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مقدمــــــــــة

هناك  03-09القانون  ًاستكماال لما جاء ف

بعض المراسٌم التنفٌذٌة المكملة والتً تكٌف 
.وتوضح بعض المخــــــــالفات 

و الكٌفٌات المتعلقة بإعالم 

ٌهدف هذا المرسوم الى تحدٌد 

و الكٌفٌات المتعلقة بإعالم  الشروط 
المستهلك 

ٌطبق هذا المرسوم على كل السلع ٌطبق هذا المرسوم على كل السلع 

لالستهالك الخدمات الموجهة و 
.مهما كان منشأها أو مصدرها



مقدمــــــــــة

 

 

: أحكام تلغــى

1990 نوفمبر 10 فً المؤرخ 366-90 رقم التنفٌذي المرسوم 

.عرضها و الغذائٌة غٌر المنزلٌة المنتوجات بوسم المتعلق

1990 نوفمبر 10 فً المؤرخ 367-90 رقم التنفٌذي المرسوم 

.المتمم و المعدل عرضها و الغذائٌة  المنتوجات بوسم المتعلق

 ال به المعمول للتشرٌع طبقا علٌه ٌعاقب المرسوم هذا بأحكام إخالل كل

سٌما

 ال به المعمول للتشرٌع طبقا علٌه ٌعاقب المرسوم هذا بأحكام إخالل كل

. 2009 فبراٌر 25 فً المؤرخ 03-09 القانون أحكام سٌما



(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 

كل عرض أو إشهار ٌبٌن أو ٌقترح أو ٌفهم 

منه أن للمنتوج ممٌزات خاصة مرتبطة 

وخصائصه الغذائٌة عند االقتضاء ، بمنشأه 

وتحوٌله ومكوناته أو كل خاصٌة وطبٌعته 

.أخرى 

االدعـــــاءاالدعـــــاء



 البصري المجال هو : الرئٌسً البصري المجال

 طرف من وهلة أول من رؤٌة األكثر للتغلٌف

 بالتعرف له ٌسمح الذي و الشراء، عند المستهلك

 و طبٌعته و لخصائصه بالنسبة المنتوج على المباشر
.التجارٌة عالمته االقتضاء عند

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



  : التوضٌب تارٌخ

 فً أو التغلٌف فً المنتوج فٌه ٌوضع الذي التارٌخ

. المطاف أخر فً فٌها ٌباع الذي المباشر الوعاء

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



  : ..... قبل استهالكه المستحسن من أو للصالحٌة األدنى التارٌخ

 الذي ، المعنً المتدخل مسؤولٌة تحت المحدد األجل نهاٌة تارٌخ

 كل على ومحافظة للتسوٌق كلٌا صالحة خالله الغذائٌة المادة تبقى

 ضمن ، ضمنٌا أو صراحة إلٌها المسندة الخاصة  ممٌزاتها

 المادة تسحب أن وٌجب ، وجدت إن المبٌنة التخزٌن شروط

 بعد كلٌا صالحة بقٌت لو حتى األجل هذا بعد التسوٌق من الغذائٌة

. التارٌخ هذا

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 

  : لالستهالك األقصى التارٌخ

 تكون الذي ، المعنً المتدخل مسؤولٌة تحت المحدد التارٌخ

 على فوري خطر لتشكل قابلة التلف السرٌعة المواد بعده

 هذا بعد المادة تسوق ال أن وٌجب الحٌوان أو اإلنسان صحة

. التارٌخ



: لالستعمال األقصى التارٌخ

 بعده ٌفقد أن المحتمل من الذي المعنً المتدخل مسؤولٌة تحت المحدد التارٌخ 

. للمستهلك المشروعة الرغبات ٌلبً وال األساسٌة خصائصه الغذائً غٌر المنتوج

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 

  : اإلنتاج أو الصنع تارٌخ
  . له وضع الذي للوصف مطابقا المنتوج فٌه ٌصبح الذي التارٌخ



