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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-299 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r r2016 يـحـدد شروطيـحـدد شروط

وكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــةوكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــة
لــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــراتلــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.تنظيف هذه اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقــريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

rناجمHالصناعة وا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

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

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

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

rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق
بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr اHـعـدّلr ال سـيـمـا اHـادة 7

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في  8 شــعـــبــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممHعدل واHا rستوردةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-210 اHؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 28 يـولـيـو سـنـة
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2004 الـــذي يــحــدد كــيـــفــيــات ضــبـط اHــواصــفــات الـــتــقــنــيــة

لـلــمـغــلـفــات اخملـصــصــة الحـتــواء مـواد غــذائـيــة مـبــاشـرة أو
rأشياء مخصصة لألطفال

- 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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-468 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

rووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

rواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـديد شـروط وكيـفـيات اسـتعـمال األشـياء والـلوازم
اHــوجــهــة Hالمـــســة اHــواد الــغــذائــيـــةr وكــذا مــســتــحــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــطـــبق أحــكــام هــذا اHـــرســوم عــلى األشــيــاء
والـلـوازم اHــوجـهـة Hالمـســة اHـواد الـغـذائـيــة اHـسـمـاة أدنـاه
"األشياء واللوازم" التيr في حالة اHنتوجات النهائية :

rواد الغذائيةHالمسة اH تكون موجهة -

- تــكـون مـالمـسـة لــلـمــواد الـغــذائـيــة ومـصــمـمــة لـهـذا
rالغرض

- �ـكن مـنـطـقـيــا تـوقع مالمـسـتـهــا لـلـمـواد الـغـذائـيـة
ضمن الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالها.

اHاداHادّة 3 : : تستثنى من مجال تطبيق هذا اHرسوم :

rقدمة كمنتوجات عتيقةHاألشياء واللوازم ا -

- أشـيـاء ولـوازم الـتـلـبـيس والـطالء كـلـوازم تـلبـيس
قـــشــرات األجـــبــان أو اHـــنـــتــوجـــات الـــلــحـــمــيـــة الـــنــيـــئــة أو
اHطـهية أو الـفواكهr التـي تشكل جـزءا من اHواد الغـذائية

rوادHوالقابلة لالستهالك مع هذه ا

rالــعـمـومــيـة أو اخلـاصـة rـوجـودة حــالـيـاHـنــشـآت اHا -
اHوجهة لتوزيع اHاء الصالح للشرب.

اHاداHادّة ة 4 :  : يقصد في أحكام هذا اHرسوم �ا يأتي : 

- شيء ولــــــوازم :- شيء ولــــــوازم : كـل جتــــــهــــــيــــــز وعـــــــتــــــاد ومــــــعــــــدات
وتـغــلـيـف وكل آلـة أخــرىr مـهـمــا كـانـت اHـادةr مـوجــهـة في

استعمالها العادي Hالمسة اHواد الغذائية.

- مستـحضر الـتنظيف :- مستـحضر الـتنظيف : كل منـتوج �لك خصائص
الــتــنـــظــيف أو الــتــطــهــيــر يــســـتــعــمل وحــده أو مــركــبــا مع
منـتـوج أو منـتوجـات أخـرى قصـد زيادة فـعـاليـتهr �ا في
ذلك اHـنـتـوجـات اHـوجـهـة لـتـحـسـY الـغـسل بـعـد اسـتـعـمال

منتوجات التنظيف أو التطهير.

- تـتــبع اHــسـار :- تـتــبع اHــسـار : الــقـدرة عــلى تــتــبع مــسـار شيء أو
لوازم خالل جـميع مـراحل الصـنع واالسـتيـراد والتـحويل

والتوزيع.

- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع :- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع : الـطـرق الـتي تـضمن أن
األشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي
تـــكـــون مــطــابــقـــة لــلــقــواعــد اHـــطــبــقــة عــلـــيــهــا وHــواصــفــات
rالئـــمــة لالســتــعـــمــال الــتي تــكـــون مــوجــهــة لهHالــنـــوعــيــة ا
بـحـيث ال تــسـبب تـغـيــيـرا غـيـر مـقــبـول في تـركـيب اHـواد

الغذائية أو إفساد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

القسم األولالقسم األول
األشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائيةاألشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائية

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن تكون األشياء واللوازم اHوضوعة
في السوقr ضمن الـشروط العادية لالسـتعمال أو اHمكن
تـــوقــعـــهـــاr مـــضــمـــونـــة وتـــتــوفـــر عـــلى األمن بـــالـــنــظـــر إلى
االسـتـعــمـال اHـشـروع اHـنــتـظـر مـنــهـاr وأن ال تـلـحق ضـررا

