺬر
ﲡﻨـﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟـﻨﺎﺣـﻴﺔ اﻟـﺘﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ واﻟـﺰﻳﻮت ﻏﻴـﺮ اﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠـﺬوﺑﺎن اﻟـﻨـﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟـﻘﻬـﻮة sﻳﺠﺐ أﻻّ ﻳـﺘـﻜﻮن ﻣـﺴﺘـﺨﻠﺺ
اﻟﻘﻬﻮة إﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن وﻧﻜﻬﺎت اﻟﻘﻬﻮة.
اHﺎد
اHﺎدةّة  : 13ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اHﺎدة اﳉﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة اﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  12أﻋﻼه sﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ  -ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﻠــﺺ اﻟـﻘـﻬــــﻮة ﻓﻲ ﺷـــﻜﻞ ﺻــﻠﺐ  :ﻳـﺴـﺎوي
 % 95ﻣﻦ اﻟﻮزن أو أﻛﺜﺮs
ب -ﻣـﺴﺘـﺨـﻠﺺ اﻟـﻘﻬـﻮة ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﻋﺠـﻴـﻨﺔ  :ﻣﻦ % 70
إﻟﻰ  % 85ﻣﻦ اﻟﻮزنs
ج -ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ اﻟ ـﻘـ ـﻬــﻮة ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ ﺳــﺎﺋﻞ  :ﻣﻦ % 15
إﻟﻰ  % 55ﻣﻦ اﻟﻮزن.
اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 14ﻳــﺠﺐ أﻻّ ﻳـﺤـﺘــﻮي ﻣـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ اﻟ ـﻘـﻬـﻮة ﻓﻲ
ﺷ ــﻜﻞ ﺻ ــﻠﺐ أو ﻋـ ـﺠـ ـﻴ ـﻨ ــﺔ ﻋـ ـﻨــﺎﺻ ــﺮ أﺧ ــﺮى ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻌ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ
اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻘﻬﻮة.

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﺼﺺ ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ـ ــﺔ " ﻗ ـ ـﻬـ ــﻮة ﻣـ ـ ـﻨـ ــﺰوﻋـ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ــﻜـــﻦ أن ﻳ ـﺤ ــﺘــــﻮي ﻣ ـﺴـ ـﺘ ـﺨ ــﻠﺺ اﻟـ ـﻘ ـﻬ ــﻮة ﻓـﻲ ﺷــﻜﻞ

اﻟـ ـﻜــﺎﻓـ ـﻴ ــ "Xﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻨ ـﺘ ــﻮج اﳊ ــﺎﺻﻞ ﻣﻦ إزاﻟ ــﺔ اﻟ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﻴــ Xﻣﻦ

ﺳـ ــﺎﺋﻞ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ ﻣ ـ ـﺤـ ـﻤـ ـﺼـ ــﺔ أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ

اﻟـﻘـﻬـﻮة اﶈـﻤّ ـﺼـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ﻓﻲ اHـﺎدة  4أﻋﻼه أو ﻣﻦ

ﻣﺤﻤﺼﺔ sﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  % 12ﻣﻦ اﻟﻮزن.

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ـﺎدّةة  : 15ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ  Hـ ـﺸ ـ ــﺮوب اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة اﳉـ ــﺎﻫـ ــﺰ
اHـ ــﺎد
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك :
 ﺗﺨﺼﺺ ﺗـﺴﻤﻴـﺔ "ﻗﻬـﻮة" ﻟﻠﻤـﻨﺘـﻮج اHﺘﺤـﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪﻣﻦ اHﺎء واﻟﻘﻬﻮة اﶈﺪد ﻓﻲ اHﺎدﺗ 4 Xو 7أﻋﻼهs
 ﺗـ ـﺨ ــﺼﺺ ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ "ﻗـ ـﻬ ــﻮة ﻣـ ـﻨ ــﺰوﻋ ــﺔ اﻟـ ـﻜ ــﺎﻓـ ـﻴــ"Xﻟ ـﻠـ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﻮج ا Hـﺘـ ـﺤــﺼﻞ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ﻣـﻦ اHــﺎء واﻟ ـﻘـ ـﻬــﻮة ﻣـ ـﻨــﺰوﻋــﺔ
اﻟﻜﺎﻓﻴ Xاﶈﺪدة ﻓﻲ اHﺎدة  10أﻋﻼه.
اHﺎدّةة  : 16ﺗـﺨﺼﺺ ﺗﺴﻤـﻴﺔ " ﻗﻬﻮة ﻣـﻄﺤﻮﻧﺔ ﻣـﺘﺒّﻠﺔ"
اHﺎد
أو "ﻗــﻬــﻮة ﻣـﻄــﺤــﻮﻧــﺔ ﺑــﺘــﻮاﺑﻞ" ﳋﻠـﻴﻂ اﻟـﻘـﻬـﻮة واﻟـﺘﻮاﺑﻞ
ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣـﻨـﻬــﺎ اﻟـﻘـﺮﻓــﺔ واﻟـﺰﳒـﺒـﻴـﻞ واﻟـﺼـﻨـﺎب واﻟ ـﻘـﺮﻧـﻔﻞ
واﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻜﺰﺑﺮة.
ﻳـﺠﺐ أﻻّ ﺗ ـﺘـﺠـﺎوز ﻧ ـﺴـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻮاﺑﻞ ا Hـﺘـﻌـﺪدة  % 2ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اHﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ـﺎدّةة  : 17ﺗـﺨـﺼﺺ ﺗـﺴـﻤﻴـﺔ " ﻗـﻬـﻮة ﺑـﻨـﻜـﻬـﺔ" " sﻗـﻬﻮة
اHـﺎد
ﻣ ـﻄ ـﺤـﻮﻧــﺔ ﺑ ـﻨ ـﻜـﻬــﺔ" " sﻗ ـﻬــﻮة ﻣـﻨــﺰوﻋــﺔ اﻟـﻜــﺎﻓ ـﻴــ Xﺑـﻨ ـﻜ ـﻬـﺔ"s
"ﻗـﻬـﻮة ﻣـﻄﺤـﻮﻧـﺔ ﻣـﻨـﺰوﻋـﺔ اﻟﻜـﺎﻓـﻴـ Xﺑـﻨـﻜـﻬﺔ" ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮﺟﺎت
اHـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮرة ﻓـﻲ اHـ ـ ــﻮاد  4و 7و 10ا Hـ ـ ــﺬﻛ ـ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه واﻟ ـ ـ ــﺘﻲ
أﺿﻴﻔﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻄﻮر ﻏﺬاﺋﻴﺔ.
اHﺎدّةة  : 18ﻻ ﻳﻀﺎف ﻟﻠﻘﻬﻮة إﻻّ :
اHﺎد
 ا Hـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻀ ــﺮات اﻟـ ـﻌ ـ ـﻄ ــﺮﻳـ ــﺔ أو ا Hــﻮاد اﻟـ ـﻌ ـ ـﻄ ــﺮﻳ ــﺔاﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔs
 اﻟﻌﻄﻮر اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة.اHﺎدّةة  : 19ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺴﻤـﻴﺔ "ﻗﻬﻮة ﻣﺤﻤﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ"
اHﺎد
ﻟـ ـﻠ ـ ـﻘـ ـﻬ ــﻮة ﻛ ـ ـﻤ ــﺎ ﻫﻲ ﻣ ـ ـﺤ ــﺪدة ﻓﻲ ا Hــﺎدة  3أﻋﻼه sﻣﻊ إﺿ ــﺎﻓ ــﺔ
اﻟـﺴـﻜﺮ أو اﻟـﻜـﺮاﻣﻴﻞ أو اﻟـﻨـﺸﺎء sﺧﻼل ﻋـﻤـﻠﻴـﺔ اﻟـﺘﺤـﻤﻴﺺs
أو ﺗـﻐـﻠـﻴﻒ ﺣـﺒـﻮب اﻟ ـﻘـﻬـﻮة ﺧﻼل ﻋـﻤـﻠـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻤـﻴﺺ ﺑـﻬـﺬه
اHﻨﺘﻮﺟﺎت.
ﻳ ــﺠﺐ أﻻّ ﺗـ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻧـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻜــﺮ أو اﻟ ـﻜ ــﺮاﻣــﻴﻞ أو
اﻟﻨﺸﺎء اHﻀﺎﻓﺔ .% 3
اHـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 20ﺗ ـ ـﺨـ ــﺼﺺ ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ "ﻗ ـ ـﻬـ ــﻮة ﻣ ـ ـﻄ ـ ـﺤـ ــﻮﻧ ــﺔ
ﻣـﺤﻤـﺼﺔ ﺑـﺎﻟـﺴﻜـﺮ " ﻟـﻠﻤـﻨﺘـﻮج اHـﺘﺤـﺼﻞ ﻣﻦ ﻃـﺤﻦ اﻟﻘـﻬﻮة
اﶈﻤﺼﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اHﺎدة  19أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 21ﻳـ ــﺮﺧﺺ sﺑ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻬـ ــﻮة اﶈـ ـﻤـ ـﺼ ــﺔ
اHــﺎد
اHﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴـ Xأو ﻏﻴﺮ اHﻨﺰوﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓـﻴ sXﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﺧــﻠﻂ اﻟـﺴـﻼﻻت أو اﻟـﻘ ـﻬـﻮة ذات ﻣ ـﺼــﺎدر ﻣـﺨ ـﺘـﻠ ـﻔـﺔsﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﺳﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢs

 ﺧـﻠﻂ اﻟ ـﻘـﻬــﻮة ﻣﻊ ﺑـﺪاﺋـﻞ اﻟـﻘـﻬــﻮة sوﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔsﻳــﺠـﺐ أﻻّ ﺗـــﺤــﺘـــﻮي ﺗــﺴــﻤـــﻴــﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج ﻋـﻠـﻰ اﺳﻢ "ﻗـﻬـﻮة"
وﻻ

ــﻜﻦ أن ﻳـﻈ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮﺳﻢ أو ﻓـﻲ أيّ دﻋـﺎﻣـﺔ إﻋـﻼﻣـﻴـﺔ

ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ اHﻜﺎن اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اHﻨﺘﻮجs
 ﺧﻠﻂ ﻣـﺴﺘـﺨـﻠﺺ اﻟﻘـﻬـــﻮة ﻣﻊ اﻟﺒـﺪاﺋﻞ sوﻓــﻲ ﻫــﺬهاﳊ ــﺎﻟ ــﺔ sﻳـ ـﺠـﺐ أﻻّ ﲢـ ـﺘ ــﻮي ﺗـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اHـ ـﻨ ــﺘـ ــﻮج sﻋ ــﻠﻰ اﺳـﻢ
"ﻗـﻬــــﻮة" وﻻ ﻳـﻈ ـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮﺳﻢ أو ﻓﻲ أي دﻋــﺎﻣـﺔ إﻋـﻼﻣـﻴـﺔ
ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ اHﻜﺎن اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اHﻨﺘﻮجs
 ﻳـﺠﺐ ذﻛﺮ ﻣﻜﻮﻧـﺎت ﺧﻠﻴﻂ اHﺴـﺘﺨﻠﺼـﺎت ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺗﻨﺎزﻟﻲs
 ﺗﻐﻠـﻴﻒ اﻟﻘـﻬﻮة ﺧﻼل ﻋﻤـﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻤﻴﺺ „ـﺎدة ﻏﻴﺮﺿﺎرة وﻏـﻴﺮ ﻣـﺴﺘـﺮﻃﺒـﺔ sﺑﺸـﺮط أن ﺗﻜـﻮن ﺗﺴـﻤﻴـﺔ اﻟﻘـﻬﻮة
ﻣ ـﺘـﺒـﻮﻋـﺔ ﺑـﻌ ـﺒـﺎرة ﺗـﻌـﺮّف ﻫـﺬا اﻟـﺘ ـﻐـﻠـﻴﻒ ﻟـﻠـﻤ ـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻛـﺬا
ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ وﻧـﺴ ـﺒـﺔ اHـﺎدة اﻟـﻐـﺮﻳـﺒــﺔ ﻋﻦ اﻟـﻘـﻬـﻮة ا Hـﻨـﺸـﺌـﺔ ﻟـﻬـﺬا
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ـﺎدّةة : 22
اHـ ــﺎد

ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﻀـ ــﺎف ﻓـﻲ ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻐ ـ ـﻠـ ــﻴﻒ

اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة sاﻟ ـ ــﺰﺑـ ــﺪة واHـ ــﻮاد اﻟـ ــﺪﻫـ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﺑ ـ ـﻠـ ــﺔ
ﻟﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك وﻛــﺬا ا Hـﻀ ــﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اHــﺮﺧـﺺ ﺑ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ــﻜﻦ ﲢ ـﻴــ Xﻗــﺎﺋـﻤــﺔ ﻣــﻮاد اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ ا Hـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬـﺎ
اHـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة أﻋـﻼه „ sـ ــﻮﺟﺐ ﻗ ـ ــﺮار ﻣـﻦ اﻟ ـ ــﻮزراء اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــX
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﺤﺔ.
ـﺎدّةة  : 23ﻳﺠـﺐ أن ﻻ ﺗـﺴﻮق وﻻ ﺗـﻌـﺮض ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك
اHـﺎد
اﻟـﻘ ـﻬـﻮة وﺑــﺪاﺋﻞ اﻟ ـﻘـﻬــﻮة اﻟـﺘـﻲ ﲢـﺘــﻮي ﻋـﻠﻰ اHــﺎدة اﻟـﺴــﺎﻣـﺔ
"أﻛ ــﺮﻳـﻼﻣـ ـﻴ ــﺪ" ﻋـ ـﻨ ــﺪﻣ ــﺎ ﺗـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز اﻟـ ـﻨ ــﺴﺐ اHـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮح ﺑـ ـﻬ ــﺎ
اHﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه.
ﲢﺪد ﻧﺴﺐ أﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ اHﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟﻘﻬﻮة اﶈﻤّﺼﺔ 450..........................ﻣﻜﻎ/ﻛﻠﻎs اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮة ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬوﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن )ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑـﻞﻟﻠﺬوﺑﺎن( 900..............................................ﻣﻜﻎ/ﻛﻠﻎs
 ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻘﻬﻮة :أ  -ﺑ ـ ــﺪاﺋـﻞ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻬ ـ ــﻮة ا Hـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺨـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ أﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ــﺎ ﻣﻦ
اﳊﺒﻮب 2000..............................................ﻣﻜﻎ/ﻛﻠﻎs
ب  -ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻘﻬﻮة اﻷﺧﺮى 4000..............ﻣﻜﻎ/ﻛﻠﻎ.
ـ ـﻜـﻦ ﲢـ ـﻴ ــ Xﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻟـ ـﻨ ــﺴﺐ اHـ ـﺴـ ـﻤ ــﻮح ﺑـ ـﻬ ــﺎ  Hــﺎدة
"اﻷﻛﺮﻳﻼﻣـﻴﺪ" „ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزراء اHﻜـﻠﻔـ Xﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﺤﺔ.

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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ـﺎدّةة  : 24ﺗـﻘــﺎس اﻟ ـﻨــﺴﺐ اHـﺴ ـﻤــﻮح ﺑ ـﻬـﺎ ﻟ ـﻬــﺬه اHـﺎدة
اHـﺎد

 -ﺑــﺎﻟــﻨـــﺴــﺒــﺔ ﻟ ـﺴـﺎﺋﻞ ﻣ ـﺴـﺘـﺨــﻠﺺ اﻟـﻘ ـﻬـﻮة  sﺗـﺴ ـﻤـﻴـﺔ

„ ـﻨــﺎﻫﺞ اﻟ ـﺘـﺤ ـﻠــﻴﻞ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑﻪ وﻓﻲ

"ﻣﻊ  "....أو "ﻳــ ـ ــﺤـ ـ ــﻔــﻆ ﻓــﻲ  "......أو "ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ــﻔﻆ ﺑـ  "....أو

ﺣـﺎﻟﺔ ﻋـﺪم وﺟﻮدﻫـﺎ sﻳﺮﺟﻊ إﻟـﻰ اHﻘـﺎﻳﻴﺲ اHـﻌﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ ﻋﻠﻰ

"ﻣﻊ  ......ﻣـﻀــﺎف" أو "اﶈـﻤـﺺ ﻓﻲ  "....أو "اﶈـﻤﺺ ﺑـ "...

اHﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻣـ ـﺘـ ـﺒ ــﻮع ﺑـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻧ ــﻮع اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮ أو أﻧ ــﻮاع اﻟـ ـﺴـ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺎت

اHﺎدّةة  : 25ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜـﻮن اﻷﻏﻠـﻔﺔ اHـﺴﺘﻌـﻤﻠـﺔ ﻟﻠـﻘﻬﻮة
اHﺎد
اﶈ ـﻤـﺼــﺔ ﺣـﺒــﺎ أو ا Hـﻄـﺤــﻮﻧـﺔ ﺟــﺎﻣــﺪة ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻨ ـﺘـﻮج
اHﻐﻠﻒ وﻛﺘﻴﻤﺔ وﻧﻈﻴﻔﺔ وﺟﺎﻓﺔ.
ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻜـ ــﻮن ﻫـ ــﺬه اﻷﻏ ـ ـﻠـ ـﻔـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻟﻸﺣ ـ ـﻜ ــﺎم
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
ـﺎدّةة  : 26زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد
اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  378 -13اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم
 1435اHـﻮاﻓـﻖ  9ﻧـﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨــﺔ  2013واHـــﺬﻛـــﻮر أﻋﻼهs
ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اHﺎدة  12ﻣﻨﻪ sﻳﺠﺐ أن ﻳـﺤﻤﻞ وﺳﻢ أﻧـﻮاع اﻟﻘﻬﻮة
اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم sﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
أ -ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟـﻠﻘﻬـﻮة ﺑﻨـﻜﻬﺎت واﻟـﻘﻬﻮة ﺑـﺘﻮاﺑﻞ sﻳﺠﺐ
أن ﺗـﺘـﻤّﻢ ﺗ ـﺴـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺒـﻴﻊ sﺣـﺴﺐ اﳊــﺎﻟـﺔ sﺑـﺎﺳﻢ اﻟ ـﻨـﻜـﻬـﺔ أو
اﺳﻢ اﻟﺘﺎﺑﻞ أو اﻟﺘﻮاﺑﻞ اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔs
ب -ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻤّﻢ ﺗﺴـﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟـ ":ﻗـﻬﻮة ﻣﺤﻤﺼﺔ
ﺑـﺎﻟـﺴ ـﻜـﺮ"" sﻗـﻬـﻮة ﻣـﻄـﺤـﻮﻧـﺔ ﻣـﺤ ـﻤـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻜـﺮ" ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة
إﻟﻰ ﻧﺴـﺒﺔ ﻧﻮع اﻟـﺴﻜﺮ اHـﻀﺎﻓـﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳋﻂ وﺑـﻨﻔﺲ ﺣﺠﻢ
اﻟﻜـﺘﺎﺑـﺔ sوﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣﺮﺋـﻴـﺔ وﻣﻘـﺮوءة وﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟـﻠﻤـﺤﻮs
وﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗـ ـﻈ ـﻬ ــﺮ ﻓﻲ ﻧـ ـﻔـﺲ اﺠﻤﻟــﺎل اﻟـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي اﻟ ــﺮﺋ ـﻴ ــﺴﻲ
ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اHﻨﺘﻮجs
ج -ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ Hـﺴﺘـﺨﻠـﺼﺎت اﻟـﻘـﻬﻮة sﺗـﻜﻮن اﻟـﺒﻴـﺎﻧﺎت
اﻵﺗﻴﺔ :

اHﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﺗــﻮﺿﻊ ﻫـﺬه اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت وﺗ ـﺴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺒـﻴﻊ ﻓﻲ
ﻧﻔﺲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
 - 2اﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ اﻟــﺪﻧـ ـﻴــﺎ ﻣﻦ ا Hــﺎدة اﳉــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻨــﺎﲡــﺔ ﻣﻦ
اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة  Hـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة ﻓﻲ ﺷ ـﻜـﻞ ﻋـﺠ ـﻴ ـﻨــﺔ أو ﺳــﺎﺋﻞ.
وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اHﺎﺋﻮﻳﺔ ﻟﻮزن اHﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
د  -ﺑ ــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﺒ ــﺪاﺋﻞ اﻟ ـﻘ ـﻬــﻮة وﺧ ـﻠـ ـﻴ ـﻄ ـﻬــﺎ اHــﻮﺟ ـﻬــﺔ
ﻟ ـﺘـﺤ ـﻀ ـﻴـﺮ ﻣ ـﺸـﺮوب ﻳــﺬﻛــﺮ ﺑـﺎﻟ ـﻘ ـﻬـﻮة أو ﺧ ـﻠـﻴـﻂ ﺑـﺪاﺋﻞ ﻣﻊ
اﻟﻘﻬﻮة  sﺗﻜﻮن ﺗﺴﻤﻴﺔ اHﻨﺘﻮج ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 - 1إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎ واﺣﺪا sﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴّـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻮﺻﻒ " ﻣﺤﻤّﺺ"s
 - 2إذا ﻛ ــﺎن ﺧـ ـﻠـ ـﻴ ـﻄ ــﺎ sﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـﺘـ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ :
"ﺑ ــﺪﻳﻞ ﻣ ـﺤــﻤﺺ" أو "ﻣـ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﻠﺺ ﺑــﺪﻳـﻞ ﻣ ـﺤ ـﻤّﺺ" sﺣــﺴﺐ
اﳊــﺎﻟــﺔ sأو أي ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ أﺧــﺮى ﻗ ـﺼــﺪ ﺗ ـﻔــﺎدي اﻻﻟ ـﺘ ـﺒــﺎس ﻣﻊ
اﻟﻘﻬﻮة اﶈﻤﺼﺔ أو ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﻘﻬﻮة ﻟﺪى اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺬﻛﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﻐﻼف ﻧـﻮع آﻟﺔ ﲢﻀـﻴﺮ اﻟـﻘﻬﻮة
أو اﳉﻬﺎز اHﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﲢﻀﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺒﺪاﺋﻞ.
ـﺎدّةة  : 27زﻳـﺎدة ﻋـﻠﻰ اﻷﺣـﻜــﺎم اHـﻨـﺼـﻮص ﻋ ـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد
اHـﺮﺳﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  378 -13اHـﺆرخ ﻓﻲ  5ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم
 1435اHـﻮاﻓﻖ  9ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ﺳــﻨـﺔ  2013واHــﺬﻛـــﻮر أﻋــﻼهs
ﻻ ﺳـ ــﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎ اHــ ــﺎدة  58ﻣ ـ ـﻨـﻪ sﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﻤﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻬــ ــﻮة

 .1ﺗ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺒـ ــﻴﻊ " ﻣ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﻠﺺ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻬـ ــﻮة " أو "
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻗﻬـﻮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن" أو " ﻗﻬﻮة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺬوﺑﺎن"
أو "ﻗ ـﻬــﻮة ﺳــﺮﻳ ـﻌــﺔ اﻟــﺬوﺑــﺎن" ﻛ ـﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣـﺤــﺪد ﻓـﻲ اHـﺎدة 12
أﻋﻼه sﺗﺘﻤﻢ sﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء sﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻵﺗﻴﺔ :
 "ﻋﺠـﻴـﻨﺔ " ...أو " ...ﻓﻲ ﺷـﻜﻞ ﻋﺠـﻴﻨـﺔ"" sﺳﺎﺋﻞ" ...أو "  ...ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺋﻞ".
ﻜﻦ أن ﺗﺘﻤﻢ اﻟﺘـﺴﻤﻴﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﻣـﺮﻛﺰة" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟـﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺴـﺘـﺨـﻠﺺ اﻟـﻘـﻬـﻮة sﺑـﺸـﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﻧـﺴـﺒـﺔ اHﺎدة
اﳉﺎﻓﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 25ﻣﻦ اﻟﻮزنs
 اﻟ ــﻮﺻﻒ "ﻣ ـﻨ ــﺰوع اﻟ ـﻜ ــﺎﻓ ـﻴــ "Xﺷ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ أن ﺗ ـﻜــﻮنﻧـﺴﺒﺔ اﻟـﻜﺎﻓـﻴ Xاﻟﻼﻣﺎﺋﻲ ﻻ ﺗـﺘﺠﺎوز  % 0,3ﻣﻦ وزن اHﺎدة
اﳉــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﻨــﺎﲡ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ـﻬــﻮة .وﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ــﻮﺿﻊ ﺗ ـﺴـ ـﻤ ـﻴــﺔ
اﻟﺒﻴﻊ واﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﺠﻤﻟﺎل اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲs

اﳋﻀـﺮاء اHﻮﺿّﺒــﺔ ﻓــﻲ أﻛـﻴﺎس وﻏﻴـﺮ اHﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ sﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :
 اﺳﻢ اHﺎدة وﺳﻼﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔs ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اHـﺎدة اHـﻌ ـﺒّـﺮ ﻋـﻨـﻬــﺎ ﺑـﺎﻟـﺪرﺟــﺔ اﶈـﺪدة ﻟـﻬـﺎﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷﺻﻠﻲs
 اﻟﻜﻤّﻴﺎت اﳋﺎم واﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اHﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮزنs اﻻﺳــــﻢ أو ﻋ ـ ـ ــﻨــــ ـ ـ ــﻮان اﻟ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻛــــ ـ ـ ــﺔ sواﻟـ ـ ـ ـﻌـﻼﻣـــ ـ ـ ــﺔا Hـﺴـ ـﺠــﻠـــــﺔ وﻋــﻨــــﻮان اHــﻨـــــﺘﺞ أو ا Hـﺴــﺘـــــﻮرد sإذا ﻛــﺎﻧــﺖ
اHﺎدة ﻣﺴﺘﻮردةs
 رﻗﻢ اﳊﺼﺔ واHﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.وزﻳ ــﺎدة ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت ا Hــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋﻼه sﻳ ــﺠﺐ أن
ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اHﺮﻓﻘﺔ اHﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 6ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1438ﻫـ
 5ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2017م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 15
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 ﺳﻨﺔ ﺟﻨﻲ اHﻨﺘﻮجs ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪ ا Hـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ أو ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪ ا Hـ ـﺼ ـ ـﺪّر إذا ﻛـ ــﺎن ا Hـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮجﻣﺴﺘﻮرداs
 ﻣﻌﺪل اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اHﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اHﺎﺋﻮﻳﺔs اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلs -ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻮب.

ـﺎدّةة  : 30ﻛﻞ إﺧــﻼل ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
اHـﺎد

ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟـﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اHﻌﻤﻮل ﺑﻪ sﻻ ﺳـﻴﻤﺎ أﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  03-09اHـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  s2009اHﻌﺪل واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

اHــﺎد
ـﺎدةّة  : 31ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ا Hـﺘـﺪﺧ ـﻠــ Xﻓـﻲ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻋـﺮض

اﻟـﻘـﻬﻮة ﻟـﻼﺳـﺘـﻬﻼك أن

ـﺘـﺜـﻠـﻮا ﻷﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اHـﺮﺳـﻮم ﺧﻼل

ﺳـ ـﺘــﺔ ) (6أﺷـ ـﻬ ــﺮ sاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـﺸ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اHـﺎد
ـﺎدّةة  : 32ﺗـﻠـﻐــﻰ أﺣـﻜــــﺎم اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴـــﺬي رﻗﻢ

ـﺎدّةة  : 28ﻓـــﻲ اHـﺆﺳـﺴــــﺎت اﻟـﺘـــﻲ ﺗـﺴــــﻮّق ﻓـﻴـﻬـــﺎ
اHـﺎد

 30 - 92اHـﺆرخ ﻓﻲ  15رﺟﺐ ﻋـﺎم  1412اHـﻮاﻓﻖ  20ﻳ ـﻨــﺎﻳـﺮ

اHـﻨـﺘـﺠـﺎن أو ﻳـﻮﺿـﻌﺎن ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﺑـﺼـﻔـﺔ واﺿﺤـﺔ ﺑـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻳﺘﻢ

اHـﻌﺪل واHﺘـﻤﻢ sﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء أﺣـﻜﺎم اHﻮاد  8و 10و (3) 15و15

اﻟـﻘـﻬـــﻮة وﺑـﺪاﺋـــﻞ اﻟـﻘـﻬــــﻮة ﺑـﺎﻟـﺘﺠـﺰﺋــــﺔ sﻳـﻌــــﺮض ﻫــﺬان
ﻓـﻴ ـﻬـﺎ ﺗ ـﻔــﺎدي اﻻﻟـﺘ ـﺒــﺎس ﻓﻲ ذﻫﻦ اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﺣــﻮل ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ
اHﻨﺘﻮﺟ.X
ـﺎدّةة  : 29ﲢـــ ـ ــﺪد ﺷــــ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ــﻴــ ـ ــﺎت ﻋــ ـ ــﺮض
ا Hـ ــﺎد
ﺑـ ــﺪاﺋــﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻬـــ ــﻮة وﺧ ـ ـﻠـ ــﻴــﻂ اﻟ ـ ـﻘـ ــﻬـــ ــﻮة ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘـ ــﻬــﻼك ﻣــﻊ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ أو ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى„ sﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺑ ــ Xاﻟــﻮزراء ا Hـﻜـ ـﻠ ـﻔ ــ Xﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ
واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﺤﺔ.

ﺳـ ـﻨــﺔ  1992وا Hـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑـ ـﺨ ـﺼ ــﺎﺋﺺ أﻧ ــﻮاع اﻟــ ªوﻋ ــﺮﺿ ـﻬــﺎs

ﻣﻜﺮر اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﺳـﺎرﻳﺔ اHﻔﻌﻮل إﻟﻰ ﺣـ Xﻧﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺬا اHﺮﺳﻮم.

اHﺎدّةة  : 33ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اHﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ
اHﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ  29ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم 1438

