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شروط ( بتحديد 2013أبريل  22) 1434من جمادى األخرة  11 صادر في 2.12.389مرسوم رقم 

 عنونة المنتجات الغذائية وكيفيات

 

 (3812، ص 2013ماي  6بتاريخ   6149رقم     )ج ر 

 

 رئيـس الحكــومــة،

 

إلى  16المواد من ا وال سيمالمتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  28.07بناء على القانون رقم 

 منه ؛ 26والمادة  20

 

( بتطبيق بعض مقتضيات 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7الصادر في  2.10.473وعلى المرسوم رقم 

  منه؛ 53المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيما المادة  28.07القانون رقم 

 

 ،(2013مارس  21) 1434جمادى األولى  9وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 

 

 رسم ما يلي :
 

 

 البـاب األول : أحكــام عــامـــة

 

يحدد هذا المرسوم القواعد والمتطلبات العامة لعنونة المنتجات األولية والمنتجات الغذائية  المادة األولى:

 التي تمكن من ضمان إعالم المستهلك بشأن المنتجات المذكورة.

، العناصر المكونة 28.07من القانون المشار إليه أعاله رقم  18لمقتضيات المادة  ويحدد، تطبيقا

والخصائص وأشكال البيانات والكتابات التي يجب أن تبين على دعائم عنونة هذه المنتجات، بما فيها 

  .اهوكذا شروط وكيفيات وضعالعنونة الغذائية 

 

يراد، في  :( 3436 ص ،14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  .18.442)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  2المادة 

 مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي: 

عالمة أخرى تتعلق  هي البيانات واإلشارات والعالمات والصور والرسوم والرموز أو أية :عنونة (1

خاتم أو طوق  أو وثيقة أو الفتة أو بطاقة أوبمنتوج أولي أو بمنتوج غذائي ومبينة على كل تلفيف 

 مرفق أو متعلق بهذا المنتوج؛

الغذائية الخصائص بشأن المستهلك عالم تهدف إلى إإشارات أخرى بيان أو كل  العنونة الغذائية: (2

والمعلومات المغذية عناصر المعلومات المتعلقة بال العنونة الغذائية عنصرين: تتضمنوا. نتوج ملم

 ؛التكميليةالغذائية 

قصد الذي وضب فيه  لفيفلتاومكونة من منتوج غذائي الللبيع المعروضة  ةوحدال منتوج ملفف: (3

ال يشمل هذا  .فتح التلفيف أو تعديله وحدة دونالذه ى هتعديل محتوال يمكن بحيث رضه للبيع، ع

 هافيفها بغرض بيعالبيع بناء على طلب المستهلك أو التي يتم تلكان ة في ملففمالالتعريف المنتجات 

 ؛للمستهلك النهائي ا فور

يبه ضإنتاجه أو صنعه أو توالمكونة من منتوج غذائي تم  المعروضة للبيع وحداتالمجموعة  حصة : (4

 في ظروف مماثلة ؛
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غذائي  نتوجصنع أو تهييئ متستعمل في ، الغذائيةالماء والمضافات ذلك  كل مادة، بما في :مكون (5

 ؛معدلفي شكل االقتضاء، ، عند النهائيفي المنتوج  متواجدةتظل و

 ،عادة ،شركه المستهلكي  بالمائة من المنتوج الغذائي أو الذي  50كل مكون يشكل أكثر من  مكون أولي: (6

 هذا المنتوج؛تسمية في 

غذائيا يحتوي على مميزات منتوجا يفترض أن و يوحي أو يقر أتقديم  أو خطابكل  ادعاء غذائي: (7

 :غذائية معينة

أو مخفضة نسبة إما ها أو يمنحها بالحرارية( التي يمنحها أو ال يمنحالسعرات  قيمةسبب الطاقة )سواء ب -

 ؛مرتفعة

مخفضة أو  ة إمابسبب العناصر المغذية التي يحتوي أو ال يحتوي عليها أو يحتوي عليها بنسبأو  -

 .مرتفعة

 :البيانات المتعلقة بما يليادعاء غذائيا ال تشكل 

 ؛مكونات المنتوجفي قائمة  المبينةالمواد   -

 للعنونة الغذائية؛جبارية إعناصر باعتبارها العناصر المغذية  -

النصوص التنظيمية تم التنصيص عليها في مكونات إذا الالغذائية أو العناصر كمية بعض جودة أو  -

 ؛الجاري بها العمل

نتجات من الموجود عالقة بين صنف فترض أو يوحي أو يقر يخطاب أو تقديم كل  ادعاء صحي: (8

 ؛ ، من جهة ثانيةالصحةو ها، من جهة،الغذائية أو أحد مكونات

البروتينات والسكريات والدهنيات واأللياف الغذائية والصوديوم والفيتامينات واألمالح المعدنية،  غذاء: (9

 ؛هاالمكونة لكذا المواد التابعة إلحدى هذه الفئات أو و

عن أو الحيوانات أو النباتات يق استخراجها من يحصل عليها عن طر مادةكل  غذائي: أنزيم (10

حتوي على أنزيم أو عدة أنزيمات قادرة على إحداث تفاعل تي تلاطريق تخمير الكائنات الدقيقة و

 الغذائية كمساعد تكنولوجي؛نتجات إلى الم اإضافتهتي تتم بيوكميائي خاص وال

 رؤية واحدة؛وية قراءتها من زاواجهات التلفيف التي يمكن كل  :الرؤيةمجال  (11

 عندمنذ الوهلة األولى الذي يمكن للمستهلك أن يراه رؤية التلفيف مجال : الرئيسي الرؤيةمجال  (12

من خالل خصائصه مكنه، على الفور، من التعرف على المنتوج المذكور المنتوج والذي ي  شراء 

 ،دة مجاالت للرؤية مماثلةعيحتوي على تلفيف إذا كان الوالتجارية. االقتضاء، عالمته وعند  ،طبيعتهو

 الغذائي ؛فإن مجال الرؤية الرئيسي هو المجال الذي يختاره المستغل المعني في القطاع 

مستشفى أو خدمة المدرسة أو المدرسي أو المطعم المطعم أو مثل ال: كل مؤسسة مطاعم جماعية (13

في  ،فوقها ئتهي، التي حركةثابتة أو مت، سواء كانت لبيعانقل أو منضدة الوسيلة ذلك  بما في ،إطعام

 ؛ منتجات غذائية معدة لالستهالك من قبل المستهلك النهائيإطار نشاط مهني، 

     التاريخ الذي يحتفظ، إلى غايته، المنتوج الغذائي بمميزاته الخاصة  تاريخ مدة الصالحية الدنيا: (14

 ؛ مناسبة حفظ " وفق شروط

سريع التجاوزه، يصبح المنتوج الغذائي  في حالةالتاريخ الذي،  التاريخ األقصى لالستهالك: (15

 .ميكروبيولوجية، يشكل خطرا على صحة اإلنسان، من "الناحية الالتلف

 

 ، والمشار إليها بعده بالغذائيةنتجات األولية والمنتجات هذا المرسوم على الممقتضيات  طبقت :3 المادة

وتلك المسلمة أو  ابما فيها تلك الموزعة مجان ،في السوق الوطنيةعروضة الم وأمنتجات"، المستوردة ال"

لقطاع في امقاولة مؤسسة أو مستغل منتج أو كل مستورد و على كل وكذا ،قدمة في المطاعم الجماعيةالم

 الغذائي.
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 منصوص عليهى آخر يتعلق بالعنونة بكل مقتض ، دون اإلخاللأيضا مقتضيات هذا المرسوم تطبقكما 

أو جودتها  بسبب طبيعتها أونتجات، خاصة، على بعض الم ،خاصةية تنظيمأو ية تشريعفي نصوص 

 أو طريقة إنتاجها.مصدرها 

 

كل  يعتبر :(3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  4المادة 

التي نتجات ع الغذائي مسؤوال عن عنونة الملقطافي امؤسسة أو مقاولة تغل مسمستورد وكل منتج أو كل 