بصحة اHستهلك وأمنه ومصاحله.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـجب أن تــصــنع األشــيـاء والــلــوازم احملـددة
في اHــادة 4 أعالهr فـــقط مـن مــركـــبـــات ال تــشـــكل أي خـــطــر

على صحة اHستهلكY وأمنهم.
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7 :  : يــجب أن تــصــنع األشــيــاء والــلــوازم طــبــقــا اHـاداHـادّة  
لـلـطـرق احلـسـنـة حـتى ال تـنـقل إلى اHـواد الـغـذائـيـةr ضـمن
الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالهاr مركبات بكمية

قابلة Hا يأتي : 
rستهلكHأن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة ا -

rأن حتدث تغييرا غير مقبول في تركيبها -
- أن تفسد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

اHـاداHـادّة  8 :  : تـعــتـبـر األشــيـاء والـلـوازم كــمـا هي مـحـددة
في اHادة 4 أعالهr تلك التي تصنع من اللوازم اآلتية : 

- اHـــــواد الـــــبـالســـــتـــــيـــــكـــــيـــــة �ـــــا في ذلـك الـــــبـــــرنـــــيق
rوالتلبيس

rالسيليلوز اجملدد -
rطاطHاإليالستومير وا -

rغيرة لأليوناتHالراتنجات ا -
rاألوراق والكرتون -

rاخلزف -
rالزجاج -

rعادنHعادن ومزيج اHا -
rYاخلشب �ا في ذلك الفل -

rنتوجات النسيجيةHا -
rYوشمع ميكرو كريستال Yشمع البراف -

rطبعةHحبر ا -
rالسيليكون -

- الغراء.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : حتـــــدد اخلــــصـــــائص اHـــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــاألشـــــيــــاء
والــــلــــوازم اHـــذكــــورة فـي اHـــادة 8 أعـالهr �ـــوجـب قـــرارات
مـــشـــتــركـــة بـــY الـــوزراء اHـــكـــلـــفــY بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتــهـــلك
وبــالـــصـــنــاعـــة وبـــالــصـــحـــة وبــالـــفالحـــة وبـــاHــوارد اHـــائـــيــة

وبالبيئةr التي حتدد على اخلصوصr ما يأتي :

1 - قــــائــــمـــــة اHــــواد اHـــــرخص بــــهـــــا لــــصــــنـع األشــــيــــاء
rواللوازم

rوادH2 - معايير نقاوة هذه ا

 rوادH3 - الشروط اخلاصة الستعمال هذه ا

4 - احلــــدود اخلــــاصــــة النــــتــــقــــال بــــعض اHــــركــــبـــات أو
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHمجموعات ا

5 - احلـد اإلجـمـالي النـتـقـال اHركـبـات أو مـجـمـوعات
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHا

6 - الـــــتــــدابـــــيــــر الــــتـي تــــهـــــدف إلى حـــــمــــايـــــة صــــحــــة
اHــسـتـهـلك مـن األخـطـار احملـتــمـلـة الـتي �ــكن أن تـنـتج من

rالمسة عن طريق الفم مع األشياء واللوازمHا

7 - الـتـعلـيـمات الـتي تـسـمح بضـمـان احتـرام أحـكام
rادة 7 أعالهHا

8 - الـــقــواعـــد األســاســـيــة الـــضــروريـــة لــلـــتــحـــقق من
احـترام األحـكـام اHنـصوص عـليـهـا في النـقاط 4 و5 و6 من

rادةHهذه ا

9 - الـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـاقــتـطــاع الـعــيـنـات ومــنـاهج
التحـليل الضـرورية لـلرقابـة والتـأكد من احتـرام األحكام

اHنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه اHادة. 

اHـاداHـادّة ة 10 : : حتت طـائـلـة الــعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول بـــهـــمـــاr �ــنـع الــبـــيع
والــصـــنع واالســتـــيــراد واحلـــيــازة بــقـــصــد الـــبــيع لـألشــيــاء
والــلــوازم غـيــر اHــتــحــصل عــلــيــهــا طــبـقــا لــلــطــرق احلــســنـة
لـلصـنع الـتي تـشـكلr ضـمن الشـروط الـعـادية أو اHـتـوقـعة

.YستهلكHخطرا على صحة ا rالستعمالها

اHاداHادّة ة 11 :  : يجب أن تصـنع األشياء واللوازم وتخزن
وتـــنــــقل وتــــوضع لــــلــــبـــيـع ضـــمـن الـــشــــروط الــــتي حتــــتـــرم

