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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 17 -  - 140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 رجب عــام رجب عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 11 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة q2017 يــحـــدد شـــروطq يــحـــدد شـــروط

الــنـظــافـــة والـنــظــافـة الــصــحـيــة أثــنــاء عـمــلــيـة وضعالــنـظــافـــة والـنــظــافـة الــصــحـيــة أثــنــاء عـمــلــيـة وضع
اHواد الغذائية لالستهالك البشري. اHواد الغذائية لالستهالك البشري. 

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-07 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988

qتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب العملHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-01 اHــــؤرخ في 19
رمـضان عام 1419 اHوافق 6 ينـاير سـنة 1999 الـذي يحدد

qتعلقة بالفندقةHالقواعد ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق
بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشq اHـعـدلq ال سـيـمـا اHـادة 6

qمنه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اHـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةHا Xتعلق بتأيHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

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

qتممHعدل واHا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في  8 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايــر ســـنــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

qاألغذية لالستهالك

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-82 اHـؤرخ
في 26 محرم عام 1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يـحدد شـروط وكيفـيات مـنح االعتـماد الـصحي لـلمـنشآت
التي يرتـبط نشاطـها بـاحليوانـات واHنتـوجات احليـوانية

qتممHا qصدر احليواني وكذا نقلهاHوذات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-189 اHؤرخ
في 19 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 7 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اHـطبـقة

qائياتHعلى منتوجات الصيد البحري وتربية ا

- 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

qالنباتية 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

qعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-125 اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة
qوجهة لالستهالك البشريHياه اHتعلق بنوعية اH2011 وا

qتممHعدل واHا

- 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

qنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

qوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا

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

qستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا
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- 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

qواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-172 اHؤرخ
في 8 رمـــضـــان عــام 1436 اHــوافق 25  يــونـــيـــو ســـنــة 2015
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

qيكروبيولوجية للمواد الغذائيةHاخلصائص ا
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
الهـدف ومجـال التطبيـقالهـدف ومجـال التطبيـق

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 6 من الــقـانـون
رقم 09 - 03 اHـــــؤرخ في 29 صـــــفـــــر عـــــام 1430 اHـــــوافق 25
فــبـــرايــر ســـنــة q2009 اHــعــدل واHـــذكــور أعالهq يـــهــدف هــذا
اHـرسوم إلـى حتديـد شـروط النـظـافـة والنـظـافـة الصـحـية

أثناء عملية وضع  اHواد الغذائية لالستهالك البشري. 

اHاداHادّة ة 2  :   : دون اإلخالل بـاألحكام الـتنظـيميـة اHعمول
بـــهـــاq تـــطـــبق أحـــكــام هـــذا اHـــرســـوم عـــلى كل مـــراحل وضع
اHـواد الـغذائـيـة لـالسـتهـالكq وتـشـمل اإلنـتـاج واالسـتـيراد
والــتـــصـــنـــيع واHـــعــاجلـــة والـــتــحـــويل والـــتـــخـــزين والـــنــقل
والــتــوزيع بــاجلــمــلــة وبــالــتــجــزئــة من اإلنــتــاج األولي إلى

غاية اHستهلك النهائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تعاريفتعاريف

اHاداHادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا اHرسوم �ا يأتي :

- شروط وضع اHواد الـغذائيـة لالستهالك :- شروط وضع اHواد الـغذائيـة لالستهالك : الـقواعد
الـعـامـة الـواجب احـتـرامـهـا فـي مـجـال الـنـظـافـة والـنـظـافة

 qواد الغذائية لالستهالكHالصحية خالل عملية وضع ا
- نظـافـة اHـواد الـغـذائـية  :- نظـافـة اHـواد الـغـذائـية  : وتـدعى في صـلب النص
"نــــظـــافــــة"q هــي اإلجـــــراءات والـــشــــــروط الالزمــــة قـــصــــد
الــتـحــكم فــي األخـطــار وضــمـان طــابع نـظــيف لالســتـهالك

qالبشري للمادة الغذائية بالنظر لالستعمال احملدد لها
- خــــطــــر : - خــــطــــر : كل عـــــامل بـــــيــــولـــــوجي أو كـــــيــــمـــــيــــائي أو
فــيـزيــائي مــوجــود في اHــواد الــغـذائــيــة �ــكن أن يــكـون له

qتأثير مضر بالصحة
- مــــخــــاطـــر :- مــــخــــاطـــر : دالــــة عـــلـى احـــتــــمــــاالت تــــأثـــيــــر مــــضـــر
بـالــصـحــة وحــدته نـتــيـجــة وجــود خـطــر (أخـطــار) في مـادة

qغذائية

- الــنـظـافـة الـصــحـيـة لـلـمــواد الـغـذائـيـة  :- الــنـظـافـة الـصــحـيـة لـلـمــواد الـغـذائـيـة  : ضـمـان أن
تـــكــون اHـــواد الــغـــذائـــيــة ذات جـــودة مـــقــبـــولـــة لالســـتــهالك

qوجهة لهHالبشري طبقا لالستخدام ا

- أمن اHــــواد الــــغــــذائــــيـــة :- أمن اHــــواد الــــغــــذائــــيـــة : ضــــمــــان أن تــــكــــون اHـــواد
الــغـــذائــيـــة بال خــطـــر عــلـى اHــســـتــهــلـك عــنـــد إعــدادهــا و/أو

qوجهة لهHاستهالكها طبقا لالستخدام ا

- الـــتـــلـــويث :- الـــتـــلـــويث : إدخـــال أو وجـــود أي مــــلـــوث في اHـــادة
qالغذائية أو في احمليط حيث ¢ حتضيرها

- الـــــتــــنـــــظــــيف :- الـــــتــــنـــــظــــيف : إزالــــة األوســـــاخ وبــــقــــايـــــا األغــــذيــــة
والـــقــــاذورات والـــدهـــون وكـل مـــادة أخـــرى غــــيـــر مـــرغـــوب

qفيها

- التـطهير :- التـطهير : خـفض عدد الكـائنات الـدقيقـة اHوجودة
فـي الــــبــــيـــــئــــة عن طـــــريق عــــوامـل كــــيــــمــــيـــــائــــيــــة أو طــــرق
فيزيائيـة حتى الوصول إلى مستوى ال يشكل خطرا على

qاألمن أو النظافة الصحية للمواد الغذائية

- اHــنـشــآت (احملالت ومــلــحــقــاتــهـا) :- اHــنـشــآت (احملالت ومــلــحــقــاتــهـا) : كل وحــدة أو كل
مـــنـــطــقـــة يـــتم فـــيـــهــا الـــتـــعـــامل مع اHـــواد الـــغــذائـــيـــة وكــذا

qتدخلHمحيطها التابع لنفس ا

- نـــظــام حتـــلــيل األخـــطــار ونـــقــاط اHـــراقــبـــة احلــرجــة- نـــظــام حتـــلــيل األخـــطــار ونـــقــاط اHـــراقــبـــة احلــرجــة
(HACCP) : ) : مـجـمـوع األعـمـال واإلجـراءات اHـكـتـوبـة الـتي
تـوضع عــلى مـســتـوى اHــنـشــآت لـتــقـيــيم األخـطــار وحتـديـد
النـقاط احلـرجـة التي تـهدد الـنظـافـة الصـحيـة وأمن اHواد

qالغذائية بغرض التحكم فيها

- اHــسـتــخــدمـون اHــكــلـفــون بــتـداول اHــواد الــغـذائــيـة- اHــسـتــخــدمـون اHــكــلـفــون بــتـداول اHــواد الــغـذائــيـة
(اHــتــداولـون) :(اHــتــداولـون) : كل شــخص يــتــداول بـشــكل مــبــاشــر اHـواد
الــغــذائــيـــة اHــعــبــأة أو غــيــر اHــعــبــأة واHــعــدات واألواني أو

qواد الغذائيةHاألسطح التي تالمس هذه ا

- اإلنـتـاج األولي :- اإلنـتـاج األولي : مـراحل الـسـلـسـلـة الـغـذائـيـة الـتي
تـــشـــمل عـــلى اخلـــصـــوصq جـــمع احملـــصـــول والـــذبح واحلـــلب

qوتربية احليوانات والصيد البحري والبري

- اHــنـتـوج األولي :- اHــنـتـوج األولي : اHــنـتـوجـات الـنــاجتـة عن اإلنـتـاج
األولي �ا فـي ذلك منـتـوجات الـتـربة وتـربـية احلـيـوانات

qوالصيد البري والبحري

- الـتوضيب :- الـتوضيب : عمـليـة وضع مادة غـذائيـة في تغـليف
qعنيةHادة اHأو حاو يالمس مباشرة ا

