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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقـم 12 -  - 214 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 23 جـــمـــادى جـــمـــادى
r2012 ــــوافـق 15 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــةHــــوافـق  اHالــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1433 ا
يـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــاتيـــحـــــدد شــــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــعـــمـــال اHـــضـــافـــات
الـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالكالـغــذائــيـة فـي اHـواد الــغــذائـيـــة اHــوجـهــة لالســتـهالك

البشري.البشري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

r االستثمار ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

r تممHعدل واHا r تعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اHــؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اHـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واHــتــعـلق

rبحماية الصحة النباتية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rادة 8 منهHال سيما ا rستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا
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- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 367-90
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
rــتـــعــلق بــوسم الـــســلع الــغـــذائــيــة وعــرضــهــاHســنــة 1990 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-25 اHـؤرخ
في 8 رجب عــــــام 1412 اHــــــوافق 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1992
واHتعلق بشـروط استعمال اHواد اHضافة إلى اHنتوجات

rالغذائية وكيفيات ذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-319 اHؤرخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اHــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدد مــــبـــاد إعـــداد تـــدابــــيـــر الـــصـــحــــة والـــصـــحـــة

rالنباتية واعتمادها وتنفيذها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتــــديــــد شـــروط وكــــيــــفـــيــــات اســــتـــعــــمــــال اHـــضــــافـــات
الغذائية في اHواد الغذائية اHوجهة لالستهالك البشري.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـسـتـثـنى من مـجــال تـطـبـيق هـذا اHـرسـوم
اHـــضـــافـــات الـــغــــذائـــيـــة الـــتي تـــدمـج في اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة

اHوجهة لالستهالك احليواني.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــقــصــد فـي مـــفــهــوم أحـكــام هـذا اHـرسـوم
ما يأتي :

- اHضاف الغذائي :- اHضاف الغذائي : كل مادة :
- ال تــســـتــهـــلـك عــــادة كـمـادة غــذائـيــة في حــد ذاتـهـا

rادة الغذائيةHوال تستعمل كمكوّن خاص با
rحتتوي أو ال على قيمة غذائية -

- تـؤدي إضـافـتـهـا قصـدا إلـى اHـادة الـغـذائـيـة لـغرض
تـكــنــولـوجي  أو ذوقي عــضــوي في أي مـرحــلــة من مـراحل
الـــصـــنـــاعــــة أو الـــتـــحـــويـل أو الـــتـــحـــضــــيـــر أو اHـــعـــاجلـــة أو
rادةHالتوضـيب أو التـغلـيف أو النـقل أو التـخزين لـهذه ا
إلـى الــــتــــأثــــيــــر عــــلى خــــصــــائــــصــــهـــــا وتــــصــــبح هي أو أحــــد
مشتقاتهاr بـطريقة مباشرة أو غيـر مباشرةr مكونا لهذه

 اHادة الغذائية. 

- اHـضـاف الـغـذائي حالل : - اHـضـاف الـغـذائي حالل : كل مـضـاف غـذائي  يـبـاح
استهالكه حسب الشريعة اإلسالمية.

- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي:- اإلضــافــة غــيــر اHــبــاشـــرة لــلــمــضــاف الــغــذائي: هــو
حتـويل مـضـاف غـذائي صـادر مـن مـخـتـلف مـكـونـات اHـادة

الغذائية اHركبة.
- الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : - الـــكــمـــيــة الــيـــومــيـــة اHــقـــبــولــة : كــمــيـــة اHــضــافــات
الغـذائـية اHـعبـر عـنهـا على  أسـاس  الـوزن اجلسـديr التي
�ـكن تــنـاولــهـا كل يـوم مــدى احلـيــاة دون خـطـر عــلى صـحـة

اHستهلك.
- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي :- الـتـركـيـز األقــصى لـلـمـضـاف الـغـذائـي : الـتـركـيــز
األكثـــر ارتفاعا لـلمضـاف الغذائـي اHــعد ليـكون فعاال في

الغذاء أو في صنف من أصناف الغذاء.