القواعد اHطبقة في مجال النظافة والبيئة. 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــلــــزم مــــصــــنــــعــــو ومــــســــتــــوردو األشــــيـــاء
واللـوازم بـتقـد� شـهـادة مطـابـقـة مسـلّـمـة من طرف هـيـئة
معـتـمـدة تـثبت مـطـابـقـتهـا لـلـمـتطـلـبـات اHـنصـوص عـلـيـها

في هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : ال �ـكـن أن تـوضع في الــسـوق إالّ األشـيـاء
والــــــلـــــوازم احملــــــددة في اHـــــادة 4 أعـالهr الـــــتـي حتـــــمـل عـــــلى
وسـمـهـا وعـلى فـواتـيـر بـيـعهـا وكـذا عـلى وثـائـقـهـا اHـرافـقة

بيان "للمالمسة الغذائية". 

اHاداHادّة ة 14 :  : يجب أن تكون األشـياء واللوازم اHصنعة
أو اHـسـتـوردة اHـوجـهـة لـلـمالمـسـة احلـصـريـة لـبـعض اHـواد
الـغــذائـيــة بـســبب تـركـيبـهـا وعطـالـتهـاr مـرفقـة بـفواتـير
و/ أو وثــائق حتـــمل بــيـــان "لــلـــمالمــســـة احلــصـــريــة مع ..."

متبوعا باسم جنس هذه اHواد.

r13 و14 أعاله YــــادتـــHــــادّة ة 15 :  : ال تــــطــــبق أحــــكـــام اHــــاداHا
عـلى األواني واألوعـيـة اHـستـعـمـلـة في الـطـبخ الـتي تـكون

بطبيعتها موجهة Hالمسة اHواد الغذائية.
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اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يــــجــب أن حتــــمـــل األشــــيـــــاء والــــلـــــوازم
الـــتــي تــبــــدو أنــهــا مـــوجــهــــة بــطــبــيــعـــتــهــا Hالمــســة اHــواد
الغذائية ولـكنهــــا ال تستجـيب للشروط احملددة في اHادة
6 أعالهr بـيـان "ال �ـكن أن تالمس اHـواد الـغـذائـيـة" مـحرر

بطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

اHــــــاداHــــــادّة ة 17 :  : يــــــجب أن يـــــــســــــتــــــجـــــــيب وسـم األشــــــيــــــاء
والــلــوازم وعــرضــهــا لــلــمــتــطــلــبــات اHـنــصــوص عــلــيــهــا في
الـــتــشــريع والــتــنــظــيـم اHــعــمــول بــهــمــا في هــذا اجملــال وأالّ

يؤدي إلى تضليل اHستهلك.

18 : : يـــجـب فـــصل بــــيـــانـــات الـــوسم اHــــتـــعـــلـــقـــة اHــاداHــادّة ة 
باألشياء واللوازم عن البيانات اHرتبطة باHادة الغذائية

اHالمسة لهذه األشياء واللوازم.

اHـاداHـادّة ة 19 : : يــجـب أن تـــرفق األشـيـاء والــلـوازم الـتي
rــواد الـغــذائـيــة أثـنــاء تـســويـقــهـاHالمــسـة اH لم تــوضع بـعــد

بالبيانات اآلتية :

1 - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم : - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم :

- إما بـيـان "لـلـمالمـسـة الـغذائـيـة" أو "مـنـاسـبـة Hادة
r"غذائية

rإما بيان خاص يتعلق باستعمالها -

- إمــا الــرمــز (كــأس وشــوكـة) اHــرفـق بــاHـلــحـق بــهـذا
rرسومHا

- وإذا أمكنr الـتعـليـمات اخلـاصة الواجـب احتـرامها
من أجل استعمال مؤمن ومالئم.

2 - البيانات اHتعلقة باHصن - البيانات اHتعلقة باHصنّعY واHستوردين :عY واHستوردين :

- االسم أو عـــــنــــوان الـــــشــــركـــــة والــــعـــــنــــوان أو مـــــقــــر
الشركة.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـجب أن يــظـهــر الـرمـز اHــذكـور في اHـادة
19 أعاله واHــرفـق بــاHــلـــحق بـــهــذا اHــرســـومr عــلـى األشــيــاء

والـــلـــوازم بـــصــــورة جـــلـــيـــة ومـــرئــــيـــة بـــوضـــوح ومـــقـــروءة
ومتعذر محوهـاr وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـجـب وسم الـبــيـانــات اHـذكــورة في اHـادة
19 أعالهr بـطــريـقــة تـســمح بـتــحـديــد تـتــبع مـســار األشـيـاء