 لمرسوم.لمقتضيات هذا ا المذكورة طبقاالعنونة  فيها ويضمن إنجاز جرايت

 :ا الغرضولهذ

وكذا على مطابقة  طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، ،عنونة منتجاته ودقتهابيانات وجود على سهر ي  (1

 ؛للمنتجات المذكورةالوثائق المرافقة 

لتغيير أن يوقع المستهلك النهائي في من شأن هذا اإذا كان نتجاته لومات المرافقة لمال يغير المع  (2

. ويظل ة المستهلك المذكوريقلص من مستوى حمايأو لديه لبسا مع منتوج آخر أو يحدث خطأ ال

 ؛هذا المستورد أو المنتج أو المستغل، في جميع األحوال، مسؤوال على كل تغيير تم إدخاله

المعلومات التي يمكن له بصفته مهنيا بسبب منتوج يعلم أو لديه أسباب، ال سيما  جر فياال يت (3

الولوج إليها، تجعله يعلم أن منتوجا ما ال يطابق عنونته أو ال يستجيب للمتطلبات والقواعد 

والمرسوم المشار إليه رقم  28.07المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعاله رقم 

 ؛ انتهى التاريخ األقصى الستهالكه نتوج انتهى تاريخ مدة صالحيته الدنيا أوأو في م، 2.10.473

موجه للتوزيع أو للتسليم  أوإذا تعلق األمر بمنتوج لم يتم تلفيفه موجه للمستهلك النهائي يتأكد،  (4

إلى المقاولة  أوغل إلى المستبالمنتوج المذكور المعلومات المتعلقة للمطاعم الجماعية، من إرسال 

وجه لها المنتوج قصد تمكينها من التوفر على كل المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا لما

 المرسوم؛

خالل مراحل تسبق بيعها للمستهلك النهائي أو عندما الملففة تسويق المنتجات يحرص، في حالة   (5

المشار  البيانات الضروريةتظهر م للمطاعم الجماعية، على أن يتسلالع أو يتوزتكون موجهة لل

على الوثائق  وأأو على البطاقة الملصقة بها نتجات ذه المتلفيف هعلى  دناهأ 11إليها في المادة 

( 1البنود  البيانات المشار إليها فيتظهر التجارية المرافقة لها. عالوة على ذلك، يحرص على أن 

المذكورة  لملففةا نتجاتلمللفيف الخارجي تعلى ال 11نفس المادة من  (14( و8( و7( و5( و4و

 ؛خالل تسويقها

يتأكد من أن المدة المتبقية إلى غاية تاريخ مدة الصالحية الدنيا أو التاريخ األقصى الستهالك،  (6

في عنونتها أو في  ةحسب الحالة، للمنتجات التي يستوردها قصد عرضها في السوق والمبين

في هذه صالحية المنتجات المذكورة.  لمنتجات تعادل، على األقل، ربع مدةا ذهالوثائق المرافقة له

 المعنية. للمنتجات فقةاتاريخ اإلنتاج في الوثائق المر اإلشارة إلى ت، وجبالحالة

 

لقطاع الغذائي على أن في امقاولة مستغل مؤسسة أو  المنتج أو وأيحرص المستورد  حوال،في كل األ

من االستجابة  اقصد تمكينهالكافية  المعلوماتتسلم لها المنتجات بأو كل مقاولة يزود كل مستغل 

 بمقتضى هذه المادة. الاللتزامات المفروضة عليه

 

طبقا  :(3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  5المادة 

معروض مستورد أو نة كل منتوج يجب عنو، 28.07 من القانون السالف الذكر رقم 16لمقتضيات المادة 

يرفق، خالل جميع مراحل تسويقه أو توزيعه، في السوق الوطنية طبقا لمقتضيات هذا المرسوم وأن 

تتضمن المعلومات المتعلقة، على الخصوص، التي المطابقة  أو هما معاالتجارية  وأبالوثائق الصحية 

 .تطابق عنونتهوالتي ه البلد أو المكان المتأتي منبطبيعته وتعريفه وكميته و
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متطلبات العامة للعنونةقواعد والال:  الباب الثاني  

 

بما فيه المستهلك النهائي  ،مشتريكل غذائي بشكل يسمح ل نتوجيجب أن تتم عنونة كل م :6المادة 

 :ةتعلقالممعلومات العلى  ،طالعاإلب

 ؛األخرى خصائصه وكل تهتركيب، ومميزاتهوبالمنتوج المذكور، التعريف بأ( 

 :المتعلقة المعلوماتاآلمن للمنتوج، السيما حماية صحة اإلنسان واالستعمال ب( ب

 المستهلكين؛فئات صحة بعض قد تكون لها آثار مضرة بتركيبته التي ب -

 ؛واستعماله وشروط حفظهمدة صالحيته ب -

الئم أو مفرط غير مباستهالك المرتبطة النتائج على الصحة، بما فيها األخطار والمحتملة ره اثآ -

 .لمنتوج المذكورل

وهو على  اإلختيارمن  ،خاصايتبع نظاما غذائيا  منلمستهلك، بما فيه كن اج( الخصائص التي تم

 .معرفة تامة

يجب أن تظهر هذه في جميع مراحل تسويق المنتجات. و إليها الولوجتيسير هذه المعلومات وتوفير يجب 

أو على تلفيف المنتجات المذكورة على مباشرة ، ةلففمت النتجافي حالة المخصوص المعلومات، على ال

 البطاقة الملصقة بها.

 

في الخطأ  ،بما فيه المستهلك النهائي ،المشترييجب أال توقع العنونة والكيفيات التي تتم وفقها  :7المادة 

 .ة الفهميجب أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة وسهلو. أي منتوج آخرمع لديه لبسا تحدث ال وأ

 :الويجب أ

تعريفه ومميزاته طبيعته وحول اصة وخ ،ينحول خصائص المنتوج المعوقع في الخطأ ت   -

أو حول طريقة صنعه أو المتأتي منه كان أو الم بلدالأو حول  مدة صالحيتهوتركيبته وكميته و

 الحصول عليه؛

 صائص أو مميزات خاصة ال يتوفر عليها؛آثار أو خمنح المنتوج ت -

تنظيم خاص ، ما عدا في حالة تطبيق أو عالجه أو الشفاء منه من مرضلوقاية اصيات لتبرز خ -

 لتغذية خاصة؛عدة المغير الدوائية  نتجاتيتعلق بالم

جميع المنتجات ، في حين أن مميزات خاصةالمنتوج يتوفر على بأن يسري  االعتقادتجعل  -

في أو غيابها وجود بعض المكونات بالتأكيد على السيما  نفس المميزات،تتوفر على المماثلة 

 ؛المنتوج المعني 

 أنفي حين معين مكون ود ، بوجسم بيانيرالوصف أو من خالل المظهر، أو وحي، السيما ت -

لتعويض كل مكون  فيه عادة  بشكل طبيعي أو يستعمليوجد فيه هذا المكون بمنتوج األمر يتعلق 

 آخر.

 

دعائم على تلفيفها وشكلها أو مظهرها أو في ، السيما نتجاتالمتقديم  علىتطبق مقتضيات هذه المادة أيضا 

 .يتم عرضها فيهالمحيط الذي لى إشهارها وعوكذا على العنونة، 
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، عند االقتضاء، بلغة أو باللغة العربية وكتوبة على المنتجات يجب أن تحرر المعلومات الم :8المادة 

في النصوص التنظيمية الخاصة لمنصوص عليها اات أخرى غير تلك اختصاراستعمال ون لغات أخرى د

 بالمنتوج المعني أو في االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة المغربية.