ويــعـبــر عـنه إمــا بــاHــيـلـيــغـرام مـن اHـضـاف الــغـذائي
في الـكيـلوغـرام من األغذيـة (ملغ/كـلغ) أو  باHـيلـيلـتر من

اHضاف الغذائي في اللتر من األغذية (ملل/ل).
- عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : - عــــمـــلــــيــــة الـــوضـع لالســــتـــهالك : مــــجــــمـــوع مــــراحل
اإلنـتاج واالستيـراد والتخزين والـنقل والتوزيع بـاجلملة

وبالتجزئة.
- الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : - الـطـرق احلـســنـة لـلـصـنع : تـسـتـعــمل هـذه الـعـبـارة
عند عدم وجود أي حتـديد للكمية القصوىr غير أنه يجب
 استعمال اHضـافات الغذائية بأقل مقدار ¢كن للحصول

على اHفعول اHرجو.
- اHــــلــــوث : - اHــــلــــوث : كـل مــــادة ال تــــضــــاف  قــــصــــدا إلى  اHــــادة
rالـغـذائـيـة ولـكـنـهـا مـوجـودة  فـيـهـا في شـكل بـقـايـا اإلنـتاج
�ـا في ذلك اHـعـاجلـة اHطـبـقـة عـلى الـزراعـة واHـاشـية وفي
¢ــارســة الـطـب الــبــيـطــري وذلـك عــلى جــمــيع مــســتــويـات
الــصــنع والــتــحـويـل والـتــحــضــيــر واHـعــاجلــة  والــتــوضـيب
والـتـغـلـيف  والـنـقل والـتـخـزين لـهـذه اHـادة أو بـعـد تـلـوث

بيئي.
- الرضع : - الرضع : األطـفال الـذين يقل سـنهم عن اثـني عشر

(12) شهرا.
- األطــفـــال صــغـــار الــسن : - األطــفـــال صــغـــار الــسن : األطـــفــال الـــذين يــتـــجــاوز
سنهم اثني عشر (12) شهرا ويقل عن ثالث (3) سنوات.
- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع :- اHسـتـحضـرات اHـوجهـة لـلرضع : بـديل حلـليب األم
اHـصـنـوع خـصــيـصـا لـكي يــشـبع وحـده احلـاجــات الـغـذائـيـة
لــلــرضـع في األشــهــر األولى مـن حــيــاتــهـم إلى غــايــة إدخــال

أغذية مكملة.
- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة :- مـســتـحــضـرات اHـتــابـعـة : أغــذيـة مـوجــهـة لــتـكـوين
اجلـزء الـسـائل في مرحـلـة الـفطـام لـلرضـع ابتـداء من سـتة

(6) أشهر ولألطفال صغار السن.
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- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة- اHـسـتـحــضـرات اHـوجـهـة  لـلــرضع  ألغـراض  طـبـيـة
خـــاصــة :خـــاصــة :  بـــديل  حلـــلــيـب  األم أو مــســـتــحـــضـــرات مــوجـــهــة
لـــلــرضـع تــشـــبع بــذاتـــهــا حـــاجــات  تـــغــذيـــة  الــرضـع  الــذين
يـعـانـون اضـطرابـات أو أمـراضـا أو حـاالت مـرضـيـة خـاصة
أثــنــاء األشــهــر األولى من احلــيــاة إلى غــايــة إدخــال تــغــذيـة

مكملة مالئمة.
- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات- اHــكـمالت الــغـذائــيـة احملــتـويــة عــلى الـفــيـتــامـيــنـات
واألمالح اHــعــدنــيــة : واألمالح اHــعــدنــيــة : هي مــصــادر مــركــزة لــهــذه الــعــنــاصـر
الغذائيةr لـوحدها أو مركبةr وتـسوق في شكل كبسوالت
أو أقـراص أو مــســحـوق أو مــحــلــول. وال �ـكن اســتــهالكــهـا
في شـــكل مــواد غــذائـــيــة مــعـــتــادة ولــكـن �ــكن اســتـــهالكــهــا
بكـمـيـات قـليـلـة وكـافـية وهي تـهـدف إلى تـعـويض الـنقص
من الــفـــيــتـــامــيـــنــات و/ أو األمالح اHـــعــدنـــيــة في الـــنــظــام

الغذائي اHعتاد. 

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال تـعــتـبــر اHـلـوثــات وبـقــايـا اHـبــيـداتr بـأي
حال من األحوالr كمضافات غذائية.