اHﻮاﻓﻖ  26ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ .2017

ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ
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وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٣ذي القعدة عام ١٤٤١
اﳌوافق  ٢٥يونيو سنة  ،٢٠٢٠يحدد اﳊدود القصوى
لعيوب القهوة اﶈمصة والقهوة اﳋضراء ومقياس
حساب هذه العيوب وكذا حجم حبات القهوة.

`````````````````````````
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ أول
ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقـ ـم  39–9٠اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ
 3رجب عام  1٤1٠اﳌوافق  3٠يناير سنة  199٠واﳌتعلق برقابة
اﳉودة و قمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3–٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌـ ـوافـ ـق  21ديـ ـسمـ ـبر سـ ـنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقـ ـت ـ ـضى اﳌرسـ ـوم التنـفيذي رقم  ٤67–٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 8ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  1٠ديسمبر سنة  2٠٠٥الذي
يحدد شروط مراقبة مطابقة اﳌنتوجات اﳌستوردة عبر
اﳊدود وكيفيات ذلك،
– وﲟقتـ ـضى اﳌـ ـرسوم التن ـفيـ ـذي رقم  2٤1–1٤اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  27غشت سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
.

– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم التنفـ ـ ـ ـيذي رقـ ـ ـم  99–17اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 29جـ ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤38اﳌـ ـواف ـ ـق  26فبراير س ـ ـ ـنة 2٠17
الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها
لﻼستهﻼك ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،
– وﲟ ـ ـقت ـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

 ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ
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– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى اﻷوﱃ عام 1٤1٤

ﻻ ﲢتوي القهوة اﶈمصة اﳌوجهة
اﳌاّدة  : ٥يجب أ ّ

اﳌـ ـوافـ ـق  7ن ـوفـ ـمـ ـبـ ـر سـ ـنة  1993واﳌـتضمن تعريف عيوب

لﻼستهﻼك عﲆ فوﻻت محمصة معيبة بوزن أكثر من %12

الﱭ اﻷخضر،

أو بكمية  7٥عيًبا كحد أقصى ﰲ عينة  1٠٠غرام من حبات
ذات حجم عادي.

يـق ـ ـّررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـ ـبـ ـيقا ﻷحـ ـك ـ ـ ـام اﳌـ ـاّدة  8مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم
التـ ـنـ ـف ـ ـيذي رقم  99–17اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  29جـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام
 1٤38اﳌـ ـوافـ ـق  26فب ـ ـرايـ ـر س ـ ـ ـنة  2٠17الذي يحـ ـدد خصـائص
القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها لﻼستهﻼك ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد اﳊدود القصوى لعيوب القهوة اﶈمصة
والقهوة اﳋضراء ومقياس حساب هذه العيوب وكذا حجم
حبات القهوة.

ي ـح ـدد ت ـع ـري ـف ال ـفـوﻻت اﳌعـيـبـة لـلـقـهـوة اﶈمصة وكـذا
مقياس حساب هذه العيوب ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا القرار.
اﳌاّدة  : 6إذا كانت الفولة اﳌعيبة تستجيب ﰲ آن واحد
لعدد من التعريفات اﶈددة سواء ﰲ اﳌلحق اﻷول بالنسبة
ل ـل ـق ـه ـوة اﳋضراء ،أو ﰲ اﳌل ـح ـق ال ـث ـاني ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـق ـهـوة
اﶈّمصة فإّنها ترتب ﰲ الصنف اﳌطابق للعيب اﻷشد
خطورة.

اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
العيب  :هو مصطلح عام يمثل معظم اﻷجزاء غير اﳌرغوب
فيها التي يمكن أن تبقى موجودة ﰲ كثير من اﻷحيان ،وقد
تشمل أنواًعا مختلفة من اﳊبوب أو أجزاء منها وأنسجة
الفاكهة ومواد غريبة التي غالبًا ما توجد ﰲ حصص القهوة
اﳋضراء والقهوة اﶈّمصة.
اﳌاّدة  : ٣يـ ـجـ ـب أن تـ ـكـ ـون القـ ـ ـه ـ ـوة اﳋ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـراء ذات ل ـ ـون
متجانس ،ويجب أﻻ تنبعث منها أي رائحة غير عادية وأﻻ

اﳌاّدة  : 7تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤1٤اﳌوافق  7نوفمبر سنة  1993واﳌتضمن تعريف
عيوب الﱭ اﻷخضر.
اﳌاّدة  : ٨ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ،ﰲ  3ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  2٥يونيو
سنة .2٠2٠

تشمل القهوة اﳋضراء عﲆ عدد فوﻻت )حبات قهوة( معيبة

وزير التجارة

وزير الصناعة

تزيد عن  22٥عيًبا ﰲ عينة من القهوة ﲢتوي عﲆ  3٠٠غرام

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ براهم

من اﳊبات العادية ،أي أنها ﲢتوي عﲆ كمية من الفوﻻت
تتراوح بﲔ  1٥٠٠و 2٠٠٠فولة.
بالنسبة للقهوة اﳋضراء التي تكون حباتها أقل من
حجم اﳊبات العادية اﶈدد ﰲ الفقرة السابقة ،أي عندما
ﲢتوي عينة  3٠٠غرام عﲆ عدد فوﻻت أكبر من  ،2٠٠٠يجب
ﻻ ﲢتوي هذه القهوة عﲆ عدد من العيوب أكبر من “س”
أ ّ
محسوبة وفقا للصيغة اﻵتية :
 × ٢٢٥ي
س =

٢٠٠٠

ي  :يمثل عدد فوﻻت العينة اﳌعبر عنها.
ي ـح ـدد ت ـع ـري ـف ال ـف ـوﻻت اﳌع ـي ـبـة لـلـقـهـوة اﳋضراء وكـذا
مقياس حساب هذه العيوب ﰲ اﳌلحق اﻷول بهذا القرار.
اﳌاّدة  : ٤يجب أن ُيحتفظ بالقهوة اﳋضراء ذات حبات
عادية ﰲ مصفاة دائرية الشكل بقطر ٤,7٥ملم اﳌساوية
للمنخل رقم  ،12مع التسامح ﰲ نسبة  % 6من اﳊبوب التي
تعبر عبر هذه اﳌصفاة ولكن ﻻ ﲤر عبر اﳌصفاة ذات الفتحة
اﳌستديرة بقطر  ٤ملم اﳌساوية للمنخل رقم .1٠

وزير الفﻼحة والتنمية الريفية
عبد اﳊميد حمداني
اﳌلحق اﻷول
تعريف الفوﻻت اﳌعيبة للقهوة اﳋضراء وكذا مقياس
حساب هذه العيوب
 – ١تعريف العيوب :
اﳋصائص اﳌورف ـول ـوج ـي ـا وال ـذوقـيـة الـعضويـة لـلـفـوﻻت
اﳌعيبة هي كما يأتي :
– فولة متعفنة جافة  :فولة )أو حبة قهوة( ذات لون
أخضر رمادي أو فولة مغطاة بالرغوة.
– فولة كرزية  :ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها
اﳋارجية مع بذرتها أو بذورها.
– فولة سوداء  :فولة يكون نصفها أو أكثر من نصفها
أسود اللون خارجيا أو داخلًيا.
– فولة شبه سوداء  :فولة يكون نصفها أو أقل من
نصفها أسود اللون خارجيا أو داخلًيا.
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– فولة حريفة أو نتنة  :يمكن أن يكون للفولة اﳊريفة
مظهر شمعي لونها الداخﲇ أسمر خفيف مائل اﱃ اﳊمرة و
تنبعث منها عند القطع اﳉديد رائحة كريهة نوعا ما وغريبة
عن رائحة القهوة اﳋضراء السليمة.
– فولة مغلفة بنواة  :فولة مغلفة كليا أو جزئيا ﰲ نواتها.
– فولة بيضاء  :فولة ذات لون أبيض خفيفة جدا وكثافتها
تقل بكثير عن حبة قهوة سليمة من نفس اﳊجم.
– فولة إسفنجية بيضاء  :فولة بيضاء ذات ﲤاسك
إسفنجي ﳑاثل للفلﲔ ،أي أنه يمكن أن تتداخل أنسجتها
ﲢت ضغط طرف الظفر.
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– قشرة صغيرة )أو شذرة نواة(  :جزء الغﻼف الداخﲇ
اﳉاف )نواة(.
– قطعة خشب ثخينة  :غصﲔ يقارب طوله  3سنتيمتر
أي من  2اﱃ  ٤سنتيمتر عمليا.
– ق ـط ـعـ ـة خ ـشـب مـتـوس ـطـة  :غـ ـصـ ـﲔ ي ـق ـ ـارب طـ ـ ـول ـ ـه
 1,٥سنتيمتر أي من  1اﱃ  2سنتيمتر عمليا.
– ق ـ ـط ـ ـع ـ ـة خ ـ ـ ـشـ ـب صغـ ـ ـ ـيـ ـرة  :غ ـ ـص ـ ـﲔ يـ ـ ـقـ ـارب طـ ـ ـول ـ ـه
 ٠,٥سنتيمتر ،أي أقل من  1سنتيمتر عمليا.
 – ٢مـقـيـ ـاس حساب العيوب :
يعد مقياس حساب عيوب القهوة اﳋضراء كما يأتي :

– فولة جافة  :فولة ذات ﲡاعيد و خفيفة الكتلة ذات لون
رمادي أو أسود عموما.
العيوب

– فولة فجة  :فولة غير ناضجة ﲤيل اﱃ اللون اﻷخضر

مقياس حساب
العيوب

أو الرمادي و غالبا ما يحتوي سطحها عﲆ ﲡاعيد.
– فولة مبقعة أو مسقوقة  :فولة متضررة من الداخل أو
اﳋارج بفعل اﳊشرات.
ﲢتوي الفولة اﳌبقعة عﲆ ما يأتي :
* إما ثقبان صغيران ) (2عﲆ اﻷقل ،يتراوح قطراهما ما بﲔ
 ٠,3إﱃ  1,٥ملم ،تتسبب فيها خنفساء اﳊبة )(stephanoderes
أو أي طفيﲇ آخر.

 1فولة متعفنة جافة

عيبان

 1فولة كرزية

عيب واحد

 1فولة سوداء

عيب واحد

 ٥فوﻻت شبه سوداوات

عيب واحد

 1فولة حريفة

عيب واحد

* إما ثقب كبير عﲆ اﻷقل بسبب التسوس ). (Araecerus
 2فولتان نواهما مغلفتان

عيب واحد

 ٥فوﻻت بيضاء

عيب واحد

 ٥فوﻻت بيضاء إسفنجية

عيب واحد

* فولة عنبرية  :فولة صفراء اللون وغالبا نصف شفاف،

 ٥فوﻻت جافة

عيب واحد

* فولة متعفنة  :فولة ذات عفونة أو مصابة بالعفن الذي

 ٥فوﻻت فجة

عيب واحد

 1٠فوﻻت مبقعة أو مسقوقة

عيب واحد

 ٥فوﻻت غير مرغوب فيها

عيب واحد

 ٥قوقعات

عيب واحد

 ٥دقاقات

عيب واحد

 1قشرة ثخينة أو قوقعة

عيب واحد

 3قشور صغيرة أو نوى

عيب واحد

 1قطعة خشبية ثخينة

عيبان

 1قطعة خشبية متوسطة

عيب واحد

 3قطع خشبية صغيرة

عيب واحد

– فولة غير مرغوب فيها  :فولة سيئة اﳌنبت أو فاسدة
من الداخل وﻻ ينطبق عليها أي تعريف من تلك اﶈددة ﰲ
هذا اﳌلحق.
ويقصد بالفولة غير اﳌرغوب فيها عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :

يرى بالعﲔ اﳌجردة،
* فولة رخامية  :فولة ﲢتوي عﲆ مناطق غير منتظمة
يميل لونها اﱃ اﻷخضر أو اﻷبيض أو اﻷصفر أحيانا،
* فولة مكدومة أثناء نزع اللب  :فولة محضرة عن
طريق الرطوبة أو مقطوعة أو مداسة خﻼل نزع لبها وتعتريها
ﰲ الغالب بقع سمراء أو ﲤيل إﱃ السواد،
* فولة سمراء  :فولة لونها أسمر داكن.
– قوقعة )التي تسّمى اﻷذن(  :فولة مشوهة ﲢتوي
عﲆ ﲡويف أو جزء خارجي من فولة مجوفة.
– دقاقة  :جزء من فولة حجمها أقل من نصف فولة من
نفس اﳊجم.
– قشرة ثخينة أو قوقعة )أو شذرة القوقعة(  :شذرة
من الغﻼف اﳋارجي اﳉاف من الثمرة أو )غﻼف الثمرة(.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني
تعريف الفوﻻت اﳌعيبة للقهوة اﶈمصة ومقياس

 ١٨جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٢هـ
 ٢جانفي سنة  ٢٠٢١م

 –٢مقياس حساب العيوب :
يعد مقياس حساب عيوب القهوة اﶈمصة كما يأتي :

حساب هذه العيوب
–١تعريف العيوب :
اﳋصائص اﳌورف ـول ـوجـيـة والـذوقـيـة الـعضويـة لـلـفـوﻻت
اﳌعيبة هي كما يأتي :
– فولة سوداء  :فولة أصلها أسود ذات مظهر فحمي،
كامد ﰲ غياب التلبيس وعموما ذات سطح محبب.
– فولة مفحمة  :فولة ﲤيل اﱃ السواد ذات نسيج يشبه
فحم اﳋشب ،ﲢطم بسهولة ﲢت ضغط اﻷصابع وتتحول
إﱃ جزيئات دقيقة.
– فولة كرزية  :ثمرة مجففة لها كل أو جزء من أغلفتها
اﳋارجية مع بذرتها أو بذورها.
– فولة بنواتها  :فولة مغلفة كليا أو جزئيا ﰲ نواتها
)غﻼف الثمرة الداخﲇ(.
– فولة شبه سوداء  :فولة يكون أقل من نصفها ذا مظهر
فحمي.
– فولة مرخمة أو ملطخة  :فولة يكون لونها السطحي غير
متناسق وتكون عﲆ العموم قابلة للتفتت ولها ذوق سيء.
– فولة غير مرغوب فيها  :فولة ذات مظهر فاسد تقسم
عـ ـم ـوم ـا بسه ـول ـة دون أن ﲢط ـم وﻻ ي ـن ـط ـب ـق ع ـل ـي ـه ـا أي م ـن
التعاريف اﶈددة ﰲ هذا اﳌلحق ،وإذا ما ُأدخلت ﰲ اﳉزء
اﳌصفى من العينة تظل ظاهرة بسهولة.
– فولة شاحبة  :فولة لونها أصفر اﱃ أسمر فاﰌ يمكن
أن تنبعث منها رائحة كريهة عند سحقها أو تكون ذات
صﻼبة غير قابلة للتفتت وغير كافية التحميص.
– فولة مبقعة أو مسقوقة  :فولة تعرضت لهجوم حشرات
ﲢتوي عﲆ اﻷقل :
• إم ـا ثـ ـ ـق ـبﲔ صغ ـيـريـ ـ ـن ) (2أو ﳑـ ـرات أح ـدث ـ ـت ـه ـ ـا خـ ـنـ ـفـسـاء
اﳊبـة ) (seredonahpetsأو أية طفيليات أخرى،
• إما ثقب كبير أحدثته حشرة ).(Araecerus
– قـوقـعـة  :فولة مشوهة ﲢتوي ﲡويفا أو ج ـزءا خـارجيا
لفولة مجوفة.
– دقاقة  :جزء من فولة يكون حجمها أقل من نصف فولة،
ونميز بﲔ تلك التي ﻻ ﲤر عبر اﳌصفاة )قطر الثقوب  ٤ﱈ(
وتلك التي ﲤر عبر هذه اﳌصفاة.
– قشرة ثخينة أو قوقعة  :هي اﳉزء اﳋارجي للثمرة.
– قشرة صغيرة أو نوى  :هي جزء غﻼف الفولة.
– قطعة خشبية ثخينة  :غصﲔ طوله حواﱄ  3سم.
– قطعة خشبية متوسطة  :غصﲔ طوله حواﱄ  1سم.
– قطعة خشبية صغيرة  :غصﲔ طوله حواﱄ  ٠,٥سم.

العيوب

مقياس حساب
العيوب

 1فولة سوداء

عيب واحد

 1فولة مفحمة

عيب واحد

 1فولة كرزية

عيب واحد

 1فولة بنواتها

عيب واحد

 2فولتان شبه سوداوين

عيب واحد

 2فولتان مرخمتان أو ملطختان

عيب واحد

 2فولتان غير مرغوب فيهما

عيب واحد

 2فولتان شاحبتان

عيب واحد

 1٠فوﻻت مبقعة أو مسقوقة

عيب واحد

 1٠قوقعات

عيب واحد

 1٠دقاقات <  ٤ﱈ

عيب واحد

٠,2غ دقاقات صغيرة >  ٤ﱈ

عيب واحد

 1قشرة ثخينة أو قوقعة

عيب واحد

 3قشور صغيرة أو نوى

عيب واحد

 1قطعة خشبية ثخينة

عيبان

 1قطعة خشبية متوسطة

عيب واحد

 3قطع خشبية صغيرة

عيب واحد
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 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻣﺮﺳــﻮم ﺗﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  327 - 13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة
 r2013ﻳ ـﺤــﺪد
r
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓـﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿـ ـﻤــﺎن اﻟـ ـﺴ ـﻠـﻊ واﳋــﺪﻣــﺎت
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑﻨــــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـــﻮر rﻻ ﺳـﻴـﻤـــﺎ اGـﺎدﺗـﺎن 3-85و) 125اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  13ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اGـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 312 - 13اGـﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  11ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-90اGﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  266-90اGﺆرخﻓﻲ  25ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اGﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎتr

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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 -و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 203-12

اGـﺆرخ ﻓﻲ  14ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1433اGـﻮاﻓﻖ  6ﻣـﺎﻳـﻮ

ﺳ ـﻨــﺔ  2012وا Gـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ ا Gـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل أﻣﻦ

اGﻨﺘﻮﺟﺎتr

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  13ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن

رﻗﻢ  03-09اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت وﺿﻊ ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴّﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

اGـﺎدة  : 2ﺗـﻄـﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﻋـﻠﻰ اﻟـﺴﻠﻊ أو

اﳋﺪﻣﺎت اGﻘﺘـﻨﺎة اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اGﺎدة  13ﻣﻦ

اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم  1430اGﻮاﻓﻖ

 25ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه rﻣـﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ اGﺴﺘﻌﻤﻞ.

اGﺎدة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم• rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
" -اﻟ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـ ــﺎن"  :اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ ﻓﻲ

اﻟ ـﻨـﺼــﻮص اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳـﻌ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴـﻤ ـﻴـﺔ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻵﺛـﺎر

اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ ا Gـﺘــﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺳ ـﻠ ـﻌــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ ﻏ ـﻴـﺮ

ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ اﻟـ ـﺒ ـﻴـﻊ )ﻛﻞ ﺑـ ـﻨــﺪ ﺗـ ـﻌ ــﺎﻗــﺪي أو ﻓ ــﺎﺗــﻮرة أو

ﻗـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺷـﺮاء أو ﻗ ـﺴ ـﻴـﻤــﺔ ﺗ ـﺴ ـﻠـﻴـﻢ أو ﺗـﺬﻛــﺮة ﺻ ـﻨـﺪوق أو

ﻛــﺸﻒ ﺗـ ـﻜــﺎﻟ ـﻴـﻒ أو ﻛﻞ وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت أﺧ ــﺮى ﻣ ـﻨ ـﺼــﻮص

ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ ا Gـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤـﺎ( وﺗ ـﻐـﻄﻲ

اﻟﻌﻴﻮب اGﻮﺟﻮدة أﺛﻨﺎء اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪ Ÿاﳋﺪﻣﺔr

" -اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻹﺿـﺎﻓﻲ"  :ﻛﻞ اﻟـﺘـﺰام ﺗـﻌـﺎﻗـﺪي ﻣـﺤـﺘـﻤﻞ

ﻳـﺒﺮم إﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﻀﻤـﺎن اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻳـﻘﺪﻣﻪ اGـﺘﺪﺧﻞ
أو œﺜﻠﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اGﺴﺘﻬﻠﻚ rدون زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

اGـﺎدة  : 4ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻀ ـﻤـﺎن rﻳـﺘـﻌـ Xﻋـﻠﻰ ﻛﻞ

ﻣـﺘــﺪﺧﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴﻢ ا Gـﺴـﺘـﻬـﻠـﻚ ﺳـﻠـﻌـﺔ أو ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻟـﻌـﻘـﺪ

اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـﻊ وﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﻮب اGـ ــﻮﺟ ــﻮدة أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء

ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أو ﺗﻘﺪ Ÿﺧﺪﻣﺔ.

اGﺎدة  : 5ﻳﺴـﺮي ﻣﻔـﻌﻮل اﻟـﻀﻤـﺎن rاﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗﺴـﻠﻴﻢ

اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪ Ÿﺧﺪﻣﺔ.

وﻳ ـﺘ ـﺠ ـﺴــﺪ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻀ ـﻤــﺎن ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺗ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﺷ ـﻬــﺎدة

اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اGـ ــﺎدة  : 6ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﺒ ــ Xﺷ ـ ـﻬـ ــﺎدة اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن اﻟ ــﺘﻲ

ﻳﺴﻠّﻤﻬﺎ اGﺘﺪﺧﻞ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﺳﻢ أو اﺳﻢ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟـﻀﺎﻣﻦ وﻋـﻨﻮاﻧﻪ ورﻗﻢ ﺳـﺠﻠﻪ

اﻟﺘﺠﺎري وﻛﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
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 اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اGﻘﺘﻨﻲr رﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﻔ ــﺎﺗ ــﻮرة أو ﺗ ــﺬﻛ ــﺮة اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق أوﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء و/أو ﻛﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى œﺎﺛﻠﺔr
 ﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻌ ــﺔ ا Gـﻀـ ـﻤــﻮﻧ ــﺔ rوﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻧ ــﻮﻋ ـﻬــﺎوﻋﻼﻣﺘﻬﺎ ورﻗﻤﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲr
 ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ اGﻀﻤﻮﻧﺔr ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎنr اﺳﻢ وﻋـﻨﻮان اGﻤﺜﻞ اGـﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨـﻔﻴﺬ اﻟﻀـﻤﺎن rﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀﺎء.
اGـ ــﺎدة • : 7ـ ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤـﻞ ﺑـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﺎن
ا Gـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ اGـﺎدة  6أﻋﻼه rﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘـﻀــﺎء rﻓﻲ
ﻣـﺠـﺎل ﺗ ـﻘـﺪ Ÿاﳋـﺪﻣـﺎت إﻣـﺎ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﺑـﻨـﺪ ﺗـﻌـﺎﻗـﺪي أو ﻓﻲ
اﻟ ـﻔ ــﺎﺗــﻮرة أو ﻓﻲ ﻗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺸــﺮاء أو أي وﺛـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ إﺛ ـﺒــﺎت
أﺧﺮى rﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ﻳـ ـﺤ ــﺪد ¯ــﻮذج ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اﻟ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺑ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGــﺎدة  : 8ﻳ ـﺒــﻘﻰ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﺳــﺎري ا Gـﻔ ـﻌــﻮل ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ
ﻋــﺪم ﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـﻢ ﺷ ـﻬــﺎدة اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎن أو ﻋــﺪم ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻧـﺎت
اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة  6أﻋﻼه rأو ﺿـﻴـﺎﻋﻬـﺎ وﻳـﺤﻖ ﻟـﻠﻤـﺴـﺘـﻬﻠﻚ
اGﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪ Ÿﻓﺎﺗﻮرة أو ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاء أو
ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺼﻨﺪوق أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى œﺎﺛﻠﺔ rأو أي وﺳﺎﺋﻞ
إﺛﺒﺎت أﺧﺮى.
ﻛ ـﻤـﺎ ﻳ ـﺒـﻘﻰ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن ﺳــﺎري اGـﻔ ـﻌـﻮل ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻣـﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
اGـﺎدة • : 9ـﺘـﺪ اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ أﻳـﻀـﺎ إﻟﻰ ﻋـﻴـﻮب
اﳋﺪﻣﺎت اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻗﺘﻨﺎء اﻟﺴﻠﻌﺔ rوﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺮزﻣـﻬﺎ وﺑـﺘﻌـﻠﻴـﻤﺎت ﺗـﺮﻛﻴـﺒﻬﺎ أو ﺑـﺘﺸـﻐﻴـﻠﻬـﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻨﺠﺰ
ﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اGﺘﺪﺧﻞ.
اGﺎدة  : 10ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اGـﻨﺘﻮج ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻀﻤﺎن
ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻪ rوﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء :
 ﻳــﻮاﻓﻖ اﻟــﻮﺻﻒ اﻟـﺬي ﻳ ـﻘــﺪﻣﻪ اGـﺘــﺪﺧﻞ وﺣــﺎﺋـﺰا ﻛﻞاﳋـﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻳﻘـﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬا اGـﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻋﻴﻨﺔ أو ¯ﻮذجr
 ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم اﳋـ ـﺼ ــﺎﺋـﺺ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ أنﻳـﺘــﻮﻗـﻌـﻬـﺎ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺸـﺮوﻋــــﺔ rواﻟـــﺘﻲ أﻋـﻠـﻨــﻬــﺎ اGـﺘـﺪﺧـﻞ أو
œﺜﻠـﻪ ﻋﻠﻨـﺎ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﻬﺎر أو اﻟﻮﺳﻢr
 ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺟـﻤﻴﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲاﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
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اGــﺎدة  • : 11ــﻜﻦ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ أن ﻳـ ـﻄــﺎﻟـﺐ ﺑـ ـﺘ ـﺠ ــﺮﻳﺐ

اGـﻨﺘـﻮج اGـﻘﺘـﻨﻰ rﻃـﺒﻘـﺎ ﻟـﻠﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻷﻋﺮاف اGـﻌـﻤﻮل ﺑـﻬﺎr
دون إﻋﻔﺎء اGﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎن.

اGــﺎدة  : 12ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬ وﺟ ــﻮب اﻟ ـﻀ ـﻤــﺎنr

ﻃ ـﺒ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤــﺎدة  13ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ  03-09اGــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛــﻮر

أﻋﻼه rدون ﲢﻤﻴﻞ اGﺴﺘﻬﻠﻚ أي ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ إﻣﺎ :
 ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺴﻠﻌﺔ أو إﻋﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔr ﺑﺎﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎr -ﺑﺮد ﺛﻤﻨﻬﺎ.

وﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﻌـ ــﻄﺐ اGـ ـﺘـ ـﻜـ ــﺮر rﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪل

اGﻨﺘﻮج ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﻤﺎن أو ﻳﺮد ﺛﻤﻨﻪ.

اGــﺎدة  : 13إذا ﻟـﻢ ﻳ ــﻘﻢ ا Gـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﺑـ ــﺈﺻﻼح اﻟـ ـﻌـ ــﻴﺐ ﻓﻲ

اﻵﺟﺎل اGﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ rﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ rﻓﺈﻧﻪ

•ــﻜﻦ ا Gـﺴـﺘ ـﻬــﻠﻚ اﻟـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﻬــﺬا اﻹﺻﻼح rإن أﻣــﻜﻦ ذﻟﻚ rﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اGﺘﺪﺧﻞ.

اGــﺎدة  : 14ﻳـ ـﺘـ ـﺤــﻤﻞ اGـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اGـ ـﺼ ــﺎرﻳﻒ اGـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑـ ـ ـﺨـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ واﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻘﻞ واﻹرﺟ ـ ــﺎع واﻟـ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ــﻴﺐ

اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳ ــﺔ ﻹﺻـﻼح اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ أو اﺳـ ـﺘـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻬ ــﺎ rإذا ﻛ ــﺎﻧﺖ

اﻟﺴﻠـﻌﺔ اGـﺒﻴﻌـﺔ ﻗﺪ ﺳـﻠﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴـﻜﻦ اGﺴـﺘﻬﻠﻚ أو ﻓﻲ أي
ﻣﻜﺎن آﺧﺮ  ªﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ.

اGــﺎدة  : 15إذا ﺗـ ـﻌ ــﺬر ﻋ ــﻠﻰ ا Gـﺘ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑــﺈﺻﻼح

اﻟﺴـﻠﻌﺔ rﻓـﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠـﻴﻪ اﺳﺘﺒـﺪاﻟﻬﺎ أو رد ﺛﻤـﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ

ﺛﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣﺎ  rاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ.

اGﺎدة  : 16ﻻ •ﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻦ ﺳﺘﺔ )(6

أﺷﻬـﺮ rاﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗﺴـﻠـﻴﻢ اﻟﺴـﻠـﻌﺔ اﳉـﺪﻳﺪة أو ﺗـﻘﺪŸ

اﳋﺪﻣﺔ.

ﲢﺪد ﻣﺪة اﻟـﻀﻤـﺎن ﺣﺴﺐ ﻃـﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺴـﻠﻌـﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ

اﻟﻮزﻳـﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ اGـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ أو ﺑـﻘﺮار

ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻪ وﺑ Xاﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ.

اGــﺎدة  : 17ﻻ •ــﻜﻦ أن ﺗ ــﻘﻞ ﻣــﺪة اﻟ ـﻀـ ـﻤــﺎن ﻋﻦ ﺛﻼﺛــﺔ

) (3أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اGﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.

ﲢـﺪد ﻣﺪة اﻟﻀـﻤﺎن ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺘـﺠﺎت اGـﺴﺘﻌـﻤﻠﺔr

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGـﺎدة  : 19ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺄﺧـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اﻹﺿــﺎﻓﻲ اGـﻘـﺪم
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬـﻠﻚ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻣـﻜﺘﻮب ﲢﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮد
اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ ﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬه وأن ﻳﺤـﺘﻮي ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﺎدة  6أﻋﻼه.
اGــﺎدة  : 20ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻄ ــﻠﺐ ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻣـﻦ ا Gـﺘــﺪﺧﻞr
أﺛﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳﺎن اﻟـﻀﻤـﺎن اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻹﺿـﺎﻓﻲ rإﻋﺎدة
اﻟﺴﻠـﻌﺔ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﻀﻤـﺎن إﻟﻰ ﺣﺎﻟـﺘﻬﺎ rﻓـﺈن ﻓﺘﺮة اﻟـﻀﻤﺎن
ﺗﻤـﺪد ﺑﺜﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣـﺎ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﺪم اﺳـﺘﻌـﻤﺎل
اﻟﺴﻠﻌﺔ rوﺗﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ.
اGﺎدة  : 21ﻻ ﻳـﺴﺘﻔﻴـﺪ اGﺴﺘـﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻀـﻤﺎن إﻻّ ﺑﻌﺪ
ﺗ ـﻘــﺪ Ÿﺷ ـﻜـﻮى ﻛ ـﺘــﺎﺑ ـﻴــﺔ rأو ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ أي وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ اﺗ ـﺼـﺎل
أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ rﻟﺪى اGﺘﺪﺧﻞ.
•ﻜﻦ اGﺘﺪﺧﻞ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺸﺮة ) (10أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜـﻮى rﻟﻠﻘﻴـﺎم •ﻌﺎﻳﻨـﺔ ﻣﻀﺎدة rوﻋﻠﻰ
ﺣـﺴـﺎﺑﻪ rﺑـﺤـﻀـﻮر اﻟـﻄـﺮﻓـ Xأو œـﺜـﻠـﻴـﻬـﻤﺎ ﻓـﻲ اGـﻜـﺎن اﻟﺬي
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ اGﻀﻤﻮﻧﺔ.
اGـﺎدة  : 22ﻋـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳـﻨـﻔـﺬ وﺟـﻮب اﻟـﻀـﻤـﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ
اﻟـﺜﻼﺛ (30) Xﻳﻮﻣـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳـﺘﻼم اﻟـﺸـﻜﻮى ﻣﻦ
ا Gـﺘــﺪﺧﻞ rﻓــﺈﻧـﻪ ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Gـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ إﻋــﺬار ا Gـﺘــﺪﺧﻞ ﻋﻦ
ﻃـﺮﻳﻖ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﻊ إﺷـﻌـﺎر ﺑـﺎﻻﺳﺘـﻼم أو ﺑﺄي
وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
وﻓـﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ rﻋ ــﻠﻰ اGـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬ
اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛــ (30) Xﻳ ــﻮﻣ ــﺎ rاﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم.
اGـ ــﺎدة  : 23ﲢـ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﻟـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا اGـ ــﺮﺳ ــﻮم rﻋـ ـﻨـ ــﺪ اﳊ ــﺎﺟـ ــﺔ • rــﻮﺟﺐ
ﻗﺮارات ﻟﻠﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 24ﺗ ـﻠـﻐﻰ ﻛﻞ اﻷﺣ ـﻜـﺎم اﺨﻤﻟـﺎﻟ ـﻔـﺔ ﻟـﻬــﺬا اGـﺮﺳـﻮمr
وﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ أﺣـﻜــﺎم اGــﺮﺳــﻮم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ 266-90
اGـﺆرخ ﻓﻲ  25ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  15ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
 1990واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اGﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت.
اGــﺎدة  : 25ﻛﻞ إﺧـﻼل ﺑــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮم ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ
ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ rوﻓـ ـﻘ ــﺎ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGــﺆرخ ﻓﻲ 29
ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛــﻮر
أﻋﻼه rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدﺗﺎن  75و  76ﻣﻨﻪ.

ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ أو ﺑ ـﻘــﺮار ﻣـ ـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ ـﻴــﻨﻪ وﺑــX

اGـﺎدة  : 26ﺗـﺪﺧﻞ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﺣـﻴّــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ
ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ واﺣـ ــﺪة ) (1ﻣـﻦ ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

اGـﺎدة • : 18ـﻜﻦ اGـﺘـﺪﺧﻞ أن •ـﻨـﺢ اGـﺴـﺘﻬـﻠـﻚ ﺿـﻤـﺎﻧﺎ

ا Gـ ــﺎدة  : 27ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اGﻨـﺘﺞ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳﺔ

اﻟﻮزﻳﺮ اGﻌﻨﻲ.

إﺿـﺎﻓـﻴـــﺎ أﻛـﺜـــﺮ اﻣـﺘـﻴــﺎزا ﻣـﻦ ذﻟــﻚ اGـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻓﻲ

اGـﺎدة ) 3اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( أﻋﻼه.

وﻓﻲ ﻫ ـ ــﺬه اﳊ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ rﻳـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺣ ـ ــﺴﺐ

اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ
 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 6رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 27ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 03

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗـ ــﺮار وزاري ﻣـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  21ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋــ ــﺎم 1436
 r2014ﻳـﺤـﺪد ﻣﺪة اﻟـﻀـﻤﺎن
r
اHﻮاﻓﻖ  14دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ
ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ.

ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
› -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و›ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اHـﺆرخ

ﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اHﺆرخ

ﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  203-12اHﺆرخ

ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  6ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2012واHـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اHـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣ ـ ـﺠ ـ ــﺎل أﻣﻦ
اHﻨﺘﻮﺟﺎتr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  16ﻣﻨﻪr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  5ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  9ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚr

 -و›ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241-14اHﺆرخ

ﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr

 -و› ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺮار اHــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي اﻟ ـﻘ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم

 1414اHــﻮاﻓﻖ  10ﻣــﺎﻳ ــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ  1994واHـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت

ﺗ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ  266-90اHــﺆرخ ﻓﻲ 15

ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1990واHـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اHـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت
واﳋﺪﻣﺎتr

ّران ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮران
ﻳﻘﺮ
اHـﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  16ﻣﻦ اHـﺮﺳﻮم

اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1434
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اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه rﻳ ـﻬـﺪف
ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺮار إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ ﻣ ــﺪة اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺣـ ــﺴﺐ ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌ ــﺔ
اﻟﺴﻠﻌﺔ.
اHـﺎدة  : 2ﲢــﺪد ﻣـﺪة ﺿ ـﻤـﺎن اﻟ ـﺴـﻠـﻊ اﳉـﺪﻳــﺪة اHـﻘ ـﺘـﻨـﺎة
›ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ rﺣـﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ rﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒ Yﻓﻲ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اHﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار.
اHﺎدة  : 3ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺴـﻠﻊ اHﻘﺘﻨﺎة ›ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ
ﻏـ ـﻴــﺮ اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟـ ـﻘــﻮاﺋﻢ ا Hـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺔ ﺑ ـﻬــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار ﻫﻲ ﺗــﻠﻚ
اHـﻌـﻤـﻮل ﺑﻬـﺎ ﻓﻲ اHـﻬﻨـﺔ أو اﻟـﻨـﺸﺎط rﻋـﻠﻰ أن ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﺳـﺘﺔ
) (6أﺷﻬﺮ.
اHﺎدة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﻛﻞ ﺳﻠـﻌﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﺑـﺸﻬﺎدة
اﻟﻀﻤﺎن وﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ rﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒ Yﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن :
 ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎنr ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن.اHـﺎدة  : 5ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳـﻘـﻮم اHـﺘـﺪﺧﻞ ﺑـﺈﺻﻼح أو اﺳـﺘـﺒﺪال
اﻟﺴـﻠـﻌـﺔ rﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻮﻗﻒ ﻣﺪة اﻟـﻀـﻤـﺎن وﻳـﺴﺮي ﻣـﻔـﻌـﻮﻟـﻬﺎ
ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اHــﺎدة  : 6ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ إﻋ ــﺎدة ﺑـ ــﻴﻊ ﺳ ـ ـﻠـ ـﻌـ ــﺔ ﻣـ ـﻀ ـ ـﻤ ــﻮﻧ ــﺔr
ﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴــﺪ اHـ ـﻘ ـﺘ ــﻨﻲ اﳉــﺪﻳ ــﺪ ﻣﻦ ﻣــﺪة اﻟـ ـﻀ ـﻤ ــﺎن ا Hـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴــﺔ
وﺑﻨﻔﺲ اHﺰاﻳﺎ اHﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
ﻳـ ـﻠــﺰم اHـ ـﺘ ــﺪﺧﻞ ﺑـ ـﺘ ــﺪوﻳﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ــﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺷـ ـﻬــﺎدة
اﻟﻀﻤﺎن.
اHـ ــﺎدة  : 7ﺗ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮار اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ذي
اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1414اHـﻮاﻓﻖ  10ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1994وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ
ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  266-90اHـﺆرخ
ﻓﻲ  25ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم  1411اHــﻮاﻓﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اHﻨﺘﻮﺟﺎت واﳋﺪﻣﺎت.
اHﺎدة  : 8ﺗﺪﺧﻞ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘﺮار ﺣّـﻴﺰ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬ ﺑﻌﺪ
ﺳﺘﺔ ) (6أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اHـﺎدة  : 9ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ  21ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ 14
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب
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اHﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﺪة ﺿﻤﺎن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟــﺴــﻠــﻊ

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺷﻬﺮ(

 -أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﺦ .........................................................................................................

24

 -أﻓﺮان ﻣﺪﻣﺠﺔ .........................................................................................................

24

 -أﻓﺮان ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ...........................................................................................

12

 -ﻟﻮﺣﺎت اﻟﻄﻬﻲ ........................................................................................................
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12
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12

 -ﻣﻴﻜﺮوﻳﻒ .............................................................................................................

24
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24

 -أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز ........................................................................................................

24
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12

 -ﻛﻞ أﻧﻮاع ﻗﺎرﺋﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ) أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ..................................................... ( ... r

12

 -ﻛﻞ أﻧﻮاع ﻗﺎرﺋﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ) آﻣﺒﻲ  3وآﻣﺒﻲ ..................................................... ( ... r4

6

 -أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺨ Yاﻷﻣﺎﻛﻦ .............................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة ﺗﺴﺨ YاHﺎء ..................................................................................................

24

 -أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء و/أو اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ) ﻣﻜﻴﻒ اﻟﻬﻮاء و ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ اﻟﻬﻮاء.............. ( ... r

24

 -ﻣﻜﻮاة....................................................................................................................

24

 -ﻣﻜﺎﻧﺲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻨﻈﻔﺎت آﻟﻴﺔ..............................................................................

24

 -آﻻت اﻟﻌﺠﻴـﻦ..........................................................................................................

12
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 -ﻣﺤﻤﺼﺎت اﳋﺒــﺰ ....................................................................................................
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وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّم ﻋﺎم  1436اHﻮاﻓﻖ  12ﻧﻮﻓـﻤـﺒﺮ
ـﺤﺮم
ّخ ﻓﻲ  19ﻣـﺤﺮ
ﻣﺆرخ
ﻗـــﺮار ﻣﺆر
ﻳﺤﺪدّد Šﻮذج ﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن.
ﺳﻨﺔ  t2014ﻳﺤﺪ
ــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt
 ‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  154-14اHـﺆرّخﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋــ ـ ـ ــﺎم  1435اHـ ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ  5ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ــﻨـ ـ ـ ــﺔ 2014
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt
 و‘ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اHـﺆرّخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋــ ـ ــﺎم  1410ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  30ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠّـــــﻖ ﺑـﺮﻗﺎﺑــــﺔ اﳉــــﻮدة وﻗـﻤــــﻊ اﻟﻐـــــﺶ tاHﻌـــــﺪّل
واHﺘﻤّـــــﻢt
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓـــــﻲ  17ﺷــــــﻮّال ﻋــــــﺎم  1423اHـﻮاﻓـــــﻖ  21دﻳـﺴ ـﻤــﺒــــــﺮ
ﺳ ـ ــﻨــــــ ــﺔ  2002اﻟـــــ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﺤــــــ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ــﻴـــــ ـ ــﺎت وزﻳــــ ـ ــﺮ
اﻟﺘﺠـــــﺎرةt
 -و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  203-12اHﺆرّخ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

 25ﺻــــ ـﻔــﺮ ﻋـــــــﺎم  1411اHــﻮاﻓـــــﻖ  15ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳــﻨـــــــﺔ
 1990واHﺘﻌﻠّــــــﻖ ﺑﻀﻤــــﺎن اHﻨﺘﻮﺟـــــﺎت واﳋﺪﻣـــــﺎتt
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘــــــﺎ ﻷﺣـﻜــــــﺎم اHـــــﺎدّة  7ﻣـــــﻦ
اHـﺎد
اHــﺮﺳــــــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔــﻴــــــﺬيّ رﻗـــــﻢ  327-13اHــــــﺆرّخ ﻓـــــﻲ
 20ذي اﻟـﻘــﻌـــــــﺪة ﻋــــــﺎم  1434اHـﻮاﻓـــــﻖ  26ﺳ ـﺒـﺘ ـﻤــﺒــــــﺮ
ﺳـ ـ ــﻨــــــ ـ ــﺔ  2013وا Hـ ـ ــﺬﻛــــــ ـ ــﻮر أﻋــــــﻼه tﻳـ ـ ــﻬــــــ ـ ــﺪف ﻫــــــ ـ ــﺬا
اﻟﻘـــــﺮار إﻟـــــﻰ ﲢﺪﻳـــــﺪ Šـــــﻮذج ﺷﻬـــــﺎدة اﻟﻀﻤـــــﺎن.
ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺠـــــﺐ أن ﲢـــــــﺮر ﺷـﻬـــــــﺎدة اﻟـﻀــﻤــــــﺎن
اHـﺎد
ﺣ ــﺴــــــﺐ اﻟـ ـﻨ ــﻤـــــ ــﻮذج ا Hــﺮﻓــــــﻖ ﺑ ــﻬـــــ ــﺬا اﻟ ــﻘـــــ ــﺮار وأن
ﻳﺤﺘــــــﻮي ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧـــــﺎت اﻟـــــﻮاردة ﻓـــــﻲ اHـــــﺎدّة 6
ﻣـــــﻦ اHــﺮﺳـــــــﻮم اﻟ ـﺘّ ـﻨـﻔــﻴـــــــﺬيّ رﻗـــــﻢ  327-13اHـــــﺆرّخ