: المنتوج تسمٌة

 واضحا وٌكون ، استعماله الضرورة وعند المنتوج ٌصف اسم 

 الحقٌقٌة طبٌعته على التعرف من المستهلكٌن لتمكٌن ٌكفً بما

 ٌمكن التً األخرى المنتوجات عن وتمٌٌزه

. معه التباسا تشكل نأ

  : البطاقة

 مكتوبة أخرى وصفٌة مادة أو صورة أو عالمة أو استمارة كل

 مطبقة أو مرسومة أو موضوعة أو مصقولة أو مطبوعة أو

.األخٌر بهذا مرفقة أو المنتوج تغلٌف على

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



 التغذٌة خصائص وصف : الغذائً الوسم

. المستهلك إعالم قصد ، غذائٌة لمادة

: المنتوجات حول اعالم

 على للمستهلك موجهة بالمنتوج متعلقة معلومة كل

 أي بواسطة أو به مرفقة أخرى وثٌقة أي أو بطاقة

 الحدٌثة التكنولوجٌة الطرق ذلك فً بما أخرى وسٌلة

. الشفهً االتصال خالل من او

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



  : الحصة

 معرفة منتوجات سلسلة أو مجموعة

 ظروف فً معٌنة بطرٌقة علها ٌحصل

 مدة وخالل معٌن مكان فً وتنتج ، مماثلة

. محددة إنتاج

  : العالمة وضع

 أو عالمة كل المنتوج على أو التغلٌف على وضع

  صورة او شعار أو سمة أو رمز أو إشارة

 عن ٌمٌزه أو لمنتوج خاصة مٌزة ٌحدد بٌان أو

غٌره

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



  : مسبقا المعبأ المنتوج

 لتقدٌمه وعاء أو تغلٌف فً مسبقا موضوع منتوج

. الجماعٌة للمطاعم أو للمستهلك

  : البٌانات على اإلضافات

 حجب او إخفاء إلى ٌهدف لٌتسج او / و وضع كل

 بأي أو بصور أو أخرى بعبارات فصل أو قطع أو

 على موضوعة عبارات أو بٌانـا ، متداخل عامل

. األصلً الوسم

(تعارٌف) مبـــــــــادئ عامة 



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

أحكام عامة: القســـم األول  أحكام عامة: القســـم األول 



ادلادة 
04

ادلادة 
04

:  إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ادلستهلك يتم 
1  

اإلعالفالعالمة أو  -2 

:  إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ادلستهلك يتم 
الوسم -  1

اإلعالفالعالمة أو  -2 

ادلادة 
05

ادلادة 
05

2

: بعدادلعروضة للبيع عن طريق تقنيات االتصاؿ عن  دلنتوجاتتطبق على ا
تقدـ البيانات اإلجبارية باستثناء تلك ادلتعلقة مبدة صالحية ادلنتوجات  -1

قبل إدتاـ الشراء
تقدـ كل البيانات اإلجبارية وقت التسليم -2

ادلادة 
06

ادلادة 
.عدـ إضافة أو شطب أو زيادة أو تصحيح البيانات على الوسم 06



ادلادة ادلادة 
071

2

:  جيب أف حترر البيانات اإللزامية إلعالـ ادلستهلك  
باللغة العربية أساسا -1
االستيعاباستعماؿ لغة أو عدة لغات أخرى سهلة  -2

ادلادة ادلادة 
08

 كانتيطبق
معبأة
 كانت  سواء الغذائية ادلواد على الفصل ىذا أحكاـ يطبق
.للجماعات أو للمستهلك ادلوجهة و مسبقا معبأة

ادلادة ادلادة 
09

 وادلوجهة مسبقا ادلعبأة الغذائية ادلواد تغليف حيمل
 عليهاللمستهلك

يف

 وادلوجهة مسبقا ادلعبأة الغذائية ادلواد تغليف حيمل
 عليها ادلنصوص ادلعلومات كل اجلماعات أو  للمستهلك

.ادلرسـو ىذا يف



ادلادة ادلادة 
10

:  تكوف ادلواد الغذائية غري ادلعبأة مسبقا وادلعروضة للبيع 
.معرفة على االقل بواسطة تسمية البيع 