- حــاويـة مـحــكـمـة اإلغالق :- حــاويـة مـحــكـمـة اإلغالق : حــاويـة مــصـمـمــة لـغـرض
 qتشكيل حاجز لدخول األخطار
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- الــــتــــحــــويل :- الــــتــــحــــويل : كـل عــــمــــلـــيــــة تــــؤدي إلـى تــــغــــيــــر هـــام
Xوالــــتــــدخـــ Xلــــلــــمــــنـــتــــوج األولـي �ــــا في ذلك الــــتــــســــخــــ
والـتمـليح واإلنـضاج والـتجـفيف والـتخـليل واالسـتخراج

qهذه الطرق Xوالبثق أو اجلمع ب

- منتـوجات خام غيـر محولة : - منتـوجات خام غيـر محولة : اHواد الـغذائية التي
لم تتعرض ألي حتـويل وتشمل اHنتوجات اخلام اجملزأة أو
اHـفصـولة أو اHـقطـعة إلى شـرائح أو اHقـسمـة أو اHنـزوعة
الـعـظم أو اHـفـرومة أو اجملـردة أو اHـطـحـونة أو اHـقـطـعة أو
اHــنـظـفــة أو اHـقــلـمـة أو اHــقـشــرة أو اHـرحـيــة أو اHـبـردة أو

qذابة اجلليدHاجملمدة أو اجملمدة جتميدا مكثفا أو ا

- مـنــتـوجـات مــحـولـة :- مـنــتـوجـات مــحـولـة : اHــواد الـغـذائــيـة الــنـاجتـة عن
حتــويل اHــنــتــوجــات في حــالــتــهــا اخلــام. و�ــكن أن حتــتـوي
هذه اHـنتـوجات عـلى مواد ضـرورية في عـملـية تـصنـيعـها

qأو ألجل إعطائها �يّزات خصوصية

- احملالت اHـــؤقــتــة أو اHـــتــنـــقــلـــة :- احملالت اHـــؤقــتــة أو اHـــتــنـــقــلـــة : تـــعــتـــبــــر كـــأمــاكن
تــمــــارس فــيــهـا نــشــاطــات جتــاريــة غــيــر قــــارة أو بــصــفـة
مــتــنـقــلـة فـــي األسـواق أو في اHــعــارض أو أي فـضــاء آخـر

مهيأ لهذا الغرض.

الفصل الثالثالفصل الثالث
االلتزامات العامــــةااللتزامات العامــــة

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : يــــــــجـب عــــــــلى اHــــــــتــــــــدخل فـي كـل اHــــــــراحل
اHذكورة في اHادة 2 أعالهq أن يسهر على ما يأتي :

- احــتـرام الـقـواعـد الــعـامـة لـلـنــظـافـة احملـددة في هـذا
اHـــرســـوم واHـــتـــطـــلـــبـــات اخلـــاصـــة اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

qعمول بهماHالتشريع والتنظيم ا

- أن تــكـون اHــواد الـغـذائــيـة مـحــمـيـة مـن كل مـصـدر
لـــلـــتـــلـــويث أو اإلتالف الـــقـــابل أن يـــجـــعـــلـــهـــا غـــيـــر صـــاحلـــة

لالستهالك البشري.

اHاداHادّة ة 5 :  : باسـتثـناء مـرحلـة اإلنتـاج األوليq يجب أن
تــطـبق كل اHـنـشــآت اHـعـرفـة في اHـادة 3 أعالهq اإلجـراءات
ألجل الـتـأكـد من الـنـظـافـة الـصـحـيـة وأمن اHـواد الـغـذائـية
اHـبنـية على مـباد� نـظام حتـليل األخـطار ونـقاط اHـراقبة

.(HACCP) احلرجة

حتــــدد شــــروط وكــــيــــفـــيــــات تــــطــــبــــيق نــــظــــام حتـــلــــيل
األخطار ونـقاط اHراقـبة احلرجة (HACCP) وكذا اHـنشآت
اHعنية �وجب قرار مشترك بX الوزير اHكلف بحماية

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

الفصل الرابعالفصل الرابع
الضوابط اHطبقة على اإلنتاج األوليالضوابط اHطبقة على اإلنتاج األولي

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا الـــفـــصل عـــلـى اإلنـــتــاج
األولي وعـلى الـعــمـلـيـات اHـتـعـلـقــة عـلى اخلـصـوص بـالـنـقل
والتخزين ومعاملة اHنتوجات األولية في مكان إنتاجها.
اHـاداHـادّة ة 7 : : يـجب أن تـكــون اHـواد األولــيـة مـحــمـيـة من
كل تــلـويث مع مــراعـاة كل عــمـلــيـة حتـويـل قـد تـتــعـرض له

الحقا.
اHــاداHــادّة ة 8 :  : يــجـب عــلى اHــتـــدخــلــX فـي اإلنــتــاج األولي
الــسـهـر عــلى احـتــرام األحـكـام الــتـشــريـعـيــة والـتــنـظـيــمـيـة
اHـعـمـول بـهـا واHـتـعـلـقـة بـالـوقـايـة من األخـطـار الـتي �ـكن
أن تــشــكل خــطــرا عــلى صــحــة اHــســتــهــلك وأمــنه والســيــمـا

منهاq التدابير الالزمة :
- لـــتـــجــــنب كل تــــلـــويث قــــادم من الـــهــــواء والـــتـــربـــة
واHــــــاء واحلــــــشــــــرات والـــــقــــــوارض وأغــــــذيــــــة احلــــــيــــــوانـــــات
واألسـمــدة واألدويـة الـبــيـطــريـة ومـواد الــصـحــة الـنـبــاتـيـة
واHبـيـدات وكـذا التـخـزين ومـعـاملـة الـنـفايـات والـتـخلص

qمنها
- اHـتـعـلـقـة بــالـصـحـة وكـذا احملـافـظــة عـلى الـنـبـاتــات
الـــتـي �ـــكـن أن تـــتــــســـبب فــــي تـــأثـــيـــرات عـــلـى الـــصـــحـــة
الـــبــشـــريـــة �ــا في ذلـك بــرامـج رصــد ومـــراقــبـــة األمــراض

qاحليوانية ومصادر هذه األمراض
qتخذة قصد جتنب كل تلويث برازي أو غيرهHا -

- Hـعاجلـة النـفايـات وتخـزين اHواد الـضارة بـطريـقة
مالئمة. 