ﻓــــــﻲ  20ذي اﻟ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ــﻌــــــ ـ ـ ـ ــﺪة ﻋــــــ ـ ـ ـ ــﺎم  1434اHـ ـ ـ ـ ــﻮاﻓــــــﻖ 26
ﺳﺒﺘﻤﺒـــــﺮ ﺳﻨـــــﺔ  2013واHﺬﻛـــــﻮر أﻋـــــﻼه.
اHـ ـ ـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 3ﺗ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻜــــــ ـ ـ ــﻮن ﺷـ ـ ـ ــﻬــــــ ـ ـ ــﺎدة اﻟ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻤــــــ ـ ـ ــﺎن
اHـ ـﻨ ــﺼـــــ ــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬـــــ ــﺎ ﻓــــــﻲ اHـــــــﺎدّة  2أﻋـــــﻼه tﻣـــــﻦ
ﺷﻘ t(2) Yﻳﺤﺘﻔـــــﻆ اHﺘﺪﺧــــــﻞ ﺑﺎﻟﺸـــــﻖ اﻷول وﻳﻘـــــﺪم
اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧـــــﻲ ﻟـﻠﻤﻘﺘـﻨـــــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳﺠـــــﺐ أن ﻳﻘﺪﻣـــــﻪ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺸﻜــــــﻮى.

ﻓﻲ  14ﺟ ــﻤـــ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـــ ـﻴ ــﺔ ﻋــ ــﺎم  1433اHــﻮاﻓــﻖ  6ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ

ـﺎدّةة  : 4ﺗـ ـﻠــﻐــــــﻰ أﺣ ــﻜــــــــﺎم اﻟ ــﻘـــــــ ــﺮار اHـــــــــﺆرّخ
اHــﺎد

ﺳــﻨـــﺔ  2012وا Hـﺘـﻌ ـﻠّــﻖ ﺑــﺎﻟــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اHـﻄ ـﺒــﻘــــﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠـــﺎل

ﻓـــــــﻲ  29ذي اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﻌــــــ ـ ـ ــﺪة ﻋــــــ ـ ـ ــﺎم  1414اHـ ـ ـ ــﻮاﻓـــــــﻖ 10

أﻣـﻦ اHﻨﺘﻮﺟﺎتt

ﻣ ـ ــﺎﻳـــــ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨــــــ ـ ــﺔ  1994واHـ ـ ـﺘ ـ ــﻀــــــ ـ ـ ـﻤّﻦ ﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ــﻴــــــ ـ ــﺎت

 و‘ﻘﺘـﻀـــــﻰ اHﺮﺳـــــﻮم اﻟﺘّـﻨﻔﻴـــــﺬيّ رﻗﻢ 327-13اHــﺆرّخ ﻓــــــﻲ  20ذي اﻟ ـﻘــﻌـــــــــﺪة ﻋــــــــﺎم  1434اHــﻮاﻓـــــــﻖ
 26ﺳـﺒـﺘﻤـﺒــــــــﺮ ﺳـﻨــــــﺔ  2013اﻟـــــﺬي ﻳـﺤــــــﺪّد ﺷـــــﺮوط
وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔ ــﻴـــــ ــﺎت وﺿـــــﻊ ﺿ ــﻤــــــ ــﺎن اﻟـ ـﺴ ــﻠـــــﻊ واﳋ ــﺪﻣـــــ ــﺎت
ﺣﻴّـــــﺰ اﻟﺘّﻨﻔﻴـــــﺬ tﻻ ﺳﻴّﻤـــــﺎ اHﺎدّة  7ﻣﻨـﻪt
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺘّـﻨﻔـﻴﺬيّ رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓـــﻖ  9ﻧ ــﻮﻓـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2013
اﻟ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ا Hـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋﻼم
اHﺴﺘﻬﻠﻚt
 و‘ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘـــــــﺮار اHﺆرّخ ﻓﻲ  29ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1414اHــﻮاﻓﻖ  10ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ  1994واHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّـﻦ ﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت
ﺗﻄﺒـﻴﻖ اHﺮﺳــــﻮم اﻟﺘّﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  266-90اHــــــﺆرّخ ﻓــــﻲ

ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴــــــﻖ اHـ ــﺮﺳــــــ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـــــ ــﺬيّ رﻗــــــﻢ 266-90
اHـــــــ ـ ــﺆرّخ ﻓـــــﻲ  25ﺻ ـ ـ ــﻔــــــ ـ ـ ــﺮ ﻋــــــ ـ ــﺎم  1411اHـ ـ ــﻮاﻓﻖ 15
ﺳ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ـ ــﺒـــــ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ــﻨـــــ ـ ــﺔ  1990واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻠّﻖ ﺑ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻤـــــ ـ ــﺎن
اHﻨﺘﻮﺟـــــﺎت واﳋﺪﻣـــــﺎت.
ـﺎدّةة  : 5ﺗــﺪﺧــــــﻞ أﺣــﻜـــــــﺎم ﻫـــــ ــﺬا اﻟــﻘـــــ ــﺮار ﺣ ـﻴّــﺰ
اHــﺎد
اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ــﻴـــــ ــﺬ ﺑـ ــﻌـــــ ــﺪ ﺳ ــﺘـــــ ــﺔ ) (6أﺷ ــﻬـــــ ــﺮ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳـــــﺦ
ﻧﺸـــــﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳـ ـﻨـ ــﺸـــ ــﺮ ﻫـــ ــﺬا اﻟـ ــﻘـــ ــﺮار ﻓــــﻲ اﳉ ــﺮﻳـــ ــﺪة
اHــﺎد
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ„ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣـ ـ ـ ـﺮّر ﺑـ ـ ـ ــﺎﳉ ـ ـ ــﺰاﺋــــ ـ ـ ــﺮ ﻓﻲ  19ﻣـ ـ ـ ــﺤــــ ـ ـ ـﺮّم ﻋــــ ـ ـ ــﺎم 1436
اHﻮاﻓــــﻖ  12ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2014
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ

 11ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
ّل أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ  2015م
أول
أو

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 16
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اHﻠﺤﻖ
Šﻮذج ﺷﻬﺎدة اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﺸﻖ اﻷول

اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ

اﺨﻤﻟﺼﺺ ﻟﻠﻤﻘﺘﻨﻲ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺘﺪﺧﻞ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﺘﺪﺧﻞ :

اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ..............................................:

اﻻﺳﻢ أو اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ..............................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ..............................................:

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ..............................................:

اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨــــ ـ ــﻮان اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺘــ ـ ــﺮوﻧـﻲ أو رﻗــﻢ اﻟ ـ ــﻬــــ ـ ــﺎﺗـﻒ tﻋــ ـ ــﻨـ ـ ــﺪ

اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ــﻨــــ ـ ــﻮان اﻹﻟ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺘــ ـ ــﺮوﻧـﻲ أو رﻗــﻢ اﻟ ـ ــﻬــــ ـ ــﺎﺗـﻒ tﻋــ ـ ــﻨـ ـ ــﺪ

اﻻﺳـﻢ وﻋ ـﻨ ــﻮان ا Hـﻤ ـﺜـﻞ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن tﻋ ـﻨــﺪ

اﻻﺳـﻢ وﻋ ـﻨ ــﻮان ا Hـﻤ ـﺜـﻞ ا Hـﻜ ـﻠـﻒ ﺑ ـﺘ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬ اﻟ ـﻀ ـﻤ ــﺎن tﻋ ـﻨــﺪ

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻘﺘﻨﻲ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻘﺘﻨﻲ :

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ .........................................................:

اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ .........................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اﻟﻌﻨﻮان ................................................................:

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ اHﻀﻤﻮﻧﺔ :

اHﻌﻠﻮﻣﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ اHﻀﻤﻮﻧﺔ :

رﻗﻢ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة أو ﺗــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق أو ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ

رﻗﻢ وﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﻔــﺎﺗــﻮرة أو ﺗــﺬﻛــﺮة اﻟ ـﺼ ـﻨــﺪوق أو ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ

ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ  :اﻟ ـﻨـﻮع واﻟــﻌﻼﻣــﺔ واﻟـﺮﻗﻢ اﻟ ـﺘ ـﺴـﻠ ـﺴـﻠﻲ :

ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌــﺔ اﻟـﺴ ـﻠـﻌــﺔ  :اﻟ ـﻨـﻮع واﻟــﻌﻼﻣــﺔ واﻟـﺮﻗﻢ اﻟ ـﺘ ـﺴـﻠ ـﺴـﻠﻲ :

اﻟﺴﻌﺮ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛـﻞ اﻟﺮﺳﻮم( .............................:

اﻟﺴﻌﺮ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻛـﻞ اﻟﺮﺳﻮم( .............................:

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ( .............................................:

ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن )ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ( .............................................:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن ............................................:

ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻀﻤﺎن ............................................:

ﺣﺮّر ﺑـ ....................ﻓﻲ....................

ﺣﺮّر ﺑـ ....................ﻓﻲ....................

اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ اﻟﻨﺪي

اﻹﻣﻀﺎء واﳋﺘﻢ اﻟﻨﺪي ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻞ

اﻻﻗﺘﻀــﺎء .............................................................:

اﻻﻗﺘﻀـﺎء ..............................................................:

اﻟﺸﺮاء أو ﻛـﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ˆﺎﺛﻠﺔ .............................:

.............................................................................

اﻻﻗﺘﻀــﺎء .............................................................:

اﻻﻗﺘﻀـﺎء ..............................................................:

اﻟﺸﺮاء أو ﻛـﻞ وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ˆﺎﺛﻠﺔ .............................:

.............................................................................

ﺗﻨﺒﻴﻪ  :ﻳﺠﺐ أن ﺗﻤﻸ ﻛﻠﻴﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج tوﲢﺮر ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻘﺮوءة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٨شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٩يونيو سنة  ٢٠٢١م

مراسيم تنظيمّية
مرس ـ ـ ـوم تنفي ـ ـذي رقـ ـم  ٢٤٤-٢١م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩شـ ـ ـّوال عـ ـ ـام
 ١٤٤٢اﳌواف ـ ـ ـق  3١مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،٢٠٢١يحـ ـ ـدد ش ـروط
وكيفيات تقدﱘ خدمة ما بعد بيع السلع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة،
– وبنـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  5جمادى اﻷوﱃ

عـ ـام  1٤25اﳌـ ـوافـ ـق  23ي ـونيـ ـو سنـ ـة  2٠٠٤الـ ـذي يحـ ـدد القواعـ ـد
اﳌطبقة عﲆ اﳌمارسات التجارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـ ـى القانـ ـون رقـم  ٠3-٠9اﳌؤّرخ ﰲ  29صفر عام

 1٤3٠اﳌـ ـوافـ ـ ـق  25فبرايـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2٠٠9واﳌتعل ـ ـ ـق بحمايـ ـ ـ ـة
اﳌسته ـ ـلك وقمـ ـع الغـ ـش ،اﳌع ـّدل واﳌ ـتّمم ،ﻻسيمـا اﳌ ـادة 16
منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5-18اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  327-13اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القعدة عام  1٤3٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠13الذي
يحدد شـروط وكيفيـات وضع ضمـان السلـع واﳋدمات حيز
التنفيذ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378-13اﳌؤّرخ ﰲ 5

محّرم عام  1٤35اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠13الذي يحدد
الشـروط والكيفيـات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  16من القانون رقم
 ٠3-٠9اﳌؤّرخ ﰲ  29صفر عام  1٤3٠اﳌوافق  25فبراير سنة

 ،2٠٠9اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم
إﱃ ﲢديد شروط وكيفيات تقدﱘ خدمة ما بعد بيع السلع.
اﳌاّدة  : ٢تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ السلع اﳌوجهة
للمسته ـ ـلك بعـ ـد انتهـ ـاء فت ـرة الضمـ ـان أو ﰲ اﳊ ـ ـاﻻت الت ـ ـي
ﻻ يمكن فيها تطبيق الضمان.
اﳌاّدة  : 3يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
خدمة ما بعد البيع  :مجموع اﳋدمات التي يجب عﲆ
اﳌتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة لﻼستهﻼك ،ﲟقابل

 1٤39اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  1٠مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠18واﳌتعل ـ ـ ـق بالتجـ ـ ـارة

أو مـ ـجـ ـانـ ـا ،مـ ـثـ ـل خـ ـدمـ ـات الـ ـتصلـ ـيـ ـح اﳌؤقت ،والـ ـتصلـ ـيـ ـح،

اﻹلكترونية،

والصي ـان ـة ،وال ـت ـرك ـيب ،واﳌراق ـب ـة ال ـت ـق ـن ـي ـة ،وال ـنـقـل ،وكـذا

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاس ـي رق ـم  37٠-19اﳌ ـؤّرخ ﰲ

أّول جم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌواف ـق  28ديسمبـر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاسـي رق ـم  78-21اﳌ ـؤّرخ ﰲ 9

رجـ ـب ع ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  21فبراي ـ ـر سن ـ ـة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌ ـرسـوم التنفيـذي رق ـم  39-9٠اﳌـؤّرخ ﰲ 3

رج ـب عـام  1٤1٠اﳌوافـق  3٠ينايـر سنـة  199٠واﳌتعلـق برقابـة
اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفـ ـيذي رقـ ـم  ٤68-٠5اﳌـ ـؤّرخ ﰲ 8

ذي القعـ ـدة عـ ـام  1٤26اﳌوافـ ـق  1٠ديسمب ـر سنـ ـة  2٠٠5الـ ـذي
يحـدد شـروط ﲢ ـرير الفات ـورة وسند التحويل ووصل التسليـ ـ ـم
والفاتورة اﻹجمالية وكيفيات ذلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠3-12اﳌؤّرخ ﰲ 1٤

توفير قطع الغيار.
قطع الغيار  :كل القطع اﳌنفصلة ﲟا ﰲ ذلك اللواحق.
مقدم خدمة ما بعد البيع  :كل عون اقتصادي أو شخص
آخ ـ ـر طبيع ـ ـي أو معنوي يوكـ ـ ـل إلي ـه ع ـ ـرض خدم ـات م ـا بع ـ ـد
البيع للمستهلك.
اﳌاّدة  : ٤يجـب عﲆ اﳌنتج و/أو اﳌستـورد ،توفيـر خدمـة
مـا بعد البيـع للسلـعة اﳌعروضـة فـي السوق بطريقة تغطي
شبكة توزيعه بأكملها .ويمكن أن يتم ضمان خدمة ما بعد
البيـ ـع مـن طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل إليه
اﳌصنع و/أو اﳌستورد القيام بخدمة ما بعد البيع.
يج ـ ـب ع ـ ـﲆ اﳌصنـ ـع و  /أو اﳌستـ ـورد ضم ـان توّفر قط ـع
الغيـار ﳌدة خمس ) (5سنـوات عﲆ اﻷقل ،ﰲ حالة التوقف
عن إنتاج أو استيراد سلعة معينة ،ما لم ينص نص خاص
عﲆ مدة أخرى.
اﳌاّدة  : ٥يجـ ـ ـب ع ـ ـ ـﲆ البائـ ـ ـع أن يض ـ ـع ﲢ ـ ـ ـت تص ـ ـ ـرف
اﳌستهلك كل اﳌعلومات الﻼزمة ،وﻻ سيما منها اﳌعلومات

جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  6مايو سنة  2٠12واﳌتعلق

اﳌتعلق ـ ـة بهوي ـ ـة مق ـ ـدم خدم ـ ـة م ـ ـا بعـ ـد البي ـ ـع ،وبتوّفر قط ـ ـع

بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،

الغيار.

 ٢٨شّوال عام  ١٤٤٢هـ
 ٩يونيو سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٥
اﳉريدة الرسم ّ

ويـ ـجب أن يـ ـطـ ـلـ ـع اﳌستـ ـهـ ـلك عﲆ هـ ـذه اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات بأي
وسيلة مناسبة ،وﻻ سيما عن طريق النشر ﰲ أماكن البيع
أو عﲆ موقعه اﻹلكتروني.
اﳌاّدة  : 6يج ـ ـب ع ـ ـﲆ مق ـ ـدم خدمـ ـة مـ ـا بع ـ ـد البيـ ـع إع ـ ـ ـﻼم
اﳌستـ ـهـ ـلك ،قـ ـبـ ـل الشروع ﰲ اﻹصﻼح ،بأصل الـ ـعـ ـطب والـ ـق ـط ـع
الواجب استبدالها وطبيعة التدخل واﻷخطار اﶈتملة نتيجة
التصليح وأي معلومة أخرى ضرورية.
ويجب عليه أيضا إعﻼم اﳌستهلك أنه يمكنه اﻻحتفاظ
بالقطع و العناصر اﳌستبدلة.
يجب أن تبﲔ هذه اﳌعلومات ﰲ اﳌقايسة أوﰲ قسيمة
اﻹيداع أو ﰲ أي وثيقة أخرى ﳑاثلة.
اﳌاّدة  : 7يسلم مق ـدم خدم ـة ما بعد البيع مقايسة للزبون
إذا طلبـه ـ ـا من ـه ،ويجب إعﻼمه مسبقا ﰲ حالة ما إذا كانت
اﳌقايسة ﲟقابل.
يجـ ـ ـب أن ﲢ ـ ـدد اﳌقايسـ ـة العناص ـر اﻷساسي ـة لعق ـد خدمـة
ما بعد البيع والبيـان التفصيلـي بالكميـة والسعـر لكـل خدم ـة
ومنتوج يقدم.
اﳌاّدة  : ٨يج ـ ـب ع ـ ـﲆ مق ـ ـدم خدمـ ـة مـ ـا بعـ ـد البي ـع أن يسلم
الزبون قسيمة إيداع ﲢتوي عﲆ توقيعه وختمه ،وتشمل
خصوصا البيانات اﻷتية :
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اﳌاّدة  : ٩يمكـ ـن مقـ ـدم خدم ـة ما بع ـد البيع أن يقت ـرح ع ـﲆ
الزبون استخدام قطع غيار مستعملة.
يج ـ ـب أن تك ـ ـون قطـ ـع الغيـ ـار اﳌستعمل ـ ـة ﰲ حالـ ـة جي ـ ـدة
وآمنة.
يج ـب عﲆ مقدم خدمـة ما بعد البيع ﲡربـة السلعة التي
ﰎ تصليحها ،بحضور الزبون.
اﳌاّدة  : ١٠يجب أن تكون أي خدمة ما بعد البيع ﰎ تنفيذها
محل إصدار ،حسب اﳊالة ،لفاتورة أو قسيمة أو تذكرة قبل
دفع ثمن اﻹصﻼح.
اﳌاّدة  : ١١تعتبر السلعة اﳌوكلة ﳌقدم اﳋدمة من أجل
تصليحهـ ـا التـ ـي لم يطلـ ـب الزبـ ـون استرجاعهـ ـا خ ـﻼل فت ـرة
سنة واحدة ) ،(1ابتداء من تاريخ استرجاع السلعة اﶈدد ﰲ
قسيمة اﻹيداع ،متخليا عنها.
اﳌاّدة  : ١٢ﰲ حالة ما إذا ﳊق ضرر مادي بالزبون ،فإنه
يمكنـ ـه تقدﱘ طل ـ ـب كتابـ ـي أو ب ـأي وسيل ـة مناسبـة ،ﳌقـ ـدم
خدمة ما بعد البيع لتعويضه.
إذا لم يقـ ـم مقـ ـدم خدم ـة م ـا بعـ ـد البيع بتعويض الضرر ﰲ
أجـ ـ ـ ـل خـم ـ ـ ـس ـ ـ ـة عشـ ـ ـ ـر ) (15يـ ـوم ـ ـا م ـ ـن تاريـ ـخ است ـ ـ ـﻼم طلـ ـ ـ ـ ـب
التعويض ،فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها
مـ ـع إشعـ ـار باﻻستـ ـﻼم ،وﰲ ه ـذه اﳊالـ ـة ،يك ـون ﳌق ـدم خدم ـة

– رقم القسيمة وتاريخ إيداع السلعة،

ما بعـ ـد البيع مهلـة خمسة عشر ) (15يوم ـا ،ابت ـداء م ـن تاري ـ ـخ

– اسم مقدم اﳋدمة أو عنوانه التجاري،

التوقي ـع ع ـﲆ اﻹشع ـار باﻻستﻼم ،لتعويض الضرر الذي ﳊق

– العنوان ،وعند اﻻقتضاء ،رقم الهاتف والعنوان اﻹلكتروني
ﳌقدم اﳋدمة،
– اسم الزبون،
– طبيعة السلعة ،وعﻼمتها وكذا ،عند اﻻقتضاء ،نوعها
ورقمها التسلسﲇ،
– نوع اﳋدمة اﳌقدمة،
– تكلفة اﳋدمة،
– التحفظات اﶈتملة التي يبديها مقدم اﳋدمة عن حالة
السلعة،
– مبلغ تعويض السلعة اﳌوكلة للتصليح عندما تكون
قيمة السلعة تزيد عن اﳊد اﻷقصى للمبلغ اﶈدد ﰲ جدول
التعويضات،
– اﳌدة التي يستغرقها إصﻼح السلعة وتاريخ استرجاعها،
– الشروط اﳋاصة بخدمة ما بعد البيع ،عند اﻻقتضاء،
– بي ـ ـان يشي ـ ـر إﱃ اﻷحك ـ ـام ال ـ ـواردة ﰲ اﳌـ ـادة  11م ـن هـ ـذا
اﳌرسوم.

بالزبون.
اﳌاّدة  : ١3توض ـ ـح أحك ـ ـام ه ـ ـ ـذا اﳌـرس ـ ـوم ،عن ـ ـد اﳊاجـ ـ ـ ـة،
ﲟوج ـ ـب ق ـ ـرارات م ـ ـن الوزيـ ـ ـر اﳌكل ـ ـف بالتجـ ـ ـارة والـ ـ ـوزراء
اﳌعنيﲔ.
اﳌاّدة  : ١٤ك ـ ـل إخـ ـﻼل بأحك ـام ه ـذا اﳌرس ـوم يعاق ـب عليـ ـه
طبقا لﻸحكام التشريعية اﳌعمول بها ،ﻻسيما القانون رقم
 ٠3-٠9اﳌؤرخ ﰲ  29صفر عام  1٤3٠اﳌوافق  25فبراير سنة
 ،2٠٠9اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٥يج ـ ـب عـ ـ ـﲆ مقدم ـ ـي خدمـ ـة ما بعد البيع الذين
ه ـ ـم ﰲ حال ـ ـة نش ـ ـاط اﻻمتثـ ـال ﻷحكـ ـام هـ ـذا اﳌرسـ ـوم ﰲ أجـ ـ ـل
أقصاه سن ـة واح ـ ـدة ) ،(1ابتـ ـداء م ـن تاري ـخ نش ـره ﰲ اﳉريدة
الرسمية.
اﳌاّدة  : ١6ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉزائـ ـر ﰲ  19ش ـّوال عـام  1٤٤2اﳌواف ـق  31ماي ـو

سنة .2٠21
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 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻘﻮق اGﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورةq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  06-03اGﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎتq
 و‘ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن  04-04اGــﺆرخ ﻓﻲ  5ﺟ ـﻤــﺎدىاﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2004وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲq
 و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qﻻ ﺳﻴﻤﺎ اGﺎدة  17ﻣﻨﻪq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  118-05اGـﺆرخﻓﻲ  2رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  11أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﻳ XاGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 و‘ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  312-13اGـﺆرخﻓﻲ  5ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1434اGﻮاﻓﻖ  11ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 2013
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  39-90اGـﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 366 - 90اGﺆرخ ﻓﻲ  22رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم  1411اGﻮاﻓﻖ  10ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  1990وا Gـﺘـ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  367-90اGﺆرخﻓﻲ  22رﺑـﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ
ّم ﻋـﺎم
ـﺮم
ّخ ﻓﻲ  5ﻣ ـﺤ ـﺮ
ـﺆرخ
ﻣـــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ  378 - 13ﻣـﺆر
 q2013ﻳﺤـﺪد اﻟـﺸﺮوط
q
 1435اGـﻮاﻓﻖ  9ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ

واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولq
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةq -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر qﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125

) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪq

 -و‘ ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  18-90ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 9

ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  31ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1990وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔq

 -و‘ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  05-91اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 30

ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  16ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1991
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq

 1990واGـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴــﺔ وﻋ ــﺮﺿ ـﻬــﺎq
اGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  65-92اGـﺆرخﻓﻲ  8ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم  1412اGــﻮاﻓﻖ  12ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 1992
واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ‘ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ ا Gــﻮاد ا Gـﻨـ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻣ ـﺤـ ـﻠ ـﻴــﺎ أو
اGﺴﺘﻮردة qاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔq
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  467-05اGﺆرخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اGﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط ﻣـ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻣ ـ ـﻄـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت
اGﺴﺘﻮردة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚq
 -و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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أو ﻣـﺪرﺳـﺔ أو ﻣـﺴـﺘـﺸﻔﻰ أو ﺧـﺪﻣـﺎت اGـﻄـﺎﻋﻢ ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴﻪ

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اﻟﻔﺼـــــﻞ اﻷول
اﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اGﺎدة  17ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اGـﺎد

رﻗﻢ  03-09ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم  1430ا Gـ ــﻮاﻓﻖ 25

ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه qﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اGــﺮﺳـﻮم

إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ا Gـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑـ ــﺈﻋﻼم
اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣـ ـﻌ ــﺪة ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ اﻟـ ـﻨـ ـﻬ ــﺎﺋﻲ وﻣـ ـﻬـ ـﻴــﺄة
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎط اGﻬﻨﻲq

 -ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺿ ــﻴﺐ  :اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ــﺬي ﻳ ــﻮﺿـﻊ ﻓ ــﻴﻪ

اGـﻨ ـﺘـﻮج ﻓﻲ اﻟـﺘـﻐ ـﻠـﻴﻒ أو ﻓﻲ اﻟــﻮﻋـﺎء اGـﺒـﺎﺷــﺮ اﻟـﺬي ﻳـﺒـﺎع

ﻓﻴﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ اGﻄﺎفq

 -اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك  :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

ﻣـ ـﺴـ ــﺆوﻟـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺘ ــﺪﺧـﻞ اGـ ـﻌـ ــﻨﻲ qاﻟ ــﺬي ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌ ــﺪه ا Gــﻮاد

اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴﻞ ﺧـﻄـﺮ ﻓـﻮري ﻋـﻠﻰ ﺻـﺤـﺔ

ـﺎدّةة  : 2ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ
اGـ ــﺎد

واﳋــﺪﻣــﺎت اGــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك qﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣ ـﻨ ـﺸــﺆﻫـﺎ أو

اﻹﻧ ـﺴــﺎن أو اﳊـﻴــﻮان .وﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﺴــﻮق اGــﺎدة ﺑـﻌــﺪ ﻫـﺬا

اﻟﺘﺎرﻳﺦq

ﻣـﺼـﺪرﻫــﺎ qوﻳـﺤـﺪد اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟــﺘﻲ ﺗـﻀـﻤﻦ ﺣﻖ ا GـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـX
ﻓﻲ اﻹﻋﻼم.

 -اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠـ ـﺼـﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ أو"ﻣﻦ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺤ ــﺴﻦ

اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻬـﻼﻛﻪ ﻗـ ـ ــﺒﻞ  :"...ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺟﻞ اﶈـ ـ ــﺪد ﲢﺖ
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜـــﺎﻧﻲ
اGﺒﺎد« اﻟﻌﺎﻣﺔ

اGﺎدّةة  : 3ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎد
 -اﻻدﻋــﺎء  :ﻛﻞ ﻋــﺮض أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻳ ـﺒــ Xأو ﻳ ـﻘ ـﺘـﺮح أو

ﻳـﻔـﻬﻢ ﻣﻨـﻪ أن ﻟﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج ¨ـﻴـﺰات ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ‘ـﻨـﺸﺌﻪ

ﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺔ ا Gـﺘــﺪﺧﻞ ا Gـﻌــﻨﻲ qاﻟــﺬي ﺗ ـﺒـﻘـﻰ اGـﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ

ﺧﻼﻟﻪ ﺻـﺎﳊـﺔ ﻛﻠـﻴﺎ ﻟـﻠـﺘﺴـﻮﻳﻖ وﻣـﺤﺎﻓـﻈﺔ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ¨ـﻴﺰاﺗـﻬﺎ

اﳋــﺎﺻ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﻨ ــﺪة إﻟ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺮاﺣــﺔ أو ﺿـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻴــﺎ qﺿ ــﻤﻦ

ﺷـﺮوط اﻟـﺘـﺨـﺰﻳﻦ اGـﺒـﻴ ـﻨـﺔ إن وﺟـﺪت  .وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺴـﺤﺐ

ا Gــﺎدة اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـﺘـ ـﺴــﻮﻳـﻖ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ﺣ ــﺘﻰ ﻟــﻮ
ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎﳊﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦq

وﺧﺼﺎﺋـﺼﻪ اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘـﻀﺎء qو ﻃـﺒﻴﻌـﺘﻪ وﲢﻮﻳﻠﻪ

 -ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟ ـﺼـﻨﻊ أو اﻹﻧ ـﺘـﺎج  :اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟـﺬي ﻳ ـﺼـﺒﺢ

 -اﻷﻏ ـ ــﺬﻳـ ــﺔ اGـ ــﻮﺟ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟﻺﻃ ـ ـﻌ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـﻤـ ــﺎﻋﻲ :اﻷﻏـ ــﺬﻳـ ــﺔ

 -اﻟﺘﺎرﻳـﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻌﻤﺎل :اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﲢﺖ

واGﺴﺘﺸﻔﻴـﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اGﺆﺳﺴﺎت اGـﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم

اGـ ـﻨ ـﺘــﻮج ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋﻲ ﺧ ـﺼ ــﺎﺋــﺼﻪ اﻷﺳ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ وﻻ ﻳ ـﻠــﺒﻲ

 -اﳋ ـﺼ ــﺎﺋﺺ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ  :اGـ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

 -ﺗـ ـﺴـ ـﻤــﻴـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘــﻮج  :اﺳـﻢ ﻳ ــﺼﻒ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮج وﻋـ ـﻨــﺪ

ﺗ ـ ـﻌ ــﺮﻳـﻒ اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج وا Gـ ـﺘـ ــﺪﺧﻞ ا Gـ ـﻌ ــﻨﻲ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺮض اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮج

اGﺴﺘﻬـﻠﻜ Xﻣﻦ اﻟـﺘﻌﺮف ﻋـﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ اﳊﻘﻴـﻘﻴﺔ وﺗـﻤﻴﻴﺰه

وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ أو ﻛﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ أﺧﺮىq

اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ ا Gـﻄــﺎﻋـﻢ وا Gـﻄــﺎﻋـﻢ اﳉ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴــﺔ واGــﺪارس
اﻟﻐﺬاء ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ اﻟﻔﻮريq

ﻹرﺿــﺎء اGـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ واﺿ ـﺤـﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢــﻤﻞ ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ

ﻟﻼﺳ ـﺘــﻬﻼك ﻟ ـﻠ ـﻤــﺮة اﻷوﻟﻰ وﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج وا Gـﻜــﻮﻧـﺎت

واGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت اGـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺄﻣﻦ اGـﻨـﺘـﻮج واﻟـﺴـﻌـﺮ وﻣـﺪة ﻋـﻘـﻮد

اﳋﺪﻣﺎتq

 -اﺠﻤﻟــﺎل اﻟـﺒـﺼـﺮي  :ﺟﻤـﻴﻊ واﺟـﻬـﺎت اﻟﺘـﻐـﻠـﻴﻒ اﻟﺘﻲ

ﻓﻴﻪ اGﻨﺘﻮج ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻪq

ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ اGـﺘﺪﺧﻞ اGﻌـﻨﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﻔﻘـﺪ ﺑﻌﺪه
اﻟﺮﻏﺒﺎت اGﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اﻟـﻀـﺮورة اﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎﻟﻪ qوﻳـﻜـﻮن واﺿ ـﺤـﺎ ‘ـﺎ ﻳـﻜــﻔﻲ ﻟـﺘـﻤـﻜـX

ﻋﻦ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اﻷﺧ ــﺮى اﻟ ـﺘـﻲ “ــﻜﻦ أن ﺗـ ـﺸ ـﻜـﻞ اﻟ ـﺘـ ـﺒــﺎﺳــﺎ

ﻣﻌﻪq

 -اﻟـﺒــﻄــــﺎﻗـــﺔ  :ﻛﻞ اﺳ ـﺘ ـﻤــﺎرة أو ﻋﻼﻣــﺔ أو ﺻـﻮرة أو

ﻣـﺎدة وﺻﻔـﻴـﺔ أﺧـﺮى qﻣﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو ﻣﻄـﺒـﻮﻋـﺔ أو ﻣﺼـﻘـﻮﻟﺔ أو

“ ــﻜﻦ ﻗــﺮاءﺗ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ زاوﻳــﺔ وﺣ ـﻴــﺪة ﻟـ ـﻠ ـﻨ ـﻈــﺮ واﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴــﻤﺢ

ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ أو ﻣﺮﺳـﻮﻣﺔ أو ﻣـﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻐـﻠﻴﻒ اGـﻨﺘﻮج أو

 -اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـ ـﺼـ ــﺮي اﻟـ ــﺮﺋـ ـﻴـ ــﺴﻲ  :اﺠﻤﻟـ ــﺎل اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺼ ــﺮي

 -اﻟـﻮﺳــﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ  :وﺻﻒ ﳋـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﺘـﻐـﺬﻳـﺔ Gﺎدة

ﺑﺮؤﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢq

ﻟﻠـﺘـﻐﻠـﻴﻒ اﻷﻛـﺜﺮ رؤﻳـﺔ ﻣﻦ أول وﻫـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ

ﻋـ ـﻨــﺪ اﻟ ـﺸــﺮاء qواﻟــﺬي ﻳ ـﺴــﻤﺢ ﻟـﻪ ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻌــﺮف ا Gـﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠﻰ

اGـﻨـﺘـﻮج ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﳋﺼـﺎﺋـﺼﻪ وﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ وﻋـﻨـﺪ اﻻﻗـﺘـﻀﺎء

ﻋﻼﻣﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔq

 -اﳉـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ ﻣ ـ ــﺮﻓﻖ )‘ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻋ ـ ــﺮﺑ ـ ــﺔ أو

واﺟـﻬـﺔ ﺛﺎﺑـﺘـﺔ أو ﻣﺘـﺤـﺮﻛﺔ( ﻣـﺜﻞ ﻣـﻄـﻌﻢ أو ﻣﻄـﻌﻢ ﺟـﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﺧﻴﺮq

ﻏﺬاﺋﻴﺔ qﻗﺼﺪ إﻋﻼم اGﺴﺘﻬﻠﻚq

 -إﻋﻼم ﺣـ ــﻮل ا Gـﻨـ ـﺘــﻮﺟــﺎت  :ﻛﻞ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺔ ﻣـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠـ ـﻘــﺔ

ﺑــﺎGـﻨ ـﺘـﻮج ﻣـﻮﺟ ـﻬـﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚ ﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ أو أي وﺛ ـﻴـﻘـﺔ

أﺧــﺮى ﻣــﺮﻓـ ـﻘــﺔ ﺑﻪ أو ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ أي وﺳـ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ‘ــﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ اﻟـﻄﺮق اﻟـﺘـﻜﻨـﻮﻟﻮﺟـﻴﺔ اﳊـﺪﻳـﺜﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗـﺼﺎل
اﻟﺸﻔﻬﻲq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
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 -اGـــ ــﻜـــ ــﻮن :ﻛـﻞ ﻣـ ــﺎدة أو ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮج‘ qـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ

ﻻ ﺗ ـﻄــﺒﻖ اﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﶈــﺪدة ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻘ ـﻄــﺔ  1أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ

ا Gـﻌ ـﻄــﺮات وا Gـﻀـﺎﻓــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻷﻧـﺰ“ــﺎت اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔq

ا Gــﻮاد اﻟ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اGـ ـﻘـ ـﺘــﺮﺣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ ا GــﻮزﻋــX

ا Gـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺻ ـﻨــﺎﻋــﺔ أو ﲢ ـﻀ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻨـﺘــﻮج آﺧــﺮ qاﻟــﺘﻲ

اﻵﻟﻴ Xأو ﻓﻲ ﻣﺤﻼت ﲡﺎرﻳﺔ آﻟﻴﺔ.

ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻤﻦ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻔﻒq
 اﳊـﺼـــﺔ  :ﻣـﺠـﻤـﻮﻋﺔ أو ﺳـﻠـﺴـﻠﺔ ﻣـﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻣـﻌـﺮﻓﺔﻳﺤـﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ ﺑﻄـﺮﻳـﻘﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨﺔ ﻓﻲ ﻇـﺮوف ¨ـﺎﺛﻠـﺔ qوﺗـﻨﺘﺞ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌ Xوﺧﻼل ﻣـــﺪة إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺪدةq
 وﺿـﻊ اﻟ ـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ  :وﺿـﻊ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻐ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ أو ﻋ ـ ــﻠﻰاGـﻨـﺘـﻮج ﻛﻞ ﻋﻼﻣـﺔ أو إﺷـﺎرة أو رﻣـﺰ أو ﺳـﻤـﺔ أو ﺷـﻌﺎر أو
ﺻـﻮرة أو ﺑـﻴـﺎن ﻳ ـﺤـﺪد ﻣـﻴـﺰة ﺧـﺎﺻـﺔ  Gـﻨـﺘـﻮج أو “ـﻴـﺰه ﻋﻦ
ﻏﻴﺮهq
 اGـﻨـﺘــﻮج اGﻌـﺒـﺄ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺎ  :ﻣﻨـﺘـﻮج ﻣـﻮﺿﻮع ﻣـﺴـﺒـﻘﺎﻓﻲ ﺗ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو وﻋــﺎء ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪ“ـﻪ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ أو ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻄــﺎﻋﻢ
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔq
 اﻟــﻮﻋــــــﺎء  :ﻛﻞ ﺗ ـﻐـﻠ ـﻴـﻒ ﻣـﺘــﺼﻞ ﻣ ـﺒــﺎﺷــﺮة ‘ ـﻨ ـﺘـﻮجﻣــﻮﺟـﻪ ﻟ ـﻠـ ـﺘــﻮزﻳﻊ ﻛ ــﻮﺣــﺪة ﻣـ ـﻔــﺮدة qﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧﺖ اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﺒ ـﺌــﺔ
ﺗـﻐ ـﻄـﻴـﻪ ﻛـﻠ ـﻴـﺎ أو ﺟــﺰﺋـﻴــﺎ qوﻳـﺸــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳﻒ اﻷوراق
اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺒـﺌـﺔ .و“ـﻜﻦ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻟـﻮﻋﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻋﺪة
وﺣﺪات أو أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪ“ﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚq

اGﺎدةّة  : 6ﺗﻤﻨﻊ ﻛﻞ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻄﺐ أو زﻳﺎدة
اGﺎد
أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ qوﺑﺎﺳﺘـﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ وﻓﻲ
ﺣـﺎﻟــﺔ ﻧ ـﺴـﻴــﺎن ﺑ ـﻴـﺎن أو ﻋــﺪة ﺑ ـﻴــﺎﻧـﺎت ﻓﻲ اﻷﺻـﻞ“ qـﻜﻦ أن
ﺗ ــﺘﻢ إﻋ ــﺎدة ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﺑ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻄ ــﺮق
اGﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﺎﺑﺔ اGﺼﺎﻟﺢ اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ﲢـﺪد ﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒــﻴﻖ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة  2أﻋﻼه qﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ
اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ .
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﺠﺐ أن ﲢـﺮر اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟـﺰاﻣـﻴـﺔ ﻹﻋﻼم
اGـﺎد
اGـﺴـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﻟـﻠ ـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ أﺳـﺎﺳـﺎ وﻋـﻠﻰ ﺳ ـﺒـﻴﻞ اﻹﺿـﺎﻓـﺔ
“ﻜﻦ اﺳﺘـﻌﻤﺎل ﻟـﻐﺔ أو ﻋـﺪة ﻟﻐﺎت أﺧـﺮى ﺳﻬـﻠﺔ اﻻﺳﺘـﻴﻌﺎب
ﻟﺪى اGـﺴﺘـﻬﻠﻚ وﺗـﺴﺠﻞ ﻓـﻲ ﻣﻜـﺎن ﻇﺎﻫـﺮ وﺑـﻄﺮﻳـﻘـﺔ ﻣﺮﺋـﻴﺔ
وﻣﻘﺮوءة ﺑﻮﺿﻮح وﻣﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜـــــﺎﻟﺚ
اGــــﻮاد اﻟﻐــــﺬاﺋﻴﺔ

 -اﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓـ ـ ــﺎت ﻋـ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺎت  :ﻛـﻞ وﺿﻊ و/أو

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول

ﺗـ ـﺴـ ـﺠـ ــﻴﻞ ﻳـ ـﻬ ــﺪف إﻟـﻰ إﺧـ ـﻔ ــﺎء أو ﺣ ــﺠﺐ أو ﻗـ ــﻄﻊ أو ﻓ ــﺼﻞ

أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ﺑـﻌﺒﺎرات أﺧـﺮى أو ﺑﺼﻮر أو ﺑـﺄي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘـﺪاﺧﻞ qﺑﻴﺎﻧﺎ أو
ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ اﻷﺻﻠﻲq
 ﺗ ـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـﺼـ ــﺎل ﻋـﻦ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ  :ﻛـﻞ وﺳـ ـﻴ ـ ـﻠـ ــﺔ ﺑ ــﺪوناﳊـﻀﻮر اﻟﺸﺨـﺼﻲ واGﺘﺰاﻣﻦ ﻟﻠـﻤﺘﺪﺧﻞ واGﺴـﺘﻬﻠﻚ“ qﻜﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﺑ Xﻫﺬﻳﻦ اﻟﻄﺮﻓ.X
ـﺎدّةة  : 4ﻳــﺘﻢ إﻋـﻼم ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﻟــﻮﺳﻢ أو
اGـﺎد
وﺿﻊ اﻟــﻌﻼﻣــﺔ أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑــﺄي وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ أﺧــﺮى ﻣ ـﻨــﺎﺳ ـﺒــﺔ
ﻋﻨـﺪ وﺿﻊ اGﻨـﺘﻮج ﻟﻼﺳـﺘـﻬﻼك وﻳﺠﺐ أن ﻳـﻘﺪم اﳋـﺼﺎﺋﺺ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم.
ـﺎدّةة  : 5ﺑـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﺮ ﻋﻦ أﺣ ـ ـﻜ ــﺎم ﻫـ ــﺬا ا Gــﺮﺳ ــﻮمq
اGـ ــﺎد
ﺗـ ـﻄ ـﺒـﻖ ﻋ ــﻠﻰ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺒ ــﻴﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﻘـﺪم اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﺟـﺒﺎرﻳـﺔ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ
ﻫــﺬا اGـﺮﺳــﻮم qﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺜـﻨــﺎء ﺗــــــﻠﻚ ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ‘ــﺪة ﺻﻼﺣ ـﻴـﺔ
اGﻨﺘـﻮﺟﺎت qﻗـﺒﻞ إﺗﻤﺎم اﻟـﺸﺮاء وﺗـﻈﻬﺮ ﻋـﻠﻰ دﻋﺎﻣـﺔ اﻟﺒﻴﻊ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ qﺣﻴﺚ ﺗﺮﺳﻞ ﺑـﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﺤﺪدة
ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻃﺮف اGﺘﺪﺧﻞ اGﻌﻨﻲq
 (2ﺗﻘﺪم ﻛﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

ـﺎدةّة  : 8ﺗ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻋ ـ ــﻠﻰ اGـ ــﻮاد
اGـ ــﺎد
اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـﻴ ــﺔ ﺳ ــﻮاء ﻛــﺎﻧـﺖ ﻣ ـﻌـ ـﺒ ــﺄة ﻣ ـﺴـ ـﺒـ ـﻘــﺎ أم ﻻ qوا Gــﻮﺟـ ـﻬــﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت.
ـﺎدّةة  : 9ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﻤـﻞ ﺗ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ اGــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ
اGــﺎد
اGـﻌ ـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒ ـﻘـﺎ واGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ أو ﻟـﻠ ـﺠـﻤـﺎﻋـﺎت qﻛﻞ
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم .
ـﺎدّةة  : 10ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اGـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGـﻌـﺒـﺄة ﻣـﺴـﺒـﻘــﺎ واGـﻌـﺮوﺿـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴﻊ ﻋـﻠﻰ اGـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ ﻣـﻌـﺮﻓـﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗـﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻻﻓﺘﺔ أو أي
وﺳ ـﻴ ـﻠ ــﺔ أﺧــﺮى ﺑ ـﺤ ـﻴـﺚ ﻻ ﻳــﺪع ﻣــﻮﻗـ ـﻌ ـﻬــﺎ أي ﻣ ـﺠ ــﺎل ﻟ ـﻠــﺸﻚ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اGﻌﻨﻴﺔ.
اGﺎدّةة  : 11ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗـﻮﺿﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اGﺎد
ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ qﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﺜــﺒﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻻ “ــﻜﻦ
إزاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﻜــﻮن اﻟـﻮﻋــﺎء ﻣ ـﻐـﻄﻰ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻐ ـﻠــﻴﻒ qﻳـﺠﺐ أن
ﺗ ـﻈ ـﻬـﺮ ﻛـﻞ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧــﺎت اﻹﻟــﺰاﻣـﻴــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧ ـﻴــﺮ أو ﻋـﻠﻰ
ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗــﺔ اﻟ ــﻮﻋــﺎء اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن ﻣـ ـﻘ ــﺮوءة ﻓﻲ ﻫــﺬه
اﳊﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻮح وﻏﻴﺮ ﻣﺨﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ
ـﺎدّةة  : 12ﺗـﺘـﻀـﻤﻦ اGـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣـﻮل اGـﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ
اGـﺎد

اGـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ اGـ ـ ــﺎدة  9أﻋـﻼه qﻣـﻊ ﻣ ـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة

اﻻﺳـ ـﺘـ ـﺜ ـ ـﻨ ــﺎءات اGـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔـ ـﺼـﻞ qاﻟـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻢ اﻵﺗﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اﻟ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼــﺎﻓ ـﻴ ــﺔ ا Gـﻌ ـﺒــﺮ ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (4اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴــﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6اﻻﺳﻢ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﻌﻼﻣـﺔ اGـﺴـﺠـﻠـﺔ

وﻋـ ـﻨـ ــﻮان اGـ ـﻨ ــﺘﺞ أو ا Gــﻮﺿـﺐ أو ا Gــﻮزع أو اGـ ـﺴـ ـﺘ ــﻮرد إذا
ﻛﺎﻧﺖ اGﺎدة ﻣﺴﺘﻮردةq

 (7ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ و/أو ﺑـ ـﻠـ ــﺪ اGـ ـﺼ ــﺪر إذا ﻛـ ــﺎﻧﺖ ا Gــﺎدة

ﻣﺴﺘﻮردةq

 (8ﻃــﺮﻳـﻘـﺔ اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل واﺣـﺘـﻴـﺎﻃــﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﻓﻲ

ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ إذا ﻛ ــﺎن إﻏ ـﻔــﺎﻟـﻪ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﻤـﺢ ﺑــﺎﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ﻣ ـﻨــﺎﺳﺐ

ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq

 (9ﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺎن ﺣ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ و/أو ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻨﻊ أو

اﻟﺘﻮﺿﻴﺐq

 (10ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺘـﺠـﻤﻴـﺪ أو اﻟـﺘـﺠـﻤـﻴـﺪ اGﻜـﺜﻒ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒﺔ

ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq

 (11ا Gـﻜـﻮﻧــﺎت واGــﻮاد ا Gـﺒ ـﻴ ـﻨـﺔ ﻓـﻲ اGـﺎدة  27ﻣﻦ ﻫـﺬا