ادلادة ادلادة 
11

:  توضع بيانات ادلواد الغذائية على بطاقة 
.مثبتة بطريقة ال ميكن إزالتها من التغليف * 



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

البٌانات اإللزامٌة للوسم: القســـم الثانً البٌانات اإللزامٌة للوسم: القســـم الثانً



ادلادة 
12

ادلادة 
12

1

15

تسمية البيع للمادة الغذائية  -1
قائمة ادلكونات  -2
الكمية الصافية  -3
التاريخ األدىن للصالحية أو التاريخ األقصى لالستهالؾ  -4
أو االستعماؿ /الشروط اخلاصة باحلفظ و -5
ادلستورد / ادلوزع  / ادلوضب / االسم أو التسمية التجارية والعالمة ادلسجلة وعنواف ادلنتج -6
ادلصدر / بلد ادلنشأ -7
طريقة االستعماؿ واحتياطات االستعماؿ -8
.التوضيب أو تاريخ الصنع أو /بياف حصة الصنع و -9

تاريخ التجميد أو التجميد ادلكثف  -10
من ىذا ادلرسـو و مشتقاهتا اليت تسبب حساسيات أو حساسيات مفرطة و اليت  27و ادلواد ادلبينة يف ادلادة  ادلكونات -11

.حتضري ادلادة الغذائية و ما زالت موجودة يف ادلنتوج النهائي و لو بشكل مغاير استعملت يف صنع أو 
.الوسم الغذائي  -12
من الكحوؿ حسب احلجم % 1.2ادلكتسب بالنسبة للمشروبات اليت حتتوي أكثر من بياف نسبة حجم الكحوؿ  -13
للمواد الغذائية " حالؿ"مصطلح  -14
إشارة مؤين أو مشع ادلادة الغذائية معاجلة باألشعة األيونية  -15

البيانات اإللزامية للوسم



ادلادة ادلادة 
13

 

                      

عندما حتتوي ادلادة الغذائية على زللي او عدة زلليات بدوف أو عدـ إضافة  
:  سكر جيب أف يوضع 
.منتوج زللى بدوف إضافة سكر -                      
.منتوج زللى ومسكر جزئيا -                      

ادلادة ادلادة 
14

يقدـ الوسم الغذائي ادلعلومات ادلتعلقة مبضموف العناصر 
.ادلغذية للمواد الغذائية

ادلادة ادلادة 
15

:  جتميع البيانات ادلتعلقة 
                        
                        

يف نفس اجملاؿ البصري  

:  جتميع البيانات ادلتعلقة 
بتسمية ادلادة -                        
الصافيةالكمية -                        

يف نفس اجملاؿ البصري  



ادلادة ادلادة 
16

و ادلطبوعة بطريقة يتعذر زلوىا و اليت البيانات اإللزامية للقارورات الزجاجية ادلوجهة إلعادة  

7

و ادلطبوعة بطريقة يتعذر زلوىا و اليت  االستعماؿالبيانات اإللزامية للقارورات الزجاجية ادلوجهة إلعادة  
: ال حتمل ال بطاقة و ال ختما و ال معلقا

تسمية البيع -1
قائمة ادلكونات  -2
أدناه ومشتقاهتا اليت تسبب حساسات أو حساسيات مفرطة  27ادلكونات وادلواد ادلذكورة يف ادلادة  -3
.الكمية الصافية   -4
.التاريخ األدىن للصالحية أو التاريخ األقصى لالستهالؾ --5
.الوسم الغذائي -6
.أو تاريخ الصنع /بياف احلصة و-7

ادلادة ادلادة 
17

وسم الوحدات الصغرية اليت تقل يتضمن باستثناء التوابل و األعشاب العطرية ، 

على التغليف الشامل

وسم الوحدات الصغرية اليت تقل يتضمن باستثناء التوابل و األعشاب العطرية ، 
:  البيانات التالية(  2سم 20)مساحتها عن 

.تسمية البيع للمادة الغذائية-
الكمية الصافية -
.التاريخ األقصى لالستهالؾ / التاريخ األدىن للصالحية -
أعاله  12جيب أف توضع البيانات اإللزامية األخرى للوسم ادلنصوص عليها يف ادلادة  -