5 :  : يــجب أن يــســتــوفـي اســتــعــمــال اHــضــافــات اHـاداHـادّة ة 
الغذائية الشروط اآلتية : 

rاحلفاظ على القيمة الغذائية للمادة الغذائية  -
rاعتبارها كمكون ضروري في أغذية احلمية  -

-  حتــــســــW حــــفظ أو تــــثــــبـــــيت اHــــادة الــــغــــذائــــيــــة أو
خــصــائـصــهــا الــذوقـيــة الــعـضــويــةr بـشــرط أن ال تــغــيـر من
طــبـيــعـة اHــادة الـغــذائـيــة أو نــوعـيــتـهــا بـصــورة من شـأنــهـا

rستهلكHتغليط ا
-  اسـتعـمالهـا كمـادة مسـاعدة في مـرحلـة معـينة من
عـمـلـيـة الـوضع لالسـتـهالك بـشـرط أن ال  يـكـون اسـتـعـمـال
اHـضـاف الــغـذائي إلخـفـاء مــفـعـول اسـتـعــمـال اHـادة األولـيـة

ذات نوعية رديئة  أو مناهج تكنولوجية غير مالئمة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : ال �ـــكن أن تـــوضع لالســـتـــهالك وتـــدمج في
اHــواد الــغــذائــيــة بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة إال
اHــضــافـــات الــغــذائـــيــة اHــدرجـــة في اHــلـــحق األول اHــذكــور
أدنــــاه وحــــسب شــــروط االســــتــــعــــمـــــال احملــــددة في اHــــلــــحق

الثالث اHذكور أدناه واHرفقW بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : حتــدد الــتــركــيــزات الــقـــصــوى لــلــمــضــافــات
الـغذائـيـة لـلـمنـتـوج الـنـهائـي بـالـشكـل الــذي يـستـهلك به
وكـــمـــا  هــو مـــبــW فـي اHــلـــحق الــثـــالث اHـــرفق بـــأصل هــذا

اHرسوم.

8 :  : يـجـب أن تــسـتــوفــي اHــضــافــات الــغــذائــيـة اHـاداHـادّة ة 
اHنصوص عليها فـي اHـادة 6 أعــاله مـواصفات التعريـف
والنـقــاء احملــددة فـي اHقايـيس اجلزائـريةr وفي حـالة عدم
وجـودهـا تــسـتـعــمل اHـقـايــيس اHـعـمــول بـهـا عـلـى اHـسـتـوى

الدولي.

9 :  : ال �ـــكن أن تــــدمج في اHــــواد الـــغـــذائـــيـــة إال اHــاداHــادّة ة 
اHضافات الغذائية احلالل.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : زيادة عـلى حـاالت اإلضـافة اHـبـاشـرةr فإن
وجود اHـضاف الغـذائي �كن أن يـكون نتـيجـة حتويله من
اHـادة األولـيــة أو اHـكــونـات األخـرى اHــسـتـعــمـلــة في إنـتـاج

األغذية في حالة :
-  اســتــعــمـال اHــضــاف الــغـذائي اHــرخص بـه �ـوجب
rكونات األخرىHواد األولية أو اHرسوم في اHأحكام هذا ا
-  عــدم جتـاوز كــمــيــة اHـضــاف الــغــذائي اHــوجـود في
اHـواد األولية أو اHـكونات األخـرى التركـيز األقصى احملدد

rرسومHفي هذا ا
- عــــدم احــــتــــواء الــــغــــذاء الـــــذي حــــوّل إلــــيه اHــــضــــاف
الغـذائي عـلى  كمـية  من  هـذا األخـير تـفوق الـكـميـة التي
أدمـجت عن  طـريق  اسـتـعـمـال اHـواد األولـيـة أو اHـكـونات
األخرى ضـمن الـشروط الـتـكنـولـوجيـة اHالئـمة أو �ـراعاة
الطرق احلسنة   للصنع  وذلك طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : ال يـرخـص بـتــحـويل اHــضـاف الــغـذائي عن
طـريق مــادة أولـيـة أو مــكـون في اHـواد الــغـذائـيـة الــتـابـعـة

لألصناف اآلتية : 
-  مـســتـحـضـرات  الـرضع  ومـســتـحـضـرات األطـفـال
صــغـــار الــسـن  واHــســـتــحــضـــرات اHــوجـــهــة لـالســتـــعــمــاالت

rالطبية اخلاصة
- األغذية اHكملة للرضع واألطفال صغار السن.