ا Gــﺮﺳـ ــﻮم وﻣـ ـﺸـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺎﺗ ـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ ﺣـ ـﺴـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎت أو

ﺣﺴﺎﺳﻴﺎت ﻣـﻔﺮﻃﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌـﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ أو ﲢﻀﻴﺮ

اGــﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻣــﺎزاﻟﺖ ﻣـﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ ا Gـﻨـﺘــﻮج اﻟـﻨ ـﻬـﺎﺋﻲ

وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (12اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (13ﺑـﻴﺎن " ﻧـﺴﺒـﺔ ﺣﺠﻢ اﻟـﻜﺤـﻮل اGﻜـﺘﺴﺐ" ﺑـﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ

ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺸ ــﺮوﺑـ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻋـ ـﻠـﻰ أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ  % 1,2ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ﺣﺴﺐ اﳊﺠﻢq

 (14ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺣﻼل" ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻌﻨﻴﺔq
 (15إﺷـ ــﺎرة إﻟــﻰ رﻣـ ــﺰ إﺷ ــﻌـ ــﺎع اﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ اﶈ ــﺪد ﻓﻲ
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ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺑـﻴــﺎن "ﺣﻼل" اGـﺬﻛـﻮر

ﻓﻲ اﻟﻨـﻘﻄﺔ  14أﻋﻼه ﺑﻘﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Gـﺴـ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ واﻟــﻔﻼﺣــﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.

اGﺎد
اGﺎدّةة  : 13ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﲢـﺘﻮي اGـﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺤﻠّﻰ

أو ﻋـﺪة ﻣ ـﺤـﻠ ـﻴــﺎت qﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘــﺒﻊ ﺗـﺴ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺑـﺒ ـﻴـﺎن

"ﻣﻨﺘﻮج ﻣﺤـﻠّﻰ ﺑﺪون إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻜﺮ" .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﲢﺘﻮي اGﺎدة

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ آن واﺣـﺪ ﻋـﻠﻰ ﺳـﻜـﺮ ﻣـﻀـﺎف وﻣـﺤـﻠّﻰ أو ﻋـﺪة

ﻣـﺤـﻠـﻴـﺎت ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ ﺑـﺒـﻴـﺎن "ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﺤـﻠﻰ وﻣـﺴـﻜـﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎ".

اGﺎدّةة  : 14ﻳﺠـﺐ أن ﻳﻘـﺪم اﻟﻮﺳﻢ اﻟـﻐﺬاﺋﻲ اGـﻌﻠـﻮﻣﺎت
اGﺎد

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﻀﻤﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﲢﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اGـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﻮﺳـﻢ اﻟﻐـﺬاﺋﻲ

ﻋﻠﻰ اGـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ ﺑﻘـﺮار ﻣﺸﺘـﺮك ﺑ Xاﻟﻮزراء اGـﻜﻠﻔX

ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻟ ــﻔﻼﺣ ــﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

اGـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲡ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ

ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ا Gــﺎدة وﺑــﺎﻟـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓـ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ ﻧ ـﻔـﺲ اﺠﻤﻟــﺎل
اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.

ـﺎدّةة  : 16ﻓﻲ ﺣـــﺎﻟـﺔ اﻟﻘـﺎرورات اﻟـﺰﺟـﺎﺟـﻴـﺔ اGـﻮﺟـﻬﺔ
اGـﺎد

ﻹﻋــﺎدة اﻻﺳ ـﺘ ـﻌـﻤــﺎل وا Gـﻄـﺒــﻮﻋــﺔ ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻳ ـﺘ ـﻌـﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ

واﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ــﻤﻞ ﻻ ﺑـ ـﻄ ــﺎﻗ ــﺔ وﻻ ﺧـ ـﺘـ ـﻤــﺎ وﻻ ﻣـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ qﺗـ ـﻜــﻮن

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ إﻟﺰاﻣﻴﺔ :

 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq
 (2ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎتq
 (3اGـ ـﻜ ــﻮﻧـ ــﺎت وا Gــﻮاد ا Gــﺬﻛـ ــﻮرة ﻓﻲ ا Gــﺎدة  27أدﻧــﺎهq

وﻣ ـﺸـ ـﺘ ـﻘــﺎﺗـ ـﻬــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ــﺒﺐ ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺎت أو ﺣ ـﺴ ــﺎﺳ ـﻴــﺎت

ﻣـﻔـﺮﻃـﺔ واGـﺴﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻓﻲ ﺻـﻨﻊ أو ﲢـﻀﻴـﺮ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ

واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺒــﻘﻰ ﻣــﻮﺟـﻮدة ﻓـﻲ اGـﻨ ـﺘــﻮج اﻟ ـﻨـﻬــﺎﺋﻲ وﻟــﻮ ﺑ ـﺸـﻜﻞ
ﻣﻐﺎﻳﺮq

 (4اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq
 (5اﻟ ـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠــﺼﻼﺣ ـﻴـﺔ أو اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼكq

 (6اﻟﻮﺳﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲq
 (7ﺑﻴﺎن اﳊﺼﺔ و/أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ.

اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ـﺎدّةة  : 17ﺑـﺎﺳ ـﺘـﺜـﻨـﺎء اﻟـﺘـﻮاﺑﻞ واﻷﻋ ـﺸـﺎب اﻟـﻌـﻄـﺮﻳـﺔq
اGـﺎد

"ﻣﺆﻳﻦ أو ﻣﺸﻊ" ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻜﻮن اGﺎدة اﻟﻐـﺬاﺋﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ

ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻐـﻠـﻴـﻔـﺎت أو اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘﻞ ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ اﻟـﻜـﺒـﺮى

اﻵﺗﻴﺔ :

ﺑﺎﻷﺷـﻌـﺔ اﻷﻳـﻮﻧـﻴـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـ Xﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﺎﻟﻘـﺮب ﻣﻦ
اﺳﻢ اﻟﻐﺬاء.

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻀـﻤﻦ وﺳﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي
ﻋﻦ ﻋـﺸــﺮﻳﻦ ﺳ ـﻨـﺘ ـﻴـﻤ ـﺘـﺮا ﻣــﺮﺑـﻌـﺎ ) 20ﺳﻢ ( إﻻ اﻟـﺒ ـﻴـﺎﻧـﺎت
2

اGﺘﻌﻠﻘﺔ ‘ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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 ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔq -اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟـ ـﻠ ـﺼـﻼﺣ ـﻴ ــﺔ أو اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗــﺼﻰ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.

ﻳـﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻹﻟﺰاﻣـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻟـﻠﻮﺳﻢ

ا Gـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ ا Gــﺎدة  12أﻋﻼه ﻋـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ

اﻟﺸﺎﻣﻞ.

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻊ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 18ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺒ ــ Xﺗ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺒ ــﻴﻊ ﻟـ ـﻠـ ـﻤــﺎدة
اGــﺎد

اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻴـﻌ ـﺘـﻬـﺎ ﺑـﺪﻗـﺔ وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﺧـﺎﺻـﺔ وﻟـﻴﺲ
ﻋﺎﻣﺔ.

إذا ﺣـﺪد اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺔ أو اﻟـﺘـﺴـﻤـﻴـﺎت اﻟـﺘﻲ

ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻬﺬه اGﺎدة اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ qﻓﻴﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ

ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ وإذا ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺘـﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟـﺘﺴﻤﻴـﺎت اGﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم وﺟــﻮد ﻣــﺜﻞ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻤـ ـﻴــﺎت qﻳــﺠﺐ

اﺳ ـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴــﺔ ﻣـﻌ ـﺘـﺎدة أو ﺷــﺎﺋـﻌــﺔ أو ﻋـﺒــﺎرة وﺻـﻔ ـﻴـﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

“ـﻜﻦ اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ " ﻣﺨـﺘـﺮﻋـﺔ" أو "ﺧﻴـﺎﻟـﻴﺔ" أو

ﺗﺴـﻤـﻴـﺔ "اﻟـﻌﻼﻣـﺔ " أو" ﺗـﺴـﻤـﻴـﺔ ﲡـﺎرﻳـﺔ" ﺑـﺸﺮط أن ﺗـﺮﻓﻖ
ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اGﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗ 2 Xو 3أﻋﻼه.

اGـﺎد
ـﺎدةّة  : 19ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ــﻤﻞ اﻟــﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻧــﻔﺲ ﻣ ـﻜــﺎن

ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤﺎدة أو ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨـﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة qاﻟﻌﺒﺎرات

أو ﻣـ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﺒــﺎرات اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﻔــﺎدي ﺗ ـﻐـ ـﻠــﻴﻂ
اGﺴﺘﻬـﻠﻚ qواGﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟﻄﺒﻴـﻌﺔ واﻟﺸـﺮوط اﻟﺪﻗﻴـﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ

اﻟـﻐــﺬاء‘ qـﺎ ﻓــﻴﻪ ﻣ ـﺤـﻴﻂ ﺗ ـﻌـﺒ ـﺌـﺘـﻪ وﻃـﺮﻳ ـﻘـﺔ ﻋــﺮﺿﻪ وﻛـﺬﻟﻚ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻧﻮع اGﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 20ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋﻦ ﺑـﻴـﺎن اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاد
اGـﺎد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اGﺘﺮي ﺑـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﳊ ــﺠﻢ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ

اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq

ﻋ ـﻨ ــﺪﻣــﺎ ﺗـ ـﻌــﺮض ﻣ ــﺎدة ﻏــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ ﺻـ ـﻠ ـﺒ ــﺔ داﺧﻞ وﺳﻂ
ﺳــﺎﺋﻞ ﻟـﻠـﺤــﻔﻆ qﻳـﺒــ Xأﻳـﻀـﺎ اﻟــﻮزن اﻟـﺼــﺎﻓﻲ اGـﻘـﻄــﺮ ﻟـﻬـﺬه
اGﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ .وﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻮﺳﻂ اﻟـﺴـﺎﺋﻞ qاGـﺎء واﶈﺎﻟـﻴﻞ
اGـﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺮ واGﻠﺢ أو ﻋـﺼﻴﺮ اﻟﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀﺮ qﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ أو اﳋـﻀــﺮ اGـﺼـﺒـﺮة qأو اﳋﻞ qوﺣـﺪه أو
ﻣﺮﻛﺒﺎ.
ـﺎدّةة  : 21ﲢــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺼ ــﺎﻓ ـﻴــﺔ ﻏـ ـﻴــﺮ إﻟــﺰاﻣﻲ
اGــﺎد
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :
 اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠـﺔ ﻟ ـﻔ ـﻘــﺪان ﻣ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ ﻓﻲ ﺣ ـﺠ ـﻤ ـﻬـﺎ أو ﻛ ـﺘ ـﻠ ـﺘ ـﻬـﺎواﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ أو ﺗﻮزن أﻣﺎم اGﺸﺘﺮيq
 اﻟـﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻛـﻤـﻴــﺘﻬﺎ اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻤـﺴﺔ ﻏﺮاﻣﺎت) 5غ( أو ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﻣـ ـﻴـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻠـ ـﺘ ــﺮات ) 5ﻣﻞ( ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا اﻟـ ـﺘ ــﻮاﺑﻞ
واﻷﻋﺸﺎب اﻟﻌﻄﺮﻳﺔq
 اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺒــﺎع ﺑ ــﺎﻟ ـﻘـ ـﻄ ـﻌ ــﺔ qﺑ ـﺸــﺮط أن ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﻘــﻄﻊواﺿـﺤـﺔ اﻟـﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬـﻠـﺔ اﻟـﻌـﺪ ﻣﻦ اﳋـﺎرج أو إن ﺗـﻌـﺬر ذﻟﻚ
ﻳﺒ Xذﻛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺳﻢ.
ﲢﺪد ﻗﺎﺋـﻤﺔ اGﻮاد اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻔـﻘﺪان ﻣﻌـﺘﺒﺮ
ﻓﻲ ﺣـﺠـﻤﻬـﺎ أو ﻛﺘـﻠـﺘﻬـﺎ qﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀـﺎء qﺑـﻘﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGﺎدّةة  : 22ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن اﻟﺘـﻐﻠـﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻣﻦ
اGﺎد
ﺗﻐﻠﻴﻔ Xأو ﻋﺪة ﺗﻐﻠﻴﻔﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اGـﺎدة اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻳـﻜـﻮن ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴﺔ
ﺑــﺬﻛـﺮ اﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴـﺔ اﶈـﺘــﻮاة داﺧﻞ ﻛﻞ ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ ﻓـﺮدي
وﻋﺪدﻫﺎ اﻟﻜﻠﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺒـﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺴﺖ إﻟـﺰاﻣﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺪد
اﻟـﻜﻠﻲ ﻟـﻠـﺘـﻐﻠـﻴـﻔـﺎت اﻟﻔـﺮدﻳـﺔ واﺿﺢ اﻟﺮؤﻳـﺔ وﺳـﻬﻞ اﻟـﻌﺪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج qوﻳـﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﻴﺎن اﻟﻜـﻤﻴﺔ اﻟـﺼﺎﻓﻴـﺔ اﶈﺘﻮاة
داﺧﻞ ﻛـﻞ ﺗ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻒ ﻓ ـ ــﺮدﻳ ـ ــﺎ وواﺿ ـ ـﺤ ـ ــﺎ و“ ـ ـﻜـﻦ رؤﻳ ـ ــﺘﻪ ﻣﻦ
اﳋﺎرج.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜـﻮن اﻟﺘﻐـﻠﻴﻒ اGﺴـﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻐﻠـﻴﻔ Xأو ﻋﺪة
ﺗﻐـﻠﻴﻔـﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﲢﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺲ اﻟﻜﻤﻴـﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اGﺎدة
اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘـﻲ ﻻ ﺗ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮ ﻛــﻮﺣــﺪات ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ qﻳ ـﺸــﺎر إﻟﻰ
اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑـﺬﻛـﺮ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ واﻟـﻌﺪد
اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴﻔﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ

 -ﻗـ ـﻴ ــﺎﺳ ــﺎت اﻟ ــﻮزن ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﺼﻠﺒﺔq

 -اﻟ ــﻮزن أو اﳊـ ــﺠﻢ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐـ ــﺬاﺋـ ـﻴ ــﺔ

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﺰﺟﺔq

 -ﻋــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

اGﻜﻮﻧﺎت
ـﺎدةّة  : 23ﺗ ـ ـﺸـ ـﻤـﻞ ﻗ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ ا Gـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎت ذﻛـ ــﺮ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ
اGـ ــﺎد
ﻣ ـﻜـﻮﻧــﺎت اGـﺎدة اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﺘـﺮﺗــﻴﺐ اﻟـﺘ ـﻨـﺎزﻟﻲ ﻓﻲ
وزﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ اGﺪﻣﺞ ﻛﺘﻠﺔ/ﻛﺘﻠﺔ )ك/ك( وﻗﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬه
اGﺎدة.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58

ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﻘـﺎﺋﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣـﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺒﺎرة

" ﻣﻜﻮﻧﺎت" أو "ﻳﺘﻀﻤﻦ."... :

ﻋـ ـﻨـ ــﺪﻣ ــﺎ ﻳـ ـﺘ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ ﻣـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﺎدة ﻏ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ﻧـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻣﻦ

ﻣﻜـﻮﻧ Xأو أﻛـﺜﺮ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻫـﺬا اGﻜـﻮن اGﺮﻛﺐ ﻓﻲ

ﻗـﺎﺋـﻤﺔ اGـﻜـﻮﻧـﺎت ﻣـﺘﺒـﻮﻋـﺎ ﺑـﻘﺎﺋـﻤـﺔ ﻣـﻮﺿﻮﻋـﺔ ﺑـ XﻗـﻮﺳX

ﻣﻦ ﻣـ ـﻜـ ــﻮﻧ ــﺎﺗـﻪ اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ qﻳ ـ ـﺸ ــﺎر إﻟ ـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺣـ ــﺴﺐ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﺗ ــﻴﺐ

اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﳊﺠﻤﻬﺎ.

ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤﻞ ﻣـﻨـﺘـﻮج ﻣـﻌـﺎﻟﺞ ﺑـﺄﺷـﻌـﺔ ﻛـﻤـﻜـﻮن ﻓﻲ

ﻣﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اGﻜﻮﻧﺎت.

اGﺎد
اGﺎدّةة  : 24ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﺸﻴــﺮ ﺗﺴﻤـﻴـﺔ أو وﺳﻢ اGﺎدة إﻟﻰ

وﺟﻮد ﻣﻜﻮن أو ﻋﺪة ﻣـﻜﻮﻧﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﺬه اGﺎدةq

ﻳــﺠﺐ ﺑ ـﻴــﺎن ﻛـ ـﻤ ـﻴــﺘـ ـﻬــﺎ إﻻ إذا اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﻠﺖ ﻫــﺬه ا Gـﻜــﻮﻧــﺎت

ﺑﻨـﺴﺐ ﺿـﺌـﻴـﻠﺔ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻫﺬه اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟﺔ
ﻛﻤﻜﻮن ﻟﻬﺬه اGﺎدة.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻜﻮن ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﻊ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟ ــﻮﺳـﻢ وﺑ ــﻮﺿ ــﻮح
اGــﺎد

ا Gــﻮاد وا Gـ ـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋـ ـﻴـ ــﺔ اGـ ـﻌ ــﺮوﻓ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺒـ ـﺒـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ

اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اGﻔﺮﻃﺔ.

ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻫﺬه اGﻮاد واGﻜﻮﻧـﺎت ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

وﲢــ Xﻫــﺬه اﻟـﻘــﺎﺋ ـﻤـﺔ ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺸـﺘــﺮك ﺑــ Xاﻟـﻮزراء

اGـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــ Xﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اGـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ واﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ

واﻟﻔﻼﺣﺔ.

اGﺎدّةة  : 28ﻳﺠﺐ أن ﻳﺼـﺮح ﺑﺎGﺎء اGﻀـﺎف ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اGﺎد

اGﻜـﻮﻧﺎت qإﻻ إذا ﻛـﺎن ﻫﻮ ﻧـﻔﺴﻪ ﺟـﺰءا ﻣﻦ اGﻜـﻮن qﻻ ﺳﻴـﻤﺎ

ﻧ ـﻘــﻴﻊ اGــﻠﺢ أو ﺷ ــﺮاب اﻟ ـﺴ ـﻜــﺮ أو اﳊ ـﺴــﺎء اﻟــﺬي ﻳــﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻐﺬاء.

ﻻ ﻳ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﺮ ﻓﻲ اﻟـ ـ ــﻮﺳﻢ اGـ ـ ــﺎء أو ا Gـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎت اﻷﺧ ـ ــﺮى

اGﺘﺒﺨﺮة أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻨﻊ.

اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ أو ﻓـﻲ اGـﻮاﺻـﻔــﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴــﺔ وﻛـﺎن ﻳـﺪﺧﻞ

ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﺧـ ـﻤـ ـﺴ ــﺔ ﺑ ــﺎ Gــﺎﺋــﺔ ) (% 5ﻋ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺗ ــﺮﻛ ــﻴﺐ
ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج qﻓ ــﻤﻦ ﻏـ ـﻴــﺮ اﻟـ ـﻀ ــﺮوري اﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺮﻳـﺢ ﺑــﺎGـ ـﻜ ــﻮﻧــﺎت

اGـﺸ ـﻜـﻠـﺔ ﻟﻪ إﻻ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑـﺎ Gـﻀـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ

ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اGﻨﺘﻮج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 25ﺗ ـ ـﻌ ــﻔﻰ ا Gــﻮاد اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ اﻵﺗـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ ذﻛ ــﺮ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ :

 (1اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋﻀـﺮ اﻟـﻄـﺎزﺟﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿﻮع

ﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

 (2ا Gـﻴــﺎه اﻟ ـﻐـﺎزﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻈ ـﻬــﺮ ﻓﻲ ﺗ ـﺴ ـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻫـﺬه

اﳋﺎﺻﻴﺔq

 (3ﺧـﻞ اﻟـﺘـﺨـﻤ ـﻴـﺮ اﶈـﺼﻞ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺣـﺼـﺮﻳــﺎ ﻣﻦ ﻣـﻨـﺘـﻮج

أﺳﺎﺳﻲ واﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﻀﻒ إﻟﻴﻪ أي ﻣﻜﻮن آﺧﺮq

 (4اﻷﺟـﺒـﺎن واﻟـﺰﺑـﺪة واﳊـﻠـﻴﺐ واﻟـﻘـﺸـﺪة اﺨﻤﻟـﻤـﺮة qﻓﻲ

ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗـﻀﻒ إﻟﻰ ﻫـﺬه اGـﻮاد إﻻ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻠـﺒـﻨـﻴـﺔ
واﻷﻧ ــﺰ“ ــﺎت وﺗــﺮﺑـ ـﻴــﺔ اﳉـ ـﺴـ ـﻴ ـﻤ ــﺎت اﺠﻤﻟ ـﻬ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ

ﻟـﺼﻨـﻌﻬـﺎ أو إﻻّ اGﻠﺢ اﻟـﻀـﺮوري ﻟﺼـﻨﻊ اﻷﺟﺒـﺎن ﻣﺎﻋـﺪا ﺗﻠﻚ
اﻟﻄﺎزﺟﺔ أو اﻟﺬاﺋﺒﺔq

 (5اGــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻻ ﲢ ـﺘ ــﻮي إﻻّ ﻋ ـﻠـﻰ ﻣ ـﻜــﻮن

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼـﺔ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺼﻨــﻊ
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 29ﻟﺘـﺤـﺪﻳﺪ اﳊـﺼﺔ qﻳـﺠﺐ أن ﻳﺤـﻤﻞ ﻛﻞ وﻋﺎء

ﻟـﻠ ـﻤــﺎدة اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻴــﺎﻧــﺎ ﻣــﺮﺳــﻮﻣـﺎ أو ﻋـﻼﻣـﺔ ﻏ ـﻴــﺮ ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺔ

ﻟـﻠﻤـﺤـﻮ ﻣﺸـﻔـﺮة أو واﺿﺤـﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ‘ﻌـﺮﻓـﺔ ﻣﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

وﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﻊ.

ﲢ ــﺪد ﺣـ ـﺼ ــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ إﺷ ــﺎرة إﻟﻰ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ".

ﻳ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺮف ﺗـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ــﻨﻊ ﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـﻊ أو ﻳ ـ ــﻮم

اﻟ ـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻳــﻮم اﻟ ـﺘ ـﺠـﻤ ـﻴــﺪ ا Gـﻜـﺜـﻒ ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﻮاد

اﻟ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ اﺠﻤﻟ ـﻤــﺪة ﲡـ ـﻤ ـﻴــﺪا ﻣ ـﻜ ـﺜـ ـﻔــﺎ أو ﺑ ـﻴــﻮم اﻟـ ـﺘ ـﺠ ـﻤ ـﻴــﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة.

ـﺎدّةة  : 30ﺗـ ـﻌــﻔﻰ ﻣﻦ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـﺒـ ـﻴــﺎن اGـ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ
اGــﺎد

ﺑـ ــﺮﻗﻢ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ــﻮى اﻟـ ــﻮﺳـﻢ qا Gــﻮاد اﻟ ـ ـﻐـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ

اﻟـﺴــﺮﻳ ـﻌـﺔ اﻟ ـﺘــﻠﻒ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻘـﻞ ﻣـﺪة ﺻـﻼﺣـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ اﻟــﺪﻧ ـﻴـﺎ ﻋﻦ

ﺛﻼﺛــﺔ ) (3أﺷ ـﻬــﺮ أو ﺗـ ـﺴــﺎوﻳ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺸ ــﺮط أن ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ

اﻷدﻧﻰ ﻟـﻠﺼﻼﺣـﻴـﺔ أو اﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك ﻣـﺒﻴـﻨﺎ
ﺑﺼﻔﺔ واﺿﺤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ qﺑﺎﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .

واﺣــﺪ ﺑـﺸــﺮط أن ﺗـﻜـﻮن ﺗ ـﺴـﻤ ـﻴـﺔ اGـﺎدة اﻟ ـﻐـﺬاﺋ ـﻴـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ

ﻻﺳﻢ ا Gـﻜـﻮن أو “ــﻜﻦ أن ﺗـﺴــﻤﺢ ﺑ ـﺘـﺤــﺪﻳـﺪ ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ ا Gـﻜـﻮن
دون أي ﻟﺒﺲ.

ـﺎدّةة  : 26ﲢ ــﺪد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ا Gـﻜ ــﻮﻧ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳــﺠﺐ أن
اGــﺎد

ﺗـ ـﻌــ"Xﺑ ــﺎﺳﻢ ﺧ ــﺎص" أو "اﺳـﻢ اﻟ ـﺼ ــﻨﻒ" ﻓـﻲ ا Gـﻠ ــﺤﻖ اﻷول
ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

ﻏ ـﻴ ــﺮ أن دﻫﻦ اﻟـ ـﺒ ـﻘ ــﺮ ﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺼــﺮح ﺑـﻪ ﺑــﺎﺳـ ـﻤ ـﻬــﺎ

اﳋﺎص.
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اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
اGﺎدّةة  : 31ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة :
اGﺎد
 " -ﻣﻦ اGﺴﺘـﺤﺴﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ  ".............ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮمq

 " -ﻣﻦ ا Gـﺴـﺘـﺤـﺴﻦ اﺳـﺘـﻬﻼﻛﻪ ﻗـﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ  ".......ﻓﻲ

اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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ﻳ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـﻜ ـﻤـﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎﻧــﺎت ا Gـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ
اﻟـﻔﻘﺮة أﻋﻼه qإﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣﺎ ﺑﺎﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن
اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳـﺘ ـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﻣﻦ اﻹﺷـﺎرة ﺑـﻮﺿـﻮح وﺑــﺎﻟـﺘـﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ qﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜـﻮن
ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ :
 -أﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أو ﺗـ ـ ـﺴـ ــﺎوﻳ ـ ـﻬـ ــﺎ qﺗـ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ

ﻳـﺴـﺒﻖ اﻟـﺘــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗــﺼـﻰ ﻟﻼﺳــﺘــﻬـﻼك ﺑـﺎﻟــﻌــﺒـﺎرة
" اﻟـﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗـﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘـﻬﻼك  "...........أو "ﻳـﺴﺘـﻬﻠﻚ إﻟﻰ
ﻏـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ  "........وﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـ ـﺘـ ــﺒﻊ إﻣ ـ ــﺎ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ أو
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﺣﺘﻤﺎﻻ إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ.
ﺗ ـﺘ ـﺒـﻊ ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﺒــﺎرات ﺑــﻮﺻـﻒ ﺷــﺮوط اﳊــﻔﻆ اﻟــﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮq
 أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ qﺗ ـ ـﻜـ ــﻔﻲ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﻈ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺮ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـ ــﻮﺳﻢ ﻛـﻞ ﺷـ ـ ــﺮط ﺧـ ـ ــﺎص
ﺑـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا Gــﺎدة اﻟـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.
اGﺎدةّة  : 32ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻷﺣـﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗـﻔﺮض ﺑـﻴﺎﻧﺎت
اGﺎد
أﺧــﺮى ﻟ ـﻠ ـﺘـﺎرﻳـﺦ qﻓــﺈن ذﻛـﺮ اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ اﻷدﻧـﻰ ﻟ ـﻠـﺼـﻼﺣ ـﻴـﺔ أو
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ :
 اﻟـﻔـﻮاﻛﻪ واﳋـﻀـﺮ اﻟ ـﻄـﺎزﺟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻟﻢ ﺗـﻜﻦ ﻣـﻮﺿـﻮعﺗﻘﺸﻴﺮ أو ﺗﻘﻄﻴﻊ أو ﻣﻌﺎﳉﺎت أﺧﺮى ¨ﺎﺛﻠﺔq

ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGﻜﺜﻒ
اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 34ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﺠﻤﻟـﻤﺪة أو
اﺠﻤﻟـ ـﻤ ــﺪة ﲡـ ـﻤـ ـﻴ ــﺪا ﻣـ ـﻜـ ـﺜـ ـﻔ ــﺎ qﻳـ ـﺴ ــﺒﻖ ﺗ ــﺎرﻳـﺦ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻴــﺪ أو
اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اGـﻜﺜﻒ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة " ﻣﺎدة أو ﻣـﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺠﻤﺪة
أو ﻣﺠﻤﺪة ﲡﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎ. ".........
وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘــﺒﻊ إﻣـﺎ ﺑــﺎﻟـﺘـﺎرﻳﺦ ذاﺗﻪ وإﻣــﺎ ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة
إﻟﻰ اGﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻢ.
ﻳ ـﺘـﻜــﻮن اﻟـﺘــﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرة ﺑـﻮﺿــﻮح وﺑــﺎﻟـﺘــﺮﺗـﻴﺐ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ

 -اﳋـﻤـﻮر واGـﺸـﺮوﺑـﺎت اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴـﺔ واﳋـﻤـﻮر اGـﺰﺑﺪة

ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤـــﺎل

واﳋﻤﻮر اGﻌﻄﺮة واGﻮاد اGﻤﺎﺛﻠﺔ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮاﻛﻪ
أﺧـﺮى ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻨﺐ وﻛـﺬا اGـﺸـﺮوﺑـﺎت اGـﺼـﻨـﻌـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻨﺐ
أو ﻋﺼﻴﺮ اﻟﻌﻨﺐq
 اGـﺸﺮوﺑـﺎت اﶈﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧـﺴﺒﺔ  % 10أو أﻛـﺜﺮ ﻣﻦاﻟﻜﺤﻮل qﻓﻲ ﺣﺠﻤﻬﺎq
 ﻣ ـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت اﺨﻤﻟــﺎﺑــﺰ أو اﳊـﻠــﻮﻳـﺎت qاﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴـﺘ ـﻬـﻠﻚﻋــﺎدة ﺑ ـﺤــﻜﻢ ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﺣــﺪود  24ﺳــﺎﻋــﺔ ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ
ﺻﻨﻌﻬﺎq

اGﺎدّةة  : 35ﻳﺠﺐ أن ﲢﺘـﻮي اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ qﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن
اGﺎد
اﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺟ ـﻴ ــﺪ qﻋ ــﻠﻰ ﻃ ــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤ ــﺎل ‘ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اGﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﺗـﻜـﻮن اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻻﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل إﻟـﺰاﻣـﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ اﺠﻤﻟﻤﺪة أو اﺠﻤﻟﻤﺪة ﲡـﻤﻴﺪا ﻣﻜﺜﻔﺎq
ﻋـﻠـﻰ أﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳـﻌــﺎد ﲡ ـﻤـﻴــﺪﻫــﺎ ﺛـﺎﻧ ـﻴــﺔ ﺑـﻌــﺪ أن ﻳـﺰال
ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ.

 -اﳋﻞq

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ

 اGﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔq اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻠﺒﺔq اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت اﻟﺴـﻜـﺮﻳـﺔ اGـﺘـﻜﻮﻧـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻜـﺮ اGـﻌـﻄﺮو/أو اGﻠﻮنq
 ﻋﻠﻚ اGﻀﻎ وﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ¨ﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﻀﻎ.اGــﺎد
ـﺎدةّة  : 33ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺪل اﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻷدﻧﻰ ﻟ ـ ـﻠ ــﺼﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ
ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ اﻷﻗـ ـﺼـﻰ ﻟﻼﺳـ ـﺘـ ـﻬـﻼك ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ اGـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت
اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اﻟـﺴـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟـﺘـﻠﻒ واﻟـﺘﻲ “ـﻜﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺛـﻼﺛ ــﺔ ) (3أﺷ ـ ـﻬـ ــﺮ أن ﺗ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ ﺧ ـ ـﻄـ ــﺮا ﻓـ ــﻮرﻳـ ــﺎ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺻ ـ ـﺤ ــﺔ
اﻹﻧﺴﺎن.

اﻻدﻋـــﺎءات
ـﺎدّةة  : 36ﻳـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻻ ﻳ ـ ــﻮﺻﻒ أو ﻳ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪم أي ﻏ ـ ــﺬاء
ا Gـ ــﺎد
ﺑـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ﺧــﺎﻃ ـﺌـﺔ أو ﻣ ـﻀ ـﻠ ـﻠــﺔ أو ﻛــﺎذﺑـﺔ أو ﻣـﻦ اﶈـﺘــﻤﻞ أن
ﻳﺜﻴـﺮ اﻧﻄﺒـﺎﻋﺎ ﺧﺎﻃـﺌﺎ ﺑـﺨﺼﻮص ﻧـﻮﻋﻪ ﺑﻄﺮﻳـﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ
ﺗﻐﻠﻴﻂ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻻدﻋـﺎءات اGـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺳﻢ
وﻋﺮض اGﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺿﻮﻋﺔ ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻬﻼك:
 ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔq ﺗـﺜـﻴـﺮ ﺷـﻜـﻮﻛـﺎ ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻷﻣﻦ و/أو ﺗـﻄـﺎﺑـﻘـﻬـﺎﻏﺬاﺋﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮىq

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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 -ﺗﺸﺠﻊ أو ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻬﻼك اGﻔﺮط Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔq

 (10ﻋﻼﻣﺔ اGﻄﺎﺑﻘﺔ اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦq

 -ﺗـﻮﺣﻲ ﺑــﺄن ﺗـﻐـﺬﻳـﺔ ﻣـﺘـﻮازﻧــﺔ وﻣـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻻ “ـﻜﻦ أن

 (11ﺑﻴـﺎن اﻹﺷﺎرات واﻟـﺮﻣﻮز اﻟﺘـﻮﺿﻴـﺤﻴـﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اGﻐﺬﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔq
 ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرةq ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗـﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋـﻒ اﳉﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ“ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـﺜـ ـﻴ ــﺮ ﻣـ ـﺨ ــﺎوف ﻋـ ـﻨ ــﺪ اGـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ إﻣ ــﺎ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ
ﻧﺼﻮص أو ﺻﻮر أو أﺷﻜﺎل ﺧﻄﻴﺔ أو ﻋﺮوض رﻣﺰﻳﺔq
 ﺗـﺸـﻴﺮ إﻟﻰ ﺧـﺼـﺎﺋﺺ وﻗـﺎﺋﻴـﺔ أو ﻋﻼﺟـﻴـﺔ ﻟﻸﻣﺮاضاﻟ ـﺒـﺸـﺮﻳــﺔ qﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء ا Gـﻴـﺎه اGـﻌــﺪﻧـﻴـﺔ اﻟ ـﻄـﺒـﻴ ـﻌـﻴـﺔ واGـﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺮاﺑـــﻊ
اGﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 37ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـﻖ أﺣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﺼـﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻛﻞ
ا Gـ ــﺎد
اGـﻨـﺘـﻮﺟـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟ ـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ ﺳـﻮاء ﻛـﺎﻧﺖ أداة أو وﺳـﻴـﻠـﺔ أو
ﺟـ ـﻬــﺎزا أو آﻟــﺔ أو ﻣ ــﺎدة ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ ﻻﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎﻟﻪ
اﳋﺎص و /أو اGﻨﺰﻟﻲ.
اGﺎدّةة  : 38زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اGﻨﺼﻮص
اGﺎد
ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ ا Gـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻳـﺠﺐ أن
ﻳـﺸﻤﻞ اﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGﻨـﺘـﻮﺟﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐﺬاﺋـﻴـﺔ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ qاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮجq
 (2اﻟـﻜـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺼـﺎﻓﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qاGﻌـﺒـﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻮﺣﺪة
اﻟﻨﻈﺎم اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq
 (3اﻻﺳـﻢ أو ﻋـ ـﻨــﻮان اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ أو اﻟ ــﻌﻼﻣ ــﺔ اGـ ـﺴـ ـﺠـ ـﻠــﺔ
وﻋـﻨﻮان اGـﻨـﺘﺞ أو اGـﻮﺿﺐ أو اGـﻮزع أو اGـﺴﺘـﻮرد ﻋـﻨـﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq
 (4ﺑ ـﻠــﺪ اGـﻨ ـﺸــﺄ و/أو اGـﺼــﺪر ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﻳ ـﻜـﻮن ا Gـﻨ ـﺘـﻮج
ﻣﺴﺘﻮرداq
 (5ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮجq
 (6ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺼﺔ أو اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ و /أو ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﺎجq
 (7اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎلq

اGﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.
“ﻜﻦ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻃـﺮﻳﻘـﺔ اﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ

ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﻘـﻄـﺔ  5أﻋﻼه qﻋــﻠﻰ ﺑـﻄــﺎﻗـﺔ اGـﻨ ـﺘـﻮج أو ﺗـﺮﻓﻖ داﺧﻞ
ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ.

ـﺎدّةة  : 39ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤ ـﺘــﻮي وﺳﻢ ا Gـﻨـﺘــﻮﺟــﺎت ﻏ ـﻴـﺮ
اGـﺎد

اﻟـﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﳋﺎﺿﻌـﺔ ﻟﻠـﺮﺧﺼﺔ اGـﺴﺒﻘـﺔ اGﻨـﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

اGﺎدّةة  : 40ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺨﺘﻠﻒ ﺗـﺴﻤـﻴﺔ اﻟﺒـﻴﻊ ﻟﻠﻤـﻨﺘﻮج
اGﺎد

ﻋـﻦ اﻟ ـﻌـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ أو ﻋـﻼﻣــﺔ اﻟـ ـﺼ ــﻨﻊ أو اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻤـ ـﻴــﺔ

اﳋـﻴــﺎﻟـﻴـﺔ qوﻳــﺠﺐ أن ﺗـﺴـﻤﺢ ﻟ ـﻠـﻤـﺴ ـﺘـﻬـﻠﻚ ‘ ـﻌـﺮﻓـﺔ ﻃ ـﺒـﻴـﻌـﺔ
اGﻨﺘﻮج ﺑﺪﻗﺔ.

ـﺎدّةة  : 41ﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺤـ ـ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻮي اﻹﻋـﻼم ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل
ا Gـ ـ ـ ـ ــﺎد

اﻻﺣﺘﻴـﺎﻃﺎت اGﺘـﺨﺬة ﻻﺳﺘـﻌﻤﺎل اGـﻨﺘﻮﺟـﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺬﻳ ـ ــﺮات ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻷﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر اGـ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ـ ـﻄـ ــﺔ

ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.

ـﺎدّةة  : 42ﻳـ ــﺠــﺐ أن ﲡـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎﻧـ ــﺎت ا Gـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ
اGـ ــﺎد

ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣـﺔ و/أو ﺗ ـﺴـﻤـﻴــﺔ ﺑـﻴﻊ اGـﻨ ـﺘـﻮج واﻟـﻜ ـﻤـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ

وﻋـﻼﻣــﺔ اGـ ـﻄ ــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻓﻲ ﻧ ــﻔﺲ اﺠﻤﻟ ــﺎل اﻟـ ـﺒ ـﺼ ــﺮي اﻟ ــﺮﺋـ ـﻴــﺴﻲ
ﻟﻠﻮﺳﻢ.

ـﺎدّةة  : 43ﻳـ ـﻌ ـﺒ ــﺮ ﺑــﺎﻹﺷ ــﺎرة ﻋﻦ اﻟـ ـﻜ ـﻤـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺼــﺎﻓـ ـﻴــﺔ
اGــﺎد

ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﻮج qﺣـﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺘﻪ qﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم اGﺘـﺮي اﻟـﺪوﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﺠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔq -ﻣﻘﺎﻳـﻴﺲ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﻨﺘـﻮﺟﺎت اﻟﺼـﻠﺒﺔ أو

اﻟﻌﺠﻴﻨﻴﺔq

 -ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﺣــﺪات ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴـ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت ا Gـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ

ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.

 ﻛﻞ ﻗﻴﺎس آﺧﺮ ﺧﺎص .ـﺎدّةة  : 44ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺎت اﻹﺟ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺔ
اGــﺎد

ا Gـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟـﻌﻼﻣــﺔ وا Gـﻨ ـﺸـﺄ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷـﺔ أو ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻋـﻠﻰ

اGﻨﺘﻮج qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ qﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﺤﻮﻫﺎ.

ـﺎدّةة  : 45ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﳊـ ـﺼ ــﺔ أو اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﺴـ ـﻠ ــﺔq
اGــﺎد

ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤــﻤﻞ ﻛﻞ ﺣـﺎو أو ﺗـﻐ ـﻠـﻴﻒ  Gـﻨـﺘـﻮج ﻏ ـﻴـﺮ ﻏـﺬاﺋﻲq

 (8اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اGﺘﺨﺬة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦq

ﺗـﺴ ـﺠــﻴﻼ ﻣ ـﻨ ـﻘــﻮﺷــﺎ أو ﻋﻼﻣــﺔ ﻳـﺘ ـﻌــﺬر ﻣ ـﺤــﻮﻫـﺎ qﻓـﻲ ﺻـﻮرة

 (9ﻣﻜﻮﻧﺎت اGﻨﺘﻮج وﺷﺮوط اﻟﺘﺨﺰﻳﻦq

واﳊﺼﺔ اGﺼﻨﻮﻋﺔ.

رﻣـﺰ أو ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ واﺿـﺤﺔ ﺗـﺴـﻤﺢ ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﺼـﻨﻊ اﻹﻧـﺘﺎج

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 58
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ﲢــﺪد اﳊ ـﺼـﺔ أو ﺳ ـﻠ ـﺴـﻠــﺔ اﻟ ـﺘـﺼ ـﻨــﻴﻊ ﺑـﺈﺷــﺎرة ﺗ ـﺸـﻤﻞ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ qوﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬه اﻹﺷﺎرة ﺑـﻌﺒﺎرة "ﺣﺼﺔ
أو ﺳﻠـﺴﻠـﺔ" .وﻳـﺤﺪد ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻨﻊ ﺑـﺎﻟﻴـﻮم واﻟﺸـﻬﺮ وﺳـﻨﺔ
اﻹﻧﺘﺎج.
ـﺎدّةة  : 46ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﺒﻖ اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺎرﻳـﺦ اﻷﻗ ـ ـ ــﺼﻰ
اGـ ـ ــﺎد
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل qﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اGﻨﺘﻮج واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ qﺑﻌﺒﺎرة :
 ﻟﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ.......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺮواﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻗﻞ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮاq
 ﻟـﻼﺳ ـ ـﺘـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ﻗـ ــﺒﻞ ﻧ ـ ـﻬـ ــﺎﻳـ ــﺔ .......ﻣﻊ اﻹﺷـ ــﺎرة إﻟﻰاﻟﺴﻨﺔ qﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  24ﺷﻬﺮا.
ﻳــﺠﺐ أﻻ ﻳــﻮﺿﻊ ا Gـﻨ ـﺘــﻮج ﻗ ـﻴــﺪ اﻻﺳ ـﺘــﻬﻼك ﺑ ـﻌــﺪ ﻫـﺬا
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

اGﺎدّةة  : 52ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘﺪم اﳋـﺪﻣـﺔ إﻋﻼم اGﺴـﺘـﻬﻠﻚq
اGﺎد

ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر أو اﻹﻋـﻼن أو ﺑ ــﻮاﺳ ـ ـﻄ ــﺔ أي ﻃـ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ

أﺧـﺮى ﻣـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ qﺑـﺎﳋﺪﻣـﺎت اGـﻘـﺪﻣـﺔ واﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت واﳊﺪود

اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤـﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳـﺔ واﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪ•

اﳋﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 53ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـﻘـ ــﺪم اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ qﻗـ ــﺒﻞ إﺑـ ــﺮام
اGـ ــﺎد

اﻟ ـﻌـﻘــﺪ qإﻋﻼم اGـﺴ ـﺘـﻬــﻠﻚ ﺑـﺎﳋ ـﺼـﺎﺋﺺ اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﺪﻣـﺔ

اGﻘﺪﻣﺔ.

ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻋﻘﺪ ﻣـﻜﺘﻮب qﻳـﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻹﻟﺰام

ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺔ اGﻘﺪﻣﺔ.

ـﺎدّةة  : 54ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﻘ ــﺪم اﳋ ــﺪﻣــﺔ أن ﻳ ــﻀﻊ ﲢﺖ
اGــﺎد

ﺗـﺼﺮف اGﺴﺘـﻬﻠﻚ qﺑﺼﻔـﺔ واﺿﺤﺔ ودون ﻟﺒﺲ qاGـﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻵﺗﻴﺔ :

 -اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـﻨـﻮان اﻟ ـﺸــﺮﻛـﺔ واﻟ ـﻌ ـﻨــﻮان واGـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت

ـﺎدّةة  : 47ﺗـﻮﺿﻊ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟـﻮﺳﻢ اGـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اGـﺎدة
اGـﺎد
 38أﻋﻼه qإﻣــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﺑ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﻣ ـﺜ ـﺒ ـﺘــﺔ ﺟ ـﻴــﺪا ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘ ـﻐ ـﻠــﻴﻒ