على التغليف الشامل



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

تسمٌة بٌع المادة الغذائٌة: القســـم الثالث تسمٌة بٌع المادة الغذائٌة: القســـم الثالث



ادلادة 
18

ادلادة 
18

 حدد اذا ، بدقة طبيعتها الغذائية للمادة البيع تسمية تبني 
 استعماؿالتنظيم
 ادلنصوصواحدة
 أوعليها
تسمية

 حدد اذا ، بدقة طبيعتها الغذائية للمادة البيع تسمية تبني 
 استعماؿ فيجب ، الغذائية للمادة تعطى اليت التسمية التنظيم
 ادلنصوص التسميات نستعمل توجد مل إذا و األقل على واحدة
 أو خيالية أو سلرتعة تسمية استعماؿ ميكن و ، دوليا عليها
.جتارية تسمية أو العالمة تسمية

حيمل الوسم يف نفس مكاف تسمية البيع العبارات ادلتعلقة بػطبيعة وشروط 
صنع الغذاء 

حيمل الوسم يف نفس مكاف تسمية البيع العبارات ادلتعلقة بػطبيعة وشروط 
.صنع الغذاء 

ادلادة 
19

ادلادة 
19



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

الكمٌة الصافٌة: القســـم الرابع  الكمٌة الصافٌة: القســـم الرابع 



ادلادة 
20

ادلادة 
20

يعرب عن الكمية الصافة للمواد الغذائية حسب النظاـ الدويل مبا يأيت احلجم، 
الوزف، وعدد 

يعرب عن الكمية الصافة للمواد الغذائية حسب النظاـ الدويل مبا يأيت احلجم، 
.اليت تباع بالقطعة الوحداتالوزف، وعدد 

ادلادة 
21

ادلادة 
21

حتديد الكمية الصافية غري إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية 

-

حتديد الكمية الصافية غري إلزامي بالنسبة للمواد الغذائية 
.القابلة لفقداف معترب يف حجمها و اليت تباع بالقطعة أو توزف أماـ ادلشرتي -
. العطرية واألعشابما عدا التوابل ( مل5)و( غ5)اليت تقل كميتها الصافية عن -
.اليت تباع بالقطعة بشرط أف تكوف القطعة واضحة الرؤية و سهلة العد من اخلارج -
.حتدد قائمة ادلواد الغذائية اخلاضعة لفقداف معترب يف حجمها بقرار من الوزير ادلكلف-

ادلادة 
22

ادلادة 
22

يعرب عن الكمية الصافية للتغليف ادلكوف يف تغليفني 
بذكر الكمية الصافية 

أوأكثريعرب عن الكمية الصافية للتغليف ادلكوف يف تغليفني 
.داخل كل تغليف فردي وعددىا الكلي احملتواةبذكر الكمية الصافية 



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

المكــــونات: القســـم الخامس المكــــونات: القســـم الخامس



ادلادة ادلادة 
23

تشمل قائمة ادلكونات ذكر مجيع مكونات ادلادة الغذائية  
حسب الرتتيب التنازيل يف وزهنا األصلي 

1

تشمل قائمة ادلكونات ذكر مجيع مكونات ادلادة الغذائية  
:  حسب الرتتيب التنازيل يف وزهنا األصلي 

:...."يتضمن " أو " مكونات"مسبق بػ عبارة -1

ادلادة ادلادة 
24

فمن غري % 5مركبا بنسبة دلكوف عندما يشري وسم ادلادة 
الضروري التصريح بادلكونات ادلشكلة لو إال إذا كاف مضافا 

فمن غري % 5مركبا بنسبة دلكوف عندما يشري وسم ادلادة 
الضروري التصريح بادلكونات ادلشكلة لو إال إذا كاف مضافا 

.غذائيا 



ادلادة 
25

ادلادة 
25

ادلواد الغذائية  
(1

5

:ادلكوناتمن ذكر ادلعفاة ادلواد الغذائية  
اليت مل تكن موضوع تقشري أو تقطيع الفواكو واخلضر1)
.ادلياه الغازية 2)
.احملصل حصريا من مكوف واحد خل التخمري ( 3