9 : : يــــجب أن تـــكـــون الـــتــــجـــهـــيـــزات واHـــعـــدات اHــاداHــادّة ة 
واحملالت الـالزمة لـعـمـليـات جـمع اHـواد األولـية أوإنـتـاجـها
أو حتــضـــيــرهـــا أو مــعـــاجلــتـــهــا أو تـــوضــيـــبــهـــا أو نــقـــلــهــا أو
تــخـزيــنـهـا مــهـيــأة ومـسـتــعـمـلــة بـطــريـقـة مـالئـمـة و بــصـفـة

جتنب كل تشكل لبؤرة تلويث.
ويـــجـب أن تــكـــون مـــكـــونــة أو مـــغـــلـــفــة �ـــواد مـــانـــعــة
لـلـتـسـرب ومـلـسـاء ومـضـادة لـلـتـعـفن ومـقـاومـة لـلـصـدمات

والتآكل.
ويـجب أن تــخـضع لــتـنـظــيف شـامل وصــيـانـة ســهـلـة

ومرضية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الضوابط اHطبقة على اHنشآت والتجهيزاتالضوابط اHطبقة على اHنشآت والتجهيزات

10 :  : تـطــبق أحــكــام هــذا الــفــصل عــلى مــنــشـآت اHـاداHـادّة ة 
وجتـهيـزات تـصنـيع اHواد الـغذائـيـة وحتويـلهـا وتوضـيبـها

وتخزينها وتوزيعها.
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القسم األولالقسم األول
موقع اHنشآتموقع اHنشآت

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : زيــــــادة عـــــلـى األحــــــكــــــام الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيـــــة
والتنـظيـمية اHـعمـول بها في هـذا اجملالq يـجب أن ال تقام

مواقع اHنشآت اHعرفة في اHادة 3 أعالهq في اHناطق :
- اHـــلـــوثــــة وذات الـــنـــشـــاطـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة اHـــولـــدة
Hصادر مـحتـملة لـلتـلويث والتي تـشكل خـطرا على األمن

qوالنظافة الصحية للمواد الغذائية
- اHــعـرضـة لـلـفــيـضـانـات إال إذا وضـعـت فـيـهـا أجـهـزة

qأمن كافية
- الــقـــابــلــة ألن تـــكــون مــعـــرضــة لــآلفـــات والــقــوارض

qواحليوانات الضارة األخرى
- حيث تخزن النفايات.

القسم الثانيالقسم الثاني
تصميم اHنشآت وتهيئتهاتصميم اHنشآت وتهيئتها

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـجب أن تـصـمم اHـنـشـآت وتـهـيـأ بـطـريـقة
تـسـمح بــتـطـبـيق الــطـرق احلـسـنــة لـلـنـظـافــة والـوقـايـة من

تلويث اHواد الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 13 : : يـجب أن تــكـون احملالت ومـلـحــقـاتـهـا الـتي

يتم فيها التعامل مع اHواد الغذائية :
- ذات أبعـاد كـافيـة بـالـنظـر إلى طـبـيعـة اسـتـعمـالـها
واHـــــســـــتــــخـــــدمـــــX الالزمـــــX والــــتـــــجـــــهــــيـــــزات واHـــــعــــدات

qستخدمةHا
- حتــتــوي عــلى فــضــاءات مـنــفــصــلــة لــتــخـزيـن اHـواد

qواد احملولةHاألولية وا
- حتــتــوي عــلى الــتــهــيــئــات الالزمــة لــتــأمــX ضــمـان
كـــاف ضــد اســـتــقــرار احلـــشــرات والـــقــوارض واحلـــيــوانــات
األخـرى واHلـوثات اخلـارجيـةq ال سيـما التـي تتـسبب فـيها

qاالضطرابات اجلوية والفيضانات ودخول الغبار
- منفصـلة وال تتصل مبـاشرة بأماكن حفظ اHالبس

qياهHراحيض أو بدورات اHوبا
- مــهـــيـــأة بــشـــكل �ـــنع ولـــوج احلـــيــوانـــات إلى داخل

اHنشآت.
اHاداHادّة ة 14 :  : يجب أن تكون احملالت ومـلحقاتها بكيفية

تسمح بالفصل بX مناطق أو أقسام :
- اسـتالم اHواد األوليـة وتخزينـها ومنـاطق حتضير

qنتوج النهائي وتوضيبهHا

- صــنع اHـنـتــوجـات الــقـابـلــة لالسـتــهالك وتـخـزيــنـهـا
qستعملة للمنتوجات غير القابلة لالستهالكHناطق اHوا
- الــتـعــامل مع اHــواد الـغـذائــيـة الــسـاخــنـة بــالـنــسـبـة
إلى اHـواد الــغـذائــيـة الــبــاردة بـاســتـثــنـاء حــالـة اســتـعــمـال

اHواد األولية.
15 : : يــجب أن تــكـون أغــلــفــة األرضــيــة وأسـطح اHـاداHـادّة ة 
اجلـدران مــصــانـة جــيـدا وســهــلـة الــتــنـظــيف وعــنـد احلــاجـة
سهلة التطهير ومصنوعة من مواد مانعة للتسرب وغير
قابـلة لالمـتـصاص وقـابلـة للـغـسل وغيـر سامـة. ويجب أن

تستوفي اHتطلبات اآلتية :
- أن تـــــكــــون األرضــــيـــــة مــــهـــــيــــأة بــــطـــــريــــقــــة تـــــســــمح

qتدفقةHبالتخلص من السوائل ا
- أن تــتـوفــر اجلــدران والــفـواصـل عـلـى سـطـح أمـلس
حتى علو مالئمq بالـنظر إلى العمليات التي تخصص لها

هذه احملالت.
اHـاداHـادّة ة 16 : : يجـب أن تكـون أسـطح الـعـمل �ـا في ذلك
أسـطح الـتـجـهـيـزات في اHـنـاطق الـتي يـتم فـيـهـا الـتعـامل
مع اHــواد الـــغـــذائــيـــة مـــصـــانــة جـــيـــدا وســهـــلـــة الــتـــنـــظــيف
والـتـطـهــيـر. ويـجب أن تــكـون مـصــنـوعـة من مــواد مـلـسـاء

قابلة للغسل ومقاومة التآكل وغير سامة.
اHاداHادّة ة  17 :  : يجب أن تـكون األسقف وأشـباه األسقف
وكـــذا الــتــجــهــيــزات األخــرى اHــعــلــقــة مــصــمــمــة ومــصــنــعــة
بـطـريــقـة تـســمح بـإبـقــائـهـا في حــالـة نـظــافـة بـصــفـة دائـمـة
و�ـنـع الـقــاذورات وبــتــقــلــيص تــراكم وظــهـور الــتــعــفــنـات
غــيــر اHــرغــوب فــيــهــا وكــذا ســقــوط اجلــزيـئــات عــلـى اHـواد
الـــغــذائـــيـــة أو عـــلى األســـطـح الـــتي �ـــكن أن تالمـس اHــواد

الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـجـب أن تـكـون الـنـوافـذ واHـنـافـذ األخـرى
الـتي تـسمـح باالتـصـال باحملـيط اخلـارجي مجـهـزة بسـتـائر
واقية من احلشرات وسـهلة النزع من أجل تـنظيفها. وإذا
كان فتح النوافذ يؤدي للتلويثq فإنه يجب اإلبقاء عليها

مغلقة خالل حتضير اHواد الغذائية.
19 : : يـــجـب أن تـــكـــون األبــــواب مـــغـــلــــفـــة �ـــواد اHــاداHــادّة ة 
مـلسـاء وغـيـر قـابـلة لالمـتـصـاص وسـهـلة الـتـنـظـيف وعـند
احلـاجـة سـهــلـة الـتــطـهـيـر. ويــجب أن تـبـقـى دومـا في حـالـة

نظيفة.
اHاداHادّة ة 20 :  : يجب أن تتوفر للمستخدمX في احملالت
مـرافق صــحـيــة كـافـيــة من حـيـث الـعـدد وأن تــشـتــمل عـلى
qاءHالبس ومراحـيض مزودة بـاHمغـاسل وحـجرات حلـفظ ا
لـــهـــا إنـــارة وتـــهـــويــة جـــيـــدة وتـــكـــونq في كل األوقـــاتq في

شروط نظافة جيدة. 
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يــــجـب أن تــــوضع اHـــــغــــاسل فـي مــــكــــان ظــــاهــــر عــــنــــد
اخلـــروج من اHـــراحـــيض وأن تـــكـــون مــزودة بـــاHـــاء اجلــاري
الـــســـاخن والـــبـــارد أو �ــــاء مـــضـــبـــوط عـــلى درجـــة حـــرارة
مالئمـة وكـذا أجهـزة الغـسلq وعـند احلـاجةq تـطـهيـر األيدي
ووسـائل صـحيـة لـتجـفـيفـهـا ويجب أن تـبـقى هذه األجـهزة

بصفة دائمة في حالة نظيفة وعملية.