بعض المنتجات المستوردة أو الموجهة لفئة معينة من  أن تعفى ، بقرار للوزير المكلف بالفالحة،يمكن

 .عنونتها فياللغة العربية  استعمال الزبائن وبعض المشروبات المصنعة محليا، من

 

بالمميزات الخاصة للمنتوج لها ارتباط بشروط الحصول  تتعلق ةمعلومال يمكن أن تضمن كل  :9المادة 

في النصوص عنونته إال إذا تم الحصول على هذا المنتوج وفق الشروط المنصوص عليها في عليه 

 هذه المميزات.التشريعية الخاصة المطبقة على 

 

  الخاصة بالمنتجات اإللزاميةتعلق بالمعلومات مقتضيات ت:  ثالالباب الث

األولية نتجاتالم: الفرع األول   

 

 أولي أومنتوج وسيلة أخرى مناسبة للعنونة على كل  أيةيجب أن يوضع إعالن أو الفتة أو  :10المادة 

 .لبسدون بمحاذاته بحيث يمكن التعرف عليه بشكل دقيق و

المتأتى منه مكان الأو  أمنشاسم البيع وبلد ال وسيلة أخرى بيان ةو اإلعالن أو أييجب أن تتضمن الالفتة أ

 بيان الحصة.المنتوج، وعند االقتضاء 

ية تشريعالنصوص الودون اإلخالل بتطبيق كل  في حالة البيع عن بعد، بما فيه عبر الوسائل اإللكترونية

قة وعلى عرض البيع وأن تكون مرفالبيانات ين هذه لمتعلقة بهذا النوع من البيع، يجب أن تبوالتنظيمية ا

ببلد منشأه وكذا رئيسية خصائصه البو ينبالمنتوج المعتعريف لبكل المعلومات األخرى الضرورية ل

 تأتى منه.موبالمكان ال

 

 الملففةنتجات الم: الفرع الثاني 

 

مراعاة مع  :(3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/0182بتاريخ  2.18.44)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  11المادة 

البيانات اإللزامية كل منتوج ملفف  عنونةيجب أن تتضمن  ،الستثناءات المنصوص عليها في هذا الفرعا

 :التالية 

 تسمية المنتوج؛  (1

 ؛ قائمة المكونات  (2

أو كل  مةمالئحساسية أو عدم من شأنه أن يسبب أو مساعد تكنولوجي مكون اسم كل   (3

 هذا المرسوم؛ب Iرقم الملحق تضمنة في مادة مشتقة منهم، م

 ؛مكوناتهفئات مكوناته أو بعض وبعض نتوج لكمية الصافية للما  (4

 ؛  ، حسب الحالةهستهالكتاريخ مدة الصالحية الدنيا أو التاريخ األقصى ال  (5

 ؛لحفظباالشروط الخاصة   (6

التجاري  سمهاقطاع الغذائي المعني أو المنتج أو مستغل مؤسسة أو مقاولة في السم ا  (7

 سمها أو، بالنسبة للمنتجات الغذائية المستوردة، المستورد ، حسب الحالة، وإسمهعنوانو

 ؛التجاري وعنوانه 

 ؛ المنتوج بلد المنشأ أو المكان المتآتى منه  (8
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، وكذا للمنتوجستعمال مناسب ا الضروريعندما يكون هذا البيان طريقة االستعمال،   (9

 ؛عمالوال سيما احتياطات االست، لشروط الخاصة باالستعمالا

في المائة  1,2النسبة الحجمية للكحول بالنسبة للمشروبات التي تفوق نسبتها أكثر من  (10

 حيث الحجم؛الكحول من  من

الجاري بها النصوص التنظيمية ندما تكون إلزامية بموجب المعلومات الغذائية، ع (11

اإلشهار المتعلق في أو نتوج لمعلى االدعاء غذائي أو للصحة مرجعا شكل العمل أو عندما ت

 به؛

 لفف؛مالمنتوج اليب التي ينتمي إليها ضاإلشارة إلى حصة اإلنتاج أو التصنيع أو التو (12

هذا ب IIرقم  لبيانات اإللزامية التكميلية المحددة في القائمة المبينة في الملحقا  (13

 ؛المذكور الملحقبالمبينة فئات الواع أو المنتمية ألننتجات المرسوم، بالنسبة للم

من المرسوم السالف الذكر  14رقم الترخيص أو االعتماد المنصوص عليه في المادة  (14

لمقتضيات في امنصوص عليه، عند االقتضاء،  أخر بيان إلزامي كلو 2.10.473رقم 

 .بالمنتوج المعنيالخاصة تنظيمية ال

 

 أدناه. 29إلى  12أعاله طبقا لمقتضيات المواد من ر إليها المشا اإللزاميةتوضع البيانات يجب أن 

 

 التي تشكليجب أن تكون المعلومات أعاله،  7ار إليها في المادة شعالوة على الخصائص الم: 12المادة 

السيما باستعمال الطباعة ، مقروءة وواضحة أعاله 11 البيانات اإللزامية المشار إليها في المادة موضوع

 اين المناسبة.ووسائل التب

يه أو رموز عندما ال يخل واألرقام ويمكن أن تحتوي على إشارات التنب لماتكالبواسطة يعبر عنها و

 بالفهم الجيد للمعلومات المعبر عنها.هذه اإلشارات أو الرموز  استعمال

 :بأحرفبهذا المرسوم،  III وفق ما تم تحديده في الملحق رقم ،بع هذه البيانات اإللزاميةيجب أن تط

ما  ،واحد يفوق ملمتر، يعادل أو ( عندما يتعلق األمر باللغة العربيةعلو الحرف )ميم فيها يكون -

 80األواني التي يكون فيها الجانب األكبر يقل عن  أو عدا بالنسبة للحاالت التي يكون فيها التلفيف

 ملمتر؛ 0,7يقل عن دون أن واحد ملمتر  1ن عقل ( حيث يمكن السماح بعلو ي2سنتيمتر مربع )سم

، ما ملمتر 1,2يعادل أو يفوق  أجنبية،( عندما يتعلق األمر بلغة xعلو الحرف )إكس  فيها ويكون -

 80األواني التي يكون فيها الجانب األكبر يقل عن  أو عدا بالنسبة للحاالت التي يكون فيها التلفيف

 ملمتر؛ 0,9دون أن يقل عن  ملمتر ,21( حيث يمكن السماح بعلو أقل من 2سنتيمتر مربع )سم

 

بتاريخ  6366( ج ر رقم 2015ماي  19) 1436من رجب  30تاريخ ب 2.15.218وتتميمها بالمرسوم رقم  )تم تغييرها 13المادة 

، باستخدام أعاله 11يجب أن توضع البيانات اإللزامية المشار إليها في المادة  :( 5584، ص 04/06/2015

 .على الفور رؤيتهاحيث تسهل  في مكان بارزوال طريقة تجعلها غير قابلة للز

أخرى عن بعضها البعض بعناصر حجبها أو فصلها أو تفرقتها  وأهذه البيانات يتم إخفاء أال يجب 

 متداخلة.

يجب أن توضع البيانات اإللزامية المشار بعده،  14المادة من البند )ب(  IIIمقتضيات الفقرة  مع مراعاة

 أعاله في نفس مجال الرؤية. 11( من المادة 10( و4( و1إليها في البنود 
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 أعاله: 11مقتضيات المادة استثناء من  :14المادة 

I- المكونات في عنونة المنتجات اآلتيةقائمة ال تتم المطالبة ب: 

التي تعرضت ألية مجزأة أو المقشرة أو الغير  ، بما فيها البطاطسالفواكه والخضر الطرية (أ

 ؛لةمعالجة أخرى مماث

 ؛على هذه الخاصيةتوفرها التي تبين تسميتها  ب( المياه الغازية

 له؛من مادة أساسية واحدة على أال تتم إضافة أي مكون آخر  ،حصريا ،تخمير عندما يتأتىخل الج( 

منتجات لاغير ، على أال تتم إضافة أي مكون آخر ن والزبدة والحليب والقشدة المخمرةجباد( األ

مات الغذائية وزراعة الكائنات الدقيقة الضرورية للصنع أو، في حالة الجبن الحليبية واألنزي

 الملح الضروري لصنعه؛ غير الجبن الطري أو الذائب، 

اسم المذكور واحد، شريطة أن تطابق تسمية المنتوج مكون التي ال تحتوي إال على نتجات ه( الم

 .التباسدون مكون ، أو تمكن من تحديد طبيعة المكونال

II-  باستثناء ، منتوج ما ضروريا في قائمة مكوناتة المشار إليها بعده مكونالصر اعنالبيان ال يعتبر 

 :أعاله 11( من المادة 3 البند فيتلك المشار إليها 

أن تتم إضافتها الحقا التصنيع، على  عملية، خالل مؤقتا التي تمت إزالتهاعناصر المكونة أ( ال