ما مل تضف إىل ىذه  ادلخمرةو الزبدة و احلليب و القشدة األجباف 4)
 اجملهريةادلواد إال ادلنتوجات اللبنية و اإلنزميات و تربية اجلسيمات 
لصنعها أو ادللح الضروري ماعدا تلك الطازجة أو الذائبة

.الغذائية اليت حتتوي على مكوف واحدادلواد   ( 5

ادلادة 
26

ادلادة 
26

حتدد قائمة ادلكونات اليت جيب أف تعني 
ادللحق األوؿ هبذا ادلرسـو

الصنف يف اسم  أوخاص باسم حتدد قائمة ادلكونات اليت جيب أف تعني 
.ادللحق األوؿ هبذا ادلرسـو



ادلادة 
27

ادلادة 
27

يوضع على الوسم وبوضوح ادلواد وادلكونات ادلعروفة بتسببها يف احلساسيات أو 
  .احلساسيات ادلفرطة 

حتدد قائمة ىذه ادلواد و ادلكونات يف ادللحق الثاين هبذا ادلرسـو

ادلاء و ادلكونات األخرى  الوسمو ال يذكر يف يصرح بادلاء ادلضاؼ يف قائمة ادلكونات 
ادلتبخرة

ادلاء و ادلكونات األخرى  الوسمو ال يذكر يف يصرح بادلاء ادلضاؼ يف قائمة ادلكونات 
.أثناء الصنع ادلتبخرة

ادلادة 
28

ادلادة 
28



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

تعرٌف الحصة و تارٌخ الصنع: القســـم السادس تعرٌف الحصة و تارٌخ الصنع: القســـم السادس



ادلادة 
29

ادلادة 
29

حتدد احلصة وتاريخ الصنع على الوسم
1
2

:حتدد احلصة وتاريخ الصنع على الوسم
....."رقمحصة "-1
.’’.....الصنعتاريخ ‘’ -2

ادلادة 
30

ادلادة 
30

تعفى
  أو1

تساويها
 لالستهالؾبشرط
مبينا

: بالنسبة احلصة رقم تعفى
  أو أشهر (03) عن صالحيتها مدة تقل ال اليت التلف السريعة ادلواد-1

. تساويها
 لالستهالؾ األقصى التاريخ أو للصالحية األدىن التاريخ يكوف أف بشرط
األقل على الشهر و اليـو إىل بالرتتيب و بوضوح مبينا



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

التارٌخ األدنى للصالحٌة و التارٌخ : القســـم السابع التارٌخ األدنى للصالحٌة و التارٌخ : القســـم السابع
األقصى لالستهالك



ادلادة 
31

ادلادة 
31

: يسبق التاريخ االدنى للصالحية بعبارة   
.عندما يتضمن التاريخ اإلشارة إىل اليـو........." من ادلستحسن استهالكو قبل 

.من ادلستحسن استهالكو قبل هناية   يف احلاالت األخرى -
:  ادلواد الغذائية اليت تكوف صالحيتها --
.اقل من ثالثة أشهر او تساويها تكفي اإلشارة إىل اليـو والشهر -1
. تكفي اإلشارة إىل الشهر والسنة( أشهر 03)أكثر من -2

ادلادة 
32

ادلادة 
32

: عدم ذكر التاريخ األدنى للصالحية أو التاريخ األقصى لالستهالك في الحاالت التالية
  الطازجة واخلضرالفواكو -1
.اخلمور وادلشروبات الكحولية-2
.أو أكثر من الكحوؿ يف حجمها  % 10احملتوية على نسبة ادلشروبات -3
.ساعة من تاريخ صنعها  24اليت تستهلك عادة يف حدود  احللوياتادلخابز أو منتوجات -4
.السكر يف حالة صلبة -ادللح -اخلل-5
.ادلضغعلك -6



ادلادة ادلادة 
33

 لالستهالؾيكتب
يف
-

تتبع

 لالستهالؾ األقصى التاريخ /للصالحية األدىن التاريخ الوسم على يكتب
.التلف السريعة ادلواد حالة يف
.السنة واحتماال والشهر اليـو من التاريخ يتكوف-

