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 8ادر في ص 1339.21قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 

 .( بتحديد تسميات وخصائص زيتون المائدة2021ماي  20) 1442شوال 

 

 (7901ص  ،12/10/2021بتاريخ   7032 رقم    )ج ر 

 

 ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

علق ( المت2020نوفمبر  26) 1442ربيع اآلخر  10الصادر في  2.20.422مرسوم رقم البناء على 

 ه؛من 3ادة ا المبالجودة والسالمة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، والسيم

د ( بتحدي2013أبريل  22) 1434من جمادى اآلخرة  11الصادر في  2.12.389وعلى المرسوم رقم 

 شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، كما تم تغييره وتتميمه،

 

 

 يلي:قرر ما 

 

 

رقم  الهالمشار إليه أع من المرسوم 3يهدف هذا القرار، طبقا لمقتضيات المادة  :لمادة األولىا

 أدناه. 2، إلى تحديد تسميات وخصائص زيتون المائدة المعرف في المادة 2.20.422

 

 يراد في مدلول هذا القرار بالمصطلحات التالية:: 2المادة 

 :"تية من والناضجة المتأ السليمةالمنتوج الذي يتم تحضيره من الثمار  "زيتون المائدة

(، والذي يتم توضيبه باستعمال نقيع Olea europaea Lأصناف الزيتون المزروعة ).

عالجة بالم تخمر الطبيعي و/أوالملح أو بدونه ويخضع لعمليات إزالة المذاق المر ويحفظ بال

 ؛الحرارية أو بوسائل أخرى مرخص بها بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

  :"ب ا بموجمحلول من األمالح الغذائية والماء الصالح للشرب كما تم تعريفه"نقيع الملح

 .النصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 

 كما يلي: نضج الثمار الطرية، يصنف زيتون المائدة حسب درجة :3المادة 

 غ ندما تبلعقاق، : الثمار التي يتم جنيها خالل الدورة العادية للنضج، قبل اإلرالزيتون األخضر

 حجمها االعتيادي؛

 ؛: الثمار التي يتم جنيها قبل مرحلة النضج التام عند اإلرقاقالزيتون المستدير 

 ها مرحلة النضج التام.: الثمار التي يتم جنيها عند بلوغالزيتون األسود 

 

 :يمكن تسويق زيتون المائدة، اعتبارا لطريقة المعالجة، وفق التسميات اآلتية :4المادة 

التي  ألسودا: ثمار الزيتون األخضر أو الزيتون المستدير أو الزيتون بالنسبة للزيتون المخلل -1

 خضعت لمعالجة قاعدية والموضب في نقيع الملح: 

 "؛للالزيتون األخضر المخ" 

 "؛الزيتون المستدير المخلل" 

 "؛الزيتون األسود المخلل" 
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ود التي األس : ثمار الزيتون األخضر أو الزيتون المستدير أو الزيتونبالنسبة للزيتون الطبيعي -2

 ء بإضافةا سواتمت معالجتها مباشرة بنقيع الملح الذي يختمر فيه كليا أو جزئيا والتي يتم حفظه

 األمر: مواد حمضية إذا لزم 

 "؛الزيتون األخضر المخلل الطبيعي" 

 "؛الزيتون المستدير المخلل الطبيعي" 

 "؛الزيتون األسود الطبيعي" 

ود التي األس : ثمار الزيتون األخضر أو الزيتون المستدير أو الزيتونبالنسبة للزيتون المتجعد -3

ا جزئيا فيفهلتي يتم تجخضعت لعملية معالجة قاعدية خفيفة والذي يتم حفظها في نقيع الملح أو ا

 مرخص بها بموجب النصوص أخرىباستعمال الملح أو التسخين أو هما معا أو كل تقنية 

 التنظيمية الجاري بها العمل: 

 "؛الزيتون األخضر المتجعد" 

 "؛الزيتون المستدير المتجعد" 

 "؛الزيتون األسود المتجعد" 

حفظها  تي يتمخضر أو الزيتون المستدير الثمار الزيتون األبالنسبة للزيتون المسود باألكسدة:  -4

تم دي ويفي الملح سواء كانت مخمرة أم ال، والتي تم تسويدها من خالل األكسدة في وسط قاع

 حفظها في أواني محكمة اإلغالق عن طريق التعقيم الحراري. 