القسم الثالثالقسم الثالث
احملالت اHؤقتة أو اHتنقلة واHوزعات اآلليةاحملالت اHؤقتة أو اHتنقلة واHوزعات اآللية

اHــــاداHــــادّة ة 21 :  : يــــطــــبق هــــذا الــــفــــصل عــــلى الــــنــــشــــاطـــات
الـتـجاريـة غـيـر الـقـارة الـتي تـمـارس عن طـريـــق الـعرض
أو بصـفة مـتنـقلــة فـــي األسواق أو اHـعارض أو أي فـضاء
آخـر يـعـد لـهـذا الـغـرض وكـذا اHـوزعـات اآللـيـة وذلك طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 22 : : يجب أن تكون احملـالت اHؤقتة أو اHتنقلة
وكــذا اHـــوزعــات اآللــيـــة مــوضــوعـــة ومــصــمـــمــة ومــصـــنــعــة
ومـبـنـيـة وأن حتـتـوي عـلى مـرافق مالئـمـة وبـأبـعـاد كـافـيـة
بـالنـظر خملتـلف اHواد الـغذائـية اHـتعـامل معـها. ويجب أن
تــكـــون مــنـــظـــفــة و مـــصـــانــة لـــتـــجــنـب كل تـــلــويـث لــلـــمــواد
الــغـــذائــيــةq خــاصـــة عن طــريـق احلــيــوانـــات والــطــفـــيــلــيــات

والقوارض والكائنات الضارة.
يـــجب الـــتـــحـــكم فـي كل خـــطـــر في مـــجـــال الـــنـــظـــافــة
يـــرتـــبـط بـــهـــذه اHـــنـــشـــآت لـــضـــمــــان أمن اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة

ونظافتها الصحية.

القسم الرابعالقسم الرابع
التجهيزات واHعدات واألوانيالتجهيزات واHعدات واألواني

اHـاداHـادّة ة 23 : : يـجب أن تـسـتـجـيب الـتـجـهـيـزات وجـميع
اHــــــعـــــــدات واألواني الــــــتـي من شـــــــأنــــــهــــــا مالمــــــســــــة اHــــــواد

الغذائيةq للخصائص اآلتية :

- أن تـكــون ذات مـظــهـر وشــكل مالئـمــX وأن تـركّب
qعلى نحو يسهل معه صيانتها وتنظيفها وتطهيرها

- أن تكـون اHـساحـات اHالمـسة لـلـمواد الـغـذائيـة جد
مـلـساء وغـيـر سـامـة وغـيـر قـابلـة لـلـتـآكل وأن تـصـمـد أمام

qتكررة والتنظيفHعمليات الصيانة ا

- أن تــكــون مــصــنــوعــة �ــواد لـيـس لــهــا أي أثــر سـام
على اHادة الغذائيةq طبقا للتنظيم اHعمول به.

24 :  : يــجب أن تــتــوفــر الــتــجــهــيــزات ومــعــدات اHـاداHـادّة ة 
الــتـبــريــد اHـســتـعــمــلـة في اHــنـشــآت الــتي تـلــجــأ إلى حـفظ
اHــواد الـــغــذائـــيـــة الــقـــابــلـــة لـــلــتـــلف اHـــبــردة أو اجملـــمــدة أو

اجملمدة جتميدا مكثفاq خصوصا على اخلصائص اآلتية :

- أن تـكـون مصـنـوعـة من مواد غـيـر قابـلـة للـتـسرب
وغـيـر قابـلة لـلـتعـفن وأن تـكون مـقاومـة لـلصـدمات وأن ال
تــفـســد اHــواد الــغــذائـيــة الــتي تالمــســهــا وأن تـكــون ســهــلـة

qالتنظيف والتطهير

- أن تـكـون مـهـيـأة لـتـسـهـيل تـخـزين اHـواد الـغـذائـية
تـــخــزيـــنــا مـــحـــكــمـــاq وأن تــســـمح �ـــرور الــهـــواء بـــداخــلـــهــا
وبـالـتـوزيع اHـتسـاوي لـدرجـة حـرارة احملـيط بـX مـخـتلف

qواد الغذائية اخملزنةHعناصر ا

- أن تــكــون مــزودة بــنــظـــام تــســجــيل درجــة احلــرارة
يوضع بصفة تسمح باالطالع عليه بسهولة.

الفصل السادسالفصل السادس
الضوابط اHطبقة على التزوالضوابط اHطبقة على التزوّد باHاءد باHاء

اHاداHادّة ة 25 :  : دون اإلخالل بـالتـنظـيم اHـعمـول بهq يجب
أن تـــتـــوفـــر في اHـــنـــشـــآت حـــيـث يـــتم الـــتـــعـــامل مع اHـــواد
الــغــذائــيــة وحتــضــيــرهــا كــمــيـات كــافــيــة من اHــاء الــصــالح
لـلـشـرب ويـكـون اسـتـعـمـال اHـاء الـصـالح لـلـشـرب إلـزامـيـا
لـكل االسـتـخــدامـات حـيث تـوجــد إمـكـانـيـة تــلـويث لـلـمـواد

الغذائيةq والسيما :
- لـــــتــــنـــــظــــيـف األواني واHـــــعــــدات والـــــتـــــجــــهـــــيــــزات

qوادHالمسة لهذه اHا
- للتعامل معها وحتويلها.

اHاداHادّة ة 26 : : دون اإلخالل بـالتـنظـيم اHـعمـول بهq يجب
أن يــكــون الـثــلج اHالمس لــلــمـواد الــغــذائـيــة مـصــنــوعـا من
اHــاء الـصـالـح لـلـشــرب ويـتـعــامل مـعه ويــخـزن في شـروط

تقيه من أي تلويث.
اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــجب أن ال يــحــتــوي الـــبــخــار اHــســتــعــمل
مـــبــاشـــرة Hالمــســـة اHــواد الــغـــذائــيـــة أو مع أســطح الـــعــمل
للـمـواد الـغـذائيـة عـلى أي مـادة تـشـكل خطـرا عـلى الـصـحة

أو قابلة ألن تلوثها.
اHــــاداHــــادّة ة 28 : : يــــجب أن ال يــــشـــكـل اHـــاءq عــــنــــد اHـــعــــاجلـــة
احلـراريـة لـلـمـواد الـغـذائـيـة اHـوضـوعـة في أوعـيـة مـحـكـمـة
اإلغـالق واHـــــســـــتـــــعـــــمل فـي تـــــبـــــريـــــد هـــــذه األوعـــــيـــــة بـــــعــــد

التسخqX مصدرا لتلويث هذه اHواد.
اHاداHادّة ة 29 :  : �كن اسـتعـمال اHـاء غير الـصالح لـلشرب
في اHـنـشـآت اHـذكـورة في اHـادة 10 أعالهq إلنـتـاج الـبـخـار
والـــــتــــبـــــريـــــد ومــــكـــــافـــــحــــة احلـــــرائق والـــــصـــــرف الــــصـــــحي
والــتــخــلص مـن الــنــفــايــات وبــقــايــا اHــيــاه واالســتــعــمــاالت
األخــرى اHـشــابـهــة ولـكن دون أن يــدخل في مالمــسـة اHـواد

الغذائية.
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يــجب أن تـــعــلّم وتــفــصل قــنـــوات اHــاء غــيــر الــصــالح
لـلشـرب ويجب أن ال تـربط بـأنظـمة اHـاء الصـالح للـشرب

التي من اHمكن أن تتدفق فيها.