 األصلي؛تتجاوز المحتوى بكميات ال 

 ب( المضافات واألنزيمات الغذائية:

تواجدها في مكون أو أكثر من مكونات عن فقط الغذائي ناتج نتوج في الموجودها التي يكون -

 أو المنتوج المذكور، شريطة أال تعد لها أية وظيفة تكنولوجية في المنتوج النهائي

 ؛ةتكنولوجيات كمساعدالتي تستعمل  -

الغذائية والمضافات مواد بالنسبة لل مقادير ضرورية كالمذيبات أو الدعائمبالمستعملة ج( المواد 

 ؛ما تسبب حساسية المواد هذه الغذائية والمنكهات إال إذا كانت

 اتطريقة ولنفس غاية المساعدغير أنها تستعمل بنفس  ،غذائيةمضافات ليست التي مواد د( ال

ال إذا كانت هذه إج النهائي ولو في شكل معدل، والتي تتواجد بصفة دائمة في المنتوة التكنولوجي

 ؛المواد تسبب حساسية ما

بإعادة تشكيل الحالة االصلية فقط يع، بهدف السماح صنتة العمليالماء عندما يستعمل، خالل  ه(

تغطية ولم يتم جاف أو عندما يستعمل كسائل للالمركز أو لمكون ما تم استعماله في شكله ال

 .يادتيعبشكل إ استهالكه 

III- اآلتية الحاالتفي  مطلوبة بعض البيانات اإللزاميةعتبر ال ت: 

والتي، لهذا يصعب محوه إلعادة استعمالها والتي طبعت بشكل ية الموجهة زجاجارورات الالقأ( 

 ال يمكن أن تحتوي إال على البيانات المحددة في اأو طوق ابطاقة أو خاتمحمل السبب، ال ت

 السالفة الذكر؛ 11( من المادة 11( و5( و 4( و3( و1 البنود

تعد و ةمربع اتنتميترس 10ن عقل واجهتها الكبرى ذات مساحة تكون تلفيف واألواني التي تال( ب

هي الوحيدة التي  السالفة الذكر 11( من المادة 5( و4( و3( و1 البنود البيانات المحددة في

من ( 2البند  بيانات المشار إليها فيلا قدمتيجب أن ولفيف أو البطاقة. تيجب وضعها على ال

 ه؛من توضع رهن إشارة المستهلك بناء على طلبأن أخرى أو يلة وسكل ب 11المادة  نفس

إلزامية بالنسبة  11من نفس المادة  (11( و2البندين  البيانات المشار إليها فيال تعتبر ج( 

 .ي الحجمفمن الكحول  في المائة 1,2 ر منثأك علىحتوي للمشروبات التي ت
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IV- لحاالت في امطلوبة  أعاله  11( من المادة12 البند اإلشارة إلى الحصة المشار إليها في ال تعتبر

 التالية:

 :،في بداية االستغالل ،التينتجات الم -1

 لفيف؛تأو ال والتوضيبأ( تباع أو تسلم لمحطات التخزين 

 ب( توجه نحو منظمات المنتجين؛

 .التهييء أو التحويل عمليةا الفوري في ج ( تجمع من أجل استعماله

 مباشر للمستهلك النهائي، التي:البيع الوضة في أماكن رمعال نتجاتمال -2

 ؛ستهلكالمتلفيفها الحقا بطلب من إن تم ويتم تلفيفها،  ملأ( 

 .يتم تلفيفها بغرض البيع الفوريب( 

 ؛ةالمجموع لفيفت على إلى الحصة يجب اإلشارة ،أنه غير .مقادير الفردية للمثلجات الغذائيةلا-3

بها في ترف .مطابق للمواصفات القياسية المعشريط التشفير علىالمنتجات الملففة المحتوية  -4

 .هذا المجال

 

أعاله هي التسمية المحددة  11( من المادة 1المشار إليها في البند ما منتوج تعتبر تسمية  :15المادة 

 المدونة تلك المحددة فيها العمل أو، في حالة عدم وجودها، بموجب النصوص التنظيمية الجاري ب

 .ةالغذائي

تتمثل هذه التسمية في أن يجب  ، محددة في المدونة الغذائية تسميةفي حال غياب نصوص تنظيمية أو 

ية حتى يمكن الوصف دقيقا بما فيه الكفا هذا يجب أن يكونواستعماله. و، عند الضرورة،  لمنتوجاوصف 

 .معهايختلط باقي المنتجات التي قد الحقيقية ويميزه عن المنتوج  طبيعةمن معرفة المشتري 

المنتوج المذكور أو تشريع خاص بفي إطار في إطار الملكية الفكرية أو محمية منتوج ال يمكن لتسمية 

 .الهالمعدة طبقا لمقتضيات الفقرتين أع نتوجأن تحل محل تسمية الممتخيلة تجارية أو لتسمية لعالمة 

 

أو إلى  هاحالته الفزيائية التي يوجد عليتكون تسمية المنتوج متبوعة باإلشارة إلى  يجب أن : 16المادة 

أو "معقم"،  أو مبستر"،أو " "مجفف"، أو " مسحوق" ،من قبيل المعالجة الخاصة التي خضع لها، 

أو" مذاب بعد  ،مد"أو" مج ،أو "مطبوخ" ،أو "جاف" ،أو "مملح" ،"مشكل" أو "مركز" أو "مدخن"

  التباسا لدى المشتري.أن يخلق اإلشارة كلما كان من شأن إغفال هذه التجميد " 

كانت مجمدة قبل بالنسبة للمنتوجات التي " مذاب بعد التجميد" غير أنه، ال تتم المطالبة باإلشارة إلى بيان 

 ية ضرورية في عملية اإلنتاج. عندما يشكل التجميد مرحلة تقن د،يجممذابة بعد الت تم بيعهاوالبيع 

" مشع" أو" معالج باإلشعاعات عبارة يونية ألالمعالجة باإلشعاعات انتجات يجب أن تتضمن عنونة الم

 في النصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال. األيونية" وكل البيانات األخرى المنصوص عليها

البيانات التي ب، ونتجاتالخاصة المتعلقة بتسمية المية تحدد بقرار للوزير المكلف بالفالحة المقتضيات التقن

 المنتجات المذكورة.عنونة  فيات إعدادها وبيانها كيفيترفق بها وكذا يجب أن 

 

بتاريخ  6366( ج ر رقم 2015ماي  19) 1436من رجب  30بتاريخ  2.15.218)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  17المادة 

بعنوان أعاله  11( من المادة 2البند  المشار إليها فيمكونات قائمة الرفق يجب أن ت :( 5584، ص 04/06/2015

 ".مكونعبارة "ببيان يتضمن  سبوقةأو م

مكونات المنتوج مرتبة تنازليا حسب أهمية وزن كل مكون اإلشارة إلى كل هذه القائمة يجب أن تتضمن و

 .تصنيع المنتوج المذكور خالل

أعاله ووفق الكيفيات  15ات باستعمال تسميتها طبقا للقواعد المحددة في المادة يجب اإلشارة إلى المكون

 .لوزير المكلف بالفالحةبقرار لالتقنية المحددة 
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في قائمة المكونات مع مصنوعة  مواد نانومتريةلتي على شكل إلى كل المكونات ابوضوح اإلشارة يجب 

 .عقوفتينبين م "نانو"بيان اسمها متبوعا بكلمة 

 

، بالنسبة لكل مضاف من المضافات الغذائية المنتمية إلى قائمة اإلشارة   تعتبر ضرورية   :18المادة 

طبقا للنصوص  ادهعدإ يتمباسمه الخاص أو رقم تعريفه  اسم الفئة التي ينتمي إليها متبوعاإلى  المكونات،

 .في هذا المجال التنظيمية الجاري بها العمل

 

أو المساعدات التكنولوجية المنصوص عليها مكونات العنونة اسم الفي وضوح يجب أن يبين ب :19المادة 

بواسطة  والسيما ،المكونات طباعة تميزه بوضوح عن بقية قائمةبواسطة أعاله  11( من المادة 3البند  في

