
 14) 1435من رجب  14صادر في  1795.14قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 

 قائمة المضافات الغذائية المرخص استعمالها في المنتجات األولية والمنتجات الغذائية ( بتحديد2014ماي 

 وحدودها وكذا البيانات الالزم ذكرها على تلفيف هذه المضافات.

 

 (187، ص 2015يناير  فاتحبتاريخ  مكرر 6322 م رق   )ج ر

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 وزير الصحة،

( لتطبيق بعض مقتضيات 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7الصادر في  2.10.473بناء على المرسوم رقم 

 منه، 53دة ن المام 3بند المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيما ال 28.07القانون رقم 

 

 

 قررا ما يلي :

 

 

، قائمة المضافات الغذائية وحدودها المسموح بها في القرارالمرفق بهذا  *في الملحق تحدد، المادة األولى:

من المرسوم المشار إليه  53( من المادة 3المنتجات األولية والمنتجات الغذائية، والمنصوص عليهما في البند 

 .2.10.473أعاله رقم 

للمضافات الغذائية غير الواردة في القائمة السالفة الذكر والتي تعتبر، حسب الدستور الغذائي، مضافات  بالنسبة

الدستور  وفق الحدود المبينة في غذائية، يرخص بوجودها في المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة محليا

 الغذائي المذكور.

يمكن تسويق  ال : )846، ص 21/20/9201بتاريخ  7546ج ر رقم  - 10/10/9201بتاريخ  40.19رقم  ركقرار المشتتم تغييرها وتتميمها بال( 2 المادة

مكتوبة  إال إذا كان تلفيفها أو أوعيتها تحمل البيانات األتية المضافات الغذائية غير المخصصة للبيع لمستهلك نهائي

 بحروف واضحة ومرئية ومقروؤة وغير قابلة للمحو:

سم كل مضاف، وفق نظام تنازلي حسب أهمية إ :المضافات الغذائية منفردة أو ممزوجة فيما بينهاأ( عندما تباع 

 ؛ وزنه مقارنة مع الوزن اإلجمالي للمضافات

ب( عندما يتم دمجها مع مضافات من عناصر أو مواد أو مكونات غذائية أخرى مخصصة لتسهيل التخزين، أو 

مضافات طبقا الإسم : حد أو مجموعة من المضافات الغذائيةوا بان مضافالبيع، أو التخفيف بزيادة الماء أو ذو

تنازلي حسب أهمية وزنه مقارنة مع الوزن اإلجمالي كل مكون، وفق نظام اإلشارة إلى وكذا  ،أعاله)أ( بند لل

 ؛للمضافات

 إشارة ند اإلقتضاء،، ع"، أواستعمال محدود :الغذائية للمواد"، أو "الغذائية الموادلالستعمال في " إشارة (ج

 له هذا المضاف الغذائي؛خصص الستعمال الغذائي المباةخاص

 ؛بالحفظ أو االستعمالالشروط الخاصة عند االقتضاء،( د

للمضاف ينتج عنه استعمال غير مناسب إذا كان من شأن إغفال ذكر هذه الطريقة أن طريقة االستعمال،  (ه

 الغذائي؛



 و( الكمية الصافية أو الحجم الصافي؛

 ؛هومصدرالمضاف الغذائي حصة  عالمة تمكن من تحديد (ز

 اإلسم أو اإلسم التجاري وعنوان : (ح

 الصانع بالنسبة للمضافات المصنوعة محليا؛ -

 بة محليا؛ضب بالنسبة للمضافات الموضالمو -

 المستورد بالنسبة للمضافات المستوردة؛ -

 معلومة مناسبة للتركيبة تسهلللحدود كمية أو  يغذائ جول مكون يخضع عند دمجه في منتالنسبة المئوية لكط( 

 لمقتضيات المنصوص عليها في هذا القرار.لج ومنتهذا ال مطابقة

في الوثائق ، فقط، أعاله (طالبنود من ه( إلى ( وجب( و اإلشارة للبيانات الواردة في البنود، يمكن غير أنه

مرئي من مكان " في الغذائية وليس للبيع بالتقسيط الموادلصناعة مخصص "بة عبارة ، شريطة كتاالتجارية

 .المعنيوعاء المنتوج تلفيف أو 

تسويق اليمكن  : )846، ص 21/20/9201بتاريخ  7546ج ر رقم  - 10/10/9201بتاريخ  40.19رقم  قرار المشتركتم تغييرها وتتميمها بال( 3المادة 

مكتوبة تية نهائي إال إذا كان تلفيفها أو أوعيتها تحمل البيانات األلمستهلك للبيع خصصة المضافات الغذائية الم

 : بحروف واضحة ومرئية ومقروؤة وغير قابلة للمحو باللغة العربية و، إن اقتضى الحال بلغات أخرى،

 تسمية البيع ؛ (أ

 عاله؛أ 2المنصوص عليها في المادة  البيانات (ب

 الصالحية.ة نهايتاريخ اإلنتاج وتاريخ  (ج

 

الغذائية المخصصة  تو المكوناأالمواد  العناصر أو نه، في حالة الملونات الغذائية، يجب أن ال تفوق نسبةأغير 

  في المائة.  40 ، 2المادة لزيادة الماء أو للذوبان المنصوص عليها في البند ب( من

 : ينسخ : 4لمادة ا

أبريل  20) 1399من شوال  27 الصادر في 746.70قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم  -

خاصة بإعداد األلبان المختمرة الفواكه الحفظ مصبرات استعمال سوربات البوتاسيوم لبشأن ( 1971

 بالفواكه؛ 

المتعلق باستعمال البسولفيت والسولفيت  1949فبراير  15قرار مدير الفالحة والتجارة والغابات بتاريخ  -

 ألولية للفواكه والخضر الموجهة للتصبير عن طريق التجميد أو التجفيف. األلكليني في المعالجة ا

 الجريدة الرسمية.ب المشترك ينشر هذا القرار : 5المادة 

 (2014ماي  14) 1435من رجب  14ي فوحرر بالرباط 

  ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري
 لورديالحسين ا وزير الصحة،

 

 جمة الفرنسية )*( يراجع الملحق في التر