وإﻣ ــﺎ ﺑ ـﻄــﺮﻳـ ـﻘــﺔ اﻟـ ـﻄ ـﺒـﻊ ا Gـﺒ ــﺎﺷــﺮ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘـ ـﻐ ـﻠ ــﻴﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻠﻒ.
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 48ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اGﺘـﺪﺧﻠـ Xإﻋﻼم اGﺴـﺘﻬـﻠﻚ ﺑﻜﻞ
اGـ ـﻌ ـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اGـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ واﻷﻣﻦ
اGﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺘﻮج.
ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺒـ Xﻫـﺬه اGﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻓﻲ دﻟﻴـﻞ اﻻﺳﺘـﻌـﻤﺎل
وﻓﻲ ﻃ ــﺮﻳ ـﻘ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل وﻛ ــﺬا ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻐـ ـﻠ ـﻴـﻒ أو ﻋــﻠﻰ
اGﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ.
ـﺎدّةة  : 49ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺎ ﻟـ ــﺬﻛـ ــﺮ
اGـ ــﺎد
اGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺟﺒـﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ qوﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اGـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻨـﻘــﺎط  1و 2و 3و 7و 11ﻣـﻦ اGــﺎدة
 38أﻋـﻼه qﻳ ــﺠـﺐ أن ﻳـ ــﺸـ ــﺎر ﻓــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺘـ ـ ـﻐـ ـﻠـ ــﻴﻒ إﻟـﻰ أن
ﺑـﺎﻗﻲ اGـﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ اGﺮﻓﻖ.
ـﺎدّةة  : 50ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد
ﺑﺎGـﻮاد ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴﺔ qﻋـﻨـﺪ اﳊـﺎﺟـﺔ qﺑـﻘـﺮارات ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ
اGـﻜـﻠﻒ ﺑـﺤﻤـﺎﻳـﺔ اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ وﻗﻤـﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﺎﻻﺷـﺘﺮاك
ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X
اﻟﻔﺼـــﻞ اﳋــــﺎﻣﺲ
اﳋــــﺪﻣــــــﺎت
ـﺎدّةة  : 51ﺗـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻔـﺼﻞ ﻋــﻠﻰ اﳋــﺪﻣـﺎت
اGـﺎد
اGﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‘ﻘﺎﺑﻞ أو ﻣﺠﺎﻧﺎ.

اﳋﺎﺻﺔ ‘ﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎتq

 اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اGﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ.ا Gـ ــﺎدة  : 55ﻳـ ـ ــﺠـﺐ ﻋــ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ــﻘـ ـ ــﺪم اﳋ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ أن ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻢ

اGﺴـﺘـﻬـﻠﻚ qﺑـﻜﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋﻞ اGﻼﺋـﻤـﺔ qﺣﺴﺐ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳋـﺪﻣﺔq
ﺑﺎGﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

 (1اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣـﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻪ أو

إذا ﺗ ـﻌـﻠﻖ اﻷﻣــﺮ ﺑ ـﺸـﺨﺺ ﻣ ـﻌـﻨــﻮي ﻋ ـﻨـﻮان ﺷــﺮﻛـﺘﻪ qوﻣ ـﻘـﺮ

ﺷـﺮﻛــﺘﻪ وﻋ ـﻨـﻮان اGــﺆﺳـﺴــﺔ اGـﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ اﳋـﺪﻣــﺔ إذا ﻛـﺎن

ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮاq

 (2رﻗﻢ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺪ ﻓﻲ اﻟـ ـﺴ ــﺠﻞ اﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﺎري أو ﻓﻲ ﺳ ــﺠﻞ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺮفq

 (3رﻗﻢ وﺗ ــﺎرﻳﺦ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ واﺳﻢ وﻋـ ـﻨ ــﻮان اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ

اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اGﻘﻨﻨﺔq

 (4ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐq
 (5ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺪﻓﻊq
 (6ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض وﺳﻌﺮهq
 (7اGــﺪة اﻟ ــﺪﻧ ـﻴــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻌـ ـﻘــﺪ اGـ ـﻘ ـﺘ ــﺮح qﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ

ﺗﺰوﻳﺪا ﻣﺴﺘﻤﺮا أو دورﻳﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔq
 (8اﻟﺒﻨﻮد اGﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎنq
 (9ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ.

اGــﺎد
ـﺎدّةة  : 56ﺗ ـﻤــﻨﻊ ﻛـﻞ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺔ أو إﺷ ـﻬــﺎر ﻛــﺎذب ﻣﻦ

ﺷﺄﻧﻬﻤﺎ إﺣﺪاث ﻟﺒﺲ ﻓﻲ ذﻫﻦ اGﺴﺘﻬﻠﻚ.

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ـﺎدّةة  : 57ﲢـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔﻴـﺎت اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻹﻋـﻼم اGﺘـﻌـﻠـﻘﺔ
اGـﺎد

 -ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ا Gـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ Xاﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــ Xﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎﻟــﻬﻢ

ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ اGـﺴـﺘﻬـﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ و /أو ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘﺮك ﻣﻊ

ﻳـ ــﺠﺐ أن ﲢ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه ا Gـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت ﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ــﻮﺳﻢ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس

اGـﺎد
ـﺎدّةة “ : 60ـﻨﻊ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل ﻛﻞ ﺑـﻴـﺎن أو إﺷﺎرة أو ﻛﻞ

ﺑ ــﺎﳋــﺪﻣ ــﺎت qﻋ ـﻨ ــﺪ اﳊــﺎﺟــﺔ qﺑـ ـﻘــﺮارات ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ اGـ ـﻜــﻠﻒ
اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزراء اGﻌﻨﻴ.X

أﺣﻜﺎم ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ

اGﻬﻨﻲ اﳋﺎص.

اGﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﺒﻠﺪ اGﻨﺸﺄ أو ﺑﻠﺪ اGﺼﺪر.

ﺗﺴـﻤﻴﺔ ﺧـﻴﺎﻟﻴـﺔ أو ﻛﻞ ﻃﺮﻳـﻘﺔ ﺗﻘـﺪ• أو وﺳﻢ وﻛﻞ أﺳﻠﻮب

ﻟﻺﺷ ـﻬـﺎر أو اﻟ ـﻌــﺮض أو اﻟــﻮﺳﻢ أو اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ إدﺧـﺎل

ـﺎدّةة  : 58ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺤـﺘـﻮي اﻹﻋﻼم ا Gـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎGـﻮاد
اGـﺎد

ﻟ ـ ـﺒـﺲ ﻓﻲ ذﻫـﻦ ا Gـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ـﻠـﻚ qﻻ ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﺣـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ

اﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ﻣـ ـ ـﻬ ـ ــﻨﻲ آﺧ ـ ــﺮ ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ذﻟـﻚ ا Gـ ــﻮﺟﻪ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة

اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ وﻃﺮﻳـﻘﺔ اﻟـﺘﻨﺎول وﺗـﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘـﺎج وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺪ

اﻷوﻟـﻴــﺔ اGـﻮﺟـﻬــﺔ ﻟﻺﻧـﺘــﺎج واﻟـﺘـﺤــﻮﻳﻞ واﻟـﺘــﻮﺿـﻴﺐ أو ﻟـﻜﻞ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ qﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 (1ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻨﺘﻮجq

 (2اﻟ ـﻜـﻤ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺼـﺎﻓ ـﻴــﺔ qاGـﻌ ـﺒـﺮ ﻋ ـﻨـﻬــﺎ ﺑـﻮﺣــﺪة اﻟـﻨ ـﻈـﺎم

اGﺘﺮي اﻟﺪوﻟﻲq

 (3اﻻﺳﻢ أو ﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان اﻟـ ـﺸـ ــﺮﻛ ــﺔ واﻟـ ــﻌﻼﻣـ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺠ ـ ـﻠ ــﺔ

وﻋﻨﻮان اGﻨﺘﺞ أو اGﺴﺘﻮرد إذا ﻛﺎن اGﻨﺘﻮج ﻣﺴﺘﻮرداq

 (4اGـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ أو ﻣـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر إذا ﻛـ ـ ــﺎن اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮج

ﻣﺴﺘﻮرداq

 (5اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻔﻆ و /أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎلq
 (6ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳـﻒ اﳊ ـ ـﺼـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﺴـ ـ ـﻠـ ــﺔ و/أو ﻣ ـ ـﺨـ ـ ـﺘـ ــﻠﻒ

اﻟ ـﺘ ــﻮارﻳﺦ )اﻹﻧـ ـﺘ ــﺎج qاﳊــﺪ اﻷﻗ ــﺼﻰ ﻟـﻼﺳ ـﺘ ــﻬﻼك q(....ﻋـ ـﻨــﺪ

اﻻﻗﺘﻀﺎءq

 (7ﻋﺒﺎرة " ﺣﻼل " qﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﻨﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﻊ اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت اGﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط  1و2

و 3و 6ﻣـﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻠـﻴﻒ و“ﻜﻦ أن ﺗﺪرج اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ.

ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن اGـﻮاد اﻷوﻟ ـﻴـﺔ اGـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻏـﻴــﺮ ﻣـﻌـﺒـﺄةq

ﻓـ ــﺈن اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻹﺟـ ـﺒـ ــﺎرﻳـ ــﺔ اGـ ــﺬﻛـ ــﻮرة أﻋﻼه qﺗـ ــﺪرج ﻓﻲ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اGﺮﻓﻘﺔ.

ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة  : 59ﻻ ﺗـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ﻋ ـ ــﻠﻰ

اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻘﺘﻨﺎة :

 ﻓﻲ إﻃﺎر اGﻘﺎﻳﻀﺔ اﳊﺪودﻳﺔq -ﻣﺒـﺎﺷﺮة ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك اﳋـﺎص Gﺴـﺘﺨـﺪﻣﻲ اﻟﺸـﺮﻛﺎت

أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔq

 -ﻣـﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ــﺤﻼت اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ اﳊ ــﺮ وﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﻃـ ـﻌ ــﺎم

وﺷـ ــﺮﻛـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ـﻘـﻞ اﻟـ ــﺪوﻟﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤ ـ ـﺴـ ــﺎﻓ ــﺮﻳـﻦ واGـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت

اﻟ ــﻔـ ــﻨــ ــﺪﻗــ ـﻴ ــﺔ واﻟــ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺣـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻔ ــﺔ واﻟـ ــﻬﻼل اﻷﺣـ ـﻤ ــﺮ

اﳉـ ــﺰاﺋـــﺮي واﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴ ــﺎت واﻟ ـﻬـ ـﻴ ـﺌــﺎت اGـ ـﻤــﺎﺛـ ـﻠــﺔ ا Gـﻌـ ـﺘ ـﻤــﺪة

ﻗﺎﻧﻮﻧﺎq

واﻟ ـﺘ ــﺮﻛـ ـﻴـ ـﺒــﺔ واﻟـ ـﻨ ــﻮﻋ ـﻴ ــﺔ اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴــﺔ وﻣـ ـﻘ ــﺪار اﻟ ـﻌـ ـﻨ ــﺎﺻــﺮ
اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻟﻜﻤﻴﺔ وﻣﻨﺸﺄ أو ﻣﺼﺪر اGﻨﺘﻮج.

ﻛـ ـﻤــﺎ “ـ ـﻨـﻊ ﻛﻞ ﺑـ ـﻴــﺎن ﻳ ــﺮﻣـﻲ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ـﻤـ ـﻴـ ـﻴ ــﺰ اGـ ـﻔــﺮط

Gﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺘﻮج ¨ﺎﺛﻞ آﺧﺮ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 61ﺗـﻤـﻨﻊ اﳊﻴـﺎزة أو اﻟـﻌـﺮض ﻟﻠـﺒـﻴﻊ أو اﻟـﺒﻴﻊ

أو اﻟ ـﺘـﻮزﻳـﻊ اﺠﻤﻟـﺎﻧﻲ ﺑــﺪون رﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻦ اGـﺼــﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟ ـﺘ ـﺼـﺔq

ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت :

 اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ وﺳﻤﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮمq -اﻟــﺘـﻲ ﺗــﺨـ ــﺰن ﻓﻲ ﻇـــﺮوف ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻣــﻄـــﺎﺑ ـﻘ ــﺔ ﻟــﺘـــﻠﻚ

اGـ ـﻘــﺮرة ﻋــﻠـﻰ وﺳــﻤـ ـﻬـﺎ أو ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺪ آﺧــﺮ ﻳ ـﺴـﺘ ـﻌــﻤﻞ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت.

ـﺎدّةة  : 62ﻛـﻞ إﺧﻼل ﺑــﺄﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اGــﺮﺳــﻮم ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ
اGــﺎد

ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨ ـﻈـﻴﻢ اGـﻌـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﻤـﺎ qﻻﺳـﻴـﻤـﺎ

أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 - 09اGﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم 1430

اGﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2009واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
اGﺎدّةة  : 63ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم :
اGﺎد

 -ا Gــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  366-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم  1411اGــﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 1990

واGـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﻮﺳﻢ اGـ ـﻨ ـﺘ ــﻮﺟــﺎت اGـ ـﻨ ــﺰﻟ ـﻴ ــﺔ ﻏ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
وﻋﺮﺿﻬﺎq

 -ا Gــﺮﺳــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  367-90اGــﺆرّخ ﻓﻲ 22

رﺑــﻴﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ﻋـﺎم  1411اGـﻮاﻓﻖ  10ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1990

وا Gـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻮﺳﻢ ا Gـﻨ ـﺘـﻮﺟــﺎت اﻟـﻐــﺬاﺋـﻴــﺔ وﻋـﺮﺿ ـﻬـﺎ qا Gـﻌـﺪل

واGﺘﻤﻢ.

ـﺎدّةة  : 64ﺗـﺪﺧﻞ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اGـﺮﺳـﻮم ﺣﻴـﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴﺬ
اGـﺎد

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ـﺎدّةة  : 65ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮّر ﺑـﺎﻟــﺠــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  5ﻣــﺤــﺮّم ﻋــﺎم  1435اﻟــﻤﻮاﻓﻖ

 9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اGﻠﺤﻖ اﻷول
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ “ﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص

ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اGﻜﻮﻧﺎت اGﺮﻗﻤﺔ ﻓﻲ اGﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬا اGﺮﺳﻮم“ qﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ اGﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻷﺣﺪ أﺻﻨﺎف اGﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺬﻛﻮرة أدﻧﺎه واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ qﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﳋﺎص.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺰﻳﻮت اGﻜﺮرة ﻣﺎ ﻋﺪا زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ
"زﻳﺖ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ  qﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ" أو "ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ"q

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

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

اGﻮاد اﻟﺪﺳﻤﺔ اGﻜﺮرة

"ﺷﺤﻢ" أو "ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ" ﺗﺘﻤﻢ :

 -إﻣﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﻟﺔ "ﻧﺒﺎﺗﻲ" أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ"

 -إﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرة إﻟﻰ اGﻨﺸﺄ اﳋﺎص ﻧﺒﺎﺗﻲ أو ﺣﻴﻮاﻧﻲ.

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻴﺎن ﺷﺤﻢ ﻫﻴﺪروﺟﻴﻨﻲ ﺑﻮﺻﻒ

" ﻣﻬﺪرج ﻛﻠﻴﺎ " أو " ﻣﻬﺪرج ﺟﺰﺋﻴﺎ "
ﺧـﻠـﻴﻂ اﻟـﺪﻗـﻴﻖ اGـﺘـﺤــﺼﻞ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﺻـﻨـﻔـ Xأو ﻋـﺪة أﺻـﻨـﺎف

" دﻗﻴﻖ" ﻳـﺘـﺒﻊ ﺑـﺘـﻌـﺪاد أﺻﻨـﺎف اﳊـﺒـﻮب اﶈـﺼﻠـﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ وﻫﺬا

ﻧـﺸــﺎء وﻧـﺸـﻮﻳـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻮﻟــ Xوﻧـﺸـﺎء وﻧـﺸــﻮﻳـﺎت ﻣـﺤـﻮﻟـﺔ

" ﻧﺸﺎء وﻧﺸﻮﻳﺎت"

ﻛﻞ أﺻ ـﻨـﺎف اﻷﺳ ـﻤــﺎك ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻜــﻮن اﻟـﺴــﻤﻚ ﻳ ـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻜــﻮﻧـﺎ

" ﺳﻤﻚ"  " qأﺳﻤﺎك"

ﻣﻦ اﳊﺒﻮب

ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ أو إﻧﺰ“ﻴﺔ )(1

Gﺎدة ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧـﺮى qﺑﺸﺮط أن ﻻ ﺗﻨﺴﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﻋﺮض

ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮزن

ﻫﺬه اGﺎدة إﻟﻰ ﺻﻨﻒ ﻣﻌ Xﻣﻦ اﻟﺴﻤﻚ

ﻛﻞ أﻧـﻮاع ﳊﻮم اﻟـﺪواﺟﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﺬه اﻷﺧﻴﺮة

ﺗﺸـﻜﻞ ﻣﻜـﻮﻧﺎ ﻟﻐـﺬاء آﺧﺮ ﺑﺸـﺮط أن ﻻ ﻳﺸـﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ"

ﻫﺬا اﻟﻐﺬاء إﻟﻰ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ ﳊﻢ اﻟﺪواﺟﻦ

ﻛﻞ أﺻـ ـﻨــﺎف اﳉــ® ﻋ ـﻨــﺪﻣ ــﺎ ﻳ ـﺸــﻜﻞ اﳉــ® أو ﺧـ ـﻠــﻴﻂ اﻷﺟ ـﺒــﺎن

ﻣـﻜﻮﻧﺎ Gـﺎدة ﻏﺬاﺋﻴـﺔ أﺧﺮى ﺷﺮط أن ﻻ ﻳـﺸﻴﺮ وﺳﻢ وﻋﺮض

" ﺟ®"  " qأﺟﺒﺎن"

ﻫﺬه اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻌ Xﻣﻦ اﳉ®

ﻛﻞ اﻟـﺘــﻮاﺑﻞ وﻣـﺴـﺘ ـﺨـﻠﺺ اﻟ ـﺘـﻮاﺑﻞ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﺗ ـﺘـﻌـﺪى  % 2ﻣﻦ

" ﺗﻮاﺑﻞ" أو "ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮاﺑﻞ"

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

"ﻧ ـﺒــﺎت ﻋـﻄــﺮي" أو " ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت ﻋ ـﻄــﺮﻳــﺔ" أو " ﺧـﻠــﻴﻂ ﻧ ـﺒــﺎﺗـﺎت
ﻋﻄﺮﻳﺔ"

اﻟﻮزن ﻓﻲ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

) (1ﻳﺘﻤﻢ اﺳﻢ "ﻧﺸﺎء" داﺋﻤﺎ ﺑﺘﻌﻴ Xأﺻﻠﻪ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ اﳋﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ “ﻜﻦ ﻟﻬﺬا اGﻜﻮن أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻐﻠﻮﺗ.X

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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اGﻠﺤـــﻖ اﻷول )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻌﻴ Xاﺳﻢ اﻟﺼﻨﻒ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺻﻨﻒ اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻛﻞ ﲢﻀـﻴﺮ ﻣﻦ أﺳـﺎس اﻟﻌﻠﻚ واGـﺴﺘﻌـﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟـﻌﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻌﻠﻚ اGﻀﻎ

"ﻋﻠﻚ أﺳﺎﺳﻲ"

ﻛﻞ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻜﺎروز

"ﺳﻜﺮ"

دﻛﺴﺘﺮوز ﺧﺎل ﻣﻦ اGﺎء أو أﺣﺎدي اﻟﺘﻤﻮه دﻛﺴﺘﺮوز

"دﻛﺴﺘﺮوز "

ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز وﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز ﻣﻨﺰوع اGﺎء

"ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز"

ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻪ

"ﻣﺴﺤﻮق اﳋﺒﺰ

ﻛﻞ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠـﻴﺐ ) اﳉﺒﻨ Xوأﻣﻼح اﳉﺒﻨ Xوﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻠ®
وﻣﺼﻞ اﻟﻠ®( وﺧﻠﻴﻄﻬﻢ

"ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﳊﻠﻴﺐ"

زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو اGﻀﻐﻮﻃﺔ  qإﻳﻜﺴﺒﻼغ أو اGﻜﺮرة

"زﺑﺪة اﻟﻜﺎﻛﺎو"

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

"ﻓﻮاﻛﻪ ﻣﺼﺒﺮة"

ﻛﻞ ﺧﻠﻴﻂ اﳋﻀﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  % 10ﻣﻦ وزن اGﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

"ﺧﻀﺮ"

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﳋﻤﻮر

"ﺧﻤﺮ"

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اGﻮاد واGﻜﻮﻧﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اGﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
أو اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻔﺮﻃﺔ

 - 1اﳊﺒﻮب اﶈـﺘﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻐﻠـﻮﺗ q Xﻻﺳـﻴﻤـﺎ اﻟﻘﻤﺢ

واﻟـﺸ ـﻴـﻠﻢ واﻟ ـﺸـﻌـﻴــﺮ واﳋـﺮﻃــﺎل واﳋـﻨـﺪروس و اﻟ ـﻜـﺎﻣـﻮت

أوﺳﻼﻟ ـﺘـﻬــﺎ ا Gـﻬـﺠ ـﻨــﺔ واGـﻨ ـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳــﺎ ﻣﻦ ﻫـﺬه

اﳊﺒﻮب ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

 -ﺷـﺮاب اﻟـﻐـﻠـﻮﻛـﻮز اGـﻌـﺪ أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻤﺢ‘ qـﺎ ﻓﻲ

ذﻟﻚ دﻛﺴﺘﺮوز )q(1

 ﻣﺎﻟﺘﻮد ﻛﺴﺘﺮﻳﻦ اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ )q(1 ﺷﺮاب اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز اGﻌﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻴﺮq -ﺣﺒﻮب ﻣﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اGﻘﻄﺮات اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔq

‘ﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ.

 - 2اﻟـ ـﻘـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت و اGـ ـﻨ ـ ـﺘ ــﻮﺟ ــﺎت اGـ ـﻌ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺸﺮﻳﺎتq

 - 3اﻟﺒﻴﺾ و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺾq
 - 4اﻷﺳﻤﺎك و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ  qﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :
 -ﺟﻴﻼ ﺗ Xاﻟﺴﻤﻚ اGـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ Gﺴﺘﺤﻀﺮات

اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت أو اﻟﻜﺎروﺗﻨﻮﻳﺪاتq

 -ﺟ ـﻴـﻼ ﺗــ Xاﻟ ـﺴــﻤﻚ أو ﻏ ــﺮاء اﻟ ـﺴــﻤﻚ اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤ ـﻠــﺔ

ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻌﺔ واﳋﻤﺮ.

 - 5اﻟـﻔﻮل اﻟﺴـﻮداﻧﻲ و اGﻨﺘـﻮﺟﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲq

 - 6اﻟﺼﻮﺟﺎ واGـﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

ﻣﺎﻋﺪا :

 -زﻳﺖ ودﺳﻢ اﻟﺼﻮﺟﺎ اGﻜﺮر ﻛﻠﻴﺎ )q(1

) (1و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﺸـﺘﻘﺔ qﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟـﺬي ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ  qﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﶈﺘـﻤﻞ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳊـﺴﺎﺳﻴﺔ اGﻘـﻴّﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺔ
(
اﻟﺼﺤﻴﺔ اGﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻷﺳﺎﺳﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻪ.

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
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 -اﻟﺘـﻮﻛﻮﻓـﻴﺮوﻻت اﺨﻤﻟﺘـﻠﻄـﺔ ﻃﺒﻴـﻌﻴﺎ ) q (SIN 306دي

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

)ﺑﺮوﺗﻮﻟﻴﺘﻴﺎ إﻛـﺴﻴﻠﺰا( qاﻟﻔﺴﺘﻖ )ﺑﻴﺴﺘﺎﺳﻴﺎ ﭬﻴﺮا( وﺟﻮز

-أﻟـ ـﻔـ ــﺎ  -ﺗ ــﻮﻛـ ــﻮﻓـ ـﻴـ ــﺮول ﻃـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻌﻲ و أﺳ ـ ـﺘ ــﺎت دي -أﻟ ـ ـﻔ ــﺎ -

ا Gــﺎﻛــﺎداﻣـ ـﻴ ــﺎ أو اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ـﻨ ــﺴﻼن )ﻣ ــﺎﻛ ــﺎداﻣ ـﻴ ــﺎ ﺗــﺮﻧـ ـﻴـ ـﻔــﻮﻟـ ـﻴــﺎ(

ﺗﻮﻛﻮﻓﻴﺮﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺟﺎq

اﻟ ـﻔــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟ ـﻘ ـﺸــﺮة اGـ ـﺴ ـﺘ ـﻌـ ـﻤ ـﻠــﺔ ﻟـ ـﺼ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ ا Gـﻘ ـﻄــﺮات

ﺗـ ــﻮﻛـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺮﻳـﻞ ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌـﻲ و ﺳ ـ ـﻜ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ـﻨـ ــﺎت دي  -أﻟ ـ ـﻔـ ــﺎ-
 -ﻓ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘـﻴــﺮوﻻت واﺳ ـﺘ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻔ ـﻴ ـﺘــﻮﺳ ـﺘ ـﻴـﺮول

اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎq

 -اﺳ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﺗـﻲ ا Gـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـﺞ ﻣﻦ

واGـﻨ ـﺘــﻮﺟــﺎت اGـﻌــﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬه اﻟ ـﻔــﻮاﻛﻪ ﺑــﺎﺳـﺘ ـﺜ ـﻨـﺎء
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ذي أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲq

 -9اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺮاﻓـﺲ و اGـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘـ ــﻮﺟ ـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﻜﺮاﻓﺲ q

 -10اﳋﺮدل و اGﻨﺘﻮﺟﺎت اGﻌﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﳋﺮدل q

اﻟﺴﻴﺘﺮوﻻت اGﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﻮﺟﺎ.

 -7اﳊ ـﻠـﻴﺐ و ا Gـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت ا Gـﻌـﺪة أﺳــﺎﺳـﺎ ﻣﻦ اﳊ ـﻠـﻴﺐ

 -11ﺣﺒـﻮب اﻟﺴـﻤﺴﻢ واGـﻨﺘﻮﺟـﺎت اGﻌـﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ

 -ﻣ ـﺼـﻞ اﻟ ـﻠ ــ® ا Gـﺴـ ـﺘـ ـﻌــﻤﻞ ﻓـﻲ ﺗ ـﺼـ ـﻨ ـﻴـﻊ ا Gـﻘـ ـﻄــﺮات

 -12اﻷﻧـﻬﻴﺪرﻳـﺪ ﺳﻮﻟـﻔﻴـﺮوﺳﻮﻟـﻔﻴﺘـﺎت ﺑﺘـﺮﻛﻴـﺰ أﻛﺜﺮ

)‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻼﻛﺘﻮز( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء :

اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ‘ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻓﻼﺣﻲ q
 -اﻟﻠﻜﺘﻴﺘﻮل .

 - 8اﻟـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﻮاﻛـﻪ ذات اﻟـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮة ﻻ ﺳـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﻮز

)أﻣﻴﭭﺪاﻟﻮس ﻛـﻤﻴﻮﻧﻴﺲ  .ل( واﻟﺒـﻨﺪق )ﻛﻮرﻳﻠﻮس أﻓﻼﻧﺎ(

واﳉـ ــﻮز )ﺟـ ــﻮﭬـ ـﻠ ــﻮﻧــﺲ رﻳ ــﺠــ ـﻴ ــﺎ( و ﺟــ ــﻮز اﻟـ ــﻜـ ــﺎﺟـ ــﻮ )أﻧـ ــﺎ

ﻛــﺎردﻳـﻮم أوﻛـﺴـﻴـﺪوﻧﺘــﺎل( و اﻟـﺠـﻮز اﻷﻣــﺮﻳﻜــﻲ ]ﻛــﺎرﻳﺎ
إﻟــﻴــ ــﻨــــﻮاﻧـــﺰس ) [ k . koch (wangenhو ﺟــﻮز اﻟ ـﺒــﺮازﻳﻞ

ﺣﺒﻮب اﻟﺴﻤﺴﻢ q

ﻣﻦ  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻛـ ــﻠﻎ أو  10ﻣـ ــﻠﻎ /ﻟ ـ ـﺘـ ــﺮ ﺣـ ــﺴﺐ  SO2اﻟ ـ ـﻜـ ــﻠﻲ
ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ـﻨـ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ا Gـﻌ ــﺮوﺿ ــﺔ اﳉــﺎﻫ ــﺰة ﻟﻼﺳـ ـﺘــﻬﻼك أو اGـ ـﻌــﺎد
ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ qﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اGﻨﺘﺞ q

 -13اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﻣﺲ و ا Gـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ـ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺘﺮﻣﺲq

 -14اﻟـ ــﺮﺧ ــﻮﻳـ ــﺎت وا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟـ ــﺎت اGـ ـﻌـ ــﺪة أﺳ ــﺎﺳـ ــﺎ ﻣﻦ

اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت.

اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
رﻣﺰ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎGﻲ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ

م ﻋﺎم  1435ﻫـ
ﻣﺤﺮّم
 14ﻣﺤﺮ
 18ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م
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اGﻠﺤـــﻖ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻹﺷﺎرات واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر

 : T+ﺳﺎم ﺟﺪا

ا Gـﻨـ ـﺘ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـﺴ ــﺒﺐ أﺧـ ـﻄ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣــﺰﻣـ ـﻨ ــﺔ وﺣ ـﺘـﻰ اGــﻮتq

 : Tﺳﺎم

ا Gـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮج اﻟ ــﺬي “ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﺴـ ـﺒـﺐ أﺧـ ـﻄـ ــﺎرا ﺣ ــﺎدة أو ﻣـ ــﺰﻣـ ـﻨـ ــﺔ وﺣـ ــﺘﻰ ا Gــﻮت

 : Xnﺿﺎر

اGـﻨ ـﺘـﻮج اﻟــﺬي “ـﻜﻦ أن ﻳ ـﺴــﺒﺐ أﺧـﻄــﺎرا ﻣـﺤــﺪودة اﳋـﻄــﻮرة qﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻨ ـﺸـﺎق أو

 : Xiﻣﻬﻴﺞ

ﻣﻨﺘﻮج ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟـﻠﺘﺂﻛﻞ “ﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻔﺎﻋﻼ اﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻮري

 : F+ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

 : Fﺳﻬﻞ اﻻﻟﺘﻬﺎب

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﻬﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 : Cﻣﺘﺂﻛﻞ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻦ أن ﻳﺪﻣﺮ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﳊﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ.

 : Eﻣﺘﻔﺠﺮ

ﻣﻨﺘﻮج “ﻜﻨﻪ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﲢﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻬﺐ أو ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة.

 : Nﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

 : Oﻣﺸﺘﻌﻞ

ﻣـﻨ ـﺘـﻮج ﻳـﻄــﻠﻖ ﺣـﺮارة ﻣــﺮﺗـﻔ ـﻌـﺔ ﺑــﺎﻻﺗـﺼــﺎل ﻣﻊ ﻣـﻮاد أﺧــﺮى ﻻ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﻣﻊ اGـﻮاد

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺸﺎق أو اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

اﻻﺑﺘﻼع أو اﺧﺘﺮاق اﳉﻠﺪ.

أو اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اGﺘﻜﺮر ﻣﻊ اﳉﻠﺪ أو اﻷﻏﺸﻴﺔ اﺨﻤﻟﺎﻃﻴﺔ.

اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب.
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ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة
ّخ ﻓﻲ  9رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم 1437
ـﺆرخ
ﻗ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر
ـﺪدّد ﺷ ـ ــﺮوط
 r2016ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺪ
r
ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻳ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ
وﻛ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺑـ ـﻴ ــﺎن "ﺣﻼل" ﻟـ ـﻠ ـﻤ ــﻮاد اﻟـ ـﻐــﺬاﺋـ ـﻴــﺔ
اHﻌﻨﻴﺔ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎفr
ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮيr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr
 ‘ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاHﻌﺪّلr
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  99-89اHـﺆرّخﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1409اHـﻮاﻓﻖ  27ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ 1989
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔr
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  12-90اHـﺆرّخﻓﻲ  4ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـــ ـﻴــﺔ ﻋــــﺎم  1410اHــﻮاﻓــﻖ أول ﻳـ ـﻨــﺎﻳـــﺮ
ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ  1990اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻـﻼﺣـ ــﻴــ ــﺎت وزﻳـــ ــﺮ اﻟـ ــﻔﻼﺣــــ ــﺔr
اHﻌـﺪّل واHﺘﻤّـﻢr
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  452-91اHﺆرّخﻓﻲ  9ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــ ــﺎم  1412اHـ ــﻮاﻓــﻖ  16ﻧ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ــﺒــ ــﺮ
ﺳﻨـﺔ  1991واHﺘـﻌﻠّـﻖ ﺑﺎHـﻔﺘﺸـﻴﺎت اﻟﺒـﻴﻄـﺮﻳــﺔ ﻓﻲ اHﺮاﻛـﺰ
اﳊـﺪودﻳـﺔr
 و‘ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  69-98اHـﺆرّخﻓﻲ  24ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1418اHـ ــﻮاﻓﻖ  21ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 1998
وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﺸــﺎء ا Hـﻌ ـﻬــﺪ اﳉــﺰاﺋــﺮي ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻘـﻴ ـﻴـﺲ وﲢــﺪﻳـﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧـﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ rاHﻌﺪّل واHﺘﻤّـﻢr
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخﻓﻲ  17ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘّﺠـﺎرةr
 ‘ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  464-05اHـﺆرّخﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓـﻖ  6دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨـﺔ 2005
واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ وﺳﻴﺮهr
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 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  465-05اHﺆرّخ

ـﺎدّةة  : 2اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﺎن "ﺣﻼل" ﻫــﻮ ﻋـﻼﻣــﺔ ﺟ ـﻤ ــﺎﻋ ـﻴــﺔ ﲢــﺪد
اHــﺎد

ﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اHـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005

•ﻴـﺰاﺗﻬـﺎ وﻛﺬا ﺷـﺮوط ﻣﻨـﺤﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ

واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اHﻄﺎﺑﻘـﺔr

اHـﻜ ـﻠـﻔـــــﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺘـﻘ ـﻴـﻴــــﺲ rﻃـﺒــﻘــــﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸـﺮﻳـــﻊ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـــﻢ

 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  467-05اHﺆرّخﻓﻲ  8ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1426اHﻮاﻓﻖ  10دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2005
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺷﺮوط ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اHﻨﺘﻮﺟﺎت اHﺴﺘﻮردة
ﻋﺒﺮ اﳊﺪود وﻛﻴﻔﻴﺎت ذﻟﻚr
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  379-11اHﺆرّخﻓﻲ  25ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم  1432اHﻮاﻓﻖ  21ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ 2011
اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد ﺻﻼﺣـ ــﻴـــ ــﺎت وزﻳـــ ــﺮ اﻟ ـ ـﺼـ ــﺤـــ ــﺔ واﻟ ـ ـﺴـ ــﻜــ ــﺎن
وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴـﺎتr
 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  203-12اHﺆرّخ

اHﻌﻤــــﻮل ﺑﻬﻤــــﺎ rﺑﻌـــﺪ أﺧﺬ رأي اﻟـﻠﺠﻨـﺔ اHﻨﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اHﺎدّة  7أدﻧﺎه.
ـﺎدّةة  : 3ﻻ ﻳـ ــﺮﺧــــﺺ ﺑ ـ ــﻮﺿـــﻊ ﺑ ـ ــﻴـــ ـ ــﺎن "ﺣـــﻼل" إﻻّ
اHـ ــﺎد
ﻟ ـﻠــﻤــــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋـﻴـــــﺔ اﻟــﺘـــﻲ ﺗ ـﺴـﺘــﺠـــــﻴﺐ ﻟـﻠ ـﻤ ـﺘـﻄ ـﻠــﺒــــﺎت
اﶈــــ ــﺪدة ﻓـــﻲ أﺣـ ــﻜـــ ــﺎم ﻫــــ ــﺬا اﻟ ــﻘــــ ــﺮار وﻛ ــﺬا اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ
اHﻌﻤﻮل ﺑـﻪ.
اHﺎدّةة  : 4ﻳـﺠﺐ أن ﻳﺜـﺒﺖ وﺿﻊ ﺑـﻴﺎن "ﺣـﻼل" ﺑﺸـﻬﺎدة
اHﺎد
ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘــﺔ "ﺣـﻼل" ﺻــﺎدرة ﻋﻦ اﻟـ ـﻬ ـﻴـ ـﺌــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴــﺔ اHـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ .

ﻓﻲ  14ﺟـ ـﻤـ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋـــ ــﺎم  1433اHـ ــﻮاﻓــﻖ  6ﻣـ ــﺎﻳــ ــﻮ

ـﺎدةّة  : 5ﲢ ــﺪد ﻗـ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ ا Hــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ــﺬاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ ا Hـ ـﻌـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد

ﺳـﻨـــﺔ  2012واHـﺘ ـﻌـﻠّـــﻖ ﺑـﺎﻟــﻘـــﻮاﻋــﺪ ا Hـﻄـﺒــﻘـــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـــﺎل

ﺑـ ــﺈﻟـ ــﺰاﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ وﺿﻊ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﺎن "ﺣـﻼل" ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف "اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ــﺔ"

أﻣـﻦ اHﻨﺘـﻮﺟــﺎتr

اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدّة  7أدﻧـﺎه.

 -و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  214-12اHﺆرّخ

ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻗـﺎﺋـﻤــــﺔ اHﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ اHـﻌـﻨـﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اHﻮاﻗﻊ

ﻓﻲ 23ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـــ ـﻴ ــﺔ ﻋــــﺎم  1433اHــﻮاﻓــﻖ  15ﻣـ ــﺎﻳــــﻮ

اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارات ا Hـﻜـ ـﻠّـ ـﻔ ــﺔ ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ

ﺳ ــﻨـــﺔ  2012اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺷ ــﺮوط وﻛ ـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل

ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶ واﻟ ـﺸــﺆون اﻟــﺪﻳ ـﻨ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎﻋــﺔ

ا Hـ ـﻀ ـ ــﺎﻓـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓـﻲ اHـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻐ ـ ــﺬاﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ ا Hـ ــﻮﺟ ـ ـﻬـ ــﺔ

واﻟـﻔﻼﺣﺔ واﻟـﺼﺤﺔ وﺑـﺄي وﺳﻴـﻠﺔ أﺧـﺮى ﻣﻨـﺎﺳﺒـﺔ .ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ

ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﺒﺸـﺮيr

ﻣـﺘــﻮﻓـﺮة ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟ ـﻬـﻴـﺌـﺎت واHـﺆﺳـﺴــﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ

 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخﻓﻲ 5ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  9ﻧـﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ  2013اﻟﺬي
ﻳﺤﺪّد اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼم اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 و‘ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  241-14اHﺆرّخﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم  1435اHﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳﻨـﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢr
 و‘ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟــﻘــــﺮار اﻟــــﻮزاري ا Hـﺸــﺘــــﺮك اHـﺆرّخﻓﻲ  15ﺟ ـ ــﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟـﻰ ﻋـــ ــﺎم  1435ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  17ﻣـ ـ ــﺎرس
ﺳ ـﻨــﺔ  2014وا Hـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ا Hـﺼــﺎدﻗــــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨــﻈـــﺎم اﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اHﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎHﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ "ﺣﻼل"r
ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘـﺮرون
ﻳﻘـﺮ
ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴـﻘﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدّة ) 12اﻟﻨـﻘـﻄﺔ (14
اHـﺎد
ﻣﻦ اHـﺮﺳــﻮم اﻟـﺘّـﻨ ـﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  378-13اHـﺆرّخ ﻓﻲ  5ﻣـﺤـﺮّم
ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  9ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013واHــﺬﻛــﻮر أﻋﻼهr
ﻳ ـﻬ ــﺪف ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺮار إﻟـﻰ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﺷــﺮوط وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت وﺿﻊ
ﺑﻴﺎن "ﺣﻼل" ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اHﻌﻨﻴﺔ.

اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ )ب( ﻣﻦ اHﺎدّة  8أدﻧﺎه.
ـﺎدةّة  : 6ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜ ــﻮن ﺷـ ـﻬ ــﺎدة اHـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ "ﺣﻼل"
اHــﺎد
ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاد اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ا Hـﺴ ـﺘــﻮردة ﺻــﺎدرة ﻣﻦ ﻃــﺮف ﻫ ـﻴ ـﺌــﺎت
ﻣﺆﻫﻠـﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣـﻨﺸﺌـﻬﺎ وﻣﻌـﺘﺮﻓﺎ ﺑﻬـﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻠﺠﻨﺔ
اHﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اHﺎدّة  7أدﻧـﺎه.
ـﺎدّةة  : 7ﺗ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزارة ا Hـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺤـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ وﻗــﻤـﻊ اﻟــﻐﺶ ﳉ ـﻨــﺔ وﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ  Hـﺘــﺎﺑــﻌــــﺔ اﻹﺷ ـﻬـﺎد
ووﺿــﻊ اﻟ ــﻌﻼﻣــ ــﺔ "ﺣﻼل" ﻟ ـﻠ ــﻤــــﻮاد اﻟ ــﻐـــﺬاﺋـــ ـﻴــﺔ اHـ ـﻌــﻨـــ ـﻴــﺔ
اﻟـﺘﻲ ﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨـﺔ".
ﺗ ـ ـﻜـ ـ ـﻠّﻒ اﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺠ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﺪراﺳـ ــﺔ وإﺑ ـ ــﺪاء اﻟـ ــﺮأي ﻋ ـ ــﻠﻰ
اﳋﺼﻮص rﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 إﺟـ ــﺮاءات اﻹﺷ ـ ـﻬـ ــﺎد "ﺣـﻼل" ﻃ ـ ـﺒـ ــﻘـــ ــﺎ ﻷﺣـ ــﻜـــ ــﺎم ﻫ ــﺬااﻟـ ـﻘـ ــﺮار rوﻛ ــﺬا اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ اHـ ـﻌـ ـﻤـ ــﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل ا Hــﻮاد
اﻟﻐﺬاﺋـﻴﺔ "ﺣﻼل"r
 ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋـﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺸـﻬﺎدات "ﺣﻼل" اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎت اﻹﺷﻬﺎد اﻷﺟﻨﺒﻴﺔr

 8رﺑﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم  1438ﻫـ
 8دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 70

 ﻃ ـﻠ ـﺒــﺎت اﻻﻋ ـﺘــﺮاف ا Hـﺘـ ـﺒــﺎدل ﻣﻊ ﻫ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻹﺷ ـﻬــﺎد"ﺣﻼل" اﻷﺟﻨﺒـﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 8ﺗـ ـﺘ ـﺸ ــﻜـﻞ اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﻳ ــﺮأﺳ ـﻬ ــﺎ اﻟــﻮزﻳــﺮ
اHــﺎد
اHﻜﻠّﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو •ﺜﻠﻪ ﻣﻦ :
أ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻮزارات :
 • ـ ـ ــﺜـــﻞ ﻋـﻦ اﻟــ ـ ـ ــﻮزﻳـــ ـ ـ ــﺮ ا Hـ ـ ــﻜـ ـ ـ ــﻠـﻒ ﺑ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺸــ ـ ـ ــﺆوناﻟﺪﻳﻨــﻴﺔ rﻋﻀـﻮاr
 •ﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ rﻋﻀﻮاr •ﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ rﻋﻀﻮاr •ﺜـﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ rﻋﻀﻮا.ب( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ :
 •ﺜﻞ ﻋﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ rﻋﻀﻮاr •ﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد rﻋﻀﻮاr •ـ ـﺜـﻞ ﻋﻦ اHـ ـﻌـ ـﻬ ــﺪ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮي ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔاﻟﺼﻨﺎﻋـﻴﺔ rﻋﻀﻮاr
 •ـ ــﺜﻞ ﻋـﻦ ا Hــﺮﻛـ ــﺰ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮي  Hــﺮاﻗ ـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ــﺔواﻟـﺮزم rﻋﻀﻮاr
 •ﺜﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎﺳﺘﻮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ rﻋﻀﻮاr •ﺜﻞ ﻋﻦ اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم rﻋﻀﻮاr •ﺜﻞ ﻋﻦ اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي rﻋﻀﻮا.”ــﻜﻦ اﻟـﻠّ ـﺠ ـﻨـﺔ أن ﺗ ـﺴـﺘ ـﻌـ Yﺑــﺄي ﺷــﺨﺺ ﻗـﺎدر ﺑ ـﺤـﻜﻢ
ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
ﺗـ ــﻘـــ ــﻮم اﻟ ـ ـﻠّ ـ ـﺠ ــﻨـــ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋـــ ــﺪاد ﻧ ــﻈــ ــﺎﻣ ــﻬــــ ــﺎ اﻟـــ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ
وﺗﺼـﺎدق ﻋﻠـﻴﻪ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳ ـﻌ ـﻴّﻦ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠّـﺠ ـﻨــﺔ ‘ ـﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ
اHـﺎد
اHـ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﻬ ـﻠـﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ــﻐﺶH rــﺪة ﺛﻼث )(3
ﺳـﻨــﻮات ﻗـﺎﺑـﻠـﺔ ﻟـﻠـﺘـﺠــﺪﻳـﺪ rﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻗ ـﺘـﺮاح ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻬﺎ.