 .المستعمل شكل الحرف أو أسلوبه أو لون الخلفية

 إلى البيانات المشار إليها في، فإن اإلشارة أعاله   14دة طبقا للمامكونات من قائمة ال ىمعفنتوج إذا كان الم

ادة أو المنتوج المبين في متحتوي" متبوعة باسم الالسالفة الذكر تتضمن كلمة " 11( من المادة 3البند 

 بهذا المرسوم.  Iالملحق رقم 

 تمادة واحدة ورد ما من منتوج واحد أو بالنسبة لمنتوجمساعدات تكنولوجية تتأتى عدة مكونات أو عندما 

بالنسبة لكل  ةرأو المادة المذكو المذكور، يجب أن تشير العنونة إلى المنتوج المذكور Iفي الملحق رقم 

 .معينمكون أو مساعد تكنولوجي 

 

عندما  ما كمية مكون أو فئة من المكونات المستعملة في تصنيع أو تهيئ منتوجبيان جب ي : 20المادة 

 :ة المكوناتيكون هذا المكون أو فئ

 ؛أو يقوم المستهلك بإشراكها في هذه التسميةنتوج في تسمية المتضمنة أ( م

  ؛رموز مكتوبةصور أو  وأالعنونة بأسماء في ب( بارزة 

بسبب تسميته معها ختلط يوتمييزه عن المنتجات التي يمكن أن ما منتوج از خاصية ج( أساسية إلبر

 .مظهرهأو 

، حصريا، المكون أو فئة المكونات كمية إلزامية عندما يستعملال ه ذه إلىال تعتبر اإلشارة غير أنه، 

 بنسبة ضعيفة.كمنكه 

 

أعاله  11( من المادة 4البند  في االمشار إليهنتوج بيان الكمية الصافية للم اإلشارة إلىيجب :  21المادة 

أو الميللتر أو الكيلوغرام أو تر يباستعمال اللتر أو السنتل حسب النظام المتري )وحدات النظام الدولي(

 على النحو التالي : ،حسب الحالة، الغرام

 وحدات الحجم، بالنسبة للمنتجات السائلة؛ (أ

 وحدات الكتلة، بالنسبة للمنتجات الصلبة؛ (ب

 . اللزجةوحدات الوزن أو الحجم، بالنسبة للمنتجات المعجنة أو  ج(

 

نه، يجب أن ألبعض المنتجات  الخاصة كالبيض . غير  بعدد القطع بالنسبة الكمية  هذه علىر يتعبال يمكن

المعبر عنها بعدد القطع ببيان الكمية المعبر عنها بالوزن أو بالحجم يعبر الصافية  اإلشارة إلى.الكميةترفق 

 لك.ذ أمكن المادة كلماه ذعنه طبقا له

التي تم تلفيفها والتي تقل كميتها  إلزامية بالنسبة للمنتجات منتوج مال الكمية الصافيةال تعتبر اإلشارة إلى 

 .الصافية عن خمسة غرامات أو خمسة مللترات، باستثناء التوابل واألعشاب المنكهة
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في سائل تغطية، يجب اإلشارة إلى الوزن الصافي المقطر لهذا  منتوج عرضعندما يتم  :22المادة 

 .تهعنون بطاقة المنتوج في

 هتحضيرلمنتوج مقارنة مع عناصر الثانوية في ا أو مختلطة،تغطية السوائل، وحدها اليراد بسائل 

الماء أو المحاليل المائية للملح أو الماء المملح أو المحاليل المائية لألحماض  :مثلالمكونة له األساسية 

 عصير اذكالمحاليل المائية لمواد أخرى أو المواد المحلية والغذائية أو الخل أو المحاليل المائية للسكر أو 

 .لفواكه أو الخضر المصبرةبالنسبة لالفواكه أو الخضر 

 

الحاالت  اوكذ أعاله 22و 21و 20حدد بقرار للوزير المكلف بالفالحة كيفيات تطبيق المواد ت :23 المادة

 المواد منتوج ما بيان أو عدة بيانات من البيانات المقررة في عنونةالمحتملة التي يمكن فيها أال يظهر في 

 .الخاصة بالمنتوج المعنيفئة الاالعتبار أخذا بعين ، المذكورة

 

يجب  :(3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  24المادة 

ا في البند المشار إليهماإلشارة، في العنونة، إلى تاريخ مدة الصالحية الدنيا والتاريخ األقصى لالستهالك 

 : أعاله كما يلي 11( من المادة 5

 

I )- بالنسبة لتاريخ مدة الصالحية الدنيا: 

 يجب أن يكون مسبوقا بالعبارتين اآلتيتين: (أ

 عندما يتضمن التاريخ  اليوَم، أو؛يستحسن استهالكه قبل.........." " -

 في الحاالت األخرى؛يستحسن استهالكه قبل نهاية.........." " -

 ن: اون العبارتان المنصوص عليهما في البند أ( أعاله متبوعتيجب أن تك (ب

 إما بالتاريخ نفسه ؛ -

 إما بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ.  -

يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر وفق هذا الترتيب، و، عند االقتضاء، إلى السنة. غير أنه، بالنسبة 

 للمنتجات الغذائية:

 ؛اليوم والشهر( أشهر، يمكن االكتفاء باإلشارة إلى 3صالحيتها عن ثالثة )ي تقل مدة الت -

، يمكن ( شهرا18)( أشهر دون أن تتجاوز ثمانية عشرة 3التي تفوق مدة صالحيتها ثالثة ) -

 االكتفاء باإلشارة إلى الشهر والسنة؛

 اإلشارة إلى السنة.يمكن االكتفاء ب ا،( شهر18التي تفوق مدة صالحيتها ثمانية عشرة ) -

 

اإلشارة إلى شروط الحفظ التي تمكن من ضمان ب، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، المبينة أعاله تتمم البيانات

 المبينة في العنونة. الصالحية مدة

اإلشارة إلى تاريخ مدة الصالحية الدنيا  تعتبر بهذا المرسوم، Vالمبينة في الملحق رقم  بالنسبة للمنتجات

 .يةغير ضرور

 ها المصالح المختصة للمكتبتاإلثباتات الالزمة لتحديد تاريخ مدة الصالحية الدنيا كلما طلبب اإلدالءيجب 

 .الغذائية لسالمة الصحية للمنتجاتل الوطني

 

II)- :بالنسبة للتاريخ األقصى لالستهالك 

 ."؛......يستهلك إلى غاية يجب أن يكون مسبوقا بعبارة " (أ
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 المنصوص عليها في البند أ( أعاله متبوعة: يجب أن تكون العبارة (ب

 إما بالتاريخ نفسه ؛ -

 .إما بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ -

 يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر، وفق هذا الترتيب، وعند االقتضاء، إلى السنة؛

 .ردة ملففة من المنتوجعلى كل حصة منف »التاريخ األقصى لالستهالك «يجب اإلشارة إلى (ج

يجب، بالنسبة للحم المجمد وتهييئات اللحم المجمد وكذا منتجات الصيد المجمدة وغير المحولة المنصوص 

المرسوم، اإلشارة، على النحو اآلتي، إلى تاريخ التجميد أو  بهذا II( من الملحق رقم 6عليها في النقطة 

 تاريخ أول تجميد:

 ؛ ..."بتاريخ  منتوج مجمدمسبوقا بعبارة  " (أ

 تكون العبارة المنصوص عليها في البند أ( أعاله متبوعة: (ب

 إما بالتاريخ نفسه؛ -

 .بإشارة إلى المكان المخصص، في العنونة، لبيان التاريخ إما -

 يشير التاريخ المبين إلى اليوم والشهر والسنة وفق هذا الترتيب. (ج

 

 وط الحفظ الواجب مراعاتها.شرذكر يجب أن تكون البيانات المذكورة أعاله متبوعة ب

 

المنتجات  الئحةتحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفالحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة 

سريعة التلف، من الناحية الميكروبيولوجية، التي يجب اإلشارة، في شأنها، إلى التاريخ األقصى ال

العناصر المفيدة لتحديد مدة  مشتركذلك، هذا القرار الك ،حددويوكذا درجة حرارة حفظها.  ،لالستهالك

  .لمنتجاتا ذهله الصالحية الميكروبيولوجية

 

 11( من المادة 8 البند المشار إليه فيالمنتوج أو المكان المتأتى منه  بلد المنشأبيان  : يطبق25المادة 

المطبقة في مجال  ة الخاصةالتنظيمي الخاصة دون اإلخالل بالعنونة المطلوبة بموجب النصوص أعاله

 .نتوج مام البيان الجغرافي أو تسمية منشأ

لهذا ه بالنسبة نفسليس هو  مالمنتوج األولي مكون أو المكان المتأتى منه المنشأ بلد العندما ال يكون 

للقواعد إلى بلد المنشأ أو المكان المتأتى منه هذا المكون األولي طبقا  ،في العنونة ،اإلشارة وجبتلمنتوج، ا

 المحددة لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفالحة.