اHاداHادّة ة 12 :  : إضافة إلى البـيانات اHنصوص عليها في
الـتنـظيم اHـعمـول به واHتـعلق بـإعالم اHسـتهـلكr يجب أن
حتوي اHـضـافـات الـغـذائـية اHـدمـجـة  في  اHـواد  الـغـذائـية
واHواد اHـوجـهـة إلى البـيع لـلـمـستـهـلك وبـطريـقـة مـقروءة

وواضحة على أغلفتها بيانات الوسم اآلتية : 

1- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :- اHـضافات الغـذائية اHـدمجة في اHواد الـغذائية :

- اسم كل مضاف غـذائي  يجب أن يكون خاصا غير
جنـيس و/أو رقـمه في النـظـام الدولي  لـلـترقـيم مـتبـوعا

rبوظيفته التكنولوجية
- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى

rاثلة¢
- الـكـمـية الـقـصوى لـكل مـضـاف غذائـي أو مجـمـوعة

مضافات غذائية اHعبر عنها بـما يأتي : 

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
r الصلبة
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* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
 rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rحسب  مبدأ الطرق احلسنة للصنع *
- عـنــد  وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكــثـر في اHـادة
الغذائية فـإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في قائمة  مرقمة
 بـــالـــتـــرتـــيب الـــتـــنـــازلي حـــسب  كـــتـــلـــتـــهـــا بـــاHــقـــارنـــة مع

rاحملتوى اإلجمالي  للمادة الغذائية
- في حــالـة اسـتـعــمـال مـزيج من اHــواد اHـعـطـرة فـإن
إظــهـار اسـم كل مـعــطــر لــيس ضــروريـا و�ــكن  اســتــعــمـال
التـسمية اجلـنيسـةr " عطر" أو " مـعطر" بـشرط  أن تكون

مصحوبة ببيان طبيعة العطر.

�ـكن أن تـتـبع عـبـارة " عـطـر" أو " مـعـطـر" بـأوصـاف
Wمختلفـة وال سيما " طبيـعي " أو"  اصطناعي " أو االثن

rحسب احلالة rمعا
- في حــــالـــة احـــتــــواء احملـــلـــيــــات اHـــدمـــجــــة في اHـــواد
الـغــذائـيــة عـلـى الـبـولــيـوالت  و/أو األســبـارتــام و/أو مـلح
األسبارتام _ األسيسولفامr يجب أن يحتوي  الوسم على

 التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* أســــبـــارتــــام / مــــلح أســــبـــارتــــام - أســــيـــســــولــــفـــام :

 r"Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عبارة " ال يـنصح بتنـاوله من طرف األطفال " في

rحالة استعمال احملليات
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

2- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع- اHــضـافــات الـغــذائـيــة اHـعــبـأة مــسـبـقــا الـتـي تـبـاع

بالتجزئة : بالتجزئة : 
- اسم كل مـــضــاف غـــذائي  يــجـب  أن  يــكـــون خــاصــا
وغيـر  جنيس  ويـكون رقمـه في النظـام الدولي للـترقيم

rمتبوعا بوظيفته التكنولوجية
rضاف الغذائيHطبيعة ا -

- عـــبــارة " ألغـــراض غــذائـــيــة " أو أيـــة إشــارة أخــرى
rاثلة¢

- الكمية الـقصوى لكل مضـاف  غذائي  أو مجموعة
 مضافات غذائية معبر عنها بـما يأتي :

* قـــيــاس الــوزن بـــالــنــســـبــة لــلــمـــضــافــات الـــغــذائــيــة
   rالصلبة  غير تلك التي تباع في شكل صفائح

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
r الغذائية السائلة

* قـــيــاس الـــوزن أو احلـــجم بــالـــنـــســبـــة لـــلــمـــضـــافــات
rالغذائية شبه الصلبة أو اللزجة

rـــعـــبــأةHقـــيــاس الـــوزن مـع بــيـــان عـــدد الـــصـــفـــائح ا *
بالنسبة للمضافات الغذائية في شكل صفائح.