 

  : يمكن عرض زيتون المائدة وفق شكل من األشكال التالية:5المادة 

 : املة وغير المنزوعة النوىثمار الزيتون الك -1

 ي؛لطبيعا: ثمار الزيتون سواء بساقها أو بدونها، تبدو وفق شكلها ثمار الزيتون الكاملة 

 ثمار زيتون كاملة تخضع لعملية تمكن من الضغط على اللبثمار الزيتون المكسرة : 

 إلخراجه دون سحقه الذي يظل سليما وكامال في الثمرة؛

 ار زيتون مقطعة طوال بفتحات على الجلد وجزء من اللب؛: ثمثمار الزيتون المقطع 

 : ثمار الزيتون المنزوعة النوى -2

  :واة؛عة النثمار الزيتون وفق شكلها الطبيعي ومنزوثمار الزيتون الكاملة المنزوعة النوى 

 :مقطعة وة الثمار الزيتون الكاملة المحشوة أو غير المحش ثمار الزيتون المقطعة إلى نصفين

 ين على طول الثمرة حسب محورها الكبير؛إلى نصف

 :ثمرة ول الطثمار الزيتون المقطعة إلى أربعة أجزاء على  ثمار الزيتون المقطعة إلى أجزاء

 حسب محورها الكبير؛

 ى طول اء عل: ثمار الزيتون المقطعة إلى أكثر من أربعة أجزثمار الزيتون المقطعة إلى فروع

 الثمرة ؛

 مقطعة وة ال: ثمار الزيتون الكاملة المحشوة أو غير المحشى دوائرثمار الزيتون المقطعة إل

 إلى شرائح ذات سمك شبه موحد؛

 ثمار الزيتون المجزئة إلى قطع صغيرة؛ثمار الزيتون المفرومة : 

 خالل : ثمار الزيتون المكسرة عرضا خالل عملية إزالة النوى أوثمار الزيتون المكسرة 

 حشوها ؛
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 الفلفل، ر مثلثمار الزيتون المنزوعة النوى المحشوة بمكون واحد أو أكث :ثمار الزيتون المحشوة -3

. وعجائنه لكبارانشوبة، الزيتون، قشرة البرتقال أو الليمون، البندق، البصل، اللوز، الكرفس، األ

 يتم عرضها "مرتبة" أو "غير مرتبة"؛ ويمكن أن

 مطحون بشكل دقيق.: عجين مكون حصريا من لب ثمار الزيتون عجين الزيتون -4

 

ريبة ي مادة غيجب أن يكون نقيع الملح المستعمل لتحضير زيتون المائدة نظيفا وخاليا من أ :6المادة 

 بهذا القرار. 1ويستجيب للخصائص الفيزيوكيميائية المحددة في الملحق رقم 

 دة: : يمكن إضافة المكونات اآلتية إلى نقيع الملح المعد لتحضير زيتون المائ7المادة 

 الخل؛ -

 زيت الزيتون؛ -

 السكر؛ -

و نشوبة، الكبار أأكل مكون صالح لالستهالك أو مركب مثل فلفل، بصل، لوز، كرفس،  -

 ؛عجائنه

 التوابل أو النباتات العطرية أو مستخلصاتها الطبيعية. -

 

 : يمكن أن تحتوي ثمار زيتون المائدة على العيوب التالية:8المادة 

محورها  مليمتر في 2: نوى كاملة أو أجزاء منها تبلغ أزيد من نواة أو أجزاء من النواة -1

 األطول؛

 : ثمار الزيتون المتضررة بحيث تبدو بنيتها الطبيعية مغايرة؛ثمار مكسرة -2

 ا؛و جزئيأ: ثمار الزيتون التي يتم عرضها على أنها محشوة لكنها فارغة كليا لحشوةاعيوب  -3

 تصل ال قد عالمات سطحية قد تصل إلى اللب أو ال : ثمار الزيتون تبدو عليهاثمار تحمل بقعا -4

 مليمتر مربع؛ 9إليه، وتتجاوز مساحتها 

ر بعض : ثمار الزيتون التي ألحق بها ضرر من خالل إزالة القشرة بحيث يظهثمار مشوهة  -5

 من جزئها اللحيم؛

  : ثمار الزيتون المتجعدة بشكل غير طبيعي بحيث يبدو شكلها مغايرا؛ثمار متجعدة -6

 : ثمار الزيتون التي تبدو رطبة أو صلبة بشكل غير عادي مقارنةية غير طبيعيةبن -7

 بالمستحضرات التجارية المعنية؛

: ثمار الزيتون ذات لون مختلف عن اللون الذي يميز المستحضرات لون غير طبيعي -8

 التجارية المعنية؛

مترات ملي 3د عن : السيقان المتصلة بثمار الزيتون والتي تبدو ظاهرة بمسافة تزيسيقان -9

رة على لمتوفاانطالقا من الجزء الظاهر من الثمرة. ال تعتبر عيوبا في حالة الثمار الكاملة 

 سيقانها؛

ل  تشك: كل مادة نباتية من قبيل أوراق أو سويقات منفصلة والمواد غريبة وغير ضارة -10

ب هذا خطرا على صحة االنسان والتي ال تندرج ضمن المكونات المرخص إضافتها بموج

 القرار.