 

 قائمة أعاله 11( من المادة 11 البند لمشار إليها فيا يجب أن تتضمن المعلومات الغذائية :26المادة 

 . المعيننتوج المغذية المكونة للم وكميات كل العناصر

مشترك قواعد والكيفيات المحددة بقرار قا للهذه المعلومات طبيجب أن تتم اإلشارة، في العنونة، إلى 

 . رؤيةمجال الأن تعرض في نفس  . ويجبوالوزير المكلف بالصحة الفالحةب للوزير المكلف

تشكل نت وإن كاهذا المرسوم من البيانات الغذائية في عنونتها ب IVرقم الملحق بينة في المنتجات تعفى الم

 .صحيأو  غذائيادعاء موضوع 

 

 وحدها :(3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44)تم تتميمها بالمرسوم رقم  ةمكررال 26المادة 

بقرار مشترك للوزير المكلف بالفالحة والوزير المكلف  ةحددالم ةالمذكورة في الالئح االدعاءات الصحية

 ها.لاعمشروط استكذا بالصحة يمكن ذكرها على المنتجات الغذائية و
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( من 12حدد بقرار للوزير المكلف بالفالحة كيفيات اإلشارة إلى الحصة المشار إليها في البند ت :27المادة 

 أعاله. 11المادة 

 

، يجب أن لكترونيةاإلذلك الطريقة موضوع بيع عن بعد، بما في ملففة تشكل المنتجات العندما  :28المادة 

باستثناء تلك المنصوص عليها  ،العقدتمام قبل إ أعاله 11يها في المادة لمشار إلالمعلومات اإللزامية ا ت بلغ

 اإلدالء بها عند التسليم. والتي يمكنالمذكورة  11 ( من المادة5البند  في

تثبت االستالم  مالئمةبكل وسيلة رسل أن تعن بعد ويمكن دعامة البيع هذه المعلومات على يجب أن تظهر 

، دون تكاليف إضافية في هذه الحالة، يتم هذا اإلرسالي. نقطاع الغذائي المعفي التغل بدقة المس هاوضحي

 المستهلك. حساب على

 البيانات اإللزامية األخرى وقت التسليم.كل م يتقد جبي ،حوالفي كل األ

 

: (3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44)تم تغييرها وتتميمها بالمرسوم رقم  ةمكررال 28لمادة ا

 11( من المادة 14 البند فيا المنصوص عليه رقم الترخيص أو االعتمادإلى  اإلشارة جب أن تطابقي

والموضوع رهن  الغذائية لسالمة الصحية للمنتجاتل من طرف المكتب الوطنيحدد النموذج الم أعاله

 اإلشارة على موقعه االلكتروني.

 

المعلومات المتعلقة بالمنتجات غير البيانات اإللزامية المشار إليها في  تستجيب كليجب أن  :29المادة 

أعاله والمدلى بها بصفة إرادية من قبل مستغلي مؤسسة أو مقاولة في القطاع الغذائي للقواعد  11المادة 

 الثاني من هذا المرسوم.الباب العامة المشار إليها في 

 

 مختلفةأحكام :  الثالثالفرع 

 

 عنونةمطابقة  منحلوزير المكلف بالفالحة، ل بقراروفق األشكال والكيفيات المحددة ، يمكن : 30لمادة ا

بعض ال يمكنها االمتثال ل ،التي، اعتبارا ألسباب تقنية أو تجارية المستوردة أو الموجهة للتصدير المنتجات

 .بطلب منهم المذكورةمصدري المنتجات للمستوردي و مقتضيات هذا المرسوم

التي يمكن أن  ات عنونة المنتجات المشار إليها أعالهمطابقعدم  ،بالفالحة قرار للوزير المكلفب ،تحدد

 .الواجب التقيد بهاوالكيفيات القواعد مطابقة وكذا تكون موضوع 

 

 IIو Iحق في المالالمكونات المبينة أو نتجات و/المقوائم يمكن تغيير أو إتمام أنواع أو فئات و: 31المادة 

، بعد استطالع رأي، حسب الحالة، الوزير المكلف بالفالحة المكلفهذا المرسوم، بقرار للوزير ب IVو

المنتجات أو المكونات ه ذهحول ارف قصد األخذ بعين االعتبار التقدم العلمي والتقني والمع ،بالصحة

 ارتباطا بحماية صحة المستهلكين أو االستعمال اآلمن للمنتجات المذكورة.

 

 

 أحكام انتقالية وختامية:  لرابعالباب ا

 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واحدة من( 1سنة )بعد يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ  :32المادة 
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دخول قبل تاريخ في السوق  هاعرضالتي تمت عنونتها وغير أنه، يمكن االستمرار في تسويق المنتجات 

بق عنونتها القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى غاية والتي ال تطا المشار إليه أعاله حيز التنفيذ

 زون.خنفاذ الم

 

 والسيما:لهذا المرسوم المقتضيات المخالفة  تنسخ كل: 33المادة 

 ( بتنظيم شروط2002يونيو 4) 1423من ربيع األول  22في  صادرال 2.01.1016مرسوم رقم ال -

 ؛همه وتتميكما تم تعديل ،واد الغذائية وتقديمهامعنونة ال

ت رقدامال في جعل ضابط جديد لوقاية (1930يونيو  24) 1349محرم  26 الصادر فيقرار ال -

  ؛همكما تم تعديله وتتمي ،الغذائية

لشروط في البيع وتعيين ا صدقالبضمان  (1915يناير 2) 1333صفر  15 الصادر في قرارال -

 .همكما تم تعديله وتتمي ،الالزمة لعرض المحصوالت على الناس

النصوص المشار إليها أعاله بمثابة مقتضيات على  ،في النصوص الجاري بها العمل ،تعتبر اإلحاالت

 في هذا المرسوم.لها ى المقتضيات المطابقة علإحاالت 

 

شر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفالحة والصيد البحري نيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ي :34المادة 

 يخصه.   فيما اكل واحد منهم ،القتصاد والماليةووزير ا وزير الصحةو

 

 

 (2013أبريل  22) 1434من جمادى األخرة  11 في ،بالرباط وحرر

  عبد اإلله ابن كيران رئيـس الحكــومــة،

 وقعه بالعطف : 

  ، عزيز أخنوشزير الفالحة والصيد البحريو

 ، الحسين الوردي وزير الصحة

 ركةوزير االقتصاد والمالية، نزار ب
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 Iرقم  الملحق
 (أعاله 11من المادة  3مالءمة )البند قد تسبب حساسية أو عدم تكنولوجية مكونات أو مساعدات 

 

 (.Secale cereale L) الجاودارو (Triticum)لقمح ا :حبوب تحتوي على غلوتين .1

 ،(Triticum spelta)والعلس  (Avena sativa)والخرطال  (Hordeum vulgare)والشعير

ن المنتجات التي يكوأو سالالتها الهجينة، و ( Triticum turgidum ssp. turanicum)والكاموت