الفصل السابعالفصل السابع
الضوابط اHطبقة على اإلنارة والتهويةالضوابط اHطبقة على اإلنارة والتهوية

30 : : يـــجـــب أن تـــكـــــون احملـالت ومـــلـــحــــقـــاتـــهـــا اHــاداHــادّة ة 
كافية :

qالتهوية وبصفة مالئمة طبيعيا و/أو ميكانيكيا -
- اإلنــارة بـصـفـة طـبــيـعـيـة و/أو اصـطــنـاعـيـة ويـجب
أن ال تشكل مصدر لـبس من شأنه تضليل اHستهلك حول

حالة اHادة الغذائية.
يجب أن تـكون أجـهزة اإلنـارة محـميـة ألجل الوقـاية

من كل التلويثات الفيزيائية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 31 :  : يــــــجب أن تــــــكـــــون أجــــــهــــــزة الـــــتــــــكـــــيــــــيف

والتهوية مصممة بصفة :
- تـضمن صرف احلـرارة اHفـرطة والدخـان واألبخرة

qلوثHأو الرذاذ ا
- جتــنب كل تـســرب لـلـهــواء من مـنــطـقـة مــلـوثـة إلى
مــنــطــقــة نــظــيــفــة وخــصـوصــا مــنــطــقــة الــتــعــامل مـع اHـواد

qالغذائية
- تسمح بـسهـولة الـوصول للـمرشـحات وكـذا القطع

الواجب تنظيفها أو تغييرها.

الفصل الثامنالفصل الثامن
الضوابط اHطبقة على صرف النفاياتالضوابط اHطبقة على صرف النفايات

اHـــــاداHـــــادّة ة 32 :  : يـــــجـب أن تـــــوفـــــر أجـــــهــــــزة و/أو هـــــيـــــاكل
مالئمـة ألجل التـخـزين والتـخلص بـطرق حـسنـة للـنظـافة
من الــــنــــفــــايــــات الـــــغــــذائــــيــــة غــــيــــر الــــقــــابــــلــــة لالســــتــــهالك
واHـنــتــوجـات الــثـانــويـة والــنــفـايــات األخـرىq ســواء كـانت

صلبة أو سائلة. 
كــمــا يــجب أن تــكــون مــصــمــمــة ومــصــنــعــة بــطــريــقـة
تـــســمح بــتــجــنب كل مـــخــاطــر تــلــويث اHــواد الــغــذائــيــة أو

شبكات التزود باHاء الصالح للشرب.
اHــــــاداHــــــادّة ة 33 : : يـــــــجب أن تـــــــكـــــــون فــــــضـــــــاءات تــــــخـــــــزين
الــنـفــايــات مـصــمــمــة ومـســيّــرة بـطــريــقـة تــســمح بــبـقــائــهـا

نظيفة بصفة دائمة. 
يـجب أن تــصـرف الـنــفـايـات الــغـذائــيـة واHـنــتـوجـات
الــثــانــويــة غــيــر الــقــابــلــة لالســتــهالك والــنــفــايــات األخــرى
بـــأســـرع وقت �ـــكن من احملـالت الـــتي تـــوجــد فـــيـــهـــا اHــواد
الـغذائـية وبـصفـة تسـمح بتـجنب عـدم تكـدسهـا وتشـكيـلها

مصدرا لتلويث مباشر أو غير مباشر.

فــي حــالـــة احملـالت اHــؤقــتـة أو اHـتــنـقـلـةq يـجـب أن
ال تـــتـــرك الــــنـــفـــايـــات الـــســـائـــلـــة أو الـــصـــلـــبـــة والــبـــقـــايــا

والقمامة في أماكن التوقف.

يجب التخلص من كـل النفايات بطـريقة صحية مع
احترام البيئة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل التاسعالفصل التاسع
الضوابط اHطبقة على النقلالضوابط اHطبقة على النقل

اHاداHادّة ة 34 :  : يجب أن يـكون الـعتـاد اHوجـه أو الوسـيلة
اHــوجــهــة لــنــقل اHــواد الــغــذائــيـة مــخــصــصــا حــصــريــا لــهـذا

االستعمال.

ويــــجـب أن يــــزود هــــذا الـــــعــــتــــاد أو وســـــيــــلــــة الـــــنــــقل
بـالـتهـيـئـات والـتجـهـيـزات الضـروريـة لـضمـان حـفظ جـيد
لـلـمـواد الـغـذائـيـة اHـنـقـولـة واحلـيلـولـة دون وقـوع أي تـلف

لها.

وفـي جــمـيـع األحــوالq يــجب أن حتــتــرم  اHــواصــفـات
القانونية والتنظيمية بصرامة في مجال النقل. 

اHــــاداHــــادّة ة 35 :  : يــــجب أن يــــنــــظـم نــــقل اHــــواد الــــغــــذائــــيــــة
الـــقـــابـــلـــة لــلـــتـــلف عـــلى نـــحـــو حتـــتـــرم فــيـه شــروط احلـــفظ
اHـطـلوبـة حـسب مـا إذا كانـت هذه اHـواد الـغـذائيـة مـجـمدة
جتـــمــيـــدا مــكـــثـــفــا أو مـــجــمـــدة أو مـــبــردة أو عـــلى حـــالــتـــهــا

الطازجة.

اHاداHادّة ة 36 :  : يجب أن يكون الـعتاد اHوجهq أو الوسيلة
اHوجهة لنقل اHواد الغذائية :

- مـصـممـا ومصـنعـا بـطريـقة تـسمـح بتـنظـيفه و/أو
qتطهيره بصفة الئقة

- نـظـيـفــا وفي حـالـة صـيـانـة جـيــدة تـسـمح بـحـمـايـته
qمن كل تلويث

- يـــــبــــــقـي اHـــــواد الــــــغــــــذائــــــيـــــة فـي شــــــروط احلـــــرارة
والـــــرطــــوبـــــة اHالئـــــمـــــة والــــشـــــروط األخـــــرى الــــضـــــروريــــة
حلــمـــايــتـــهـــا من كل تـــكـــاثــر لـــلـــجــراثـــيم اHـــمـــرّضــة أو غـــيــر
اHـرغـوب فـيـهـا أو مـن كل تـلف من شـأنه أن يـجـعـلـهـا غـيـر

صاحلة لالستهالك.