مراعاهتا جيب اليت احلفظ شروط بوصف العبارات ىذه تتبع

التاريخ األدىن للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالؾ



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

تارٌخ التجمٌد و التجمٌد المكثف: القســـم الثامن تارٌخ التجمٌد و التجمٌد المكثف: القســـم الثامن



ادلادة ادلادة 
34

يكتب على الوسم
-
-

: يكتب على الوسم
’’…’’مادة غذائية رلمدة ، رلمدة جتميدا مكثفا"-
.يتكوف التاريخ بالرتتيب إىل اليـو ، الشهر ، والسنة  -

تاريخ التجميد والتجميد ادلكثفتاريخ التجميد والتجميد ادلكثف



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

طرٌقة االستعمال: القســـم التاسع  طرٌقة االستعمال: القســـم التاسع 



ادلادة ادلادة 
35

-

جتميدا مكثفا 

جيب أف حتتوي البطاقة من أجل ضماف استعماؿ جيد للمادة الغذائية على  -
طريقة االستعماؿ مبا يف ذلك التعليمات إلعادة تشكيل بعض ادلنتجات الغذائية

تكوف احتياطات االستعماؿ إلزامية يف حالة ادلواد الغذائية  اجملمدة أو اجملمدة -
.جتميدا مكثفا 

طريقة االستعماؿطريقة االستعماؿ



المواد الغذائٌة    المواد الغذائٌة    

االدعاءات : القســـم العاشر االدعاءات : القســـم العاشر



ادلادة 
36

ادلادة 
36

:  ال تكوف االدعاءات ادلستعملة على الوسم 
غري صحيحة أو غامضة أو مضللة-1
.تثري شكوكا فيما يتعلق باألمن-2
.تشجع أو تسمح باالستهالؾ ادلفرط دلادة غذائية-3
.توحي باف تغذية متوازنة ومتنوعة وىي على غري ذلك-
.غري مربرة -
.تشري إىل تغريات يف الوظائف اجلسمية-
تشري إىل خصائص وقائية و عالجية-

االدعػػاءات



المنتوجات غٌر الغذائٌة المنتوجات غٌر الغذائٌة 



ادلادة ادلادة 
37

مادة، أداة، جهاز أو ألة موجهة ادلنتوجات غري الغذائية  
لالستعماؿ اخلاص ادلنزيل

مادة، أداة، جهاز أو ألة موجهة ) ادلنتوجات غري الغذائية  
(لالستعماؿ اخلاص ادلنزيل

ادلادة ادلادة 
38

البيانات اإلجبارية لوسم المنتوجات غير الغذائية 

11

:  البيانات اإلجبارية لوسم المنتوجات غير الغذائية 
تسمية البيع -1
.الكمية الصافية للمنتوج ادلعرب عنها-2
.االسم أو عنواف الشركة أو ادلنتج أو ادلوضب أو ادلوزع أو ادلستورد-3
.بلد ادلنشأ ادلصدر -4
.طرؽ استعماؿ ادلنتوج-5
.تعريف احلصة أو السلسلة تاريخ اإلنتاج -6
.التاريخ األقصى لالستعماؿ -7
.االحتياطات ادلتخذة يف رلاؿ األمن -8
.مكونات ادلنتوج وشروط التخزين -9

.عالمة ادلطابقة ادلتعلقة باألمن -10
بياف اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار-11



ادلادة 
39

ادلادة 
).مراجع الرخصة (يوضع على وسم ادلنتوجات غري الغذائية اخلاضعة للرخصة يوضع على وسم ادلنتوجات غري الغذائية اخلاضعة للرخصة 39

.ختتلف تسمية البيع للمنتوج عن العالمة التجارية أو عالمة الصنعختتلف تسمية البيع للمنتوج عن العالمة التجارية أو عالمة الصنع
ادلادة 
40

ادلادة 
40

ادلادة 
41

ادلادة 
41

االحتياطات ادلتخذة الستعماؿ ادلنتوجات الغري غذائية يتضمن
-

:  االحتياطات ادلتخذة الستعماؿ ادلنتوجات الغري غذائية يتضمن
.التحذيرات ادلتعلقة باإلخطار ادلرتبطة باستعماذلا -

