
ٌؤمن هذا المرسوم صحة وسالمة المستهلك من األخطار المحتملة من 

بقاٌا مستحضرات التنظٌف وكذا سالمة األغذٌة من مالمسة األشٌاء و 

 اللوازم.

 

 9161نوفمبر  92المؤرخ فً  922 -61مرسوم التنفٌذي رقم   ال

األشٌاء و اللوازم الموجهة لمالمسة  استعمالٌحدد شروط و كٌفٌات 

  المواد الغذائٌة و كذا مستحضرات تنظٌف هذه اللوازم.

 

 

 ٌهدف هذا المرسوم إلى :

 و  تحدٌد مبدأ العطالة بحٌث ٌجب أن تكون كل المنتوجات
اللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائٌة عاطلة بطرٌقة 

 كافٌة .

  واللوازم الموجهة  توجاتنبالمتحدٌد التدابٌر الخاصة
 .ةالمواد الغذائٌلمالمسة 

 .تحدٌد شروط  وكٌفٌات وسم المنتوجات و اللوازم 

 .وجوب تتبع مسار المنتوجات و اللوازم 

  معتمدة.وجوب شهادة مطابقة مسلمة من طرف هٌئة 

  تحدٌد متطلبات مستحضرات تنظٌف المنتوجات واللوازم
  الموجهة لمالمسة المواد الغذائٌة.

 

 

 و عتاد و معدات و كل آلة موجهة كل تجهٌز  شئ ولوازم: 

   .مهما كانت المادة مالمسة المواد الغذائٌةل

ٌملك خصائص التنظٌف أو  توجنمكل  مستحضر التنظيف: 

التطهٌر، ٌستعمل وحده أو مركبا قصد زٌادة فعالٌته، 

  منتوجات التنظٌف أو التطهٌر. استعماللتحسٌن الغسل بعد 

القدرة على تتبع مسار شًء أو لوازم خالل تتبع المسار: 

 و التحوٌل والتوزٌع. االستٌرادجمٌع مراحل الصنع و 

تضمن أن األشٌاء  الطرق التً الطرق الحسنة للصنع: 

مراقبة بطرٌقة متناسقة لتكون مطابقة للقواعد المطبقة  واللوازم من

الموجه له بدون أن تسبب  لالستعمالنوعٌة مالئمة ذو  علٌها و

فً  تركٌب المواد الغذائٌة أو إفساد ممٌزاتها  ةغٌر مقبولتغٌرات 

  العضوٌة الذوقٌة.

 

 

 

 

 ألشٌاء واللوازم الموضوعة فً السوق ٌجب أن تكون ا

مضمونة وآمنة وال تلحق ضررا بصحة المستهلك وتلبً 

  .و ال تشكل أي خطر علٌه الرغبات المشروعة للمستهلك

  ًاألشٌاء واللوازم ٌجب أن تكون مصنوعة من مركبات الت

  تضمن صحة وأمن  المستهلك.

 ٌة لالستعمال وحسب الطرق الحسنةفً الشروط العاد، 

تصنع األشٌاء واللوازم  من مركبات بكمٌة ال تشكل خطر 

على صحة المستهلك و أن التحدث تغٌٌرا غٌر مقبول فً 

  تركٌبها و أن التفسد ممٌزاتها العضوٌة الذوقٌة.

  : تصنع األشٌاء واللوازم من المواد اآلتٌة 

 نٌق و التلبٌس.المواد البالستٌكٌة بما فً ذلك  البر  

 السٌلٌلوز المجدد. 

 اإلٌالستومٌر و المطاط. 

 الراتنجات المغٌرة لألٌونات.  

 األوراق و الكرتون. 

 الخزف.  

 الزجاج. 

 المعادن ومزٌج المعادن. 

 الخشب بما فٌه الفلٌن. 

 المنتوجات النسٌجٌة. 

 الشمع البرافٌن وشمع مٌكرو كرٌستالٌن  

 حبر المطبعة  

 السٌلكون.   

 الغراء   

 

 

 

  ، والحٌازة بقصد البٌع لألشٌاء  استٌرادٌمنع بٌع، صنع

واللوازم التً ال تتماشى و الطرق الحسنة للصنع والتً 

  تشكل خطرا على صحة المستهلك.