والـــــلــــوازمr وذلــك طــــبـــــقــــا لــــلــــتـــــشـــــريـع والــــتـــــنـــــظــــيـم
اHــــعـــــمــــول بــــهـــــمــــا فـي مــــجــــال إعـالم اHــــســـــتــــهــــلـك وحــــسب

الكيفيات اآلتية : 

1 - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي : - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي :

- إما عـلى بطـاقة مـوضوعـة على األشـياء أو الـلوازم
rأو على تغليفاتها

- وإمــا مـــبـــاشـــرة عــلـى األشــيـــاء أو الـــلــوازم أو عـــلى
تغليفاتها.

: Yوجهة للمهنيHاألشياء واللوازم ا - : Yوجهة للمهنيH2 - األشياء واللوازم ا

rعلى البطاقات أو التغليفات -

rأو وضعها مباشرة على األشياء أو اللوازم -

- أو على الوثائق اHرافقة.

القسم الثانيالقسم الثاني
مستحضرات التنظيفمستحضرات التنظيف

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـجب أالّ حتـتـوي مــسـتـحـضـرات تـنـظـيف
األشياء والـلوازم عـلى مركـبات تـشكل خـطرا أو مـخاطرة
عـلـى صـحـة اHـسـتــهـلـكـY وأمـنــهمr كـمـا يـجـب أن تـسـتـعـمل

حسب توافقها مع االستعمال اHوجهة إليه.

اHاداHادّة ة 23 :  : يجب أن تستـعمل مستحـضرات تنظيف
األشـيـاء واللـوازم طـبـقا لـلـتـعـليـمـات اHـسجـلـة عـلى الوسم

من أجل تفادي كل أخطار تلوث اHواد الغذائية.

اHـاداHـادّة ة 24 : : يـجب أن تــخـزن مــسـتــحـضــرات تـنــظـيف
األشــــيــــاء والــــلــــوازم في أمــــاكن مـالئـــمــــة ومــــوجــــهــــة لــــهـــذا

الغرض.

rـركـباتHـركبـات أو مـجـموعـات اHـادّة ة 25 : : تـرفق اHـاداHا
عـــنــد االقــتـــضــاءr بـوثــائق تـتـضــمن اHـعـلــومـات اHـتــعـلـقـة

بـما يأتي : 

rمعايير نقاوتها -

- تــركـيـزاتــهـا الــقـصـوى والــدنـيـا فـي مـسـتــحـضـرات
rالتنظيف

- شروط استعمالها. 

حتـدد اHركبـات أو مجموعـات اHركبـات اHرخص بها
في مــســتــحــضــرات تــنـــظــيف األشــيــاء والــلــوازمr �ــوجب
قـرار مــشـتـرك بـY الــوزراء اHـكـلـفــY بـحـمـايـة اHــسـتـهـلك

وبالصناعة وبالصحة وباHوارد اHائية وبالبيئة.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يــجب أن يـســتـجــيب وسم مــسـتــحـضـرات
تنـظـيف األشيـاء والـلوازم لـلـمتـطـلبـات اHـنصـوص عـليـها
في الـتــشــريع والـتــنـظــيم اHـعــمــول بـهــمـا في مــجـال إعالم

اHستهلك.
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اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : يــــجب أن يــــكـــون تــــتــــبع مــــســـار األشــــيـــاء
والـلـوازم مـضـمـونـا في جـمـيع مـراحل الـوضع لالسـتـهالك
قـصـد تـسـهـيل الـرقـابة وسـحب األشـيـاء والـلـوازم اHـعـيـبة

وإعالم اHستهلكY وكذا حتديد اHسؤوليات.

اHــاداHــادّة ة 28 : : كل إخـالل بــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يـــعــاقب
عـلـيه طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـاr ال سـيـما
أحـكـام الـقـانـون رقم 09-03 اHـؤرخ في 29 صــفـر عـام 1430

اHوافق 25 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 29 : : تــلـــغـى أحــكــام الـــمــرســوم الــتـــنــفــيــذي
رقــم 91-04 اHــــــــــؤرخ فـي 3 رجـب عــــــــــام 1411 اHــــــــــوافـق 19
يــنـــايــر ســـنــة 1991 واHــتـــعــلق بـــاHــواد اHـــعــدة لـــكي تالمس

األغذية و�ستحضرات تنظيف هذه اHواد.

اHـاداHـادّة ة 30 : : تـدخل أحــكـام هـذا اHـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرسمية.

اHادة اHادة 31 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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