 ن هذه الحبوب باستثناء:أصلها م

 (؛1أ( شراب الغلوكوز من القمح، بما فيه الدكستروز 

 ؛iب( مالتو ديكسترين من القمح

 ج( شراب الغلوكوز من الشعير؛

 .يزراعمن أصل لكحولي، بما فيه الكحول األتيلية د( حبوب تستعمل لصنع نتاج التقطير ا

 . قشريات ومنتجات مشتقة من القشريات.2

 .اتهومشتق. البيض 3

 . السمك ومنتجات مشتقة من السمك، باستثناء:4

 ؛ويدينكروتالفيتامينات أو ال لتهيئيعم ا( جيالتين السمك المستعمل كدأ

 ر للتصفية في الجعة والخمر.ب( جيالتين السمك أو غراء السمك المستعمل كعنص

 .السوداني . الفول السوداني ومنتجات مشتقة من الفول5

 ومنتجات مشتقة من الصويا، باستثناء: (Glycine max(L)Messill). الصويا 6

 ؛ iiأ( زيت ودهون الصويا تامة الصفاء

لطبيعي األفا د  طبيعي، استات توكوفيرول ألفا د توكوفيرول ،(E306)ب( توكوفيرول مختلط  طبيعي 

  من الصويا ؛ ألفا د الطبيعي المشتقة وسكسنات توكوفيرول

 ج( الفيتوستيرول وإستر الفيتوستيرول المشتقات من زيت الصويا النباتي؛ 

 اتي. د( إستير اإلستانول النباني المنتج انطالقا من اإلستيرول المشتق من زيت الصويا النب

 باستثناء: اللكتوزبما فيها  لحليبومنتجات مشتقة من ا. الحليب 7

  ؛اعيمن أصل زرستعمل لصنع نتاج التقطير الكحولي، بما فيه الكحول األتيلية الكتسروم المأ( 

 ب( الكتيتول.

 Juglans)الجوز ،  (Corylus avellana) بندقال،  (.Amygdalus communis L): اللوز. فواكه قشرية8

regia)جوزة البالذر ،(Anacardium occidentale) ، جوزة البيكانCarya illinoinensis 

(Wangenh.) K. Koch] ،  جوزة البرازيل(Bertholletia excelsa) ( فستق ،(Pistacia vera  ، جوزة

هذه الفواكه، باستثناء الفواكه  منالمشتقة  منتجاتالو،   (Macadamia ternifolia)الماكاداميا أو الكويسالند

 ؛من أصل زراعيلصنع نتاج التقطير الكحولي، بما فيه الكحول األتيلية  ستعملةالقشرية الصلبة الم

 ؛الكرفسومنتجات مشتقة من . كرفس 9

 ؛الخردلومنتجات مشتقة من . الخردل 10

 ؛حبوب الجلجالن ومنتجات مشتقة من. حبوب الجلجالن 11

سبة للمنتجات الكامل بالن 2SO ملغ/ليتر من 10 ملغ/ كلغ أو 10. األندريد سلفيتي وسلفيت بتركيز أكثر من 12

 ؛المقترحة لكي تستهلك أو أعيد تشكيلها طبقا لتعليمات الصانع

 ؛الترمسومنتجات مشتقة من . ترمس 13

 .الرخويات البحريةومنتجات مشتقة من . رخويات 14

 

 

 

                                                 
 منه. ةاألساسي المشتق نتوجالذي تعرضت له غير قابل للرفع من مستوى الحساسية المقدر بالنسبة للم ما دام أن التحويل المشتقة،نتجات الم 1
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 IIالملحق رقم 

من  13)البند  مية التكميليةأو مجموعة من البيانات اإللزا ا  بيانعنونتها أن تتضمن جب تي يالمنتجات ال

 (أعاله  11المادة 
 (3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  2.18.44بالمرسوم رقم  وتتميمه )تم تغييره

 

  المنتجات فئة أو نوع البيانات

 الملففة في بعض الغازات المنتجات.  1

يتها بواسطة غاز امتدت مدة صالح منتجات 1.1 "" وظبت في جو محمي

 التلفيف

 تحتوي على محليات منتجات. 2

 غذائية تحتوي على محلي أو محليات منتجات 1.2 بيان "مع محليات". المنتوجيضاف إلى تسمية 

تحتوي على السكر المضاف وعلى  منتجات 2.2 بيان "مع السكر والمحليات". المنتوجيضاف إلى تسمية 

 .معا محلي أو محليات

  لى مصدر فينيالالنين ""تحتوي ع

يشار إلى  .مصدر فينيالالنين(") " تحتوي على األسبرطام

 األسبرطامإلى تتم اإلشارة بطاقة العنونة إذا لم  هذا البيان في

في قائمة المكونات إال  األسزولفام -األسبرطام أو أو ملح 

 .  Eبحرف برقم مسبوق 

 البيان في يشار إلى هذا ." تحتوي على مصدر فينيالالنين" 

أو ملح  األسبرطامإلى  اإلشارةبطاقة العنونة إذا تمت 

باسمه في قائمة المكونات  األسزولفام -األسبرطام أو 

  الخاص.

األسبرطام ملح تحتوي على األسبرطا/ منتجات 3.2

 األسزولفام -أو 

 

 

 

 

 

 

 

في  10ل بنسبة تفوق أدمج فيها البوليو منتجات 4.2 ."استهالك مفرط يمكن أن يسبب في اإلسهال"

 المائة

 ياألمونيوم ه. منتجات تحتوي على حامض غليسيريزينيك أو ملح 3

يضاف بيان "تحتوي على عرق السوس" بعد قائمة 

المكونات إال إذا تمت اإلشارة إلى عبارة "عرق السوس" في 

قائمة المكونات أو في تسمية المنتوج. في غياب قائمة 

 سمية المنتوج على هذا البيان.المكونات، يجب أن تحتوي ت

حامض حلويات أو مشروبات تحتوي على  1.3

و ملحه األمونيومي بعد إضافة نفس أغليسيريزينيك 

المادة أو المواد أو عرق سوس ''غليسيريزا كالبرا'' 

 ملغ/ليتر. 10ملغ/كلغ أو 100 يعادل أو يفوقبتركيز

يجب  -يضاف بيان "تحتوي على عرق السوسيجب أن 

األشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط اجتناب كل على 

استهالك مفرط" بعد قائمة المكونات. في غياب قائمة 

 المكونات، يجب أن تحتوي تسمية المنتوج على هذا البيان.

حامض غليسيريزينيك أو حلويات تحتوي على  2.3

ملحه األمونيومي بعد إضافة نفس المادة أو المواد 

يعادل أو ز كالبرا'' بتركيزأو عرق سوس "غليسيري

 غرام/ كلغ.  4 يفوق
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يجب  -يضاف بيان "تحتوي على عرق السوسيجب أن 

على األشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط اجتناب كل 

استهالك مفرط" بعد قائمة المكونات. في غياب قائمة 

 .المكونات، يجب أن تحتوي تسمية المنتوج على هذا البيان

حامض غليسيريزينيك حتوي على مشروبات ت 3.3

أو ملحه األمونيومي بعد إضافة نفس المادة أو 

 المواد أو عرق سوس "غليسيريز كالبرا'' بتركيز

يعادل أو  ملغ/ليتر أو بتركيز 50 يعادل أو يفوق

ملغ/ليتر بالنسبة للمشروبات المحتوية  300 يفوق

 .1في المائة من الحجم الكحول 1,2على أكثر من 

 بات تحتوي على نسبة عالية من الكافيين. مشرو4

 ال عالية من الكافيين بيان "يحتوي على نسبةيجب أن يظهر 

ينصح به لألطفال والنساء الحوامل أو المرضعات " في 

 تسمية المشروب، متبوعا بين قوسين بنسبةرؤية مجال نفس 

شروط مللتر، طبقا لل 100الكافيين معبر عنها بالملغرام لكل 

 من هذا المرسوم. 13و 7تين عليها في الماد المنصوص

أو  المشروبات، باستثناء تلك المشتقة من القهوة 1.4

الشاي أو من مستخلصات القهوة أو الشاي التي 

 :يحتوي اسمها على عبارة "قهوة" أو "شاي"

والمحتوية على  لتهاعلى حاالموجهة لالستهالك  -

 150تفوق  الكافيين، مهما كان المصدر، بنسبة

 ملغ/ليتر، أو

لمعروضة للبيع بشكل مركز او جاف والتي، بعد ا -

إعادة تشكيلها، تحتوي على الكافيين، مهما كان 

 ملغ/ ليتر. 150تفوق  المصدر، بنسبة

بيان "يحتوي على الكافيين، ال ينصح به يجب أن يظهر 

رؤية تسمية مجال طفال والنساء الحوامل" في نفس لأل

الكافيين معبر عنها  قوسين بنسبة، متبوعا بين المنتوج

 7ن ، طبقا لمقتضيات المادتيغرام/مللتر 100بالملغرام لكل 

 سبة. بالنسبة للتكملة الغذائية، فإن نمن هذا المرسوم 13و

في الكافيين يعبر عنها حسب القدر اليومي المنصوح به 

 العنونة.