- عـنــد وجـود مـضــافـW غـذائــيـW أو أكـثــر في مـزيج
من اHضافات الـغذائيةr فإنه يجب أن تبيّن أسماؤها في
قــائـــمـــة مـــرقــمـــة بـــالـــتــرتـــيب الـــتـــنــازلـي حـــسب كـــتــلـــتـــهــا

rقارنة مع  احملتوى اإلجمالي للمزيجHبا
rــعــطـرةHـواد  اHفي حــالــة  اسـتــعــمــال  مـزيج  مـن ا -
فــــإن  إظــــهــــار  اسم  كـل مــــعــــطــــر لــــيس ضــــروريــــاr و�ــــكن
استـعـمال الـتـسمـيـة اجلـنيـسـةr "عطـر" أو" مـعطـر" بـشرط

أن  تكون مصحوبة  ببيان  طبيعة العطر.
 �ـكن أن تـتبع عـبـارة " عطـر" أو " مـعطـر" بـأوصاف
Wمـخـتلـفـة وال سيـمـا " طـبيـعي" أو" اصـطنـاعي " أو االثـن

rمعا حسب احلالة
r"عبارة " حالل -

-  يـجب أن  يـحـتــوي  وسم  مـحـلـيــات  اHـائـدة الـتي
حتـتــوي  عــلى  الــبــولــيــوالت  و/أو األســبــارتـام و/أو مــلح

األسبارتام - األسيسولفامr التنبيهات اآلتية :
* بـولــيـوالت : " �ـكن أن يــسـبب اسـتـهـالكـهـا اHـفـرط

r" آثارا مليّنة
* ســــبــــارتــــام / مــــلح أســــبــــارتــــام - أســــيــــســــولــــفــــام :

 ."Wحتتوي على مصدر الفينيالالن"
- عـــبــارة " ال يـــنــصح بـــتــنـــاوله من طـــرف األطــفــال "

rائدةHبالنسبة حملليات ا
- عــبــارة " ال يــنــصح بــتــنـاولـه من طــرف األشــخـاص
ذوي احلـسـاسـيــة و/ أو احلـسـاسـيـة اHـفــرطـة من اHـضـافـات

الغذائية ".

وبـالنسـبة للـمضـافات الغـذائية اHـوجهـة للصـناعات
الــغـذائـيــةr �ـكن أن تــظـهـر الــبـيـانــات " حالل " و" طـبــيـعـة
اHـضـاف الــغـذائي " عـلى غـالف الـتـوضـيـب أو في الـوثـائق

اHرفقة باHنتوج .

اHـاداHـادّة ة 13 : : حتـدد قائـمـة اHـضـافات الـغـذائـيـة اHرخص
بها وتعريفاتـها ووظائفها التكنولوجية وكذا أرقامها في
الــنـظــام الـدولي لــلـتــرقــيم في اHـلــحق األول اHــرفق بـأصل

هذا اHرسوم.
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اHـاداHـادّة ة 14 :  : حتـدد قــائــمـة أصــنــاف األغـذيــة الــتي �ـكن
أن تـدمج فـيـهـا اHـضــافـات الـغـذائـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـالهr  في اHـــــلـــــحق الـــــثـــــاني اHـــــرفق بـــــأصـل هــــذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 15 : : حتــدد قــائـــمــة اHــضــافــات الـــغــذائــيــة الــتي
�ـكن دمـجـها في اHـواد الـغـذائـيـة r وكذا حـدودهـا الـقـصوى
اHـــرخص  بــــهـــاr   في اHـــلــــحق الـــثــــالث اHـــرفـق بـــأصل هـــذا

اHرسوم .

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تـــوضـع نـــسـخ من اHـالحق األول والــــثـــاني
والـثـالث اHـرفقـة بـأصل هـذا اHـرسـوم وكذا حتـيـيـنـها حتت
الــتــصــرفr عــلى مــســتــوى اHــديــريــات اجلــهــويــة لــلــتــجــارة
واHـديريـات الـوالئـية لـلـتـجارة واHـركـز اجلـزائري Hـراقـبة
الــنـــوعــيـــة والــرزم وغــرف الـــتــجــارة والـــصــنـــاعــة واHــوقع
اإللـــكـــتـــرونـي الـــرســـمي  لـــوزارة الـــتـــجـــارة  عـــلى شـــبـــكـــة

األنترنيت.

اHاداHادّة ة 17 :  : يعاقب على مـخالفات أحـكام هذا اHرسوم
طبـقا للتـشريع اHعـمول بهr وال سيـما أحكـام القانون رقم
09-03 اHـؤرخ في 29 صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايـر

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـسـري أحـكـام هــذا اHـرسـوم بـعـد سـنـة من
تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

rـرسـومHـادّة ة 19 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا
وال ســيــمـــا مــنــهــا أحـــكــام اHــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 25-92
اHؤرخ في 8 رجب عام 1412 اHوافق 13 ينـاير سـنة 1992

واHذكور أعاله.

20 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 15 مايو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