37 :  : عــنــدمــا يــســمح الـــعــتــاد أو وســيــلــة الــنــقل اHـاداHـادّة ة 
بـنـقل مـواد غذائـيـة مخـتـلـفة في نـفس الـوقتq فـإنه يجب
فـصل هذه األخـيـرة �ـا فيه الـكـفـاية بـشـكل يـسمح بـتـفادي

أي تلويث متقاطع.
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38 : : يـــجب أن يــــتم نـــقل اHــــواد الـــغـــذائـــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
احلاالت غـيـر اHـعـبـأة في حـاويـات مخـصـصـة لـهـذا الـغرض
ومالئـمــة لـلـمـواد اHـعـنــيـة سـواء كـانت فـي حـالـة سـائـلـة أو
حــبــيــبــات أو مــســحــوقـــة ويــجب أن حتــمل هــذه احلــاويــات
بـيانـا واضحـا ومرئـيا وغـير قـابل للـمحـو بالـلغـة العـربية
وعـلى سـبـيـل اإلضـافـة بـلـغـة أو بـلـغــات أخـرى سـهـلـة الـفـهم
لدى اHستهلكq يـوضح بأنها مخصصة حصريا لنقل اHواد

الغذائية اHعنية أو حتمل بيان " للمواد الغذائية فقط".

الفصل العاشرالفصل العاشر
الضوابط اHطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهيرالضوابط اHطبقة على الصيانة والتنظيف والتطهير

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يـجب أن تـكــون احملالت ومـلــحـقـاتــهـا وكـذا
جتــهـيــزاتـهــا مــصـانــة بــشـكل صــحــيح وأن تـبــقى  في حــالـة
جـــيــــدة من الــــنــــظـــافــــة لــــتـــجــــنب مــــخــــاطـــر تــــلـــويـث اHـــواد

الغذائية.
ويــجـب عــلى اHــتـــدخل وضع بــرامـج وأنــظــمـــة فــعــالــة

ألجل :
- ضمان صيانـة ونظافة مناسبـة ومالئمة للمحالت

qستعملةHوملحقاتها وجتهيزاتها وكذا األواني ا
- مــكـــافــحـــة اآلفــات والــقـــوارض واألجــســـام الــضــارة

بأمن وسالمة اHواد الغذائية.
40 : : ال �ــكن الــقــيــام بــعــمــلــيــة تــطــهــيــر احملالت اHـاداHـادّة ة 
ومـــلــحــقــاتــهــا خــاصــة عـن طــريق تــبــديــد الــرذاذ إال بــعــد أن
يتـوقف كل نشـاط إنـتاج أو حتـويل أو تـعامل أو تـوضيب
أو تـــخـــزين وبـــشــرط أن تـــتـــوفــر حـــمـــايــة فـــعـــالــة لـــلـــمــواد
الــغــذائــيــة الــتي مــا تــزال مــوجــودة فــيـهــا مـن كل مــخــاطـر

التلويث.
يجب أن يكون تنـظيف وتطهير احملالت ومـلحقاتها

بصفة دورية وكافية ألجل جتنب كل مخاطر التلويث.
�ــنع مــنـــعــا بــاتــا الــكــنـس اجلــاف واســتــعــمــال جنــارة

اخلشب على أرضيات احملالت وملحقاتها.
اHاداHادّة ة 41 : : مواد الصيانة والتنظيف : 

- يــجب أن تـسـتــعـمل مع تـوفــيـر جـمـيع الــضـمـانـات
qواد الغذائيةHلتفادي كل مخاطر تلويث ا

- يـجب أن ال تـخـزن في مـنـاطق حـيث يـتم الـتعـامل
مع اHـــواد الــغــذائــيــة ولــكن يــجـب أن تــخــزن في أمــاكن أو

خزائن مانعة للتسرب وتغلق �فاتيح.
وينبغي أن تطـبق هذه التدابير على جميع األشياء
الــتـي من احملــتــمل أن جتــعـل اHــواد الــغــذائــيــة ضــارة أو أن

تفسد تركيبها أو �يّزاتها.

اHــــاداHــــادّة ة 42 : : يــــجب أن تــــســــتـــــجــــيب مــــواد الــــصــــيــــانــــة
وتــنـظــيف الــتــجــهـيــزات أو األواني الــتي تــكــون مالمــسـة
لــلـــمـــواد الــــغــــذائـــيـــة لـــلـــخـــصـــائص احملـــددة في الـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.
الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر

الضوابط اHطبقة على اHواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على اHواد الغذائية
اHاداHادّة ة 43 : : يـجب على اHـتدخلـX عدم قبـول أي مكوّن
أو مـــادة أولـــيـــة مـــلـــوّثــــة  من اHـــمـــكن أن يــــجـــعال اHـــنـــتـــوج

النهائي غير صالح لالستهالك البشري.
44 :  : يــــجب أن تــــخـــزن وحتــــفظ اHــــواد األولـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واHـــكـــونــات في شـــروط مالئـــمــة تـــســمـح بــتـــجــنب تـــلــفـــهــا

وتضمن حمايتها من كل تلويث.
45 :  : يــــــــــجـب أن ال حتــــــــــفـظ اHــــــــــواد األولــــــــــيــــــــــة اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 
واHــكــونــات واHــنــتــوجــات نـصـف الــنـهــائــيــة واHــنــتــوجـات
النهائية الـتي من اHمكن أن تسهل تكاثـر الكائنات احلية
الـدقيـقة اHـسـببـة لألمراض أو إفـراز الـسمـوم في درجات
احلـرارة الــتي من اHـمـكن أن تــسـبب خـطـرا عــلى الـصـحـة.

كما يجب أال تنقطع سلسلة التبريد.
 غــيـر أنهq يـقــبل سـحب اHــواد الـغـذائــيـة من درجـات
احلـرارة هـذهq لـفـتـرات قـصـيـرة من أجل الـتـداول الـعـمـلي
خالل التحـضيـر والنـقل والتخـزين والعـرض قصـد البيع
و تـقـد� اHـواد الـغـذائـيـة بـشـرط أن ال تـؤدي هـذه الـعـمـلـيـة

إلى مخاطر على الصحة. 
اHــاداHــادّة ة 46 : : عــنـــد حــفظ أو تــقــد� اHـــواد الــغــذائــيــة في
درجـــات حـــرارة مــنـــخـــفـــضـــةq فـــإنه يـــجب أن تـــبـــرد بـــقــدر
اإلمــكـان بـعـد مـرحــلـة اHـعـاجلـة احلـراريــة أو في غـيـاب تـلك
اHـعــاجلـةq بــعـد آخــر مـرحــلـة لإلنــتـاج و فـي درجـة حـرارة ال

تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
اHـاداHـادّة ة 47 : : يـجب أن تـتم عـمـلـيــة إزالـة الـتـجـمـيـد من
اHــواد الـغــذائــيــة بـطــريــقــة تـقــلص إلى حــد أقــصى اخملــاطـر
الـناجمة عن تكـاثر الكائنـات الدقيقة اHمـرضة أو تشكيل
الــــســـــمـــــوم فـي هـــــذه اHـــــواد. ويـــــجب أن ال تـــــخـــــضـع اHــــواد
الـغذائـية خالل عـملـية إزالـة التـجمـيد إلى درجـات حرارة

تؤدي إلى مخاطر على الصحة.
يـجب الـتـخـلص بـطـريـقـة مالئـمة من كـل سائـل ناجم
عن عملية إزالـة التجميد من شـأنه  أن يشكل خطرا على

الصحة.
يـجب أن تــعـامل اHـواد الــغـذائـيــةq بـعـد عـمــلـيـة إزالـة
جتـميـدهـاq بـطريـقـة تسـمح بـالـتقـلـيص إلى حـد أقصى من
خــطــر تـــكــاثــر الــكــائـــنــات الــدقــيــقـــة اHــمــرضــة و/أو إفــراز

السموم. 
�ـــنع إعـــادة جتـــمـــيـــد اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة اHـــزال عـــنـــهــا

التجميد اHوجهة للمستهلك.
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غــــيـــر أنهq يـــرخـص بـــإعـــادة الـــتـــجـــمـــيــــد في مـــصـــانع
تصـنيع وحتـويل اHواد الـغذائـية ذات األصل احلـيواني مع
ضــرورة احــتـــرام اHــواصــفــات واالســتــخــدامــات الــصــحــيــة