 

لذي ااألكسدة ب: يصنف الزيتون األخضر والزيتون المستدير والزيتون األسود والزيتون المسود 9المادة 

ة عتبار عتبخذ بعين اال( فئات: الفئة الممتازة والفئة األولى والفئة الثانية، مع األ3يتم تسويقه إلى ثالث )

 بهذا القرار. 2حددة في الملحق رقم العيوب المسموح بها في كل حصة من الزيتون والم
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 2.12.389: يجب أن تطابق عنونة زيتون المائدة مقتضيات المرسوم المشار اليه أعاله رقم 10المادة 

 وأن تتضمن عالوة على ذلك، حسب الحالة، البيانات التالية:

  أعاله؛ 3صنف الزيتون كما تم تعريفه في المادة 

 أعاله؛ 5ها في المادة طريقة العرض كما تم التنصيص علي 

  :بالنسبة لثمار الزيتون المحشوة 

 حسب الحالة؛غير مرتبة" أو "مرتبة" :بيان طريقة العرض " 

 ".....إذا استعملت مكونات بسيطة أو تركيبة منها؛زيتون محشو بـ " 

 "........ إذا استعمل عجين بسيط أو تركيبة منه. زيتون محشو بعجين " 

 

 القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يعمل بهذا : 11المادة 

، من أجل االمتثال ( أشهر، ابتداء من تاريخ النشر المذكور9غير أنه، يمنح للفاعلين المعنيين أجل تسعة )

 لمقتضيات هذا القرار.

 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.12المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2021ماي  20) 1442شوال  8في وحرر بالرباط بتاريخ 

 .وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش
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 ملحقان بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

 ( بتحديد تسميات وخصائص زيتون المائدة2021ماي  20) 1442شوال  8صادر في  1339.21رقم 

 

*-*-* 

 

  1الملحق رقم 

 الخصائص الفيزيوكيميائية لنقيع ملح زيتون المائدة

 

 نقيع ملح زيتون المائدة 

 طريقة معالجة الزيتون
النسبة الدنيا لتركيز 

 كلوريد الصوديوم

الحد األقصى لنسبة 

 الحموضة

 4,3 % 5 الزيتون المخلل

 4,3 % 6 الزيتون الطبيعي

 4,3 ممارسات الصنع الجيدة الطبيعي الزيتون المخلل المبستر والزيتون

 ممارسات الصنع الجيدة % 8 الزيتون المتجعد

 ممارسات الصنع الجيدة ممارسات الصنع الجيدة الزيتون المسود باألكسدة
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 2الملحق رقم 

 عتبة العيوب في الحصة حسب نوع وفئات الزيتون
 

 

 الفئة الثانية الفئة األولى الفئة الممتازة

ون الزيت

 األخضر

الزيتون 

المسود 

 باألكسدة

الزيتون 

المستدير 

والزيتون 

 األسود

الزيتون 

 األخضر

الزيتون 

المسود 

 باألكسدة

الزيتون 

المستدير 

والزيتون 

 األسود

الزيتون 

 األخضر

الزيتون 

المسود 

 باألكسدة

الزيتون 

المستدير 

والزيتون 

 األسود

 ثمار الزيتون منزوعة النوى أو المحشوة

 :(المسموح بها من النسبة المئوية من الثمار النسبة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 النوى أو أجزاء من النوى أو هما معا

 7 7 7 5 5 5 3 3 3 ثمار مكسرة

 عيوب الحشوة :
         

 - - - 2 2 2 1 1 1 ثمار الزيتون المرتبة -

 7 7 7 5 5 5 3 3 3 ثمار الزيتون الغير مرتبة -

 ثمار الزيتون الكاملة أو المنزوعة النوى أو المحشوة

 )النسبة المسموح بها من النسبة المئوية من الثمار(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 6 10 8 6 6 6 4 4(*) ثمار تحمل بقعا -

 10 8 8 6 4 4 3 2 2 مشوهةثمار  -

 10 6 6 6 3 3 4 2 2 ثمار متجعدة -

 12 10 10 8 6 6 6 4 4 ير طبيعيةبنية غ -

 12 10 10 8 6 6 6 4 4 لون غير طبيعي -

 6 6 6 5 5 5 3 3 3 السيقان -

 22 22 22 17 17 17 12 12 12 المجموع األقصى المسموح به من هذه العيوب

النسبة القصوى المسموح بها في الوحدات في الكيلوغرام 

 الواحد أو بالنسبة لكل جزء:

         

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 واد غريبة وغير ضارةم

 
٪ على األقل من الثمار خالية عمليًا من البقع. 30)*( باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون    

 من ثمار الزيتون تم جمعها وفقًا لخطة أخذ العينات المناسبة. 200على عينة ال تقل عن  بهاح ومسمالالنسبة يجب أن يتم تقييم 