ادلادة 
42

ادلادة 
42

جتمع البيانات ادلتعلقة بالعالمة 
على الوسم

تسمية البيع والكمية الصافية يف رلاؿ واحد / جتمع البيانات ادلتعلقة بالعالمة 
على الوسم



ادلادة ادلادة 
43

 
وزف، قطع عدد 

توضع الكمية الصافية للمنتوج حسب الطبيعة حجم،  
.وزف، قطع عدد 

ادلادة ادلادة 
44

البيانات اإلجبارية ادلتعلقة 
.بالعالمة  توضع على ادلنتوج بطريقة بتعذر زلوىا -

ادلادة ادلادة 
45

حتدد احلصة وتاريخ الصنع باليـو والشهر والسنة بطريقة 
.  يتعذر زلوىا



ادلادة ادلادة 
46

:  يوضع التاريخ األقصى لالستعماؿ  

(.  شهرا

:  يوضع التاريخ األقصى لالستعماؿ  
مدة لالستعماؿ أقل )مع اإلشارة إىل الشهر والسنة ...........يستعمل قبل 

(.شهرا  24من 
 24لالستعماؿ أكثر من )مع اإلشارة إىل السنة .......يستعمل قبل هناية -

(.  شهرا

ادلادة ادلادة 
47

توضع بيانات الوسم 
بطريقة الطبع ادلباشر على التغليف أو على ادلنتوج نفسو -

ادلادة ادلادة 
48

يتم إعالـ ادلستهلك باألخطار ادلرتبطة باستعماؿ ادلنتوج 
.وذلك يف دليل االستعماؿ أو على ادلنتوج نفسو



ادلادة ادلادة 
49

يف حالة عدـ ذكر ادلعلومات اإلجبارية على التغليف اال 
البيانات 

-
الدليل ادلرفق

يف حالة عدـ ذكر ادلعلومات اإلجبارية على التغليف اال  
:  البيانات 

أعاله جيب وضعها يف  38من ادلادة  11و7و3و2و1-
.الدليل ادلرفق

ادلادة ادلادة 
50

حتدد الكيفيات اخلاصة بإعالـ ادلواد الغري الغذائية عند 
احلاجة بقرارات من الوزير ادلكلف حبماية ادلستهلك وقمع 

الغش وباالشرتاؾ مع الوزراء ادلعنيني 

حتدد الكيفيات اخلاصة بإعالـ ادلواد الغري الغذائية عند 
احلاجة بقرارات من الوزير ادلكلف حبماية ادلستهلك وقمع 

.الغش وباالشرتاؾ مع الوزراء ادلعنيني 



الخدمــــــــــــــــاتالخدمــــــــــــــــات



ادلادة ادلادة 
باجملاف/مبقابلإف اخلدمات ادلقدمة للمستهلك تكوف   51

ادلادة ادلادة 
52

: مقدـ اخلدمات يعلم ادلستهلك ب

التعريفات -

: مقدـ اخلدمات يعلم ادلستهلك ب
اإلشهار باإلعالف -
اخلدمات ادلقدمة -

التعريفات -

ادلادة ادلادة 
53

يقـو مقدـ اخلدمة قبل إبراـ العقد إعالـ ادلستهلك باخلصائص 

.اخلدمة 

يقـو مقدـ اخلدمة قبل إبراـ العقد إعالـ ادلستهلك باخلصائص 
.األساسية للخدمة ادلقدمة 

يف حالة عدـ وجود عقد مكتوب ، يطبق ىذا اإللزاـ قبل تنفيذ 
.اخلدمة 



ادلادة ادلادة 
54

: يضع مقدـ اخلدمة ادلعلومات اآلتية  
.االسم أو عنواف الشركة -
.الشروط اذلامة ادلطبقة على العقد -

ادلادة ادلادة 
55

ادلعلومات الالزمة أثناء تقدًن اخلدمة 

9-

:ادلعلومات الالزمة أثناء تقدًن اخلدمة 
اسم مقدـ اخلدمة ومعلوماتو اخلاصة وعنوانو وعنواف ادلؤسسة ادلسؤولة عن -1