اHعمول بها. 
حتدد شروط وكيـفيات إعادة التجميد �وجب قرار
مـشـتــرك بـX الـوزيــر اHـكــلف بـالـفـالحـة والـوزيــر اHـكـلف
بـــحـــمــايـــة اHـــســـتــهـــلك وقـــمع الـــغش والـــوزيـــر أو الــوزراء

 .XعنيHا
اHـاداHـادّة ة 48 :  : يــجب أن تــخـزن اHــواد الـغــذائـيــة الـقــابـلـة
لـلــتـلف اHــبـردة أو اجملــمـدة أو اجملــمـدة جتــمـيــدا مـكـثــفـا في
غرف الـتـبـريد وفـقـا لـلشـروط اHـنـصـوص علـيـهـا في اHادة
24  أعالهq وأن تعـرض للـبيع في واجـهات زجـاجيـة مبردة

ومجهزة بنفس طريقة غرف التبريد.
حتـــدد درجـــات احلـــرارة وطـــرق حـــفظ اHـــواد الـــغـــذائـــيـــة
الـقابـلـة لـلـتـلف عن طـريق التـجـمـيـد أو الـتجـمـيـد اHـكثف أو
التبريد وكذا مـدة حفظها �وجب قـرار مشترك بX الوزير

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHكلف بحماية اHا
اHاداHادّة ة 49 :  : باسـتثناء اHـواد الغذائـية احملمـية طبـيعيا
بـغـالف أو قـشــرة تــنــزع قــبل االســتــهالكq يــجب أن تــكـون
اHـنـتــجـات الــغـذائـيــة الـنـهــائـيــة مـحـمــيـة من جــمـيع أنـواع
الـتــلـوثـات عــنـد بـيــعـهــا بـواسـطــة غالف رزم يـكـفـل لـهـا كل
الـضــمـان الـصــحي وفـقـا لــلـتــنـظـيم اHــعـمــول به في مـجـال

اHواد اHعدة لكي تالمس اHواد الغذائية.
اHـاداHـادّة ة 50 : : يـجب أن تـخــزن اHـواد الــغـذائـيــة اجلـاهـزة
و/أو تـعـرض لـلـبـيع حـسب الــشـروط الـتي تـمـنع أي تـلف

أو تلويث.
�نع عرض اHواد الغذائية خارج احملالت واHنشآت.
ويــــجب أن تــــكـــون اHــــواد الــــغـــذائــــيـــة غــــيــــر احملـــمــــيـــة
طــبــيــعــيــا أو غــيــر اHــبــيــعــة مـــغــلــفــة مــعــزولــة عن مالمــســة
الـــزبــائـن بــواســطـــة واقــيـــات زجــاجـــيــة أو حـــواجــز مــزودة
�ــشــبك دقــيق الــثــقــوب أو بــأي وســيــلـة فــصـل أخـرى ذات

فعالية.
يــجـب أن تــعـــرض اHــواد احملـــولــة مـــنــفـــصــلـــة عن تــلك

التي تكون في احلالة اخلام. 

الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر
الضوابط اHطبقة على توضيب وتغليف اHواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على توضيب وتغليف اHواد الغذائية

اHـاداHـادّة ة 51 :  : يـجب أن ال تـكـون اHــواد اHـكـونـة لـتـغـلـيف
اHواد الغذائية مصدرا للتلويث.

يـجب أن تسـتجـيب مكـونات الـتغـليـفات اHعـدة لكي
تالمس اHـواد الـغـذائـيـة لـلـمـتـطـلـبـات احملددة فـي الـتنـظـيم
اHـــعـــمــول به واHـــتـــعــلق بـــاHــواد اHـــعـــدة لــكي تـالمس اHــواد

الغذائية.

اHــــاداHــــادّة ة 52 :  : يـــجــب أن تــــتـم عــــمــــلــــيــــات الــــتــــوضـــــيب
والـتــغــلـيف بــطـريـقــة تـسـمح بـتـجـنب كل تـلـويث لـلـمـواد
الــغــذائـــيــةq خــصــوصــا في حــالــة اســـتــعــمــال عــلب حــديــديــة
وأوعـــــيــــــة زجــــــاجـــــيــــــة. ويـــــجـب ضــــــمـــــان سـالمـــــة األوعــــــيـــــة

ونظافتها.
يـجب أن تــخـزن الـتــغـلــيـفـات بــطـريـقــة تـســمح بـعـدم

تعرضها خملاطر التلويث والتلف.
يجب أن تكون التغليفات اHوجهة إلعادة استعمالها
لتوضيب اHواد الغـذائية سهلة التـنظيف وعند االقتضاء

سهلة التطهير.

الفصل الثالث عشرالفصل الثالث عشر
الضوابط اHطبقة على اHعاجلة احلرارية للمواد الغذائيةالضوابط اHطبقة على اHعاجلة احلرارية للمواد الغذائية

اHوضوعة في السوق في حاويات محكمة اإلغالقاHوضوعة في السوق في حاويات محكمة اإلغالق

اHــاداHــادّة ة 53 : : يـــجب عـــلى كل عـــمــلـــيـــة مــعـــاجلــة حـــراريــة
مــســتــعــمــلــة لـــتــحــويل مــنــتـــوج خــام أو نــصف نــهــائيq أن
تــوصل كل عـنــصـر من اHــادة الـغـذائــيـة اHـعــاجلـة إلى درجـة
حــرارة مالئـمــة في زمـن قـصــيــر ومـحــدد وذلك مـع جتـنب
كـل مـــخــــاطــــر تــــلـــويـث. ويــــجب أن تــــســـتــــوفـي الـــعــــمــــلــــيـــة
اHـسـتـعـمـلـة اHـواصـفـات الـوطـنـيـة وفي حـالـة عـدم وجـودهـا
مـــواصــفــات مـــتــعــارف عـــلــيـــهــا عــلـى اHــســتـــوى الــدولي في
مـجـال اHــعـاجلـة بـاحلـرارة (الــبـسـتـرة والــتـعـقـيم والــتـعـقـيم

بحرارة عالية جدا).
اHــــاداHــــادّة ة 54 :  : يــــجب الــــتــــأكــــد بــــانــــتــــظــــام من الــــعــــوامل
األسـاسـيـةq السيـمـا مـنـهـاq درجـة احلـرارة والـضغـط واخلتم
واحلــمــولــة اجلــرثــومــيــة اHـــســمــوح بــهــاq الالزمــة لــفــعــالــيــة

عملية اHعاجلة احلرارية.

الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
الضوابط اHطبقة على اHستخدمX والتكوينالضوابط اHطبقة على اHستخدمX والتكوين

اHاداHادّة ة 55 :  : يـجب على اHـتدخل في عـملـية وضع اHواد
الغذائية لالستهالك اتخاذ التدابير الالزمة من أجل :

 - أن يــــلـــبـس اHـــســــتـــخــــدمـــون الــــذين يــــعـــمــــلـــون في
مـــنــطـــقــة الـــتــعـــامل والــتـــداول مع اHـــواد الــغـــذائــيـــةq بــدلــة
مـالئـــمـــة وأن يـــكـــونـــوا عـــلى مـــســـتـــوى عـــال من الـــنـــظـــافـــة
اجلـــســــديــــة والــــهـــنــــدام وأال يــــرتــــدوا وأال يـــدخــــلــــوا أشــــيـــاء
شــخـــصــيــة مـــثل احلـــلي والــســـاعــات والـــدبــابــيـس وأشــيــاء

qأخرى مشابهة
 - مــنع األشــخــاص اHــمـــكن أن يــكــونــوا مــصــابــX أو
حاملي Hرض متـنقل عن طريق اHواد الغذائية أو يعانون
Xمن جـروح مـتـعــفـنـة أو طـفح جـلــدي أو إسـهـال أو مـصـابـ
بالـتهابـاتq من التعـامل مع اHواد الـغذائيـة والدخول إلى

 qواد الغذائيةHأماكن التعامل مع ا
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- أن يـخـضع اHـسـتـخدمـون اHـنـوط بـهم الـتـعامل مع
اHــواد الــغــذائــيــة لــفــحــوصـات طــبــيــة دوريــة ولــفــحــوصـات
تــــكـــمـــيـــلـــيـــة كل ســـتـــة (6) أشـــهـــر عــــلى األقل ولــــعـــمـــلـــيـــات
الــتــطـــعــيم اHــنــصـــوص عــلــيــهــا فـي الــتــشــريع و الـــتــنــظــيم

qعمول بهماHا
XـسـتخـدمHفرض تـدابـير وقـواعد الـنـظافـة على ا -
لـتـجـنب كل تـصـرف من شـأنه أن يـؤدي إلى تـلويـث اHواد
الـــغــــذائـــيـــة كــــاألكل واHـــضـغ واســـتـــهـالك اHـــواد الـــتــــبـــغـــيـــة
والبصق وكل تصـرف غير صحي في مناطق التعامل مع

qواد الغذائيةHا
- أن يــكـــون غــسل األيــدي وعـــنــد احلــاجـــة تــطــهـــيــرهــا
qـــواد الـــغــــذائـــيـــةHفـــعــــاال ومـــنـــتــــظـــمـــا قــــبل الـــتــــعـــامل مـع ا
خصوصاq بـعد استعمـال اHراحيض وذلك عن طريق وضع
الفـتـات وإعالنـات وتــوصـيـات لـلـمـسـتـخـدمـX في األمـاكن

qناسبةHا
- تـــنــظـــيم دخـــول األشــخـــاص األجــانـب عن اHــنـــشــآت
(زوار ومــــتــــربــــصــــون) إلى األمــــاكـن اخملــــصــــصــــة لــــلــــمــــواد
الغـذائية وحتديـد إجراءات النـظافة اHـطبقـةq ال سيما في

مجال النظافة اجلسدية ونظافة الهندام.
اHــاداHــادّة ة 56 :  : يــجب عــلـى اHــتـدخــلــX فـي عــمــلــيــة عـرض

اHواد الغذائية لالستهالك السهر على :
- أن يكون اHتـداولون اHدعوون للدخول في اتصال
مــبــاشـــر أو غــيــر مــبــاشـــر مع اHــواد الــغــذائـــيــةq مــؤطــرين
ومــتـحــصــلــX عــلى تــكـويــنــات و/أو تــعـلــيــمــات في مــجـال
الـنظـافة الـغذائـيةq تـتالءم مع العـملـيات اHـكلـفX بـالقـيام

qبها
- أن يــــكــــون األشــــخــــاص اHــــســــؤولــــون عن تــــطــــبــــيق
اإلجـراء اHــذكــور في اHـادة 5 من هـذا اHــرســوم ووضـعه أو
تـنـفـيــذ دلـيل الـطـرق احلـسـنــة لـلـنـظـافــةq قـد حتـصـلـوا عـلى
تــكــوين مـســبق مالئم فــيــمـا يــخص تــطـبــيق مــبـاد� نــظـام
(HACCP) ــــراقـــــبــــة احلــــرجــــةHحتــــلـــــيل األخــــطـــــار ونــــقــــاط ا

qرسومHوقواعد النظافة احملددة في أحكام هذا ا
- وضع أنـظــمـة يــقـظــة لـضــمـان بــقـاء اHــتـعـامــلـX مع
اHــواد الــغــذائــيــة عــلى عــلم دائم بــكـل تــطــورات اإلجـراءات
الالزمــة لإلبــقـاء عــلى األمـن والـنــظــافــة الــصـحــيــة لــلــمـواد

الغذائية و احترامها.

الفصل اخلامس عشرالفصل اخلامس عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 57 : : �ـكن اHـتـدخــلـX اHـعـنـيــX اسـتـعـمـال أدلـة
الـطــرق احلـسـنــة لـلــنـظــافـة وتــطـبــيق مـبــاد� نـظـام حتــلـيل
األخــــــطــــــار ونــــــقــــــاط اHــــــراقــــــبــــــة احلــــــرجــــــة (HACCP) ألجل
مساعدتهم لالمتثال للمتطلبات احملددة في هذا اHرسوم.

يــجب أن تــكــون هــذه األدلــة الـــتي يــعــدهــا اHــهــنــيــون
و/أو جمعياتهم حسب شعبة اإلنتاج :

qرسومHمالئمة لضمان احترام أحكام هذا ا -

- مـــســتــمـــدة من مـــدونــات اHــمـــارســات ذات الـــصــلــة
باHدونة الغذائية.

حتــدد شـــروط وكــيــفــيــات اHــصــادقــة عــلى هــذه األدلــة
�ـــوجـب قـــرار مـــشـــتـــرك بـــX الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــحـــمـــايـــة

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

اHـاداHـادّة ة 58 : : حتـدد اHـعـايـيـر اHـيـكـروبـيـولـوجـيـة لـلـمواد
Xالغـذائـية خالل عـملـيـة اإلنتـاج �وجب قـرار مـشتـرك ب
الوزيـر اHـكلف بـحـمايـة اHـستـهلك وقـمع الـغش والوزراء

.XعنيHا

اHـــــاداHـــــادّة ة 59 :  : حتـــــدد الـــــشـــــروط اخلـــــاصـــــة بـــــالـــــنـــــظـــــافـــــة
والـنظـافـة الصـحـية اHـطـبـقة في مـنـشآت اإلطـعـام �وجب
قــرار مــشــتــرك بــX الــوزيـر اHــكــلف بــحــمــايــة اHــســتـهــلك

.XعنيHوقمع الغش والوزراء ا

qـرســوم عــنـد احلــاجـةHـادّة ة 60 : : تـوضـح أحـكــام هــذا اHـاداHا
�ـوجـب قـرارات مــشـتــركـة بــX الـوزيــر اHــكـلف بــحـمــايـة

.XعنيHستهلك وقمع الغش والوزراء اHا

اHـاداHـادّة ة 61 : : تــكـــيّف مـخـــالـفــات أحــكــام هــذا اHــرسـوم
وتقمع طبقا لـلتشريع اHعــمول بهq السـيـما منـها أحكــام
الـــــقــــــانـــــون رقــم 09- 03 اHـــــؤرخ في 29 صـــــفـــــر عـــــام 1430

اHوافق 25 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

62 : : تــلــغــى أحــكــــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
91-53 اHؤرخ في 8  شعـبـان عام 1411 اHوافق 23 فـبراير

سـنـة 1991 واHـتــعـلق بــالـشــروط الـصــحـيــة اHـطــلـوبــة عـنـد
عــــمــــلــــيـــة عــــرض األغــــذيــــة لالســــتـــهـالك وتــــبـــقـى نـــصــــوصه
الـتطبيقـية سارية اHفعـول حتى حلول الـنصوص اHتخذة

لتطبيق هذا اHرسوم محلها.

اHــاداHــادّة ة 63 :  : يـــجب عــلـى اHــتـــدخــلــX فـي عــمــلـــيــة وضع
اHواد الغذائية لالستهالك أن �تثلوا ألحكام هذا اHرسوم
فـي أجل ســــتـــة (6) أشــــهــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ نــــشــــره في

اجلريدة الرسمية.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 14 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 11
أبريل سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