ـﺎدةّة  : 10ﺗــﺪﺧﻞ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺮار ﺣ ـﻴّـﺰ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬ
اHـﺎد
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪ ﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ ) (6أﺷ ـ ـﻬ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺮه ﻓـﻲ اﳉ ـ ــﺮﻳـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ.
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ـﺎدّةة  : 11ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ
اHـﺎد

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ”ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  9رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1437اHـﻮاﻓﻖ 14

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2016

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واHﻨﺎﺟﻢ

وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﻠﻐﻮم

ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

واﻷوﻗﺎف

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺑﻮﺿﻴﺎف

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة
ق ـ ـ ـرار وزاري مشت ـ ـ ـرك مؤرخ ﰲ  ٢٨مـ ـحـ ـّرم ع ـام 1٤٣٩
اﳌوافق  1٩أكتوبر سنة  ،٢01٧يحدد الكيفيات
اﳌط ـ ـّب ـ ـق ـ ـة ﰲ م ـ ـج ـ ـال ال ـ ـوسم ال ـ ـغـ ـذائي عﲆ اﳌواد
الغذائي ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  ١٤3٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠١٦
ال ـذي ي ـح ـدد صﻼح ـي ـات وزي ـر ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـري ـف ـي ـة
والصيد البحري،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٤من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  3٧8-١3اﳌؤرخ ﰲ  ٥محرم عام  ١٤3٥اﳌوافق

ن وزير التجارة،
إ ّ

 9نوفمبر سنة  2٠١3واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

ووزير الصناعة واﳌناجم،

ﲢديد الكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال الوسم الغذائي عﲆ اﳌواد

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ
 3رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  3٠يناير سنة  ١99٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ
ﰲ  ١٧شوال عام  ١٤23اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٧9-١١اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  ١٤32اﳌوافق 2١نوفمبر سنة 2٠١١
الـ ـ ـذي يـ ـ ـحـ ـ ـدد صﻼحـ ـ ـيـ ـ ـات وزيـ ـ ـر الصحـ ـ ـة والسك ـ ـان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠3-١2اﳌؤرخ
ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام  ١٤33اﳌوافق  ٦مايو سنة 2٠١2
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٧8-١3اﳌؤرخ
ﰲ  ٥محرم عام  ١٤3٥اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠١3الذي
يحدد الشروط والكيف ـ ـيـ ـ ـات اﳌ ـ ـت ـ ـعلق ـ ـة بإعﻼم اﳌ ـ ـ ـستهـ ـ ـ ـ ـ ـلك
ﻻ سيما اﳌادة  ١٤منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤١-١٤اﳌؤرخ
ﰲ أول ذي القعدة عام  ١٤3٥اﳌوافق  2٧غشت سنة 2٠١٤
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة واﳌناجم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٧2 -١٥اﳌؤرخ ﰲ
 2١ربيع الثاني عام  ١٤3٦اﳌوافق  ١١فبراير سنة 2٠١٥

الغذائي ـة.
اﳌادة  : ٢تطّبق أحكام هذا القرار عﲆ اﳌواد الغذائية
اﳌعبأة مسبقا واﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري.
وتستبعد اﳌواد الغذائية الواردة ﰲ القائمة اﶈددة
ﰲ اﳌلحق الثالث من هذا القرار من تطبيق أحكام هذا القرار.
اﳌادة  : ٣يشمل الوسم الغذائي :
– التصريح بالعناصر اﳌغذية،
– اﳌعلومات الغذائية اﻹضافية.
اﳌادة  : ٤يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– الـتصريـح بـالـعـنـاصر اﳌغـذيـة  :ب ـي ـان أو ق ـائـمـة
العناصر اﳌغذية اﶈتواة ﰲ اﳌادة الغذائية.
– عنصر مغﱟذ  :كل مادة تستهلك عادة كمكﱢون للمادة
الغذائية مانحة للطاقة أو ضرورية لنمو وتطور اﻹنسان
واﶈاف ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـة عﲆ صحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه أو يؤدي نـ ـ ـ ـقصهـ ـ ـ ـا إﱃ حـ ـ ـ ـدوث
اضطرابات بيوكيميائية أو فيزيولوجية معّينة.
– اﻻدعـ ـ ـ ـ ـاء الغ ـ ـ ـ ـذائ ـ ـ ـي  :ك ـ ـ ـل ع ـ ـ ـرض أو إشـهار يبّين أو
يقترح أو يفهم منه أن للمادة الغذائية ﳑّيزات غذائية خاصة
وهي تشمل عﲆ اﳋصوص ،قيمتها الطاقوية وكميتها من
البـ ـ ـ ـ ـروتيـ ـ ـ ـنات والدهـ ـ ـون والـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـلوسي ـ ـدات وكـ ـ ـذا كميـ ـ ـ ـ ـتها
من الفيتامينات واﻷمﻼح اﳌعدنية.
– اﳌ ـ ـ ـغذيـ ـ ـ ـات  :البـ ـروتينـ ـ ـات والغلوسيـدات والدهون
واﻷلياف الغذائية واﳌلح والفيتامينات واﻷمﻼح اﳌعدنية
وكذا اﳌواد اﳌنتمية لها أو مكونات ﻹحدى هذه الفئات.
– مادة أخرى  :مادة غير العنصر اﳌغذي لها تأثير
غذائي أو فيزيولوجي.

واﳌتضمـ ـن إنشاء الـ ـلـ ـجـ ـن ـة ال ـوط ـن ـي ـة اﳌت ـع ـددة ال ـق ـط ـاع ـات

– ال ـق ـي ـم الـغـذائـيـة اﳌرجـعـيـة ) : (VNRقـيـم عـدديـة

ل ـل ـوق ـاي ـة م ـن اﻷم ـراض غ ـي ـر اﳌت ـن ـق ـلـة ومـكـافـحـتـهـا وﲢديـد

مبنية عﲆ معطيات علمية وضعت لغرض الوسم الغذائي

مهامها وتنظيمها وسيرها،

واستعمال اﻻدعاءات اﳌبّينة ،وهي تشمل فئتﲔ :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 .1ال ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـم ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـذائ ـ ـ ـي ـ ـ ـة اﳌرج ـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـة اﳌتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـة

* الغلوسيدات القابلة للهضم ما عدا اﻷلياف الغذائية،

باﻻحتياجات ) : (VNR-Bتعﲔ القيم الغذائية اﳌرجعية

* السكر اﻹجماﱄ،

) (VNRاﳌستندة إﱃ مستوى العناصر اﳌغذية اﳌرتبطة

* الدهون،

باﻻحتياجات الغذائية.

* الدهون اﳌشبعة،

 .٢الـقـيـم الـغـذائـيـة اﳌرجـعـيـة اﳌتـعـلـقة باﻷمراض
غير اﳌعدية ) : (VNR-MNTتعﲔ القيم الغذائية اﳌرجعية
اﳌستندة إﱃ مستوى العناصر اﳌغذية اﳌرتبطة بانخفاض
مخاطر اﻷمراض غير اﳌعدية اﳌتعلقة بالنظام الغذائـ ـ ـ ـي
والتي ﻻ تشمل اﻷمراض أو اﻻضطرابات اﳌرتبطة بنقص
ﰲ العناصر اﳌغذية.
– سكر  :جميع العناصر أحادية السكر وثنائية السكر
اﳌوجودة ﰲ اﳌادة الغذائية.
– اﻷلياف الغذائية  :البوليميرات الغلوسيدية التي
لها عشر وحدات أحادية أو أكثر ،والتي ﻻ تتحلل بفعل
اﻹنزيمات الداخلية لﻸمعاء الدقيقة لﻺنسان وتنتمي إﱃ
الفئات اﻵتية :
 .١البوليميرات الغلوسيدية القابلة لﻸكل ،متواجدة
طبيعيا ﰲ اﳌادة الغذائية اﳌستهلكة عﲆ حالها،

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

* اﳌلح.
– كمية من أي مادة أخرى وضع ﻷجلها ادعاء غذائي،
– كمية من أي عنصر مغذي يعتبر ذا أهمية للحفاظ
عﲆ اﳊالة الغذائية اﳉيدة.
اﳌادة  : ٦يمكن أن يتمم محتوى التصريح الغذائي
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  ٥أعﻼه ،ببيان كميات عنصر أو
أكثر من العناصر اﻵتية :
– النشاء،
– البوليوﻻت،
– اﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة أحادية،
– اﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة متعددة،
– الكوليسترول،

 .2البوليميرات الغلوسيدية التي ﰎ اﳊصول عليها

– اﻷمﻼح اﳌعدنية أو الفيتامينات اﳌوجودة بكمية

من اﳌادة الغذائية اﳋام بوسائل فيزيائية أو إنزيمية أو

معتبرة واﳌذكورة ﰲ اﳌلحق اﻷول ،النقطة اﻷوﱃ ،من هذا

كيميائية ولها أثر فيزيولوجي ذو فائدة صحية،

القرار.

 .3الـبـولـيـمـيـرات الـغـلـوسيـديـة اﻻصطـنـاعـيـة الـتي لـهـا
أثر فيزيولوجي ذو فائدة إيجابية عﲆ الصحة كما أثبتت
اﻷدلة العلمية اﳌقبولة عموما.
– اﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة متعددة :
اﻷحماض الدهنية اﶈتوية عﲆ روابط اﳌيثيلﲔ
اﳌتظاهر.
– اﻷحماض الدهنية التقابلية  :جميع اﻷيزومرات
الهندسية من اﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة أحادية وغير
اﳌشبعة متعددة التي ﲤلك روابط مزدوجة غير متوافقة
كربون  -كربون وتقطعها ،عﲆ اﻷقل ،مجموعة ميثيلﲔ ﰲ
الشكل التقابﲇ.
اﳌادة  : ٥يجب أن يتضمن التصريح الغذائي إلزاميا
العناصر اﻵتية :
– القيمة الطاقوية،
– كمية من :
* البروتينات،

اﳌادة  : ٧عندما يتعلق اﻻدعاء ﲟا يأتي :
– كمية و/أو نوع الغلوسيدات ،يجب أن تذكر كمية
السكر اﻹجماﱄ باﻹضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  ٥أعﻼه ،ويمكن أن تذكر أيضا كميات النشاء و /أو
مكونات غلوسيدية أخرى،
– قيمة اﻷلياف الغذائية ،يجب أن تذكر كمية اﻷلياف
الغذائية،
– كميـ ـ ـ ـ ـ ـة و/أو نـ ـ ـ ـوع اﻷحم ـ ـ ـ ـ ـاض الدهنيـ ـ ـ ـة أو قيم ـ ـ ـة
ال ـك ـول ـيست ـرول ،ي ـجب أن ت ـذك ـر ك ـمـيـات اﻷحـمـاض الـدهـنـيـة
اﳌشبـ ـ ـع ـ ـة واﻷح ـ ـم ـ ـاض ال ـ ـده ـ ـن ـ ـي ـ ـة غ ـ ـي ـ ـر اﳌشب ـ ـع ـ ـة أح ـ ـادي ـ ـة
واﻷحماض الدهنية غير اﳌشبعة متعددة والكوليسترول
وذلك طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١8من هذا القرار.
اﳌادة  : ٨إضافة إﱃ البيانات اﻹلزامية اﳌذكورة ﰲ
اﳌادتﲔ  ٥و ٧أع ـﻼه ،ي ـجب أن ت ـذك ـر ف ـق ـط ال ـف ـي ـت ـام ـيـنـات
واﻷمﻼح اﳌعدنية التي وضعت بشأنها مقادير موصى به ـ ـ ـا
و /أو ﲤلك أهمية غذائية ،وهذا وفقا للخصائص اﶈددة ﰲ
اﳌلحق اﻷول ،النقطة اﻷوﱃ -أ  ،من هذا القرار.

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ٩ي ـتـم حساب الـقـيـمـة الـطـاقـويـة بـاستـخـدام
عوامل التحويل اﳌذكورة أدناه :
– الغلوسيدات  ٤كيلو حريرة  /غ  ١٧-كيلو جول  /غ
– البروتينات  ٤كيلو حريرة  /غ  ١٧-كيلو جول  /غ
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هذه اﳌعلومات باﳊصة كما هي محددة كميا عﲆ الوسم /أو
بالقط ـ ـ ـع ـ ـ ـة ،وذلك بشـ ـ ـ ـرط أن ي ـ ـ ـك ـ ـون عدد القـ ـط ـع مبّين ـ ـا عﲆ
التغليف.
اﳌ ـ ـ ـ ـادة  : 14يج ـ ـ ـب أن يعـ ـ ـّبر عـ ـ ـن اﳌ ـ ـعطيـ ـات الرقميـ ـة

– الدهون  9كيلو حريرة  /غ  3٧ -كيلو جول  /غ،

اﳌتعلقة بالفيتامينات واﻷمﻼح اﳌعدنية بوحدات متريـة

– البوليوﻻت  2.٤كيلو حريرة /غ  ١٠ -كيلو جول  /غ

و /أو بالنسب اﳌئوية للقيم الغذائية اﳌرجعية لكل  ١٠٠غ أو

– الكحول )اﻹيثانول(  ٧كيلو حريرة/غ 29-كيلو جول/غ
– اﻷحماض العضوية  3كيلو حريرة/غ ١3 -كيلو جول/غ
– اﻷلياف الغذائية  2كيلو حريرة/غ  8-كيلو جول/غ
يجب أن ﲢسب كمية البروتينات باستخدام اﳌعادلة
اﻵتية :
البروتﲔ = اﻷزوت اﻹجماﱄ )كجلدال( ×  .٦,2٥ما لم
يـ ـتـ ـوفـ ـر ع ـام ـل آخ ـر ل ـب ـروت ـي ـن ـات اﳌادة ال ـغ ـذائ ـي ـة اﳌع ـن ـي ـة
واﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظـ ـيـ ـم اﳌعـ ـمـ ـول بـ ـه أو ،عـ ـنـ ـد
اﻻقتضاء ،مواصفة جزائرية وﰲ غيابها مواصفة دولية.
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـادة  : 10ي ـ ـج ـ ـ ـب أن ت ـ ـذك ـر القيمة الطاقوية وكمية
اﳌغذيات للمادة الغذائية كما تباع.
يجب أن تكون القيم اﳌستعملة للتصريح بالعناصر
اﳌغ ـذي ـة ق ـي ـم م ـت ـوسط ـة م ـرج ـح ـة ومست ـم ـدة م ـن مـعـطـيـات
متحصل عليها بدقة عن طريق :
– ﲢليل اﳌادة الغذائية اﳌنجز من طرف اﳌتدخل،
– اﳊساب اﳌنـ ـجـ ـز انـ ـطـ ـﻼقـ ـا مـ ـن الـ ـقـ ـيـ ـم اﳌتـ ـوسط ـة
اﳌعروفة أو الفعلية اﳌتعلقة باﳌكونات اﳌستعملة.
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة  : 11ي ـ ـجـ ـ ـب أن تعرض اﳌعطيات اﳌتعلقة
بالقيمة الطاقوية وبكل اﳌغذيات اﶈددة ﰲ اﳌادتﲔ  ٥و٦
ﻻ أنه باﻹضافة لﻸرقام ،يمكن استعمال
أعﻼه ،بشكل رقمي .إ ّ
طرق عرض أخرى )صور توضيحية ورموز.(...

لكل  ١٠٠ملل .ويمكن التعبير عن هذه اﳌعلومات باﳊصة
كما هي محددة كميا عﲆ الوسم أو بالقطعة وذلك بشرط أن
يكون عدد القطع مبّينا عﲆ التغليف.
اﳌادة  : 1٥يمكن أن يعّبر عن القيمة الطاقوية وكذا
الـ ـبـ ـروتـ ـيـ ـنـ ـات والـ ـدهـ ـون اﻹجـ ـمـ ـال ـي ـة ،واﻷح ـم ـاض ال ـده ـن ـي ـة
اﳌشب ـع ـة وال ـغ ـل ـوسي ـدات والسكـر واﳌلـح بـالـنسب اﳌائـويـة
للمقادير اليومية اﳌرجعية لكل  ١٠٠غ أو  ١٠٠ملل ،وفقا
للملحق اﻷول ،النقطة  ، 2من هذا القرار.
عند التعبير عن اﳌقادير اليومية اﳌرجعية كما هو
مبﲔ ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،يجب عﲆ اﳌتدخل أن يضع
مباشرة وبالقرب من اﳌقادير اليومية اﳌرجعية البيان
اﻵتي  ” :اﳌقدار اليومي اﳌرجعي بالنسبة لشخص بالغ
) 8٤٠٠كيلو جول  2٠٠٠ -كيلو حريرة(".
اﳌادة  : 1٦يجب أن ﲡمع اﳌعلومات اﳌتعلقة بالوسم
الغذائي ﰲ مكان واحد وﰲ شكل جدول مع تصفيف اﻷرقام
عندما تسمح اﳌساحة بذلك .وإذا كانت اﳌساحة ﻻ تكفي،
تعطى هذه اﳌعلومات ﰲ شكل خطي أفقي.
اﳌادة  : 1٧تخص القيم الغذائية اﳌرجعية )(VNR
اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﻷول ،النقطتﲔ اﻷوﱃ و 3من هذا القرار،
اﳌست ـه ـل ـكﲔ ال ـذي ـن ت ـزي ـد سن ـه ـم ع ـن  3٦شه ـ ـرا .وي ـ ـجب أن
تستخدم هذه القيم الغذائية اﳌرجعية ﻷغراض الوسم وهذا
ل ـلسم ـاح ل ـل ـمست ـه ـل ـكﲔ ب ـاﻻخ ـت ـي ـار ال ـذي يساه ـم ﰲ ﲢق ـيـق
مقدار غذائي شامل وصحي.

اﳌادة  : 1٢يجب أن يعّبر عن اﳌعلومات اﳌتعلقة
بالقيمة الطاقوية بالكيلو جول وبالكيلو حريرة لكل ١٠٠غ

وهي تضم نوعﲔ من القيم الغذائية اﳌرجعية :

أو لكل  ١٠٠ملل .باﻹضافة إﱃ ذلك ،يمكن التعبير عن هذه

– ال ـق ـي ـم ال ـغ ـذائـيـة اﳌرجـعـيـة اﳌتـعـلـقـة بـاﻻحـتـيـاجـات

اﳌعلومات باﳊصة كما هي محددة كميا عﲆ الوسم أو
بـ ـالـ ـقـ ـطـ ـعـ ـة ،وذلك بشرط أن يـ ـك ـون ع ـدد ال ـق ـط ـع م ـب ـّي ـن ـا عﲆ
التغليف.
اﳌادة  : 13يجب أن يعّبر عن اﳌعلومات اﳌتعلقة
بكميات البروتينات والغلوسيدات والدهون ﰲ اﳌادة الغذائية
بالغرام )غ( لكل  ١٠٠غ أو لكل  ١٠٠ملل .ويمكن التعبير عن

)،(VNR-B
– ال ـقـيـم الـغـذائـيـة اﳌرجـعـيـة اﳌتـعـلـقـة بـاﻷمـراض غـيـر
اﳌعدية ).(VNR- MNT
اﳌادة  : 1٨يجب أن يبّين وجود الغلوسيدات القابلة
للهضم عﲆ الوسم بعبارة ”غلوسيدات”.
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وعند وضع بيان لنوع الغلوسيدات  ،يجب أن يتبع هذا
اﻷخير مباشرة بكمية الغلوسيدات اﻹجمالية بالشكل اﻵتي :
”...........غ من الغلوسيدات منها ...........غ من سكر”.
ويمكن أيضا كتابة ما يأتي .............. :غ من ”س”.
”س” يمثل اﻻسم اﳋاص ﻷي مكّون غلوسيدي آخر.
وعند وضع بيان كمية و/أو نوع اﻷحماض الدهنية،
يجب أن يوضع هذا البيان مباشرة بعد بيان كمية الدهون
اﻹجمالية طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١3أعﻼه.
يجب اعتماد العرض اﻵتي :
– دهون إجمالية  ..........................................غ
منها :
* أحماض دهنية مشبعة  ........................غ
* أحماض دهنية تقابلية  ........................غ
* أحماض دهنية غير اﳌشبعة أحادية  ...غ
* أحماض دهنية غير اﳌشبعة متعددة  ..غ
– كوليسترول  ................................................مغ
اﳌـ ـ ـ ـادة  : 1٩تـ ـهـ ـ ـدف اﳌ ـ ـعلوم ـ ـات الغذائيـ ـ ـة اﻹضـ ـافيـة إﱃ
ﲤكﲔ اﳌستهلك من فهم جيد للقيمة الغذائية للمادة الغذائية
اﳌستهلكة وتفسير العناصر اﳌغذية اﳌصرح بها.
وي ـك ـون ال ـتصري ـح عﲆ ال ـبـطـاقـة بـاﳌعـلـومـات الـغـذائـيـة
اﻹضافية ذات الطابع اﻹعﻼمي عن طريق رموز أو صور أو
ألوان لفئات اﳌواد الغذائية ،اختياري  .وﻻ يمكنه ﰲ أي حالة
أن يحل محل التصريح بالعناصر الغذائية.
اﳌادة  : ٢0اﻻدعاءات الغذائية الوحيدة اﳌسموح بها،
هي ت ـلك اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـال ـط ـاق ـة وال ـب ـروت ـي ـن ـات والـغـلـوسيـدات
واﳌواد الدهنية ومكوناتها واﻷلياف واﳌلح واﳌواد اﻷخرى
الـ ـ ـتي لـ ـ ـهـ ـ ـا تأثـ ـ ـيـ ـ ـر غـ ـ ـذائي أو فـ ـ ـيـ ـ ـزيـ ـ ـول ـ ـوجي ب ـ ـاﻹضاف ـ ـة إﱃ
الفيتامينات واﻷمﻼح اﳌعدنية التي وضعت لها قيمة غذائية
مرجعية ) (VNRكما هي محددة ﰲ اﳌلحق اﻷول ،النقطة
اﻷوﱃ ،من هذا القرار.
اﳌادة  : ٢1اﻻدع ـاء اﳌت ـع ـل ـق بـقـيـمـة الـعـنصر الـغـذائي

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

ويمكن وضع ادعاء يبيّن أن اﳌادة الغذائية خالية من
العنصر ”س” ،إذا توفرت فيها الشروط اﶈددة ﰲ البيان
”خال من العنصر )س(” الواردة ﰲ اﳌلحق الثاني من هذا
القرار .
اﳌادة  : ٢٢عندما تكون اﳌادة الغذائية موضوع اﻻدعاء
ب ـط ـب ـي ـع ـت ـه ـا ضع ـيـفـة الـقـيـمـة الـغـذائـيـة أو خـالـيـة مـن الـعـنصر
ﻻ تسبق العبارة التي تصف قيمة هذا العنصر
اﳌغذي ،يجب أ ّ
مباشرة اسم اﳌادة الغذائية ،بل توضع كما يأتي ” :مادة
غذائية ذات قيمة ضئيلة من ) اسم العنصر اﳌغذي(” أو ”مادة
غذائية خالية من ) اسم العنصر اﳌغذي(”.
اﳌادة  : ٢٣يجب أن يستند اﻻدعاء الغذائي عﲆ أدلة
علمية مقبولة عموما ومبررة .ويجب عﲆ اﳌتدخل الذي
يضع بيان ادعاء غذائي أن يبّرر استخدامه.
وﻻ يسمح باستخدام ادعاء غذائي إﻻ إذا كان من اﳌتوقع
فهم اﻵثار اﳌفيدة الواردة ﰲ اﻻدعاء من طرف اﳌستهلك
العادي.
ويكون استعمال كل ادعاء متعلق بالصحة مشروطا
ب ـاﳌواف ـق ـة اﳌسب ـق ـة م ـن اﳌصال ـح اﳌؤهـلـة اﳌكـّلـفـة بـالصحـة
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : ٢٤ﻻ تشكل ادعاءات غذائية :
ونات،
– بيان اﳌواد ﰲ قائمة اﳌك ّ
– بيان العناصر اﳌغذية التي تعد كعناصر إلزامية ﰲ
الوسم الغذائي،
– التصريح الكمي أو النوعي لبعض العناصر اﳌغذية
أو اﳌكونات عﲆ الوسم ﰲ حالة ما إذا نص عليها التنظيم
اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٢٥تسري أحكام هذا القرار بعد سنة ) (١واحدة
من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌادة  : ٢٦يـ ـنشر هـ ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـ ـرر ب ـ ـاﳉزائ ـ ـر ﰲ  28مـ ـحـ ـّرم عـ ـام  ١٤39اﳌواف ـ ـق ١9

أكتوبر سنة .2٠١٧

وزير التجارة

وزير الصناعة واﳌناجم

محـمد بن مرادي

يوسف يوسفي

يصف مستوى العنصر الغذائي اﳌوجود ﰲ اﳌادة الغذائية.
وﰲ حالة ادعاء متعلق بقيمة العناصر اﳌغذية اﳌذكورة
ﰲ اﳌلحق الثاني من هذا القرار أو أي ادعاء ﳑاثل  ،يجب أن
تطّبق الشروط اﶈددة ﰲ هذا اﳌلحق عﲆ هذا اﻻدعاء.

وزير الفﻼحة والتنمية

وزير الصحة والسكان

الريفية والصيد البحري

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد القادر بوعزقي

مختار حسبﻼوي

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م
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اﳌلحق اﻷول
القيم الغذائية اﳌرجعية ) (VNR-Bاﳌتعلقة باﻻحتياجات للفيتامينات واﻷمﻼح اﳌعدنية واﳌقادير اليومية
اﳌرجعية ) (AJRمن الطاقة وبعض اﳌغذيات والقيم الغذائية اﳌرجعية اﳌتعلقة باﻷمراض غير اﳌعدية )(VNR- MNT
 -1جدول القيم الغذائية اﳌرجعية اﳌتعلقة باﻻحتياجات )(VNR-B

العنصر اﳌغذي

الوحدة

اﳌقدار اليومي اﳌرجعي )(AJR

الفيتامينات
فيتامﲔ A

 µغ ،معادﻻت نشاط الريتينول ) ، (EARمعادﻻت
الريتينول )(ER

800

فيتامﲔ D

µغ

5

فيتامﲔ E

µغ

12

فيتامﲔ K

µغ

60

فيتامﲔ C

مغ

100

ثيامﲔ

مغ

1,2

ريبوفﻼفﲔ

مغ

1,2

نياسﲔ

مغ معادﻻت النياسﲔ )(NE

15

بيوتﲔ

µغ

30

فوليت

 µغ ،معادﻻت الفوليت الغذائية )(DFE

400

بانتوثينات

مغ

5

فيتامﲔ B٦

مغ

1,3

فيتامﲔ B١2

µغ

2,4

كالسيوم

مغ

1000

مغنيسيوم

مغ

310

بوتاسيوم

مغ

2000

فوسفور

مغ

700

كلورور

مغ

800

فلورور

مغ

3,5

حديد

مغ

22

زنك

مغ

14

كروم

µغ

40

اﳌعادن

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م
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اﳌلحق اﻷول )تابع(
العنصر اﳌغذي

الفيتامينات

اﳌقدار اليومي اﳌرجعي )(AJR

يود

µغ

150

نحاس

µغ

900

سلنيوم

µغ

60

منغناز

µغ

3

موليبدان

µغ

45

 - 1أ ( الكمية اﳌعتبرة للفيتامينات و اﻷمﻼح اﳌعدنية :
بصفة عامة  ،يجب اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار القيم اﻵتية ﰲ ﲢديد ما يشكل الكمية اﳌعتبرة :
–  % ١٥من القيم الغذائية اﳌرجعية اﳌذكورة ﰲ اﳉدول  ١لكل ١٠٠غ أو ١٠٠ملل ﰲ حالة اﳌواد الغذائية ،ما عدا
ﻻ عﲆ قطعة واحدة،
اﳌشروبات أو لكل قطعة إذا كان التغليف ﻻ يحتوي إ ّ
–  % ٧,٥من القيم الغذائية اﳌرجعية اﳌذكورة ﰲ اﳉدول  ١لكل ١٠٠ملل ﰲ حالة اﳌشروبات.
 - 1ب ( عوامل التحويل ﳌعادﻻت الفيتامينات :
معادﻻت غذائية

فيتامﲔ
نياسﲔ

 ١مغ معادﻻت من النياسﲔ )= (NE

فوليت

 µ ١غ معادﻻت من الفوليت الغذائي )= (DFE

– ١مغ من نياسﲔ
–  ٦٠مغ من تربتوفان
– µ ١غ من الفوليت الغذائي.
–  µ ٠,٦غ من حمض الفوليك يضاف إﱃ اﳌادة
الغذائية أو كمكمل يستهلك مع اﳌادة الغذائية.
–  µ ٠,٥غ من حمض الفوليك كمكمل يتم تناوله
عﲆ معدة فارغة.

فيتامﲔ A

 µ ١غ معادﻻت نشاط الريتينول )= (EAR

– µ ١غ ريتينول

أو

– µ ١2غ  - βكاروتﲔ
–  µ 2٤غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامﲔ A

 µ ١غ معادﻻت الريتينول )= (ER

– µ ١غ ريتينول
–  µ ٦غ  - βكاروتﲔ
–  µ ١2غ كاروتينويدات أخرى برو فيتامﲔ A

 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م
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 - ٢اﳌقادير اليومية اﳌرجعية ) (AJRمن الطاقة
وب ـعض اﳌغ ـذي ـات ب ـاست ـث ـن ـاء ال ـف ـي ـت ـام ـيـنـات واﻷمـﻼح
اﳌعدنية )لشخص بالغ ( :

الطاقة

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

قيمة طاقوية
مخفضة

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية
مخفضة ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن
يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعـ ـ ـاء إﻻ إذا ﰎ تـ ـ ـخ ـ ـف ـ ـيض ال ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـة
الطاقوية ،عﲆ اﻷقل  ،% 3٠مع تبيان
اﳋاصية أو اﳋصائص التي أدت إﱃ
ت ـخ ـف ـيض ال ـق ـي ـم ـة ال ـط ـاق ـوي ـة ال ـك ـل ـي ـة
للمادة الغذائية.

بدون مقدار
طاقوي

ادعاء للمادة الغذائية بدون مقدار طاقوي،
أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له
نفس اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ
يمكن أن يوضع هذا اﻻدعاء إﻻّ إذا كان
اﳌنتوج يحتوي ،عﲆ اﻷكثر ٤ ،كيلو
حريرة ) ١٧كيلو جول( لكل ١٠٠ملل.
وﰲ ح ـال ـة م ـحـّلـيـات اﳌائـدة ،تـطـبـق

اﳌقدار اليومي
اﳌرجعي

الطاقة أو العنصر اﳌغذي

 8٤٠٠كيلو جول )2٠٠٠
كيلو حريرة(

الدهون اﻹجمالية

 ٧٠غ

اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة

 2٠غ

الغلوسيدات

 2٦٠غ

السكر

 9٠غ

البروتينات

 ٥٠غ

اﳌلح

٦غ
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 - ٣القيم الغذائية اﳌرجعية اﳌتعلقة باﻷمراض
غير اﳌعدية ):(VNR-MNT

القيمة اﳊدية  ٠,٤كيلو حريرة )١,٧
كيلو جول( لكل قطعة مع خصائص
ﲢلية تعادل ٦غ من السكاروز ) حواﱄ
ملعقة صغيرة من السكاروز(.

مستوى اﳌقدار الذي ﻻ يجب ﲡاوزه
اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة 2٠ .........................غ
صوديوم  2٠٠٠..................................................مغ
مستوى اﳌقدار اﳌستهدف
بوتاسيوم 3٥٠٠................................................مغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق الثاني
الشروط اﳌطبقة عﲆ اﻻدعاءات الغذائية
اﳌتعلقة بقيمة العناصر الغذائية
اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

قيمة طاقوية
ضئيلة

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة طاقوية
ضئـ ـيـ ـلـ ـة ،أو أي ادعـ ـاء آخـ ـر يـ ـمـ ـكـ ـن أن
يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعـ ـاء إﻻ إذا كـ ـان اﳌنـ ـتـ ـوج يـ ـحـ ـت ـوي
عﲆ اﻷكثر  ٤٠كيلو حريرة ) ١٧٠كيلو
جول( لكل ١٠٠غ ﰲ اﳊالة الصلبة أو،
عﲆ اﻷكثر 2٠ ،كيلو حريرة ) 8٠كيلو
جول( لكل  ١٠٠ملل ﰲ حالة السوائل.
وﰲ حـ ـالـ ـة م ـح ـل ـي ـات اﳌائ ـدة ،ت ـط ـب ـق
القيمة اﳊدية  ٤كيلو حريرة ) ١٧كيلو
جول( لكل قطعة مع خصائص ﲢلية
تعادل ٦غ من السكاروز ) حواﱄ ملعقة
صغيرة من السكاروز( .

قيمة ضئيلة
من اﳌواد
الدهنية

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة
من اﳌواد الدهنية ،أو أي ادعاء آخر
يـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
يوضع هذا اﻻدعاء إﻻّ إذا كان اﳌنتوج
ﻻ يحتوي عﲆ أكثر من  3غ من اﳌواد
الدهنية لكل ١٠٠غ ﰲ اﳊالة الصلبة
أو ١,٥غ مـ ـ ـن اﳌ ـ ـ ـ ـواد الـ ـ ـدهنية لكل ١٠٠
ملل ﰲ حالة السوائل ) ١,٥غ إﱃ 2غ
لكل  ١٠٠ملل بالنسبة للحليب منزوع
الدسم جزئيا(.

خالية من
ادعاء للمادة الغذائية خالية من اﳌواد
اﳌواد الدهنية
الدهنية ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن
يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج ﻻ يحتوي،
عﲆ أكثر من  ٠,٥غ من اﳌواد الدهنية
لكل  ١٠٠غ أو لكل ١٠٠ملل .إﻻّ أنه ﲤنع
اﻻدعاءات من النوع ”س  %بدون مواد
دهنية”.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

قيمة ضئيلة
من الدهون
اﳌشبعة

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة

خالية من
الكوليسترول

ادعـ ـ ـاء لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ـادة ال ـ ـغ ـ ـذائ ـ ـي ـ ـة خ ـ ـال ـ ـي ـ ـة م ـ ـن
الكوليسترول ،أو أي ادعاء آخر يمكن
أن يـ ـكـ ـون لـ ـه ن ـفس اﳌع ـن ـى ب ـال ـنسب ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
ﻻ إذا كان :
اﻻدعاء إ ّ

من الدهون اﳌشبعة ،أو أي ادعاء آخر
يـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
ﻻ إذا كان مجموع
يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ

– اﳌن ـ ـت ـ ـوج ﻻ ي ـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ أكـ ـثـ ـر مـ ـن
 ٠,٠٠٥غ من الكوليسترول ﰲ  ١٠٠غ
ﰲ اﳊالة الصلبة أو  ٠,٠٠٥غ ﰲ ١٠٠
ملل ﰲ حالة السوائل ،و

اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة واﻷحماض
ال ـ ـده ـ ـن ـ ـي ـ ـة الـ ـتـ ـقـ ـابـ ـلـ ـيـ ـة اﳌوجـ ـودة ﰲ
اﳌنتوج ﻻ تتجاوز  ١,٥غ لكل  ١٠٠غ
ﰲ اﳊـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـة الصلبة أو  ٠,٧٥غ لكل

– م ـج ـم ـوع اﻷحـمـاض الـدهـنـيـة اﳌشبـعـة
واﻷحماض الدهنية التقابلية اﳌوجودة
ﰲ اﳌنتوج ﻻ تتجاوز ١,٥غ لكل ١٠٠غ
ﰲ اﳊالة الصلبة أو ٠,٧٥غ لكل ١٠٠
ملل ﰲ حالة السوائل ،و

 ١٠٠ملل ﰲ حالة السوائل ،وﰲ كﻼ
اﳊالتﲔ ،ﻻ يمكن أن ينتج مجموع
اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة واﻷحماض
الدهنية التقابلية أكثر من  %١٠من

– مجموع اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة
واﻷحـ ـمـ ـاض الـ ـده ـن ـي ـة ال ـت ـق ـاب ـل ـي ـة ،ﰲ
اﳊاﻻت الصلبة والسوائل ،ﻻ يمكن أن
ينتج أكثر من  %١٠من الطاقة.

الطاقة.
خالية من

ادعاء للمادة الغذائية خالية من الدهون

الدهون

اﳌشبعة ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن

اﳌشبعة

يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا

قيمة ضئيلة
من السكر

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة
من السكر ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن
يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج ﻻ يحتوي
عﲆ أكثر من  ٥غ من السكر لكل ١٠٠غ
ﰲ اﳊالة الصلبة أو  2,٥غ من السكر
لكل ١٠٠ملل ﰲ حالة السوائل.

خالية من
السكر

ادعاء للمادة الغذائية خالية من السكر،
أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له
نفس اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ
يمكن أن يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان
اﳌنتوج ﻻ يحتوي عﲆ أكثر من ٠,٥غ
مـ ـ ـ ـن السك ـ ـ ـر ل ـ ـ ـك ـ ـ ـل ١٠٠غ ﰲ اﳊال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الصل ـ ـ ـبـ ـ ـة أو لـ ـ ـكـ ـ ـل ١٠٠م ـ ـل ـ ـل ﰲ حـ ـالـ ـة
السوائل.

بدون سكر
مضاف

ادعـ ـاء لـ ـلـ ـمـ ـادة الـ ـغـ ـذائ ـي ـة ال ـتي ل ـم يضف
إليها سكر ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن
يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج ﻻ يحتوي
عﲆ السكريات اﻷحادية أو السكريات
الثنائية اﳌضافة أو كل مادة غذائية
أخرى تستعمل ﳋصائصها اﶈلية.
وإذا كان الس ـ ـ ـ ـكر م ـ ـوجودا طبيعيا ﰲ
اﳌادة الغذائية ،يجب أن يظهر كذلك
الـ ـبـ ـيـ ـان اﻵتي عﲆ الـ ـوسم ” :يـ ـح ـت ـوي
عﲆ سكر موجود طبيعيا”.

اﻻدعاء إﻻ إذا كان مجموع اﻷحماض
الدهنية اﳌشبعة واﻷحماض الدهنية
التقابلية ﻻ يتجاوز  ٠,١غ من الدهون
اﳌشبعة لكل ١٠٠غ أو لكل ١٠٠ملل.
قيمة ضئيلة
من
الكوليسترول

ادعاء للمادة الغذائية ذات قيمة ضئيلة
من الكوليسترول ،أو أي ادعاء آخر
يـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان :
– اﳌ ـن ـت ـ ـوج ﻻ ي ـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ أكـ ـثـ ـر مـ ـن
 ٠,٠2غ من الكوليسترول ﰲ  ١٠٠غ ﰲ
اﳊالة الصلبة أو  ٠,٠١غ ﰲ  ١٠٠ملل
ﰲ حالة السوائل ،و
– م ـج ـم ـوع اﻷحـمـاض الـدهـنـيـة اﳌشبـعـة
واﻷحماض الدهنية التقابلية اﳌوجودة
ﰲ اﳌنتوج ﻻ تتجاوز ١,٥غ لكل ١٠٠غ
ﰲ اﳊالة الصلبة أو  ٠,٧٥غ لكل ١٠٠
ملل ﰲ حالة السوائل ،و
– مجموع اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة
واﻷحـ ـمـ ـاض الـ ـده ـن ـي ـة ال ـت ـق ـاب ـل ـي ـة ،ﰲ
اﳊاﻻت الصلبة والسوائل ،ﻻ يمكن أن
ينتج أكثر من  %١٠من الطاقة.
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اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

فقير من
الصوديوم أو
من اﳌلح)(١

ادعـ ـ ـاء ل ـ ـل ـ ـم ـ ـادة ال ـ ـغ ـ ـذائ ـ ـي ـ ـة ف ـ ـق ـ ـي ـ ـرة م ـ ـن

فقير جّدا من
الصوديوم أو
من اﳌلح)(١

الصوديوم أو من اﳌلح ،أو أي ادعاء

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

مصدر لﻸلياف ادعـ ـاء لـ ـل ـم ـادة ال ـغ ـذائ ـي ـة مصدر لﻸل ـي ـاف
الغذائية

الـ ـغـ ـذائـ ـيـ ـة ،أو أي ادعـ ـاء آخ ـر ي ـم ـك ـن أن

آخر يمكن أن يكون له نفس اﳌعنى

يـ ـ ـكـ ـ ـون لـ ـ ـه نـ ـ ـفس اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسبـ ـة

بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمستـ ـهـ ـلك .وﻻ يـ ـم ـك ـن أن

للمسـ ـ ـ ـ ـ ـتهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا

يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتـ ـ ـ ـوج

اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج يحتوي عﲆ

ﻻ يحتوي عﲆ أكثر من  ٠,١2غ من

اﻷقل  3غ من اﻷلياف لكل  ١٠٠غ أو عﲆ

الصوديوم أو ما يكافئه من اﳌلح لكل

اﻷقل  ١.٥غ من اﻷلياف لكل  ١٠٠كيلو

١٠٠غ أو لكل ١٠٠ملل.

حريرة .

ادعـ ـاء ل ـل ـم ـادة ال ـغ ـذائ ـي ـة ف ـق ـي ـرة ج ـّدا م ـن

غني باﻷلياف

الصوديوم أومن اﳌلح ،أو أي ادعاء آخر

الغذائية

يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن أن يـ ـ ـكـ ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى

اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج يحتوي عﲆ

ﻻ يحتوي عﲆ أكثر من  ٠,٠٤غ من

اﻷقل  ٦غ من اﻷلياف لكل  ١٠٠غ أو عﲆ

الصوديوم أو ما يكافئه من اﳌلح لكل

اﻷقل  3غ من اﻷلياف لكل  ١٠٠كيلو

١٠٠غ أو لكل  ١٠٠ملل .ويمنع وضع هذا

حريرة .

اﻻدع ـ ـاء ب ـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـيـ ـاه اﳌعـ ـدنـ ـيـ ـة
مصدر

ادعاء للمادة الغذائية مصدر للبروتينات،

للبروتينات

أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس

ادعـ ـ ـاء لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ـادة ال ـ ـغ ـ ـذائ ـ ـي ـ ـة خ ـ ـال ـ ـي ـ ـة م ـ ـن

اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن

الصوديوم أو خالية من اﳌلح ،أو أي

أن يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا وجدت عﲆ

ادع ـ ـاء آخـ ـر يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـكـ ـون لـ ـه نـ ـفس

اﻷقل  % ١٠من القيمة اﳌرجعية الغذائية

اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن

ل ـلـبـروتـيـنـات ﰲ اﳌادة الـغـذائـيـة لـكـل

أن يـ ـ ـ ـ ـ ـوضع هـ ـ ـ ـ ـ ـذا اﻻدعـ ـ ـ ـ ـ ـاء إّﻻ إذا كـ ـ ـ ـ ـ ـان

١٠٠غ ﰲ اﳊالة الصلبة و %٥من القيمة

اﳌن ـ ـت ـ ـوج ﻻ ي ـ ـح ـ ـت ـ ـوي عﲆ أك ـ ـث ـ ـر مـ ـن

اﳌرجـعـيـة الـغـذائـيـة لـلـبـروتينات لكل

٠,٠٠٥غ من الصوديوم أو ما يكافئه من

١٠٠ملل ﰲ حالة السوائل أو ،عﲆ اﻷقل،

اﳌلح لكل ١٠٠غ.

 % ٥م ـن الـقـيـمـة اﳌرجـعـيـة الـغـذائـيـة
للبـ ـروت ـي ـنـ ـات لكل  ١٠٠كيـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـو حريرة

بدون صوديوم ادعـ ـاء لـ ـلـ ـمـ ـادة الـ ـغـ ـذائ ـي ـة ال ـتي ل ـم يضف
أو ملح
إليها صوديوم أو ملح ،أو أي ادعاء آخر
مضاف)(١
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى

) % ١2من القيمة اﳌ ـ ـ ـرج ـ ـ ـعية الغـ ـ ـذائية
للبروتينات لكل  ١ميغا جول( أو عﲆ
اﻷقل  %١٠من القيمة اﳌرجعية الغذائية

بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمستـ ـهـ ـلك .وﻻ يـ ـم ـك ـن أن

للبروتينات لكل قطعة.

ﻻ إذا كان اﳌنتوج ﻻ
يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ
يحتوي عﲆ صوديوم أو ملح مضاف
أو كل مكون آخر يحتوي عﲆ صوديوم
أو ملح مضاف وﻻ يحتوي عﲆ أكثر
من  ٠,١2غ من الصوديوم أو ما يكافئه
من اﳌلح لكل  ١٠٠غ أو لكل ١٠٠ملل.
) (١ﲢ ـسب ق ـي ـم ـة اﳌ ـكـ ـافئ م ـ ـن اﳌـ ـ ـلـ ـ ـح بـ ـواسطة اﳌعادلة اﻵتية :
ملح = صوديوم × .٢,٥

الـ ـغـ ـذائـ ـيـ ـة ،أو أي ادعـ ـاء آخ ـر ي ـم ـك ـن أن
لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن ي ـوضع ه ـذا

يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتـ ـ ـوج

الطبيعية.

ادع ـاء ل ـل ـم ـادة ال ـغ ـذائ ـي ـة غ ـن ـي ـة بـاﻷلـيـاف
يـ ـ ـكـ ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة

بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمستـ ـهـ ـلك .وﻻ يـ ـم ـك ـن أن

خا ٍ
ل من
الصوديوم أو
خال من
اﳌلح)(١
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غني

ادعاء للمادة الغذائية غنية بالبروتينات،

بالبروتينات

أو أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس
اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن
أن يوضـ ـ ـ ـع ه ـ ـ ـ ـ ـذا اﻻدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء إﻻ إذا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
اﳌنتوج ي ـ ـحتـ ـ ـوي ،عﲆ اﻷقل ،ضع ـ ـف
القيمة اﳌشـ ـ ـروطة ﰲ اﻻدعاء ”مصدر
للبروتينات”.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

مصدر لـ ]اسم

ادعـ ـ ـ ـ ـاء لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـادة الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـذائ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـة مصدر

الفيتامينات[

ل ـل ـف ـي ـت ـام ـي ـن ـات و/أو ل ـل ـمـعـادن ،أو أي

مقوى بـ ]اسم
اﳌغذي[

و/أو ]اسم

ادعـ ـاء آخـ ـر يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـك ـون ل ـه ن ـفس

اﳌعادن [

اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن

ادعاء يؤكد بأن اﶈتوى من مغذ أو عدة
م ـ ـغ ـ ـذي ـ ـات ،غ ـ ـي ـ ـر ال ـ ـف ـ ـيـ ـتـ ـامـ ـيـ ـنـ ـات أو
اﳌعادن ،قد ﰎ رفعه ،أو أي ادعاء آخر
يـ ـ ـم ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان :
– اﳌن ـت ـوج يست ـوﰲ الشروط اﳌط ـبـقـة
عﲆ اﻻدعاء”مصدر لـ”،
– واﶈتوى من مغذ أو عدة مغذيات،
غير الفيتامينات أو اﳌعادن ،مرتفع
عﲆ اﻷق ـ ـ ـ ـ ـ ـل بـ  % 3٠م ـق ـارن ـة ﲟنـتـوج
ﳑاثل .

مخفض

ادع ـ ـ ـاء يؤك ـ ـ ـد بأن ق ـ ـ ـيـ ـ ـمـ ـ ـة مـ ـ ـغـ ـ ـذ أو عـ ـ ـدة
مغذيات قد ﰎ خفضها ،أو أي ادعاء
آخر يمكن أن يكون له نفس اﳌعنى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
ﻻ إذا ﰎ تخفيض
يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ
ه ـ ـ ـذه ال ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ـة عﲆ اﻷقـ ـ ـل  %3٠ع ـ ـ ـ ـن
اﳌنـ ـتـ ـوج اﳌمـ ـاثـ ـل،إﻻ إذا تـ ـع ـل ـق اﻷم ـر
بـ ـاﳌيـ ـكـ ـرومـ ـغ ـذي ـات ،ال ـتي ي ـق ـب ـل م ـن
أج ـ ـل ـ ـهـ ـا فـ ـرق  % ١٠م ـق ـارن ـة ب ـال ـق ـي ـم
الغذائية اﳌرجعية اﶈددة ﰲ اﳌلحق
اﻷول من هذا القرار ،أو إذا تعلق اﻷمر
بالصوديوم أو ما يكافئه من اﳌلح،
اللذان يقبل من أجلهما فرق .% 2٥

أن ي ـ ـ ـ ـ ـوضع ه ـ ـ ـ ـ ـذا اﻻدع ـ ـ ـ ـ ـاء إﻻ إذا ك ـ ـ ـ ـ ـان
اﳌنتوج يحتوي عﲆ اﻷقل  % ١٥من
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ـة اﳌرج ـ ـ ـع ـ ـ ـي ـ ـ ـة ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـذائ ـ ـ ـي ـ ـ ـة
)لـ ـلـ ـفـ ـيـ ـتـ ـامـ ـيـ ـنـ ـات و/أو اﳌع ـادن( ل ـك ـل
١٠٠غ ﰲ اﳊالة الصلبة أو عﲆ اﻷقل
 % ٧,٥من القيمة اﳌرجعية الغذائية
)لـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـتـ ـامـ ـيـ ـن ـات و/أواﳌع ـادن( ل ـك ـل
 ١٠٠ملل ﰲ حالة السوائل أو عﲆ اﻷقل
 % ٥م ـن ال ـق ـي ـم ـة اﳌرج ـعـيـة الـغـذائـيـة
)ل ـل ـ ـ ـف ـي ـت ـام ـي ـن ـات و/أو اﳌعـادن( لـكـل
 ١٠٠كيلو حريرة )  %١2من القيمة
اﳌرجعية الغذائية )للفيتامينات و/أو
اﳌعـ ـادن( لـ ـك ـل  ١مـ ـيـ ـغـ ـا جـ ـول( أو عﲆ
اﻷقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  %١٥مـ ـن الـ ـقـ ـيـ ـمـ ـة الـ ـغـ ـذائ ـي ـة
اﳌرجعية )للفيتامينات و/أو اﳌعادن(
لكل قطعة.
غني بـ ]اسم

ادعـ ـ ـ ـاء لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادة الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـذائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة غـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة

الفيتامينات [

بالفيتامينات و/أو باﳌعادن ،أو أي

و/أو ] اسم

ادعـ ـاء آخـ ـر يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـك ـون ل ـه ن ـفس

اﳌعادن [

اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن
أن يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج
ي ـ ـح ـ ـت ـ ـوي عﲆ اﻷق ـ ـل ضع ـ ـف الـ ـقـ ـيـ ـمـ ـة
اﳌشروطة ﰲ اﻻدعاء ”مصدر لـ ] اسم
الفيتامينات[ و/أو ]اسم اﳌعادن[”

ﲢتوي عﲆ

ادعاء للمادة الغذائية ﲢتوي عﲆ مغذ أو

]اسم العنصر

ع ـ ـ ـ ـنصر آخـ ـ ـ ـر لـ ـ ـ ـه تأثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـر غـ ـ ـ ـذائي أو

اﳌغذي و/أو

فيزيولوجي لم يحدد لهما هذا القرار

عنصر آخر[

شروط خاصة  ،أو أي ادعاء آخر يمكن
أن يـ ـكـ ـون لـ ـه ن ـفس اﳌع ـن ـى ب ـال ـنسب ـة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
اﻻدعاء إﻻ إذا كان اﳌنتوج يحترم كل
اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القرار.
وب ـال ـنسب ـة ل ـل ـف ـي ـت ـام ـي ـن ـات واﳌعـادن
تطبق الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ
اﻻدعاء ”مصدر لـ”.

من ]اسم
اﳌغذي[)(١

ادعاء ”مخفض من الدهون اﳌشبعة” ،أو
أي ادعاء آخر يمكن أن يكون له نفس
اﳌعنى بالنسبة للمستهلك .وﻻ يمكن
ﻻ إذا كانت :
أن يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ
• مـجـمـوع اﻷحـمـاض الـدهـنـيـة اﳌشبـعة
واﻷحماض الدهنية التقابلية اﶈتواة
ﰲ اﳌنتوج الذي يطبق عليه اﻻدعاء
منخفضة ،عﲆ اﻷقل % 3٠ ،من مجموع
اﻷحماض الدهنية اﳌشبعة واﻷحماض
الدهنية التقابلية اﶈتواة ﰲ منتوج
ﳑاثل،
• وقيمة اﻷحماض الدهنية التقابلية ﰲ
اﳌنتوج الذي يطبق عليه اﻻدعاء أقل
أو يساوي قيمتها ﰲ منتوج ﳑاثل.
ادعاء ”مخفض من السكر” ،أو أي ادعاء
آخر يمكن أن يكون له نفس اﳌعنى
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن
يوضع هذا اﻻدعاء إﻻ إذا كانت القيمة
الطاقوية للمنتوج الذي يطبق عليه
ادعاء أقل أو تساوي القيمة الطاقوية
ﳌنتوج ﳑاثل.
) (١ﲢـ ـ ـسـ ـ ـب قـ ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـة اﳌ ـ ـ ـ ـ ـكافئ م ـ ـ ـ ـن اﳌ ـ ـ ـلح بـ ـ ـواسطة اﳌعادلة اﻵتية :
ملح = صوديوم × .٢,٥
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 ٢مايو سنة  ٢01٨م
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اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

اﻻدعاءات

شروط اﻻستعمال

مخفف /ﻻيت

ادع ـاء ي ـك ـون ف ـي ـه م ـن ـت ـوج ”م ـخ ـف ـف ”أو

غني بالدهون

ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير

”ﻻيت ” ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن

غير اﳌشبعة

اﳌشبـ ـ ـعـ ـ ـة أحـ ـ ـاديـ ـ ـة ،أو أي ادعـ ـ ـاء آخـ ـ ـر

يـ ـ ـك ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة

أحادية

يـ ـمـ ـكـ ـن أن ي ـ ـ ـكـ ـون لـ ـه نـ ـفـ ـ ـ ـ ـس اﳌع ـن ـ ـ ـى

للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا

بـ ـالـ ـنسـ ـ ـبـ ـة ل ـل ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن

اﻻدعاء إﻻ إذا استوﰱ نفس الشروط

ﻻ إذا كان اﳌنتوج
يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ

اﳌطـ ـبـ ـق ـة ب ـال ـنسب ـة لـ ”م ـخ ـفض م ـن”،

ي ـ ـح ـ ـت ـ ـ ـ ـوي ،عـ ـ ـﲆ اﻷق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل % ٤٥ ،مـ ـ ـ ـ ـ ـن

وي ـ ـ ـ ـجب أيضا أن ي ـ ـ ـ ـراف ـ ـ ـ ـق ب ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـان

اﻷحماض الدهنية اﳌشتقة من الدهون

للخاصية أو للخصائص التي أدت

غير اﳌشبعة أحادية وإذا كانت الطاقة

إﱃ تخفيف اﳌادة الغذائية.
طبيعيا /
طبيعي

اﳌوف ـ ـرة م ـ ـن ال ـ ـدهـ ـون غـ ـيـ ـر اﳌشبـ ـعـ ـة
أحادية ﲤثل أكثر من  %2٠من اﳌقدار

إذا كـ ـ ـ ـانت اﳌادة الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـذائـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة تست ـ ـ ـوﰲ

الطاقوي للمنتوج.

طبيعيا الشرط أو الشروط اﶈددة
ﰲ هذا اﳌلحق من أجل استعمال ادعاء
غذائي ،يمكن أن يصحب هذا اﻻدعاء

غني بالدهون

ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير

بالعبارة ”طبيعيا] /طبيعي”.

غير اﳌشبعة

اﳌشب ـ ـع ـ ـة م ـ ـت ـ ـع ـ ـددة ،أو أي ادع ـ ـاء آخـ ـر

متعددة

يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن أن يـ ـ ـكـ ـ ـون ل ـ ـه ن ـ ـفس اﳌع ـ ـن ـ ـى

مصدر للحمض ادع ـاء ل ـلـمـادة الـغـذائـيـة مصدر لـلـحـمض
الدهني

ال ـدهـني أومـيـغـا  ،3أو أي ادعـ ـ ـ ـاء آخ ـ ـ ـر

أوميغا 3

يمكن أن يكون له نفس اﳌعنى بالنسبة

بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـلـ ـمستـ ـهـ ـلك .وﻻ يـ ـم ـك ـن أن
ﻻ إذا كان اﳌنتوج
يوضع هذا اﻻدعاء إ ّ
يحتوي عﲆ اﻷقل % ٤٥ ،من اﻷحم ـاض

للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا

الـ ـدهـ ـنـ ـيـ ـة اﳌشتـ ـقـ ـة مـ ـن ال ـده ـون غ ـي ـر

ﻻ إذا كان اﳌن ـ ـ ـتوج يـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتوي،
اﻻدعاء إ ّ

اﳌشبـ ـعـ ـة مـ ـتـ ـعـ ـددة وإذا ك ـانت ال ـط ـاق ـة

ع ـ ـﲆ اﻷق ـ ـ ـل ٠,3 ،غ مـ ـ ـ ـ ـن اﳊم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض

اﳌوف ـ ـرة م ـ ـن ال ـ ـدهـ ـون غـ ـيـ ـر اﳌشبـ ـعـ ـة

ألف ـ ـ ـالي ـ ـ ـنوليـ ـ ـن ـ ـيك لكـ ـ ـ ـ ـل ١٠٠غ و١٠٠

م ـ ـت ـ ـع ـ ـددة ﲤثـ ـل أكـ ـثـ ـر مـ ـن  % 2٠م ـ ـن

كيلوحريرة ،أو ،عﲆ اﻷقل ٤٠ ،مغ من

اﳌقدار الطاقوي للمنتوج.

اﳊمض إيكوسابن تاينويك واﳊمض
دوكوسا  -هيكزينويك مجموعﲔ لكل
١٠٠غ و ١٠٠كيلو حريرة.

غني باﳊمض ادع ـاء لـلـمـادة الـغـذائـيـة غـنـيـة بـاﳊمض
الدهني

ال ـدهـني أومـيـغـا  ،3أو أي ادعـ ـ ـ ـاء آخ ـ ـ ـر

أوميغا 3

يمكن أن يكون له نفس اﳌعنى بالنسبة
للمستهلك .وﻻ يمكن أن يوضع هذا
ﻻ إذا كان اﳌنتوج يحتوي،
اﻻدعاء إ ّ
ع ـ ـ ـﲆ اﻷقـ ـ ـ ـ ـل٠,٦ ،غ م ـ ـ ـن ح ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض

غني بالدهون

ادعاء للمادة الغذائية غنية بالدهون غير

غير اﳌشبعة

اﳌشبعة ،أو أي ادعاء آخر يمكن أن
يـ ـ ـكـ ـ ـون لـ ـ ـه نـ ـ ـفس اﳌعـ ـ ـن ـ ـى ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة
لـ ـلـ ـمست ـه ـلك .وﻻ ي ـم ـك ـن أن ي ـوضع ه ـذا
اﻻدعـ ـاء إﻻ إذا كـ ـان اﳌنـ ـتـ ـوج يـ ـحـ ـت ـوي،
عﲆ اﻷقل % ٧٠ ،من اﻷحماض الدهنية

ألفـ ـ ـالي ـ ـنـ ـ ـوليـ ـ ـن ـ ـيك لك ـ ـ ـ ـ ـل ١٠٠غ و١٠٠

اﳌشتقة من الدهون غير اﳌشبعة وإذا

كيلوحريرة ،أو ،عﲆ اﻷقل 8٠ ،مغ من

كانت الطاقة اﳌوفرة من الدهون غير

ح ـمض إي ـكـوسابـن تـايـنـويك وحـمض

اﳌشب ـ ـع ـ ـة ﲤثـ ـل أكـ ـثـ ـر مـ ـن  % 2٠مـ ـ ـن

دوكوسا  -هيكزينويك مجموعﲔ لكل

اﳌقدار الطاقوي للمنتوج.

١٠٠غ و ١٠٠كيلو حريرة.
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 1٦شعبان عام  1٤٣٩هـ
 ٢مايو سنة  ٢01٨م

اﳌلحق الثالث
بق عليها أحكام هذا القرار
اﳌواد الغذائية التي ﻻ تط ّ
 .١اﳌواد غير اﶈّولة التي ﲢتوي عﲆ مكّون واحد أو فئة واحدة من اﳌكّونات،
 .2اﳌواد اﶈولة التي خضعت عند كل ﲢويل ،للنضج والتي ﲢتوي عﲆ مكون واحد أو فئة واحدة من اﳌكونات،
 .3مياه الشرب اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري ،ﲟا ﰲ ذلك تلك التي تكون اﳌكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي ثنائي
أكسيد الكربون و/أو النكهات،
 .٤النباتات العطرية أو التوابل أو خليط التوابل،