.اخلدمة
.رقم القيد يف السجل التجاري يف سجل الصناعة التقليدية واحلرؼ -2
.رقم وتاريخ الرخصة -3
.تكاليف النقل والتسليم والرتكيب-4
.كيفيات التنفيذ والدفع -5
مدة صالحية العرض وسعره -6
ادلدة الدنيا للعقد ادلقرتح-7
.البنود ادلتعلقة بالضماف -8
.شروط فسخ العقد-9



ادلادة ادلادة 
56

دتنع كل معلومة أو إشهار كاذب  

ادلادة ادلادة 
57

حتدد الكيفيات اخلاصة باألعالـ ادلتعلقة باخلدمات عند 
احلاجة بقرارات من الوزارة ادلكلف حبماية ادلستهلك وقمع 

الغش

حتدد الكيفيات اخلاصة باألعالـ ادلتعلقة باخلدمات عند 
احلاجة بقرارات من الوزارة ادلكلف حبماية ادلستهلك وقمع 

.الغش



(المواد األولٌة)نهــــــائٌة أحكـــــام  (المواد األولٌة)نهــــــائٌة أحكـــــام 



ادلادة 
58

ادلادة 
58

تسمية ادلنتوج -1
الكمية الصافية -2
.االسم أو عنواف الشركة وعنواف ادلنتج أو ادلستورد-3
.ادلنشأ أو ادلصدر-4
.أو االستعماؿ/الشروط اخلاصة باحلفظ و -5
أو سلتلف تواريخ اإلنتاج احلد األقصى لالستهالؾ عند / تعريف احلصة والسلسلة و-6

.االقتضاء
.للمنتوجات ادلعنية " حالؿ"عبارة -7

مباشرة على التغليف و تدرج البيانات األخرى يف  6و3و2و1جيب أف توضع البيانات 
.الوثائق ادلرفقة بالبضاعة 

ادلوجهة 
البيانات اإلجبارية ادلتعلقة بادلواد االولية 

:التوضيب  و التحويل و لإلنتاج ادلوجهة 



ادلادة ادلادة 
59

ال تطبق أحكاـ ىذا ادلرسـو على ادلنتوجات :

-

:   ادلقتناةال تطبق أحكاـ ىذا ادلرسـو على ادلنتوجات :
.يف إطار ادلقايضة احلدودية -
.االستهالؾ ادلباشر دلستخدمي الشركات -
من قبل زلالت البيع احلر وخدمات اإلطعاـ وشركات النقل الدويل -

ادلؤسسات الفندقة والسياحة ادلصنفة ------للمسافرين 
اذلالؿ األمحر واجلمعيات واذليئات ادلعتمدة قانونيا - 
.ادلصدر /يوضع على الوسم البيانات ادلطابقة لبلد ادلنشأ  -

ادلادة ادلادة 
60

مينع استعماؿ كل بياف أو أسلوب لإلشهار أو العرض أو الوسم من شانو 

منشأ أو مصدر ادلنتوج -

مينع استعماؿ كل بياف أو أسلوب لإلشهار أو العرض أو الوسم من شانو 
الطبيعة -: إدخاؿ لبس يف ذىن ادلستهلك حوؿ 

الرتكيب-
.النوعية األساسية-
مقدار العناصر األساسية -
طريقة التناوؿ -
.تاريخ اإلنتاج وتاريخ احلد األقصى لالستهالؾ -
.الكمية -
.منشأ أو مصدر ادلنتوج -



ادلادة ادلادة 
61

-
ال يتطابق ومسها مع احكاـ ىذا ادلرسـو

ختزف يف ظروؼ غري مطابقة على الوسم 

:العرض للبيع بدوف رخصة للمنتوجاتمنع  -
ال يتطابق ومسها مع احكاـ ىذا ادلرسـو

ختزف يف ظروؼ غري مطابقة على الوسم 



لمزٌد من المعلومات 

على األرقـــــــام اتصلوا 

038.60.10.24