منتجات أخرى غير المشروبات المضاف إليها  2.4

 اض فيزيولوجية الكافيين ألغر

 الفيتوسترول وإستر الفيتوسترول و الفيتوستانول أو إستر الفيتوستانول إضافة مع منتجات .5

بيان "تحتوي على استيرول نباتي يجب أن يظهر . 1

لى استانول نباتي مضاف" في مضاف" أو "تحتوي ع

 ؛رؤية تسمية المنتوجمجال نفس 

و إستر يشار إلى نسبة الفيتوسترول أيجب أن . 2

ل الفيتوسترول أو الفيتوستانول أو إستر الفيتوستانو

 بالنسبة المئوية أو بالغرام من االمضاف )يعبر عنه

 100االستيرول النباتي/االستانول النباتي المتحرر ب 

مللتر من المنتوج المعني( في قائمة  100غرام أو 

 المكونات؛

ا اإلشارة إلى أن المنتوج موجه خصيصيجب أن تتم . 3

لألشخاص الراغبين في خفض نسب الكولسترول في 

 الدم؛

 اإلشارة إلى أن المرضى الذين يعانون منيجب أن تتم . 4

 هيبوكولسترولميان مدعوون لعدم استهالك المنتوج إال

 تحت إشراف طبي؛

الفيتوسترول  إضافة مع مكونات ومنتجات أ 1.5

وإستر الفيتوسترول والفيتوستانول أو إستر 

 الفيتوستانول

 

                                                 

 .مصنعينأو المعاد تشكيلها طبقا لتعليمات ال لالستهالكتطبق النسبة على المنتجات كما هي معدة  1 -
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بأن المنتوج قد ال يتالئم، من الناحية  اإلشارةيجب أن تتم . 5

مرضعات واألطفال الغذائية، مع النساء الحوامل وال

 الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات؛

تدرج توصية تشير إلى أن المنتوج يجب أن يجب أن . 6

يستعمل في إطار حمية غذائية متوازنة ومتنوعة، 

تشمل استهالكا منتظما للفواكه والخضر لتثبيت 

 مستويات الكرتانويد؛

 3بيان المشار إليه في الفقرة رؤية ال. في نفس مجال 7

كمية من إلى تجنب استهالك ، يجب اإلشارة هأعال

 3اتي مضافة تفوق اإلستيرول النباتي/اإلستانول النب

 ؛غرام لليوم

تعريف جزء من المنتوج أو من المكون أن يضاف  . يجب8

الغذائي المعني )يستحسن أن يكون بالغرام أو المللتر( 

اإلشارة إلى كمية اإلسترول النباتي/اإلستانول  إلى

 .من المنتوج المعني الذي يحتوي عليه كل جزء النباتي

 غير المحولة ت اللحم المجمد ومنتجات الصيد المجمدة و. لحم مجمد وتهييئا6

د المنتوج إذا تم تجمي ،تجميدأول تاريخ التجميد أو تاريخ 

من هذا  24مادة ت المقتضياطبقا لالمبين مرات متعددة، 

 .المرسوم

لحم مجمد وتهييئات اللحم المجمد ومنتجات  .1.6

 غير المحولة و المجمدةالصيد 
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   IIIالملحق رقم

 أعاله( 12الحرف المرجعي )المادة تحديد علو 
 

DEFINITION DE LA HAUTEUR DU CARACTERE DE REFERENCE 

(Article 12 ci-dessus) 
 

 

 
 

 

 

Légende                                         
 

 

1  Ligne ascendante     

2  Ligne des capitales  

3  Ligne médiane  

4  Ligne de base  

5  Ligne descendante  

6  Hauteur de x  

7  Corps de caractère 

 

 مفتاح الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 خط تصاعدي 1

 خط  التنصيف 2

 خط متوسط 3

 خط أساسي 4

 خط تنازلي 5

 علو الحرف 6

 خاصية الكتابة   7
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 IV  الملحق رقم

 (أعاله 26) المادة  االلتزام بالبيانات الغذائية في عنونتهاضرورة طبق عليها تالتي ال المنتجات 

 

 ؛من المكوناتواحدة ي تشتمل على مكون واحد أو فئة غير المحولة التت . المنتجا1

والتي تشتمل على مكون واحد أو فئة واحدة من ، فقط، لنضج المحولة التي خضعتت المنتجا. 2

  ؛المكونات

. المياه المعدة لالستهالك البشري، بما فيها تلك التي تحتوي فقط على ثاني أوكسيد الكاربون و/أو 3

 ؛ةالمنكهات كمكونات مضاف

  ؛. النباتات المنكهة أو التوابل أو خليطها4

  ؛الملحمستخلصات . الملح و5

 .؛. محليات المائدة6

 ؛التي تخضع للتنظيمات المتعلقة بتجارة البن والهندباء والشايت المنتجا. 7

أو  أو الذائب سريع الذوبان، الشاي بدون كافيينالشاي، الشاي وكذا . النقيع )للنباتات أو للفواكه(، 8

، دون مكونات أخرى بدون كافيينأو ذائب أو مستخلصات الشاي  سريع الذوبانمستخلصات الشاي، شاي 

 ؛مضافة غير المنكهات التي ال تغير من القيمة الغذائية للشاي

  ؛. خل مخمر ومشتقاته، بما فيه تلك التي تضاف إليها المنكهات وحدها كمكونات9

 ؛. المنكهات10

 ؛ئية. المضافات الغذا11

  ؛. المساعدات التكنولوجية12

 ؛. األنزيمات الغذائية13

  ؛. الجيالتين14

 ؛التجميد مواد. 15

 . الخميرة؛16

 ؛. العلكات17

 ؛ 2سم 25أو أوعية تكون مساحة واجهتها األكبر أقل من  تلفيفالموظبة في ت المنتجا. 18

بكميات قليلة للمستهلك  مصنعن طرف البما فيها المصنعة تقليديا، التي تباع مباشرة م ت،المنتجا. 19

 .النهائي أو لمؤسسات البيع بالتقسيط التي تزود مباشرة المستهلك النهائي
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 V الملحق رقم
 (3436، ص 14/06/2018بتاريخ  6682ج ر رقم  29/05/2018بتاريخ  .442.18)تم تتميمه بالمرسوم رقم 

-------- 
 الدنيا غير ضرورية الصالحيةمدة تاريخ تبر اإلشارة، في شأنها، إلى تعالمنتجات التي  الئحة 

 أعاله( 24) المادة 

 
الفواكه والخضر الطرية، بما فيها البطاطس غير المقشرة أو المقطعة أو التي لم تخضع ألي  .1

معالجة أخرى مماثلة. وال يطبق هذا االستثناء على البذور في طور االنبات والمنتجات المماثلة 

 ثل براعم القطنيات ؛م

الخمور والخمور المقطرة والخمور الفوارة والخمور المنكهة والمنتجات المشابهة المحصل عليها  .2

 انطالقا من فواكه غير العنب؛

 % من الكحول أو أكثر؛10المشروبات التي تحتوي على نسبة  .3

( 24بعة وعشرين )منتجات المخابز والحلويات التي تستهلك، عادة، بحكم طبيعتها داخل أجل أر .4

 ساعة بعد صنعها؛

 انواع الخل؛ .5

 ملح الطعام؛ .6

 أنواع السكر الصلب؛ .7

 منتجات مصانع الحلوى التي تتكون بصفة شبه كلية من السكر المنكه أو الملون أو هما معا؛ .8

 أنواع العلك المعد للمضغ والمنتجات المشابهة المعدة للمضغ. .9

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