 .٥اﳌلح وبدائل اﳌلح،
 .٦محليات اﳌائدة،
 .٧نقيـ ـ ـ ـ ـع )بالنـ ـبات ـ ـ ـات أو بالفـ ـ ـ ـ ـواكه( أو الشـ ـاي أو الشـ ـ ـاي اﳋ ـ ـ ـاﱄ من الكافيـ ـ ـ ـ ـﲔ أو الشـ ـ ـاي الفوري أو الق ـ ـاب ـ ـل للذوب ـ ـ ـان
أو مستخلصات الشاي أو الشاي الفوري أو القابل للذوبان أو مستخلصات الشاي اﳋالية من الكافيﲔ ،بدون مكونات أخرى
ﻻ النكهات التي ﻻ تغير القيمة الغذائية للشاي،
مضافة إ ّ
 .8خل التخمير وبدائله ،ﲟا ﰲ ذلك تلك التي تكون اﳌكونات الوحيدة التي أضيفت لها هي النكهات،
 .9النكهات،
 .١٠اﳌضافات الغذائية،
 .١١اﳌساعدات التكنولوجية،
 .١2اﻹنزيمات الغذائية،
 .١3اﳌواد التي تكّون الهﻼم،
 .١٤اﳋمائر،
 .١٥علك اﳌضغ،
 .١٦اﳌواد الغذائية ﲟا ﰲ ذلك اﳌنتجة عن طريق اﳊرف واﳌقدمة مباشرة من طرف اﳌنتج للمستهلك النهائي بكمية
قليلة أو ﳌؤسسات ﲡارة التجزئة اﶈلية التي تزود مباشرة اﳌستهلك النهائي.

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
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ّ

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التجارة
قرار مؤرخ ﰲ  2١رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  6يونيو
سن ـ ـ ـ ـة  ،2٠١٨يـ ـ ـحـ ـ ـدد كـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم اﳋاصة
اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ خـ ـدمـ ـات الصبـ ـاغـ ـة والـ ـتـ ـبـ ـيـ ـيض
والتنظيف اﳉاف.
––––––––––––
إنّ وزير التجارة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١7اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٩–٩٠اﳌؤرخ ﰲ
 3رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  3٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤2٩–٩7اﳌؤرخ
ﰲ  ١٠رجـ ـب عـ ـام  ١٤١8اﳌ ـواف ـق  ١١ن ـوفم ـبر س ـنة ١٩٩7
واﳌت ـع ـل ـق ب ـاﳋصائص ال ـت ـق ـن ـي ـة اﳌط ـب ـق ـة عﲆ اﳌن ـتـجـات
النسيجية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤53–٠2اﳌؤرخ
ﰲ  ١7شوال عام  ١٤23اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378–١3اﳌؤرخ
ﰲ  5محّرم عام  ١٤35اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠١3الذي

يحدد الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك ،ﻻ سيما
اﳌادة  57منه،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  57من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  378–١3اﳌؤرخ ﰲ  5محّرم عام  ١٤35اﳌوافق

 ٩نوفمبر سنة  2٠١3واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

ﲢدي ـ ـ ـد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﻹعـ ـﻼم اﳋاصة اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ خـ ـدمـ ـات
الصباغة والتبييض والتنظيف اﳉاف.
اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا القرار عﲆ جميع نشاطات
الصب ـاغ ـة وال ـت ـبـيـيض والـغسل والـتـنـظـيـف اﳉاف واﻷمـاكـن
اﳌماثلة ،باستثناء مغاسل اﳋدمة الذاتية.
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– التبييض أو الغسل  :كل نشاط يضمن تنظيف
اﳌﻼبس واﳌنسوجات باﳌاء والصابون والعمليات اﻷخرى
كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي.
– الصباغة أو منظف الكي بالبخار  :كل نشاط
يضمن التنظيف اﳉاف للنسيج الذي يحتاج إﱃ معاﳉة
دق ـي ـق ـة وغ ـي ـره ـا مـن الـعـمـلـيـات كإزالـة الـبـقـع وإزالـة الـدهـون
والكي وصبغ اﳌﻼبس واﳌنسوجات.
– التنظيف اﳉاف  :عملية التنظيف التي تستخدم
مذيبا غير اﳌاء لغسل اﳌﻼبس واﳌنسوجات.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
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أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

– اﳌغاسل باﳋدمة الذاتية  :كل منشأة تضع ﲢت

– خ ـ ـدم ـ ـة ذات ج ـ ـودة ع ـ ـال ـ ـيـ ـة أو تـ ـقـ ـل ـيـ ـديـ ـة أو عﲆ

تصرف اﳌستهلك الغساﻻت اﻷوتوماتيكية للقيام بتنظيف

الطريقة القديمة أو الفاخرة  :يوفر مقدم اﳋدمة ،عﲆ اﻷقل،

اﳌﻼبس واﳌنسوجات باﳌاء والصابون.

عملية خاصة ما قبل إزالة البقع بتنحية البقع الصعبة عﲆ

– اﻷماكن اﳌماثلة  :كل مؤسسة يمارس فيها نشاط
التبييض و/أو الصباغة كالفنادق.
اﳌادة  : ٤يجب عﲆ مقدمي خدمة التبييض و/أو
الصباغة أن ينشروا عﲆ واجهة اﳌـحل ،أو إذا تعذر ذلك ،عند

الثوب و/أو اﳌنسوجات قبل التنظيف ،ثم يتم كّيه بدقة.
وإذا دعت اﳊاجـ ـة ،ي ـت ـم إع ـادة خ ـي ـاط ـة ال ـب ـط ـان ـي ـات واﻷزرار
واﳌطويات واﻷماكن غير اﳌخيطة.
اﳌادة  : ٨يسلم مقدم اﳋدمة تذكرة اﻹيداع أو سندا

مـ ـدخـ ـل اﳌـحـ ـل ،الـ ـت ـع ـري ـف ـة ب ـط ـري ـق ـة واضح ـة وم ـق ـروءة م ـن

للمستهلك يحتوي عﲆ توقيعه وختمه ،والذي يشمل ﻻ سيما

اﳋارج وال ـ ـتي ت ـ ـبـ ـّيـ ـن اﻷسعـ ـار بـ ـكـ ـل الـ ـرسوم وكـ ـذا نـ ـوعـ ـيـ ـة

البيانات اﻵتية :

اﳋدمات ﰲ حالة عرضها :

– بالنسبة للتبييض  :إزار أبيض ،إزار ملّون ،إزار
مـ ـثـ ـبت ،قـ ـمـ ـيص الـ ـرجـ ـل ،اﳌنسوج بـ ـالـ ـوزن اﳌغسول غـ ـيـ ـر
اﳌجفف ،لكل أربعة ) (٤كلغ ،عﲆ اﻷقل ،للكيلوغرام الواحد.
– بـ ـال ـنسب ـة ل ـلصب ـاغ ـة  :سروال ،ستـ ـ ـرة ،ت ـ ـن ـ ـورة،
فستان ،معطف أو معطف مقاوم للماء.
ويجب عﲆ مقدمي اﳋدمة أن ينشروا داخل اﳌـحل،
اﻷسعـ ـار ونـ ـوعـ ـيـ ـة كـ ـل اﳋدمـ ـات اﳌق ـدم ـة ب ـط ـري ـق ـة واضح ـة
ومقروءة.
غير أّن ـه إذا كان عدد اﳋدمات اﳌقدمة يفوق اﳋمسﲔ
) (5٠خدمة ،يمكن أن يشمل اﻹعﻼن فقط اﳋمسﲔ خدمة ذات
اﻻستعمال اﳌتكرر .وﰲ هذه اﳊالة ،يوضع ،ﲢت تصرف
اﳌستـ ـهـ ـلك ،ت ـع ـري ـف ـة ع ـام ـة تشم ـل ج ـم ـي ـع أسع ـار اﳋدم ـات
اﳌقدمة ،وإمكانية اﻻطﻼع عليها يجب أن ُيشار إليها ﰲ
اﻹعﻼن.

اﳌادة  : 5يجب أن يشمل اﻹعﻼم اﳌتعلق بنوعية
اﳋدمات اﳌقدمة ،واﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،وصفا دقيقا
لطبيعة العمليات اﳌدرجة ﰲ اﳋدمات اﳌعلن عنها.
اﳌادة  : 6يجب عﲆ مقدمي اﳋدمة نشر داخل اﳌـحل
وبصفة مرئية ومقروءة ،الشروط اﳋاصة باﳋدمة التي
ي ـق ـدم ـون ـه ـا ،ﻻ سي ـمـا تـلك اﳌتـعـلـقـة ﲟسؤولـيـتـهـم وبشروط
ت ـ ـعـ ـويض اﳌستـ ـهـ ـلك ،ﰲ حـ ـالـ ـة ضيـ ـاع أو تـ ـلـ ـف اﳌواد الـ ـتي
سّلمها هذا اﻷخير.
اﳌادة  : ٧تصّن ـف نوعية اﳋدمات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 ٤أعﻼه ،ﰲ ثﻼث ) (3فئات :
– خدمة اقتصادية  :يوفر مقدم اﳋدمة ،عﲆ اﻷقل،
التنظيف اﳌناسب والكي.
– خدمة متقنة أو ذات جودة  :يوفر مقدم اﳋدمة،
عﲆ اﻷقل ،عملية ما قبل إزالة البقع والكي الدقيق ،باﻹضافة
إﱃ إجراء عملية التنظيف اﳌناسبة.

– اﻻسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم اﳋدمة،
– تاريخ تسليم اﳌواد اﳌوكلة إليه،
– عدد ونوع هذه اﳌواد،
– نوعية اﳋدمة اﳌطلوبة،
– سعر اﳋدمة،
– التحفظات اﳌـحتملة الصادرة من مقدم اﳋدمة عن
حالة الثياب،
– قيمة شراء اﳌواد اﳌوكلة إليه عندما تكون قيمتها
أعﲆ من تلك اﳌـحددة ﰲ جدول التعويضات،
– الشروط اﳋاصة باﳋدمة،
– اﻻحتفاظ بالسند ،كدليل عﲆ تسليم اﳌادة.
اﳌادة  : ٩ي ـجب أن تك ـ ـون ت ـذكـ ـرة اﻹيـ ـداع أو ال ـسن ـد
واضحة وﻻ ﲢتوي ﻻ عﲆ شطب وﻻ عﲆ إضافات ومقتطع
مـ ـ ـن دفـ ـ ـتـ ـ ـر أرومـ ـ ـات ،سواء كـ ـ ـانت مـ ـ ـن الـ ـ ـورق أو ﰲ شك ـ ـل
إلكتروني.
اﳌادة  : ١٠يجب عﲆ مقدم اﳋدمة إعﻼم زبائنه باﳌخاطر
اﳌـحتملة التي قد تنتج عن تنظيف اﳌﻼبس واﳌنسوجات
اﳌودعة لديه.
اﳌادة  : ١١يجب عﲆ مقدمي خدمة الصباغة والتبييض
والتنظيف اﳉاف ،أن يمتثلوا ﻷحكام هذا القرار خﻼل مدة
س ـ ـتـ ـ ـ ـة ) (6أش ـ ـ ـهـ ـ ـ ـر ،ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـداء مـ ـ ـ ـن تاري ـ ـ ـخ نش ـره ﰲ اﳉريدة
ية.
الّرسم ّ
اﳌادة  : ١2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر بـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  2١رمضان عـ ـ ـ ـام  ١٤3٩اﳌوافـ ـق 6
يونيو سنة .2٠١8
سعيد جﻼب

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  59-75اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  03-03اHﺆرخ ﻓﻲ  19ﺟـﻤﺎدى

اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1424اHـﻮاﻓﻖ  19ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  2003وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎHﻨﺎﻓﺴﺔ  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢ r

 -و• ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  11-03اHـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1424اHــﻮاﻓﻖ  26ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2003

واHﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض  rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  02-04ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 5

ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  23ﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2004

اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد اﻟﻘـﻮاﻋـﺪ اHـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋـﻠﻰ اHـﻤـﺎرﺳـﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳﺔr

اHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  08-04اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 27

ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم  1425اHــﻮاﻓﻖ  14ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ 2004

واHـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط ˆــﺎرﺳـﺔ اﻷﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ  rاHـﻌـﺪل
واHﺘﻤﻢr

 -و•ـﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-07اHـﺆرّخ ﻓﻲ  9ﺻـﻔﺮ

ﻋ ـ ــﺎم  1428ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  27ﻓـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2007واHـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﻠﻖ

ﺑﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت اﻻدﺧﺎر واﻟﻘﺮضr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-09اHـﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟﺐ

ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  22ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ  2009واHـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن

اHﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  r 2009ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  75ﻣﻨﻪr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  20ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ  10-14ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ 8

ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم ﺗ ـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗـﻢ  114-15ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم
 r2015ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑ ـﺸـﺮوط
r
 1436اHـﻮاﻓﻖ  12ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 -ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘ ـﻘــﺮﻳـﺮ ا Hـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ Yوزﻳــﺮ اHـﺎﻟ ـﻴـﺔ

ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr

 -وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اHﺎدﺗﺎن  3-85و125

)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr

 -و•ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ  58-75ا Hـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ 20

رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم  1395اHـ ــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ 1975
واHﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اHﺪﻧﻲ rاHﻌﺪل واHﺘﻤﻢr

رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ  30دﻳـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2014

وا Hـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن اHــﺎﻟـﻴـﺔ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ  r2015ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اHـﺎدة 88

ﻣﻨﻪr

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  145-14اHـﺆرخ

ﻓﻲ  28ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم  1435اHـﻮاﻓﻖ  28أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ
 2014واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

 -و•ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  154 -14اHﺆرخ

ﻓـﻲ  5رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم  1435ا Hـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  5ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ 2014

واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  327-13اHﺆرخ

ﻓﻲ  20ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1434اHــﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒ ــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ

 2013اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط وﻛـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت وﺿﻊ ﺿ ـﻤــﺎن اﻟـﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  378-13اHﺆرّخ

 -ﻣـ ــﻌـ ــﺪل اﻟـ ــﻔـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟـــﻔـ ــﻌـ ــﻠـﻲ اﻹﺟـ ـﻤ ــﺎﻟﻲ  :اHـ ـﻌ ـﺪّل

ﻓﻲ  5ﻣـ ـﺤ ــﺮم ﻋــﺎم  1435اHــﻮاﻓﻖ  9ﻧ ــﻮﻓ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2013

اﻟــﺴــــﻨـــﻮي اﻟـــﻤـ ـﻌ ـﺒّـﺮ ﻋــﻨﻪ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻣـﺎﺋــﻮﻳــﺔ وﻳــﻀﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ

اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـﺤ ــﺪد اﻟ ـ ـﺸ ــﺮوط واﻟـ ـﻜ ـ ـﻴـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اHـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑ ــﺈﻋﻼم

ﻳـ ـ ــﺨﺺ ﻛــﻞ ﻗ ـ ــﺮض ﻣ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻓـﻰ اﻟـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮاﺋـ ـ ــﺪ واHـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎرﻳﻒ

اHﺴﺘﻬﻠﻚr
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr

واﻻﻗ ـﺘـﻄـﺎﻋـﺎت أو اﻟ ـﺘـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎت اHـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺮض.
ـﺎدّةة  : 3ﺗ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺒـــﻖ أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ﻫـــ ـ ــﺬا ا Hـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ
اHـ ـ ــﺎد

ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟــﻘـــﺮوض اﻟـــﻤـــﻤــﻨـــﻮﺣــــﺔ ﻟـﻠ ـﺨـﻮاص واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﺪﺗ ـﻬـﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ

أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﺛـﻼﺛـــﺔ ) (3أﺷـــﻬـــﺮ وﻻ ﺗـ ــﺘـــﻌـــﺪى ﺳـــﺘـــﻴـﻦ )(60
ﺷﻬﺮا.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ـﺎدّةة اﻷوﻟـﻰ  :ﺗــﻄــﺒــﻴـــﻘــﺎ ﻷﺣــﻜــﺎم اHــﺎدة  75ﻣﻦ
اﻟــﻤــﺎد
اﻷﻣـ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗـﻢ  01-09اﻟـ ـ ـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29رﺟــﺐ ﻋــ ـ ـ ــﺎم 1430
اﻟــﻤــﻮاﻓـﻖ  22ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺳــﻨــﺔ  r2009اﻟــﻤــﻌــﺪّل واﻟــﻤــﺘــﻤـّﻢ
واﻟــ ــﻤــ ــﺎدة  20ﻣـﻦ اﻟــ ــﻘـ ـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗـﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29
ﺻـ ـ ـ ــﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋــ ـ ــﺎم  1430اHـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ 2009
واﻟــ ــﻤـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳﻦ أﻋـﻼه rﻳـ ـﻬـ ــﺪف ﻫ ــﺬا اHـ ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ
ﺷ ـ ــﺮوط وﻛـ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺣـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺋـﻼت ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮض
اﻻﺳ ـﺘـﻬﻼﻛﻲ اHــﻮﺟﻪ ﻟـﻠـﺴــﻠﻊ rﻓﻲ إﻃـﺎر إﻧ ـﻌـﺎش اﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ـﺎدّةة  : 2ﺑ ــﻐﺾ اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺮ ﻋـﻦ اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔــﺎت اHـ ـﻜ ــﺮﺳــﺔ
اHــﺎد
•ـﻮﺟﺐ اﻟ ـﺘ ـﺸـﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا Hـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤــﺎ rﻳـﻘ ـﺼـﺪ ﻓﻲ
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اHﺮﺳﻮم ﺑــﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﺗﺄﻫﻴﻞ اHﺆﺳﺴﺎت واHﻨﺘﺠﺎت
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 4اHـﺘﻌـﺎﻣﻠـﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗـﻜﻮن ﻣـﻨﺘـﺠﺎﺗـﻬﻢ ﻣﺆﻫـﻠﺔ
ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ :
 “ﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎط إﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲr ﻳ ـﻨ ـﺘ ـﺠــﻮن أو ﻳــﺮﻛ ـﺒــﻮن ﺳ ـﻠ ـﻌــﺎ ﻣــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺒــﻴﻊ إﻟﻰاﳋﻮاص.
“ـﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ اﻟـﺴﻠﻊ اHـﺆﻫـﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﻌـﺪل إدﻣﺎج
ﻳ ـﺤــﺪد ﻋـﻨــﺪ اﳊـﺎﺟــﺔ rﺑـﻘــﺮار ﻣـﺸ ـﺘــﺮك ﺑـ Yاﻟــﻮزﻳـﺮ ا Hـﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻌﻨﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

 -اﻟـﻘـﺮض اﻻﺳـﺘـﻬﻼﻛﻲ :ﻛﻞ ﺑـﻴﻊ ﻟـﺴـﻠـﻌـﺔ ﻳـﻜـﻮن اﻟـﺪﻓﻊ

ﻋﺮض اﻟﻘﺮض

ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط rﻣﺆﺟﻼ أو ﻣﺠﺰأr
 ﻋــ ــﻘــ ــﺪ اﻟــ ــﻘـ ــﺮض  :ﻋــ ـﻘـ ــﺪ ﻳ ـ ـﻘـ ــﺒﻞ •ـ ــﻮﺟـ ــﺒﻪ ﺑـ ــﺎﺋﻊ أوﻣـــﻘـــﺮض أو ﻳ ـﻠـﺘــﺰم ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﺒـﻮل ﲡــﺎه ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ ﺑ ـﻘـﺮض ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ أﺟﻞ دﻓﻊ ﺳﻠﻔﺔ أو أي دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ˆﺎﺛﻞr
 اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺮض :ﻛﻞ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﻟـﻘـﺮض •ـﺎﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ واHﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺧﺮى اHﺮﺗﺒﻄـﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻘﺪ
اﻟﻘﺮضr
 اﳋــﻮاص :ﻛـﻞ ﺷـ ــﺨـﺺ ﻃـ ــﺒــ ـﻴـ ــﻌﻲ ﻳـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻨﻲ ﺳـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔﻟ ـﻬــﺪف ﺧـﺎص ﺧــﺎرج ﻋﻦ ﻧ ـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻪ اﻟـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ rاHـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ أو
اﳊﺮﻓﻴﺔr
 ا Hــﺪﻳ ــﻮﻧـ ـﻴ ــﺔ  :وﺿـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺗ ــﺮاﻛﻢ اﻟ ــﺪﻳ ــﻮن اHـ ـﺘـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰةﺑــﺎﺳ ـﺘـﺤــﺎﻟــﺔ اﻟـﺪﻓﻊ اﻟــﻮاﺿ ـﺤــﺔ ﻣﻦ اHـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ ﺣـﺴﻦ اﻟ ـﻨ ـﻴـﺔ
Hـﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﺠـﻤـﻮع دﻳﻮﻧﻪ ﻏـﻴﺮ اHـﻬـﻨﻴـﺔ اﻟﻮاﺟـﺒـﺔ واHﺴـﺘﺤـﻘﺔ
اﻟـ ــﺪﻓﻊ rﻣ ــﺎ ﻳ ـ ـﺤ ــﺪث اﺧـ ــﺘﻼﻻ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ـﺘـﻪ ﻻ ﻳـ ـﺴـ ــﻤﺢ ﻟﻪ
•ﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت دﻓﻌﻪr

ـﺎدّةة  : 5ﻳـ ـ ـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﻤﻦ ﻋـ ـ ـ ــﺮض اﻟ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت ﺻ ـﺤـ ـﻴ ـﺤ ــﺔ وﻧــﺰﻳـ ـﻬــﺔ ﺗ ــﻮﺿﺢ ﻋــﻠﻰ
اﳋـﺼـﻮص ﻋﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﻌﺮض وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠـﻴﻪ وﻛﺬا
ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻮﺟﻪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮض اﻻﺳـﺘﻬﻼﻛﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃـﻨ YاHﻘﻴﻤY
دون ﺳﻮاﻫﻢ.
ـﺎدّةة  : 6ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺴ ــﺒﻖ ﻛـﻞ ﻋـ ـﻘ ــﺪ ﻗـ ــﺮض ﺑـ ـﻌ ــﺮض
اHــﺎد
ﻣ ـﺴـﺒﻖ ﻟ ـﻠ ـﻘـﺮض rﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟ ـﺴ ـﻤـﺎح ﻟ ـﻠ ـﻤـﻘ ـﺘــﺮض ﺑـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ
ﻃ ـﺒـﻴ ـﻌـﺔ وﻣـﺪى اﻻﻟ ـﺘـﺰام اHــﺎﻟﻲ اﻟـﺬي “ ـﻜـﻨـﻪ اﻛـﺘـﺘــﺎﺑﻪ وﻛـﺬا
ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــ Yﻛـﻞ ﻋ ـ ـ ــﺮض ﻟ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺮض
اHـ ـ ـ ــﺎد
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 -ﺗﻌﻴ Yاﻷﻃﺮافr

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24
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 اHـﻮﺿــﻮع واHـﺪة وا Hـﺒـﻠﻎ اﳋــﺎم واﻟـﺼــﺎﻓﻲ ﻟ ـﻠـﻘـﺮضوﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ rواﻷﻗ ـﺴ ــﺎط وﻛــﺬا ﻧـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻔ ــﻮاﺋــﺪ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔr

اHﺎد
اHﺎدّةة  : 12ﻻ ﺗﺴﺮي آﺛﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ rإذا :
 ﻟﻢ ﻳـﻌــﻠﻢ اHـﻘـﺘـﺮض اﻟـﺒـﺎﺋﻊ ﺑ ـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﻟـﻘـﺮض ﻓﻲأﺟﻞ ﺛـ ـﻤـ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ ) (8أﻳ ــﺎم ﻋـ ـﻤـﻞ rاﺑـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗ ـ ـﺒـ ـﻠ ــﻴﻎ

 اﻟ ـ ـﺸ ـ ــﺮوط اHـ ــﺆﻫ ـ ـﻠـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘ ـ ــﺮض واHـ ــﻠﻒ ا Hـ ـﻄ ـ ـﻠـ ــﻮبﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض r
 اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اHﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اHﻘﺮض أو اﻟﺒﺎﺋﻊr ﺣـﻘﻮق وواﺟﺒـﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ واHـﻘﺮض واHﻘـﺘﺮض وﻛﺬااﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اHﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل اﻷﻃﺮاف.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض
ـﺎدّةة  : 8ﻻ ﺗ ـﺴـﺮي واﺟـﺒـﺎت اHـﻘ ـﺘـﺮض إﻻ اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ
اHـﺎد
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .
وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﻋ ـﻘـﺪ ﺑــﻴﻊ ﺑـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﻣ ـﺘـﻮال rﻓــﺈن واﺟـﺒـﺎت
اHـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﺮض ﺗ ـ ـﺴ ــﺮي اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺑـ ــﺪاﻳ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻌ ــﺔ
وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻄﺎع ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
ـﺎدّةة  : 9ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻓ ــﺴﺦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﺪ ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ـﺒــﺎﺋﻊr
اHــﺎد
ﻓـﺈﻧﻪ ﻳـﻠـﺘــﺰم ﺑـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اHـﻘـﺘـﺮض ﺑ ـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﻃـﻠﺐ ﻣـﻜـﺘـﻮب
ﻣﻊ وﺻﻞ اﺳ ــﺘﻼم ﻋﻦ اHـ ـﺒــﻠﻎ ﻛ ــﻠﻪ اﻟــﺬي دﻓ ــﻌﻪ ﻟﻪ اHـ ـﺸ ـﺘــﺮي
ﻛـ ـﺘ ـﺴ ـﺒ ــﻴﻖ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﺴ ـﻌــﺮ ﻓـﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳ ـﺘـ ـﺠــﺎوز ﺛﻼﺛــ(30) Y
ﻳـﻮﻣـﺎ rدون اHـﺴـﺎس ﺑـﺎﻷﺣـﻜــﺎم اHـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻋﻦ
اﻷﺿـ ــﺮار إزاء ا Hـ ـﻘ ـ ــﺮض وا Hـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﺮض ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اHﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮضr
 ﻣــﺎرس اHـ ـﻘ ـﺘ ــﺮض ﺣ ــﻘﻪ ﻓﻲ اﻟـ ـﻌــﺪول ﺿ ــﻤﻦ اﻵﺟــﺎلاﶈﺪدة ﻟﻪ.
ﻳـﺒــﻘﻰ ﻋ ـﻘــﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ ﺻ ـﺤ ـﻴـﺤــﺎ إذا دﻓﻊ ا Hـﺸ ـﺘــﺮي ﻧ ـﻘـﺪا
اHـ ـﺒ ـﻠـﻎ ا Hـﺴـ ـﺘ ـﺤـﻖ ﻛ ـﻠـﻪ ﻗ ـﺒـﻞ اﻧ ـﻘـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﺜـ ـﻤــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ) (8أﻳــﺎم
اHﺒﻴﻨﺔ أﻋﻼه.
ـﺎدةّة  : 13ﻻ ﻳــ ـ ــﻤـ ـ ــﻜــﻦ أن ﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻠﻢ اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋـﻊ ﻣﻦ
اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎد
اﻟـ ــﻤـــﺸـــﺘـــﺮي أي دﻓـﻊ آﺧــــﺮ ﻓـــﻲ ﺷـــــﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــــﻜــــﺎل
وﻻ إﻳــ ـ ــﺪاع زﻳ ـ ــﺎدة ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـ ــﺰء ﻣــﻦ اﻟــ ـ ـﺜـ ـ ــﻤﻦ اﻟـ ـ ــﺬي واﻓﻖ
اHـ ـﺸـ ـﺘــﺮي ﻋ ــﻠﻰ دﻓ ــﻌﻪ ﻧـ ـﻘــﺪا rﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺒــﺮم اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ اHـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮض ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻋﻨـﺪﻣﺎ “ﻀـﻲ اHﺸـﺘﺮي رﺧـﺼﺔ اﻻﻗﺘـﻄﺎع ﻣـﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﻨـﻜﻲ أو ﺑﺮﻳﺪي rﻓـﺈن ﺻﻼﺣﻴﺘـﻬﺎ واﻷﺧﺬ اﻟـﻔﻌﻠﻲ ﺑـﻬﺎ ﺗﻜﻮن
ﻣﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﻌﻘﺪ اﻟـﺒﻴﻊ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺜـﻤﻦ ﻧﻘﺪا
ﻓــﺈﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺒــﺎﺋﻊ أن ﻳ ـﺴـﻠّﻢ ا Hـﺸ ـﺘـﺮي وﺻـﻞ اﺳـﺘﻼم
ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ.
ـﺎدّةة  : 14ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﺘـﻢ ﺑـﻴﻊ ا Hـﻨــﺘـــﻮج ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴ ـﺘـﻮى
اHـﺎد
اHـﻨـﺰل ﻓﺈن ﻣـﺪة اﻟـﻌـﺪول ﺗـﻜـﻮن ﺳـﺒـﻌﺔ ) (7أﻳـﺎم ﻋـﻤﻞ ﻣـﻬـﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو ﺗﻘﺪ œاﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﻻ “ﻜﻦ إﺟﺮاء أي دﻓﻊ ﻧﻘﺪي ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻫﺬه اHﺪة.

ـﺎدّةة  : 10ﻻ ﻳـ ــﻤـ ــﻜــﻦ اﻛـ ــﺘــ ــﺘــ ــﺎب أي اﻟـ ـﺘ ــﺰام ﻣﻦ
اﻟـ ــﻤـ ــﺎد
ﻃـ ـ ــﺮف اﻟـ ـ ــﻤـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘ ـ ــﺮي ﲡ ـ ــﺎه اﻟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺋﻊ ﻓـﻲ إﻃ ـ ــﺎر اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺮض
اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲ ﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﻳـ ـﺘ ـﺤ ــﺼﻞ ﻫ ــﺬا اﻷﺧـ ـﻴــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ا Hــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ
اHﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮض.
ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﻋ ـﻘـﺪ اﻟ ـﺒــﻴﻊ إذا ﻛــﺎن اﻟ ـﻘــﺮض ﻳ ـﻐـﻄﻲ
ﺟﺰﺋﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اHﻌﺎﻣﻠﺔ.
اHﺎدةّة  : 11ﻻ ﻳـﻠﺰم اﻟـﺒﺎﺋـﻊ ﺑﺘـﺴﻠـﻴﻢ أو ﺗـﻤﻮﻳﻞ اﻟـﺴﻠـﻌﺔ
اHﺎد
ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘ ــﺪ إﻻّ ﺑ ـ ـﻌ ــﺪ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎره ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اHـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮي
ﺑﺘﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض.
ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻳﺘـﺎح ﻟـﻠﻤـﺸـﺘﺮي أﺟﻞ ﻟـﻠـﻌﺪول ﻣـﺪﺗﻪ ﺛـﻤﺎﻧـﻴﺔ
) (8أﻳ ــﺎم ﻋ ـﻤـﻞ rﲢ ـﺴـﺐ ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ إﻣـ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﺪ rﻃـ ـﺒـ ـﻘــﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اHﺴﺒﻖ ﻟﻠﻘﺮض وﺗﺨﻠﻒ اHﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ
اHﺎدّةة “ : 15ﻜﻦ اHﻘـﺘﺮض ﺗﺴﺪﻳـﺪ ﻛﻞ اﻟﻘﺮض أو ﺟﺰء
اHﺎد
ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ rﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض.
ﻳﻜـﻮن ﻛﻞ ﺑـﻨـﺪ ﻓﻲ ﻋـﻘﺪ اﻟـﻘـﺮض ﻳﺨـﺎﻟﻒ ﻫـﺬه اﻷﺣـﻜﺎم
ﻋﺪ œاﻷﺛﺮ.
اHﺎدّةة  : 16ﻻ “ﻜﻦ أن ﻳﻔـﻮق اHﺒﻠﻎ اﻟﺸـﻬﺮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اHﺎد
ﻟـﺘـﺴــﺪﻳـﺪ اﻟـﻘـﺮض اHـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻋـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ ﻃـﺮف اHـﻘـﺘـﺮض rﺑـﺄي
ﺣـﺎل ﻣﻦ اﻷﺣـﻮال % 30 rﻣﻦ اHـﺪاﺧــﻴﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮﻳــﺔ اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ
اHﺘـﺤـﺼﻞ ﻋﻠـﻴـﻬﺎ ﺑـﺎﻧـﺘـﻈﺎم rوذﻟﻚ ﺗـﻔـﺎدﻳﺎ Hـﺪﻳـﻮﻧﻴـﺔ اﻟـﺰﺑﻮن
اﻟﺰاﺋﺪة.

 24رﺟﺐ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 13ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 24

ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اHـﻘﺮض ﻋﻨﺪ ﺗﻘـﺪ œاﻟﻘﺮض اHﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اHﻘﺘﺮض rﻣﻦ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اHﻮاد  3و 4و 5و 6أﻋﻼه.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 17ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴــﺎت اHـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ
اHـﺎد
أﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم إﻟـﻰ رﻗـﺎﺑــﺔ اﻷﻋــﻮان اHــﺆﻫ ـﻠــ Yﻃ ـﺒ ـﻘـﺎ
ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اHﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.
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ـﺎدّةة  : 18ﲢﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬا اHﺮﺳـﻮم rﻋـﻨﺪ
اHـﺎد
اﳊــﺎﺟــﺔ rﺑ ـﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬــﻠﻚ
واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
ـﺎدّةة  : 19ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ“ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 12

ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ّل ﻋﺎم  1437ﻫـ
اﻷول
 25رﺑﻴﻊ اﻷو
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01

19

ّرات; آراء
ﻣﻘﺮرات;
ﻗﺮارات; ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا>ﻨﺎﺟﻢ
ﻗﺮار وزاري ﻣـﺸﺘـﺮك ﻣﺆرخ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋﺎم 1437
 r2015ﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﺷـ ــﺮوط
r
اIـ ــﻮاﻓﻖ  31دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ
وﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
ـــــــــــــــــــــــــ
إن وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
ووزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢr
ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
~ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اIــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ  125-15اIـﺆرخ

ﻓـﻲ  25رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  14ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015

واIﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ rاIﻌﺪلr

 و~ـﻘـﺘـﻀﻰ اIـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  54-95اIـﺆرخﻓﻲ  15رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم  1415اIـﻮاﻓﻖ  15ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ 1995
اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  453-02اIﺆرخﻓﻲ  17ﺷــﻮال ﻋــﺎم  1423اIــﻮاﻓﻖ  21دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  241-14اIﺆرخﻓﻲ أول ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1435اIـﻮاﻓﻖ  27ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 2014
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢr
 و~ـﻘﺘـﻀﻰ اIﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  114-15اIﺆرخﻓـﻲ  23رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم  1436اIـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻣ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 2015
واIـﺘـﻌﻠـﻖ ﺑﺸـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴﺎت اﻟـﻌـﺮوض ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟـﻘﺮض
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲr

ّل ﻋﺎم  1437ﻫـ
اﻷول
 25رﺑﻴﻊ اﻷو
 6ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2016م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 01
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اIـﺎدة  : 4ﻳـﺮﻓـﻖ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﺑ ـﻘـﺎﺋـﻤــﺔ اﻟـﺴــﻠﻊ اIــﺆﻫـﻠـﺔ

ﻳﻘﺮرون ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

اIــﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻌ ــﺪ ﻣــﺆﻫ ـﻠــﺔ ﻟﻼﺳـ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮض

اIـﺎدة  : 5ﻳـﺘﻢ ﲢـﻴـ Yﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻠﻊ اIـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟـﻠـﻘﺮضr

اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اIﻨﺘـﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻌﻬـﺎ اIﺆﺳﺴﺎت اIﻤﺎرﺳﺔ

ﻋﻨﺪ اﳊـﺎﺟﺔ rﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄـﻠﺒـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘـﺪﻣﻬﺎ اIـﺆﺳﺴﺎتr

ﻟـﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟـﻮﻃﻨﻲ rاﻟﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج

وﺗـﺼﺎدق ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﳉﻨﺔ وزارﻳـﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛـﺔ )اIﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ

وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻠﻊ اIﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻮاص ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

واIﻨﺎﺟﻢ واﻟﺘﺠﺎرة( ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.

اIﺎدة  : 2ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اIـﺆﺳﺴـﺎت rﻛـﻤﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤﺪّدة ﻓﻲ

اIـﺎدة  : 6ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ

اIﺎدة  4ﻣﻦ اIﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  114-15اIﺆرخ ﻓﻲ 23

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ}ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم  1436اIـ ــﻮاﻓﻖ  12ﻣـ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ  2015وا Iــﺬﻛ ــﻮر

أﻋﻼه rاﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﻀـﻤﺎم ﻟﻬﺬا اﳉﻬﺎز rاﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ

ﺣـﺮر ﺑـﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  19رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم  1437اIـﻮاﻓﻖ

ﺑــﻨﻚ ﺗ ـﺨ ـﺘــﺎره ﻹﺗ ـﻤــﺎم اﻹﺟ ــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻼﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2015

اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.

اIــﺎدة  : 3ﻳـ ـﺸـ ـﺘ ــﺮط ﻓـﻲ ﻣ ــﻨﺢ اﻟـ ـﻘـ ــﺮض اﻻﺳـ ـﺘ ــﻬﻼﻛﻲr

وزﻳﺮ اIﺎﻟﻴﺔ

ﺗ ـﻘـﺪ °ﻓـﺎﺗـﻮرة ﺑـﺎﺳﻢ ا Iـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ rﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺸـﻬــﺎدة ﺗـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واIﻨﺎﺟﻢ

ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺔ

اIﺆﺳﺴﺔ اIﻤـﺎرﺳﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲr

ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮﺷﻮارب

وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

ﻟﺘـﺜﺒﺖ أن اﻟﺴـﻠﻌﺔ اﻟـﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻃﻠﺐ اﻟﻘـﺮض rﺗﻨﺘﺞ

ﺑﺨﺘﻲ ﺑﻠﻌﺎﻳﺐ

أو ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ.

اIﻠﺤﻖ
ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻧﻮع اIﻮاد اIﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ
ﻧﻮع اIﻮاد

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت
 اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

 -اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ وﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻌﺠﻼت

ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺟﻬﺰة اIﻜﺘﺒﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اIﻌﻠﻮﻣﺎت

 -اﳊﻮاﺳﻴﺐ rوﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺘﺎد اIﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻷﻟﻮاح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ

 اﻟﻬﻮاﺗﻒ واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳋﻠﻮﻳﺔ واﻷﻟﻮاح اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ أﺟـﻬﺰة اﻟﺘﻠـﻔﺰﻳﻮن rاﻟﻔـﻴﺪﻳﻮ rاﻟﺼﻮت ) r(mp3آﻻت اﻟﺘـﺼﻮﻳﺮrاﻟ ـﻜـﺎﻣ ـﻴـﺮات اﻟــﺮﻗ ـﻤـﻴــﺔ rأﺟـﻬــﺰة اﻟ ـﺘـﺪﻓ ـﺌــﺔ rاIـﻜ ـﻴـﻔــﺎت اﻟ ـﻬـﻮاﺋ ـﻴـﺔr

ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

اIﺒﺮدات
 ﻣﻌﺪات اIﻄﺒﺦ اIﻨﺰﻟﻲ ﻣﻌﺪات اﻟﻐﺴﻴﻞ اIﻨﺰﻟﻲ -اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮوﻣﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﺛﺎث اﳋﺸﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اIﻨﺰﻟﻲ

 اﻷﺛــﺎث rﺟـﻤــﻴﻊ اﻷﺛـﺎث اﳋ ـﺸـﺒـﻲ وﻣـﻠ ـﺤـﻘــﺎﺗﻪ أو ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺻـﻠـﺔﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اIﻨﺰﻟﻲ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ واﳉﻠﻮد

 -ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻗﻤﺸﺔ اIﻔﺮوﺷﺎت rاﻟﺴﺠﺎد rاﻟﺒﺴﺎط واﻷﻏﻄﻴﺔ

ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

 -اﳋﺰف واﳋﺰف اﻟﺼﺤﻲ

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56

ّخ ﻓﻲ  16ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة
ـﺆرخ
ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ  355 - 12ﻣـﺆر
ﻋـ ــﺎم  1433ا Hـ ــﻮاﻓﻖ  2أﻛـ ـ ـﺘـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ  r2012ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد
ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﳊـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـ ـﻜ ــW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
ـــــــــــــــــ

ـﺎدّةة  : 2اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺟـﻬـﺎز اﺳ ـﺘـﺸـﺎري ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ
اHـﺎد
ا Hـﺴ ـﺘ ـﻬـ ـﻠ ـﻜــ rWﻳـ ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺈﺑ ــﺪاء رأﻳﻪ واﻗ ـﺘــﺮاح ﺗ ــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ﻣﻦ
ﺷــﺄﻧ ـﻬــﺎ أن ﺗ ـﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ ﺳ ـﻴــﺎﺳــﺔ ﺣ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر rﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ اHــﺎدﺗـﺎن 3 - 85و ) 125اﻟﻔﻘﺮة  ( 2ﻣﻨﻪr
 -و„ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  03 - 09اHــﺆرخ ﻓﻲ 29

اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اHﺎدّةة  : 3ﻳﺘﻜﻮن اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ žﺜﻞ واﺣﺪ ) (1ﻋﻦ :
اHﺎد
أ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻮزارات :
 -اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔr

ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اHـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Hـﺘ ـﻌـﻠﻖ

 -اHﻮارد اHﺎﺋﻴﺔr

ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rﻻ ﺳﻴﻤﺎ اHﺎدة  24ﻣﻨﻪr

 -اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔr

 و„ ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ  06 -12اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  12ﻳـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2012وا Hـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎتr
 و„ﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325 -12اHﺆرخﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اHــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 و„ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ 326- 12اHـﺆرخ ﻓﻲ  17ﺷـﻮال ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ  4ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ
 2012واHﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Wأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و„ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  272-92اHﺆرخﻓﻲ  5ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1413اHـﻮاﻓﻖ  6ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ  1992اﻟـﺬي
ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـﻲ ﳊـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻬ ـ ـﻠـ ـﻜ ــW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪr
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 اﻟﺘﺠﺎرةr اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اHﺴﺘﺸﻔﻴﺎتr اﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ واHــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺼ ـﻐـ ـﻴــﺮة واHـ ـﺘــﻮﺳـ ـﻄــﺔوﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرr
 اﻻﺗﺼﺎلr اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واHﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔr اﻟﻄﺎﻗﺔ واHﻨﺎﺟﻢr اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة.ب( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :
 اHﺮﻛﺰ اﳉﺰاﺋﺮي Hﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺮزمr -اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﺒﻴﻄﺮي r

 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 اHﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻮم r -اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ r

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﻬﺪف واHﻘﺮ
ـﺎدّة اﻷوﻟﻰ  :ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اHﺎدة  24ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن
اHـﺎد
رﻗﻢ  03-09اHـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم  1430اHـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009واHــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫــﺬا اHــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ ﳊـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـW
واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ " اﺠﻤﻟﻠﺲ".
ﻳ ـ ــﻮﺿـﻊ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ ﻟـ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اHـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ـ ـﺤـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ
اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳﺤﺪد ﻣﻘﺮ اﺠﻤﻟﻠﺲ „ﺪﻳﻨﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.

 اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت r اHﻌﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺲr اHﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔr اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔr اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ r اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ.ج( ﺑﻌﻨﻮان اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ :
 ﻋـﻦ ﻛﻞ ﺟـ ـﻤ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﺣ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Hـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ـﻠـ ـﻜ ــ WاHــﺆﺳـ ـﺴــﺔﻗﺎﻧﻮﻧﺎr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56
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د ( ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳋﺒﻴﺮة :
 ﺧـﻤـﺴﺔ ) (5ﺧـﺒـﺮاء ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـWوأﻣﻦ وﺟ ــﻮدة ا Hـ ـﻨـ ـﺘـ ــﻮﺟ ــﺎت rﻳـ ـﺨ ـ ـﺘ ــﺎرﻫـﻢ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Hـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدةّة  : 4ﻳ ـ ـﻌـ ــ Wأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ „ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣﻦ
اHـ ــﺎد
اﻟـﻮزﻳﺮ اHـﻜﻠـﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳـﺔ اHﺴـﺘـﻬﻠﻚ Hـﺪة ﺧﻤﺲ ) (5ﺳـﻨﻮات
ﻗــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠــﺪﻳ ــﺪ rﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ أو
اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ Wﻟﻬﺎ.
وﻳـﻌــ Wاﻷﻋـﻀــﺎء ا Hـﺴـﺘ ـﺨـﻠ ـﻔـﻮن ﺣــﺴﺐ ﻧــﻔﺲ ﺷـﺮوط
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤ.W
اHﺎدّةة  : 5ﻳﺴـﺘﺨـﻠﻒ اﻷﻋﻀﺎء اﻟـﺪاﺋﻤـﻮن ﻋﻨﺪ اﻧـﻘﻄﺎع
اHﺎد
ﻋ ـﻬــﺪﺗــﻬﻢ rﺑــﺎﻷﻋـ ـﻀــﺎء ا Hـﺴ ـﺘ ـﺨ ـﻠ ـﻔ ــ Wﺣــﺴﺐ ﻧــﻔﺲ اﻷﺷ ـﻜــﺎل
ﻟﻠﻤﺪة اHﺘﺒﻘﻴﺔ.
ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن žـﺜﻠـﻮ اﻟـﺪواﺋـﺮ اﻟـﻮزارﻳـﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌﺎت

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ـﺎدّةة  : 10ﺗ ـ ـﻜ ــﻠﻒ اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ اHـ ـﺸ ـ ـﻜـ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ
اHــﺎد
ﻣﺠﻤﻮع أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ„ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 دراﺳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎط اﺠﻤﻟﻠﺲ واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪr دراﺳـ ــﺔ ﺣـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ وﻛ ــﺬا ﺗ ـ ـﻘـ ــﺮﻳ ــﺮهاﻟﺴﻨﻮي وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻤﺎ واHﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎr
 دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟـﺔ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠـﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ أواHﻜﺘﺐ أو ﺛﻠﺜﺎ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ rوإﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 11ﻳـ ـﻨ ـﺘ ــﺨﺐ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﻣﻦ ﺑ ــž Wـ ـﺜــﻠﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻜ Wأﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
وﻳـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﻧــﺎﺋﺐ اﻟــﺮﺋـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺑـ ž Wـﺜـﻠﻲ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت
واHﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻻﻧ ـﺘـﺨـﺎب „ــﻮﺟﺐ اﻟـﻨـﻈـﺎم
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.

وا Hــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ رﺗ ـﺒــﺔ ﻣ ــﺪﻳــﺮ أو ﺧ ـﺒـ ـﻴــﺮ ﻓﻲ

اHﺎدّةة  : 12ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻦ :
اHﺎد

ﻣﻴﺪان اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

 -رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ rرﺋﻴﺴﺎr

وﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن žـﺜ ـﻠـﻮ اﳊـﺮﻛـﺔ اﳉ ـﻤـﻌـﻮﻳــﺔ ﺣـﺎﺻـﻠـW
ﻋــﻠﻰ ﺷـ ـﻬــﺎدة دراﺳ ــﺎت ﻋ ـﻠـ ـﻴــﺎ أو ﺷـ ـﻬــﺎدة ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ „ ـﺠــﺎل
ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة š : 6ـﻜﻦ اﺠﻤﻟـﻠﺲ rﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﺸـﺎﻃـﺎﺗﻪ وﺑـﻄﻠﺐ
اHـﺎد
ﻣﻦ رﺋـ ـﻴ ــﺴﻪ أو ﻣﻦ أﻏـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ أﻋ ـﻀ ــﺎﺋﻪ rأن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ــ Wﺑــﺄي
ﺷـﺨﺺ ﻃ ـﺒـﻴــﻌﻲ أو ﻣـﻌ ـﻨـﻮي šـﻜــﻨﻪ أن ﻳـﻨ ـﻴـﺮه ﻓﻲ أﺷ ـﻐـﺎﻟﻪ
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ.
ـﺎدّةة  : 7ﻳـﻌـﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ rﺑـﻌﺪ أﺧـﺬ رأي اﻟـﻮزﻳـﺮ اHـﻜﻠﻒ
اHـﺎد
ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ اHـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬ ــﻠﻚ rﻧـ ـﻈ ــﺎﻣﻪ اﻟ ــﺪاﺧ ــﻠﻲ وﻳـ ـﺼ ــﺎدق ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ
ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اHﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ rﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻷولr
ـﺎدّةة  : 8ﻳ ـﻌــﺪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑــﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻧـﺸــﺎﻃـﺎﺗـﻪ ﻗـﺒﻞ ﺑــﺪاﻳـﺔ
اHـﺎد
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ.
وﻳـﻌـﺪ ﺗـﻘﺮﻳـﺮه اﻟـﺴﻨـﻮي ﻋـﻨـﺪ ﻧﻬـﺎﻳـﺔ ﻛﻞ ﺳـﻨﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ
أﻗﺼـﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷـﻬﺮ ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴـﻨﺔ اHﻮاﻟـﻴﺔ وﻳﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ
اﻟﻮزﻳﺮ اHﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
اHﺎدّةة  : 9ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺠﻤﻟﻠﺲ :
اHﺎد
 اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔr اﻟﺮﺋﻴﺲr اHﻜﺘﺐr -اﻟﻠﺠﺎن اHﺘﺨﺼﺼﺔ.

 ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲr ﻣﻨﺴﻘﻲ اﻟـﻠﺠﺎن اHﺘﺨﺼـﺼﺔ اHﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اHﺎدة 14أدﻧﺎه.
ﻳﺠﺘـﻤﻊ اHﻜـﺘﺐ ﺑﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋـﻴﺴﻪ ﻛـﻠﻤﺎ دﻋـﺖ اﳊﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ذﻟﻚ.
ﻳﺤـﺪد ﺳﻴﺮ اHـﻜﺘﺐ وﻣـﻬﺎﻣـﻪ „ﻮﺟﺐ اﻟـﻨﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
اHﺎد
اHﺎدّةة  : 13ﻳﺘـﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟـﺮﺋﻴـﺲ ﻧﻴﺎﺑـﺔ اﻟﺮﺋـﺎﺳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدّةة š : 14ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـﺊ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ ﺑـ ــﺪاﺧ ـ ـﻠـﻪ ﳉـ ــﺎﻧ ــﺎ
اHـ ــﺎد
ﻣ ـﺨ ـﺘ ـﺼــﺔ داﺋ ـﻤــﺔ أو ﻣ ــﺆﻗ ـﺘــﺔ ﻳ ـﺤــﺪد اﺧ ـﺘ ـﺼــﺎﺻ ـﻬــﺎ وﻋــﺪدﻫــﺎ
وﺗـﺸﻜـﻴﻠـﺘﻬـﺎ وﺗﻨـﻈﻴـﻤﻬـﺎ وﺳﻴـﺮﻫﺎ „ـﻮﺟﺐ اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ـﺎدّةة  : 15ﻳـ ــﺰود اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ ﺑ ــﺄﻣـ ــﺎﻧـ ــﺔ إدارﻳـ ــﺔ وﺗـ ـﻘ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ
اHـ ــﺎد
ﻳـﺪﻳـﺮﻫـﺎ أﻣـ Wﻋـﺎم ﻳـﻌـ„ Wـﻮﺟﺐ ﻗـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ اHﻜـﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﻳ ـﺤـﻀــﺮ اﻷﻣــ Wاﻟ ـﻌــﺎم اﺟـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣـﺔ
واHﻜﺘﺐ ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري وﻳﺘﻮﻟﻰ أﻣﺎﻧﺘﻬﻤﺎ.
ﻳـ ـﻜـ ـﻠـﻒ اﻷﻣ ــ Wاﻟـ ـﻌ ــﺎم ﺑـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن ﺗـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ
اHﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﺠﻤﻟﻠﺲ.

 25ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1433ﻫـ
 11أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2012م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 56

اHﺎدّةة  : 16ﺗﻜﻠﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑــﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اHﺎد
 ﲢـ ـﻀـ ـﻴــﺮ ﺟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻤ ــﺎل وإرﺳ ــﺎل ا Hـﻠـ ـﻔ ــﺎت اﻟــﺘﻲﺗﺪرس ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎءr
 ﺗﺒـﻠﻴﻎ أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠـﺲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋﺎت وﺟﺪولأﻋﻤﺎﻟﻬﺎr
 إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺠﻤﻟﻠﺲ.ـﺎدّةة  : 17ﻳ ـﺠـﺘـﻤـﻊ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ دورات ﻋـﺎدﻳــﺔ ﻣـﺮﺗـW
اHـﺎد
) (2ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.
وšﻜﻦ أن ﻳﺠﺘـﻤﻊ ﻓﻲ دورات ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ rﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ
اﳊـﺎﺟﺔ إﻟـﻰ ذﻟﻚ rإﻣّﺎ ﺑـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴـﺴﻪ وإﻣّـﺎ ﺑﻄـﻠﺐ ﺛـﻠﺜﻲ
) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ.
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 اHـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟـﻮﻗـﺎﻳــﺔ ﻣـﻦ اﻷﺧـﻄــﺎر اﻟــﺘﻲ šــﻜﻦأن ﺗــﺘـ ـﺴ ــﺒﺐ ﻓــﻴـ ـﻬــﺎ اHـ ـﻨــﺘـــﻮﺟـــﺎت ا Hـﻌ ــﺮوﺿــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺴــﻮق
وﲢﺴـﻴﻨـﻬﺎ rﻣﻦ أﺟﻞ ﺣـﻤﺎﻳـﺔ ﺻﺤـﺔ اHﺴـﺘﻬـﻠﻜـ Wوﻣﺼـﺎﳊﻬﻢ
اHﺎدﻳﺔ واHﻌﻨﻮﻳﺔr
 ﻣ ـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟـﻘــﻮاﻧــ Wواﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤــﺎت اﻟـﺘـﻲ šـﻜﻦ أنﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـ ـﻬ ــﺎ ﺗـ ــﺄﺛ ـ ـﻴ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ اﻻﺳ ـ ـﺘ ــﻬﻼك وﻛـ ــﺬا ﻋـ ــﻠﻰ ﺷ ــﺮوط
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎr
 اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ Hﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr اﺳ ـﺘـﺮاﺗ ـﻴـﺠ ـﻴـﺔ ﺗــﺮﻗـﻴــﺔ ﺟـﻮدة ا Hـﻨـﺘــﻮﺟـﺎت وﺣ ـﻤـﺎﻳـﺔاHﺴﺘﻬﻠﻜrW
 ﺟﻤﻊ اHﻌـﻠﻮﻣﺎت اﳋـﺎﺻﺔ „ـﺠﺎل ﺣﻤـﺎﻳﺔ اHـﺴﺘﻬـﻠﻜWواﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎr

ـﺎدةّة  : 18ﻻ ﺗــﺼﺢ اﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ إﻻ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اHــﺎد
ﺛﻠﺜﻲ ) (3/2أﻋﻀﺎﺋﻪ.
إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﻜـ ـﺘ ـﻤـﻞ اﻟ ـﻨـ ـﺼ ــﺎب rﻳ ــﺘﻢ اﺳـ ـﺘــﺪﻋ ــﺎء أﻋـ ـﻀــﺎء
اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎع ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻨ ـﻌ ـﻘـﺪ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼـﺎه
ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ ) (15ﻳـﻮﻣــﺎ .وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊــﺎﻟـﺔ rﻳـﺼﺢ اﺟ ـﺘـﻤـﺎع
اﺠﻤﻟﻠﺲ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ.
ـﺎدةّة  : 19ﻳ ـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠـﻰ اﻗ ـﺘــﺮاﺣــﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ وآراﺋﻪ
اHـﺎد

 ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ وﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳـﻊ ا Hـ ـﺴـ ــﺎﻋ ـ ــﺪة ا Hـ ـﻘـ ــﺮرة ﻟـ ـ ـﺼـ ــﺎﻟﺢﺟﻤﻌﻴﺎت اHﺴﺘﻬﻠﻜrW
 اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮقr آﻟﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜ.Wـﺎدّةة  š : 23ــﻜﻦ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ اHـ ـﺸـ ــﺎرﻛ ــﺔ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎت
اHــﺎد
إﻋﻼﻣ ـﻴـﺔ وإﻗـﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﻊ ﻫـﻴـﺌـﺎت žــﺎﺛـﻠـﺔ أو ذات ﻧـﻔﺲ
اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اHﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

ﺑـﺄﻏﻠـﺒﻴـﺔ أﺻـﻮات اﻷﻋﻀـﺎء اﳊﺎﺿـﺮﻳﻦ .وﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗـﺴﺎوي
ﻋﺪد اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.
ﺗــﺪون اﺟ ـﺘـﻤــﺎﻋـﺎت اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻓﻲ ﻣ ـﺤـﺎﺿــﺮ وﺗ ـﺴـﺠﻞ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ.
ـﺎدةّة  : 20ﺗـــﺪون اﻵراء واﻻﻗـ ـﺘــﺮاﺣـــﺎت واﻟــﺘـــﻘـــﺮﻳــﺮ
اHــﺎد
اﻟﺴـﻨﻮي ﻓﻲ اﻟـﺴـﺠﻞ اﻟـﺨـﺎص ﺑـﻌﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﺔ اﺠﻤﻟﻠﺲ وšﻜﻦ
أن ﺗـﻨ ـﺸـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻨ ـﺸـﺮﻳــﺔ اﻟـﺮﺳـﻤ ـﻴـﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟـﻘـﺎﻧــﻮﻧـﻴـﺔ
وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﻮر آﺧ ــﺮ ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اHـ ـﻜـ ــﻠﻒ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة  : 21ﻳـﺰود اﺠﻤﻟــﻠﺲ ﻟـﺘـﺄدﻳــﺔ ﻣـﻬــﺎﻣﻪ rﺑـﺎHـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت
اHـﺎد
واHـ ـﻌـ ـﻄ ـﻴ ــﺎت اﻟـ ـﻀ ــﺮورﻳــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺒـ ـﻠ ــﻐﻪ إﻳ ــﺎﻫــﺎ اﻟـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺎت
واﳉﻤﻌﻴﺎت اHﻜﻮﻧﺔ ﻟﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
ـﺎدّةة  : 22ﻳـﺪﻟﻲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﺑــﺂراء وﻳـﻘـﺘـﺮح ﺗــﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﻬـﺎ
اHـﺎد
ﻋﻼﻗﺔ rﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص„ rﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
أﺣﻜﺎم ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ـﺎدّةة  : 24ﺗـﺴـﺠﻞ ﻧـﻔـﻘـﺎت ﺳـﻴـﺮ اﺠﻤﻟـﻠﺲ ﻓﻲ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ
اHـﺎد
اﻟﻮزارة اHﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ.
ـﺎدّةة  : 25ﺗـﻀﻊ اﻟـﻮزارة اHـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺔ اHـﺴـﺘـﻬـﻠﻚ
اHـﺎد
ﲢـﺖ ﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺮف اﺠﻤﻟـ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ وا Hـ ــﺎدﻳ ـ ــﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮه.
ـﺎدّةة  : 26ﺗـــﻠـــﻐﻰ أﺣـــﻜــــﺎم اﻟـــﻤـــﺮﺳــﻮم اﻟـــﺘـــﻨـ ـﻔ ـﻴـﺬي
اHـﺎد
رﻗﻢ  272 - 92ا Hـ ــﺆرخ ﻓﻲ  5ﻣ ـ ـﺤ ـ ــﺮم ﻋـ ــﺎم  1413ا Hـ ــﻮاﻓﻖ 6
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  1992واHﺬﻛﻮر أﻋﻼه.
ـﺎدّةة  : 27ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اHـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
ا Hـ ــﺎد
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّšﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮّر ﺑــﺎﳉـﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  16ذي اﻟــﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1433اHـﻮاﻓﻖ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺒﺪ اHﺎﻟﻚ ﺳﻼل

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 2أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49

ﻣﺮﺳــﻮم ﺗﻨﻔﻴـﺬي رﻗﻢ  328 - 13ﻣﺆرخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة
 r2013ﻳ ـﺤــﺪد
r
ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓـﻖ  26ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
ﺷ ــﺮوط وﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت اﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد اﺨﻤﻟ ــﺎﺑ ــﺮ ﻗـ ـﺼ ــﺪ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ــــــــــــــــــــ
إن اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةr وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125)اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧــــــﻮن رﻗــــــﻢ  04-04اGـــﺆرخ ﻓﻲ 5ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم  1425اGـﻮاﻓﻖ  23ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ 2004
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  03-09اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 29ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم  1430اGـﻮاﻓﻖ  25ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2009وا Gـﺘ ـﻌـﻠﻖ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 و• ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اGـ ــﺮﺳـــ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـــ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ 312 - 13اGـــﺆرخ ﻓﻲ  5ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋــﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ  11ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ
ﺳﻨﺔ  2013واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اGـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ 147-89اGـﺆرخ ﻓﻲ  6ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم  1410اGـﻮاﻓﻖ  8ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ 1989
واGـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اGــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي Gــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ
واﻟﺮزم وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  39-90اGﺆرخﻓﻲ  3رﺟﺐ ﻋـ ـ ــﺎم  1410اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  30ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ 1990
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و•ـﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-02اGـﺆرخﻓﻲ  23ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1422اGـﻮاﻓﻖ  6ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  465-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟﻘـﻌـﺪة ﻋﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ 2005
واGﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اGﻄﺎﺑﻘﺔr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  466-05اGﺆرخﻓﻲ  4ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1426اGـﻮاﻓﻖ  6دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2005
واGﺘـﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳـﺔ ﻟﻼﻋﺘـﻤـﺎد وﺗﻨـﻈـﻴﻤـﻬﺎ
وﺳﻴﺮﻫﺎ " أﳉﻴﺮاك"r
 -وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔr
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ﻳــﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
اGﺎدة اﻷوﻟﻰ  :ﺗـﻄﺒـﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم اGﺎدة  36ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  03-09اGـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم  1430اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ 25
ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ  2009واGــﺬﻛـﻮر أﻋـﻼه rﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اGــﺮﺳـﻮم
إﻟﻰ ﲢـﺪﻳـﺪ ﺷﺮوط وﻛـﻴـﻔﻴـﺎت اﻋـﺘﻤـﺎد اﺨﻤﻟـﺎﺑﺮ ﻗـﺼـﺪ ﺣﻤـﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGﺎدة  : 2ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺬا اGﺮﺳﻮم •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 "اﻋـ ـﺘـ ـﻤــﺎد"  :اﻻﻋ ـﺘ ــﺮاف اﻟ ــﺮﺳ ــﻤﻲ ﺑـ ـﻜ ـﻔ ــﺎءة ﻣـ ـﺨـ ـﺒــﺮﻟﻠـﻘﻴﺎم ﺑـﺘﺤﺎﻟـﻴﻞ واﺧﺘﺒـﺎرات وﲡﺎرب ﻓﻲ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ ﻣﺤﺪدة
ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر ﻗ ـ ـﻤـﻊ اﻟ ـ ـﻐـﺶ وذﻟﻚ ﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺤـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ ﻣـ ــﺪى ﻣ ـ ـﻄ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ــﺔ
ا Gـﻨ ـﺘــﻮﺟ ــﺎت ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ و/أو ﻟ ـﻠـ ـﻤــﻮاﺻ ـﻔــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮﻧ ـﻴــﺔ
واﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻤـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘﺼﻒ ﺑـﻬﺎ rأو ﻟـﺘـﺒﻴـﺎن ﻋﺪم
إﳊــﺎق ا Gـﻨ ـﺘـﻮج أو اGــﺎدة ﺿــﺮرا ﺑ ـﺼ ـﺤـﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬـﻠـﻚ وأﻣـﻨﻪ
وﻛﺬا ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اGﺎدﻳﺔr
 "ﲢ ـﻠـﻴـﻞ واﺧ ـﺘ ـﺒــﺎر وﲡــﺮﺑـﺔ "  :ﻛﻞ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔﺗـﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﲢﺪﻳـﺪ ﻣﻴّﺰة أو ﻋﺪة ﻣـﻴﺰات أو ﻓﻌﺎﻟـﻴﺔ ﻣﻨﺘﻮج
أو ﻣ ــﺎدة أو ﺟ ـ ـﻬ ــﺎز أو ﻋ ـ ـﻤـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺔ أو ﺧ ــﺪﻣـ ــﺔ ﻣـ ـﻌـ ـﻄـ ــﺎة rﺣ ــﺴﺐ
أﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻌrX
 "ﻣـﺨـﺒـﺮ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻟـﺘـﺠﺎرب"  :ﻛﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗـﻘﻴﺲأو ﺗـﺪرس أو ﲡـﺮب أو ﺗـﺨـﺘﺒـﺮ أو ﺗـﻌـﺎﻳـﺮ rأو ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋـﺎﻣﺔ
ﲢﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ أو ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اGﺎدة أو اGﻨﺘﻮج وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﻤﺎ.
اGﺎدة  : 3ﻳﺴـﻠّﻢ اﻋـﺘﻤـﺎد ﻣـﺨﺒـﺮ اﻟـﺘﺤـﺎﻟـﻴﻞ واﻟﺘـﺠﺎرب
ﺣـ ـﺴـﺐ ﻣـ ـﺠ ــﺎل اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎص •ـ ـﻘـ ــﺮر ﻣﻦ اﻟ ــﻮزﻳـ ــﺮ اGـ ـﻜ ــﻠﻒ
ﺑـ ـﺤـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ ا Gـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻬـ ـﻠـﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟـ ـﻐـﺶ ﺑـ ـﻌ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي ﳉـ ـﻨ ــﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎد اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اGﺎدة  7أدﻧﺎه.
ﻳـﺘــﻮﻗﻒ ﻣــﻨﺢ اﻻﻋ ـﺘـﻤــﺎد rﺣــﺴﺐ ﻣ ـﺠـﺎل اﻻﺧ ـﺘ ـﺼـﺎصr
ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺟـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻬﺎ ﻣـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻮزارة اGﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ﲢـ ــﺪد ﻗ ـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ــﺎﺑ ـ ــﺮ اGـ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺪة rﺣ ـ ــﺴﺐ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل
اﻻﺧﺘﺼـﺎص rﺑﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺤﻤﺎﻳـﺔ اGﺴـﺘﻬﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGــﺎدة  • : 4ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺸ ــﻤﻞ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد rﺣ ــﺴﺐ ﻣـ ـﺠــﺎل
اﻻﺧـﺘﺼﺎص rﻛﻼ أو ﺟـﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘـﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧـﺘﺒﺎرات أو
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﺨﻤﻟﺒﺮ اGﻌﺘﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
اGــﺎدة  : 5ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻣ ــﻠﻒ ﻃ ــﻠﺐ اﻻﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﻟ ــﻮﺛ ــﺎﺋﻖ
اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻃـﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳﺔ اGـﺴﺘﻬﻠﻚوﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 -اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺒﺮr

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 49
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 ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﺳﺘﻐﻼلاﺨﻤﻟﺒﺮ rﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎءr
 ﻣﻠﻒ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺒـﻴّﻦ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﻣـﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ :
أ( ﻗـ ــﺎﺋ ـ ـﻤـ ــﺔ اﻷﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص ا Gـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــ Xﺑـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻟـ ــﻴﻞ أو
اﻻﺧ ـﺘـﺒــﺎرات أو اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب واGـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺘــﺎﺋﺞ ﻫـﺆﻻء
وﻛﺬا أﺳﻤﺎء ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ وﺷﻬﺎداﺗﻬﻢr
ب( اﻟـﻘﺎﺋﻤـﺔ واGﻌﻠـﻮﻣﺎت اGـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﻄـﺒﻴـﻌﺔ اﻟﺘـﺤﺎﻟﻴﻞ
أو اﻻﺧ ـﺘ ـﺒــﺎرات أو اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرب ا Gـﻨ ـﺠــﺰة وﻋ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀـﺎءr
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ Xﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘ (2) XاﻷﺧﻴﺮﺗrX
ج( ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﻟـﻌ ـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺻﺮح ﺑﻜﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.

 26ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
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اGــﺎدة  : 10ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــ Xﻋ ــﻠﻰ اﺨﻤﻟـ ـﺒ ــﺮ اGـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪ rﻟـ ـﻠـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أو اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو اﻟﺘﺠﺎرب rاﺳﺘﻌﻤﺎل اGﻨﺎﻫﺞ
اﶈـ ـﻴـ ـﻨ ــﺔ واﶈ ــﺪدة ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳـﻖ اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ rوﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋ ــﺪم
وﺟـﻮدﻫــﺎ rﻳـﺴ ـﺘ ـﻌـﻤﻞ ا Gـﻨــﺎﻫﺞ اGـﻌ ـﺘــﺮف ﺑـﻬــﺎ ﻋــﻠﻰ اGـﺴ ـﺘـﻮى
اﻟﺪوﻟﻲ.
اGـﺎدة  : 11ﻳ ـﻌـﺪ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ اGـﻌ ـﺘـﻤـﺪ ﻛــﺸﻒ اﻟـﺘ ـﺤـﺎﻟـﻴﻞ أو
ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ اﻻﺧـﺘ ـﺒـﺎرات أو اﻟـﺘ ـﺠـﺎرب وﻳـﺴـﺠـﻞ ﻓـﻴـﻬـﻤــﺎ ﻧـﺘـﺎﺋﺞ
ﲢـﻘ ـﻴ ـﻘـﺎﺗﻪ ﻣــﺮﻓ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻔ ـﺴ ـﻴـﺮات واﻻﺳ ـﺘ ـﻨـﺘــﺎﺟــﺎت ﻓـﻴ ـﻤـﺎ
ﻳﺨﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اGﻨﺘﻮج.
وﻳـﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻜـﺸﻒ أو اﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺷـﻜﻞ اﻟﻜﺸﻮف
أو اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 12ﻳـﺘﻌـ Xﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟـﺒـﺮ اGﻌـﺘـﻤـﺪ إﻋﻼم اﻟـﻮزﻳﺮ
اGـﻜﻠﻒ ﺑـﺤـﻤﺎﻳـﺔ اGـﺴﺘـﻬﻠـﻚ وﻗﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﺑـﻜﻞ ﺗﻐـﻴـﻴﺮ ﻳـﻄﺮأ

 -ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺗ ـﺸـﻜ ـﻴ ـﻠـﺔ ﺗ ـﻌـﺪاده اﻟ ـﺘـﻘــﻨﻲ أو ﻓﻲ ﺳ ـﻴـﺮه أو ﻓﻲ ﻣ ـﻬـﺎﻣﻪ

اGـﺎدة  : 6ﻳـﻮدع اGـﻠﻒ اGـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ اGﺎدة  5أﻋﻼه ﻟـﺪى

اﻷوﻟـﻴﺔ وﻛـﺬا ﺑـﻜﻞ ﲢـﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ اﻷﻣـﺎﻛﻦ أو ﻓﻲ ﻃـﺒـﻴـﻌﺔ

ﳉﻨـﺔ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد اGـﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اGﺎدة  7أدﻧـﺎه .وﻳـﺴﻠّﻢ
وﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮى اGﻠﻒ.
ﻳــﺠﺐ أن ﻻ ﻳ ـﺘ ـﺠــﺎوز أﺟﻞ اﻟــﺮد ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد
ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ.
اGـ ــﺎدة  : 7ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ ﻟـ ــﺪى اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا Gـ ـﻜـ ــﻠﻒ ﺑ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎﻳ ــﺔ
اGﺴـﺘﻬﻠﻚ وﻗـﻤﻊ اﻟﻐﺶ ﳉﻨـﺔ اﻋﺘﻤـﺎد اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ ﺗـﻜﻠﻒ ﺑﺪراﺳﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد.
ﲢــﺪد ﺗـﺸـﻜـﻴ ـﻠـﺔ ﳉـﻨـﺔ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻬــﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ
ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اGﻜﻠﻒ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـﺎدة  : 8ﻳ ـﺨـﻀـﻊ اﺨﻤﻟـﺒــﺮ ا Gـﻌ ـﺘـﻤــﺪ إﻟﻰ رﻗــﺎﺑــﺔ دورﻳـﺔ
ﻣﻦ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻗـﻤﻊ اﻟـﻐﺶ ﻟﻠـﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺣـﺘـﺮام اﻟﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ
ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
اGﺎدة  : 9ﻳﺴـﺤﺐ اﻟﻮزﻳـﺮ اGﻜـﻠﻒ ﺑﺤـﻤﺎﻳـﺔ اGﺴﺘـﻬﻠﻚ
وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
 ﻋ ــﺪم اﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟـ ـﺸــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﺳ ــﻠﻢ ﻋ ـﻠـﻰ أﺳــﺎﺳـ ـﻬــﺎاﻻﻋﺘﻤﺎدr
 اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻜﺎذب ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدr ﻋـﺪم اﺣـﺘــﺮام ﺳـﺮﻳـﺔ اGـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت اGــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ •ـﻌـﺎﳉـﺔاﻟﻌﻴﻨﺎت اGﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶr
 اﺳﺘﻌﻤـﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑـﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻷﻏﺮاضﲡﺎرﻳﺔ أو إﺷﻬﺎرﻳﺔ.

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﺨﻤﻟﺒﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌ Xﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﻼم ﺑﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺨﺺ اﻋﺘﻤﺎده.
اGـﺎدة  : 13ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﺨﻤﻟ ـﺒـﺮ ا Gـﻌـﺘ ـﻤـﺪ إﻋـﻼم اﻟـﻮزﻳـﺮ
اGـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤ ــﺎﻳــﺔ ا Gـﺴ ـﺘ ـﻬ ــﻠﻚ وﻗــﻤﻊ اﻟ ـﻐـﺶ ﻗــﺒﻞ ﺛﻼﺛــﺔ )(3
أﺷﻬـﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑـﻘﺮاره ﺗـﻌﻠـﻴﻖ أو ﺗﻮﻗـﻴﻒ اﻟﻨـﺸﺎط اﻟﺬي
اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
اGـ ــﺎدة  : 14ﻳ ـ ــﺘﻢ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ـ ــﻔﻞ ﺑ ـ ــﺎﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت ا Gـ ــﺮﺗ ـ ـﺒـ ـ ـﻄـ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ واﻻﺧـﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ
اGـ ـﻌـ ـﺘـ ـﻤ ــﺪة ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﻗـ ـﻤـﻊ اﻟ ــﻐﺶ ﻣﻦ ﻣـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﻮزارة
اGﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـ ــﺎدة  : 15ﲢـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا
اGـﺮﺳـﻮم rﻋﻨـﺪ اﳊـﺎﺟﺔ rﺑـﻘـﺮار ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اGـﻜـﻠﻒ ﺑﺤـﻤـﺎﻳﺔ
اGﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
اGـ ــﺎدة  : 16ﺗ ـ ـﻠ ـ ــﻐﻰ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ا Gـ ــﻮاد ﻣﻦ  21إﻟﻰ  29ﻣﻦ
اGـﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ  68-02اGـﺆرخ ﻓﻲ  23ذي اﻟ ـﻘـﻌـﺪة
ﻋﺎم  1422اGﻮاﻓﻖ  6ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ  2002اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد ﺷﺮوط
ﻓﺘﺢ ﻣﺨﺎﺑﺮ ﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدة واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
ا Gـ ــﺎدة  : 17ﻳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺪة
اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ•ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.
ﺣـﺮر ﺑــﺎﳉــﺰاﺋـﺮ ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم  1434اGـﻮاﻓﻖ
 26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .2013
ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
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ّرات 5آراء
ﻣﻘﺮرات5
ﻗﺮارات 5ﻣﻘﺮ
وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
ّال ﻋــﺎم  1436اHــﻮاﻓﻖ  20ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴــﻮ
ـﻮال
خ ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮ
ـﺆرّخ
ﻗ ــﺮار ﻣ ــﺆر
ـﺪدّد ﺗ ـﺸ ـﻜـﻴ ـﻠــﺔ وﺗـﻨ ـﻈــﻴﻢ وﺳـﻴــﺮ ﳉ ـﻨـﺔ
ﺳـﻨـﺔ  t2015ﻳـﺤ ـﺪ
اﻋﺘﻤﺎد اﺨﻤﻟﺎﺑﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ.
ــــــــــــــــــــــــ

 ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮ اﻟﺘﺠﺎرب وﲢﺎﻟﻴﻞ اﳉﻮدةt ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶt ﻣﺪﻳﺮ اﳉﻮدة واﻻﺳﺘﻬﻼكt -اHﺪﻳﺮ اﻟﻌـﺎمّ ﻟـﻠﻤﺮﻛـﺰ اﳉـﺰاﺋﺮي Hـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻨﻮﻋــﻴﺔ

واﻟـﺮزمt

إنّ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔt

‚ -ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اHــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ  125-15اHـﺆرّخ

 -ﻣﺪﻳﺮ اHﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔt

ﻓﻲ  25رﺟﺐ ﻋــ ـ ــﺎم  1436ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  14ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 2015
واHﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ Yأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  147-89اHﺆرّخ

ﻓﻲ  6ﻣ ـ ـﺤـ ـ ـﺮّم ﻋـــ ــﺎم  1410ا Hـ ــﻮاﻓــﻖ  8ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ــﻨــ ــﺔ 1989

واHـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ إﻧ ـﺸ ــﺎء اHــﺮﻛ ــﺰ اﳉــﺰاﺋ ــﺮي Hــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ اﻟـ ـﻨــﻮﻋـ ـﻴــﺔ

واﻟﺮزم وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ tاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

 -و‚ـﻘـﺘـﻀﻰ اHـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ  39-90اHـﺆرّخ

ﻓﻲ  3رﺟـﺐ ﻋــ ــﺎم  1410اHـ ــﻮاﻓــﻖ  30ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ــﻨــ ــﺔ 1990
واHﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tاHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  453-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHـﻮاﻓــﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002
اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرةt

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  454-02اHﺆرّخ

ﻓﻲ  17ﺷـﻮّال ﻋــﺎم  1423اHـﻮاﻓــﻖ  21دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ 2002

 ”ﺜﻞ ﻋﻦ اHﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.™ ــﻜــﻦ اﻟـ ـﻠـ ـﺠــﻨــ ــﺔ أن ﺗـ ـﺴـ ـﺘ ــﻌــ ــ Yﺑ ــﺄي ﺷ ـﺨـﺺ ﻗــــﺎدر

ﺑـﺤـﻜﻢ ﻛـﻔــﺎءﺗـﻪ tﻋـﻠﻰ ﺗـﻨـﻮﻳـﺮﻫــﺎ وﻣـﺴـﺎﻋـﺪﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬﺎ.

ﻛﻤـﺎ ™ﻜﻨـﻬﺎ أن ﺗـﻮﻛـﻞ ﻛـﻞ ﻣﻬﻤـﺔ أو ﻋﻤـﻞ ﺧـﺎص إﻟﻰ ﻋﻀــﻮ
أو ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.

اHــﺎد
ـﺎدّةة  : 3ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ ﻛـﻞ ﻃ ـﻠـﺐ اﻋ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻟ ـﻠ ـﻤـ ـﺨــﺎﺑــﺮ tﻓﻲ

إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tإﻟﻰ دراﺳﺔ ورأي اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﺮﺳﻞ ﻣـﻠ ـﻔــﺎت ﻃــﻠﺐ اﻻﻋـﺘ ـﻤــﺎد ﻣﻦ اﻷﻣــﺎﻧـﺔ

اﻟـ ـﺘ ـﻘـ ـﻨ ـﻴــﺔ إﻟـﻰ أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻨــﺔ اHــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه tﻓﻲ أﺟـﻞ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ) (15ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ.

ـﺎدّةة  : 4ﲡ ـﺘ ــﻤﻊ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ tﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء ﻣﻦ
اHـﺎد

رﺋـﻴﺴـﻬـﺎ tﻓﻲ دورة ﻋـﺎدﻳـﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ) (3أﺷـﻬﺮ tﻛـﻤـﺎ ™ﻜـﻨـﻬﺎ

أن ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ tﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

ـﺎدّةة  : 5ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻋـﻀـﺎء اHـﻌﻴّـﻨـ Yأن ﻳـﺠﺘـﻤـﻌﻮا
اHـﺎد

واHـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ اﻹدارة اHـﺮﻛـﺰﻳــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرةt

ﺑ ــﺬات اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻔ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ tوﻻ ™ـ ـﻜـﻦ ﻣـ ـﻨـﺢ أي ﺗ ــﻮﻛـ ــﻴﻞ

 -و‚ـﻘﺘـﻀﻰ اHﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  328-13اHﺆرّخ

ـﺎدّةة  : 6ﻻ ﺗ ـﺼـﺢ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ إﻻّ ﺑ ـﺤ ـﻀــﻮر
اHـﺎد

اHﻌﺪّل واHﺘﻤّﻢt

ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أي ﻋﻀﻮ آﺧـﺮ.

ﻓﻲ  20ذي اﻟـﻘـﻌـﺪة ﻋـــﺎم  1434اHـﻮاﻓــﻖ  26ﺳـﺒ ـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨــﺔ

ﻧـ ـ ـﺼـﻒ ﻋ ـ ــﺪد أﻋـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ .وإذا ﻟﻢ ﻳـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤـــﻞ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ tﻻ ﺳﻴّﻤﺎ اHﺎدّة  7ﻣﻨـﻪt

ﻋــﻠﻰ اﺳ ـﺘـﺪﻋــﺎء ﺛـﺎن tوﺗ ـﺘـﺪاول tﺣ ـﻴ ـﻨـﺌــﺬ tﻣـﻬ ـﻤـﺎ ﻳــﻜــﻦ ﻋــﺪد

 2013اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻋﺘـﻤـﺎد اﺨﻤﻟـﺎﺑـﺮ ﻗـﺼﺪ
ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﻳﻘﺮر
ﻳﻘﺮ
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم اHـﺎدّة  7ﻣﻦ اHـﺮﺳـﻮم
اHـﺎد

اﻟﺘّـﻨﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ  328-13اHﺆرّخ ﻓﻲ  20ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم 1434

اHـﻮاﻓﻖ  26ﺳ ـﺒ ـﺘـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ  2013واHـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه tﻳ ـﻬـﺪف

ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﲢــﺪﻳــﺪ ﺗـﺸـﻜﻴـﻠــﺔ ﳉـﻨــﺔ اﻋـﺘـﻤــﺎد اﺨﻤﻟـــﺎﺑﺮ

اﻟـﻨـﺼــﺎب tﲡـﺘـﻤﻊ اﻟ ـﻠـﺠـﻨــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺛـﻤـﺎﻧـــﻴـﺔ ) (8أﻳـــﺎم tﺑـﻨـﺎء
اﻷﻋﻀـﺎء اﳊـﺎﺿﺮﻳﻦ.

ـﺎدّةة  : 7ﺗـﺘـﺨــﺬ اﻟـﻠـﺠـﻨــﺔ ﻗـﺮاراﺗـﻬـﺎ ﺑـﺄﻏ ـﻠـﺒـﻴـﺔ أﺻـﻮات
اHـﺎد

اﻷﻋــﻀـــﺎء اﳊــﺎﺿــﺮﻳﻦ .وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﺴـــﺎوي ﻋــﺪد اﻷﺻــﻮاتt
ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ.

اHﺎدةّة  : 8ﲢﺮّر ﻣﺪاوﻻت اﻟﻠـﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ
اHﺎد

ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻗـﻤـﻊ اﻟـﻐﺶ tوﺗـﻨـﻈﻴـﻤـﻬـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫــﺎ tاﻟﺘـﻲ ﺗـﺪﻋﻰ

رﺋـ ــﻴﺲ اﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ـ ـﻨـ ــﺔ وأﻋ ـ ـﻀـ ــﺎؤﻫـ ــﺎ وﺗـ ــﺪوّن ﻓﻲ ﺳـ ــﺠـﻞ ﻣـ ــﺮﻗّﻢ

ـﺎدّةة  : 2ﻳــﺮأس اﻟـ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا Hـﻜ ـﻠّـﻒ ﺑ ـﺤ ـﻤــﺎﻳــﺔ
اHــﺎد

اHﺎدّةة  : 9ﺗﺘـﻮﻟّﻰ ﻣﺪﻳـﺮﻳﺔ ﻣـﺨﺎﺑـﺮ اﻟﺘـﺠﺎرب وﲢـﺎﻟﻴﻞ
اHﺎد

ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻠﺠﻨﺔ".

اHﺴﺘﻬﻠﻚ وﻗﻤﻊ اﻟﻐﺶ أو ”ﺜﻠﻪ tوﺗﺘﺸﻜّـﻞ ﻣﻦ :

وﻣﻮﻗّـﻊ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ.

اﳉﻮدة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ.

 6ذو اﳊﺠﺔ ﻋﺎم  1436ﻫـ
 20ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 50

اHﺎدّةة  : 10ﺗﺘﻮﻟّﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اHﻬﺎم اﻵﺗـﻴﺔ :
اHﺎد
 ﻓﺤﺺ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺘﻮى اHﻠﻔﺎت اHﻮدﻋﺔt ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدt إﻋـﺪاد وﺗﺒـﻠـﻴﻎ اﻻﺳـﺘـﺪﻋﺎءات إﻟـﻰ اﻷﻋﻀـﺎء tﻣـﺮﻓـﻘﺔ‚ﻠﻔﺎت ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎدt
 إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎتt ﺟﻤﻊ وﺣـﻔﻆ ﻛﻞ اﻟـﻮﺛﺎﺋﻖ tوﻛـﺬا اHـﻌﻠـﻮﻣـﺎت اﻟﻼزﻣﺔﻟﺴﻴﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔt
 إﻋــﺪاد ﻣـ ـﻘــﺮرات اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد وﺗ ـﺴ ـﻠ ـﻴـ ـﻤ ـﻬــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺨــﺎﺑــﺮاHﻌﻨـﻴﺔ.
ـﺎدّةة  : 11ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ
اHـﺎد
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ™ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ  4ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم  1436اHـ ــﻮاﻓﻖ 20
ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ .2015
ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ
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ال ﻋﺎم  1436ﻫـ
ﺷﻮّال
 7ﺷﻮ
 23ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ  2015م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
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 اﻧـ ـﻌــﺪام اﻟـ ـﻨ ـﻈ ــﺎﻓــﺔ واﻟ ـﻨـ ـﻈــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ـﺼـ ـﺤ ـﻴــﺔ اHـ ـﻌــﺎﻗﺐﻋـﻠﻴـﻬـﻤﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  72ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺛﻼﺛﻤـﺎﺋﺔ أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ) 300.000دج(r
 اﻧـ ـﻌــﺪام اﻷﻣﻦ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـ ـﻠــﻴﻪ ™ــﻮﺟﺐ اHــﺎدة  73ﻣﻦﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(r
 اﻧـﻌـﺪام رﻗـﺎﺑـــــﺔ اHـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اHـﺴـﺒـﻘـﺔ اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  74ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن  :أرﺑﻌـﻤـﺎﺋـﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 400.000دج(r
 اﻧ ـﻌـﺪام اﻟـﻀـﻤـﺎن أو ﻋــﺪم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟ ـﻀـﻤـﺎن اHـﻌـﺎﻗﺐﻋﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  75ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن  :ﻣـﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر
) 100.000دج(r
 ﻋـﺪم ﲡـﺮﺑـﺔ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 76ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 100.000دج(r
 رﻓﺾ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬ ﺧــﺪﻣـﺔ ﻣـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟ ـﺒـﻴﻊ ا Hـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ™ﻮﺟﺐ اHﺎدة  77ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن r% 10 :
 ﻋـﺪم وﺳﻢ اHـﻨ ـﺘـﻮج اHـﻌـﺎﻗﺐ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ™ـﻮﺟﺐ اHـﺎدة 78ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن  :أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) 400.000دج(".

اHــﺎدة  : 75ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم اHــﺎدة  88ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ
 03-09اHﺆرخ ﻓﻲ  29ﺻﻔﺮ ﻋﺎم  1430اHﻮاﻓﻖ  25ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﺳ ـﻨــﺔ  2009واHـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ـﺤـ ـﻤــﺎﻳــﺔ اHـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬــﻠﻚ وﻗ ــﻤﻊ اﻟــﻐﺶr
وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
"اHﺎدة  : 88ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻧـﻌــــــﺪام ﺳﻼﻣـــﺔ اHــﻮاد اﻟـﻐــﺬاﺋ ـﻴـﺔ ا Hـﻌــﺎﻗﺐ ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ™ـﻮﺟﺐ اHﺎدة  71ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن  :ﺧﻤـﺴﻤـﺎﺋﺔ أﻟـﻒ دﻳﻨﺎر
) 500.000دج(r