 ان نقل وٌجب أن تصنع األشٌاء و اللوازم، أن تخزن، ت

 . باحترام شروط النظافة و البٌئة وضع للبٌعت

 لألشٌاء واللوازم بتقدٌم  م المصنعٌن و المستوردٌنٌلز

تثبت  شهادة مطابقة مسلمة من طرف هٌئة معتمدة

 . مطابقتها

 

 

 

 

 

 

 

ٌجب أن ٌحتوي وسم األشٌاء واللوازم الموجهة لمالمسة المواد 

 الغذائٌة على: 

 للمالمسة الغذائٌة » بارة ع.»  

  الحصرٌة للمالمسة » ترفق بفواتٌر ووثائق  تحمل عبارة

و متبوعة باسم هذه  بسبب تركٌبها و عطالتها...« مع 

  .المواد

 .ال تطبق على األوانً و األوعٌة المستعملة فً الطبخ  

  الالزمة تحمل األشٌاء و اللوازم التً ال تستجٌب للشروط

محررة « ال ٌمكن أن تالمس المواد الغذائٌة » عبارة 

  بطرٌقة مرئٌة ، مقروءة و متعذر محوها.

  عدم تضلٌل المستهلك عن طرٌق الوسم أو عرض األشٌاء

  واللوازم.

  

 النصوص التنظيمية

 فادــهاأل

 تعرٌفات

األشياء واللوازم الموجهة لمالمسة 

 المواد الغذائية

 الــــوســـــم



البيانات المرفقة لألشياء واللوازم المعروضة 
 لالستهالك

 التسوٌق، ٌجب أن ترفق األشٌاء و اللوازم بالبٌانات التالٌة:  عند

 :البيانات المتعلقة باألشياء واللوازم  

  مناسبة لمادة » أو عبارة « للمالمسة الغذائٌة» إما عبارة
 .« غذائٌة

  باستعمالهاإما عبارة  خاصة متعلقة  

 الكأس و الشوكة إما رمز.  
 

 
 
 

 

 :البيانات المتعلقة بالمصنعين و المستوردين  

 االجتماعًوعنوان الشركة أو المقر  االسم. 

  مقروءة ٌجب أن ٌكون الرمز بصورة واضحة ،مرئٌة،
  ومتعذر محوها.

ٌسمح وسم البٌانات بتحدٌد تتبع مسار األشٌاء و اللوازم فً 
  اآلتٌة: الكٌفٌةمجال إعالم المستهلك حسب 

 :األشياء واللوازم  الموجهة للمستهلك النهائي  

 .إما بطاقة على األشٌاء واللوازم أو على التغلٌف  

  واللوازم أو على التغلٌف.  األشٌاء إما مباشرة على 

 :األشياء واللوازم الموجهة للمهنيين  

  التغلٌفعلى بطاقات أو على.  

  التغلٌفاألشٌاء واللوازم أو على  أو مباشرة على.  

 أو على الوثائق المرفقة.  

 

 

  االستعمالٌجب أن تكون مستحضرات التنظٌف موافقة مع 

 .وال تشكل خطر على صحة المستهلك هجهة إلٌموال

   تستعمل مستحضرات التنظٌف لألشٌاء   التلوثلتفادي

واللوازم طبقا للتعلٌمات المسجلة على الوسم وتخزن فً 

  . أماكن مالئمة وموجهة لهذا الغرض

 

 

 

 

 

ترفق المركبات أو مجموعة من المركبات بوثائق تتضمن 
وى و الدنٌا فً تركٌزاتها القص ، عاٌٌر نقاوتهاممعلومات متعلقة ب

  .االستعمالشروط و مستحضرات التنظٌف

 

 

 

مستحضرات التنظٌف لألشٌاء واللوازم ٌجب أن تستجٌب  وسم

للمتطلبات المنصوص علٌها فً التنظٌم المعمول به فً مجال إعالم 

  .المستهلك

 

 

 

 

 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

 

 وزارة التجارة     

 للتجارةالمديريت الىالئيت     

 سيدي بلعباش

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 مستحضرات التنظٌف

 الــوســـم

 يسعدنا التواصل معكم عبر الموقع اإللكتروني 

http://www.dcwsidibelabbes.dz/ 

 كما يمكنكم التواصل معنا على األرقام التالية :

 840 -74-93-96:هاتفال
 048-74-93-95: الفاكس

 

األشياء و  شروط و كـيـفيات إسـتعمال

اللوازم الموجهة لمالمسة المواد الغذائية  

 وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_food_contact_material_symbol.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_food_contact_material_symbol.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_food_contact_material_symbol.svg?uselang=fr


  

 


