• وسم المواد الغذائية

يجب أن يكون الوسم مرئيا وسهل القراءة ويعر ر محوه
ومكعوب باللغة الرربية وبلغة أ رى ل سبيل اإلضافتة
ويجب أن يشمل البيانات العالية :
 .1العسمية ال اصة بالبيع.
 .2الكمية الصافية مقدرة بوحدات الن ام الدولي.
 .3اسم أو نوان الشركة المنعجة أو الرالمة المسجلة
و تتنتتوان التتمتتنتتعتتج أو التتمتتوضتتب أو التتمتتو أو
المسعورد.
 .4بلد المنشأ و/أو المصدر إ ا كان المنعوج مسعوردا.
 .5طريقة االسعرمال.
 .6عرريا الحصة أو السلسلة و/أو عاريخ اإلنعاج.
 .7العاريخ االقص لالسعرمال.
 .8االحعياطات المع ة في مجال األمن.
 .9مكونات المنعوج و شروط الع ين.
 .10المة المطابقة المعرلقة باألمن.
 .11بيان اإلشارات والرمو العوضيحية لأل طار.

• المراجع القانونية والتنظيمية
• قتتانتتون رقتتم  03-09متتخرف فتتي  29صتتفتتر تتام  1430هـ
الموافق  25فيفري  2009يعرلق بحماية المسعهلك وقمع التغت
(ج ر دد  15بعاريخ )2009/03/08
• مرسوم عنفي ي رقم  53-91مخرف في  8شربتان تام 1411
هـ الموافق  23فيفري  1991يعرلق بالشروط الصحية المطلوبتة
ند ملتيتة ترال االغت يتة لتالتستعتهتالك (ج ر تدد  9بتعتاريتخ
)1991/02/27
• مرسوم عنفي ي رقم  378-13مخرف في  5محرم ام  1435هـ
الموافق  09نوفمبر  2013يحدد الشروط والتكتيتفتيتات التمتعترتلتقتة
بإ الم المسعهلك (ج ر دد  58بعاريخ )2013/11/18

للم يد من المرلومات يمكنكم االعصال بـ:
مديريـة العجـارة لواليـة بسكـرة
الكائنة بالمنطقة الغربية رقم ( 01الكورس)
الهاعا - 033.50.06.63 :الفاكس033.50.06.62 :
البريد اإللكعرونيdcbiskra@gmail.com :
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يجب أن يكون الوسم مرئيا وسهل القراءة ويتعترت ر
محوه ومكعوب باللغة الرربية وبتلتغتة أ ترى تلت
سبيل اإلضافة ويجب أن يشمل البيانات العالية :
 .1عسمية البيع للمادة الغ ائية.
 .2قائمة المكونات.
 .3الكمية الصافية التمترتبتر تنتهتا حستب التنت تام
المعري الدولي.
 .4العاريخ األدن للصالحيتة أو التعتاريتخ األقصت
لالسعهالك.
 .5الشروط ال اصة بالحف و/أو االسعرمال.
 .6االسم أو العسمية العجارية و الرالمة المستجتلتة
و نوان المنعج أو التمتوضتب أو التمتو أو
المسعورد إ ا كانت المادة مسعوردة.
 .7بلد منشأ و/أو بلتد التمتصتدر إ ا كتانتت التمتادة
مسعوردة.
 .8طريقة االسعرمال و احعياطات االستعترتمتال فتي
حالة ما إ ا كان إغفالت ال يستمتا بتاستعترتمتال
مناسب للمادة الغ ائية.
 .9بتتيتتان حصتتة الصتتنتتع و/أو عتتاريتتخ الصتتنتتع أو
العوضيب.
 .10عاريخ العجميد أو العجميد المتكت تا بتالتنتستبتة
للمواد الغ ائية المرنية.
 .11الوسم الغ ائي.
 .12بيان نسبة (حجم الكحول المكعسب) بالنتستبتة
للمشروبات العي عحعوي ل أك ر من %1,2
من الكحول حسب الحجم.
 .13مصطلا ” َحالَل“ للمواد الغ ائية المرنية.

• وسم المواد غير الغذائية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية بسكرة

التحكم في الشروط
الصحية لحفظ األغذية

مكعـب عرقية الجودة والرالقات مع الحركة
الجمروية

2017

• العمال
• يجب أن يعوفر لدى الرمال ما يلي :
 اليد الراملة المخهلة. الفحوص الطبية التدوريتة (كتل ستعتة أشتهترشهادة طبية صدرية و امة).
 الن افة الجسدية والهندام. ارعداء األلبستة الت تاصتة بتالترتمتل (التمت رالقبرات القفا ات).

• المطعم

• يجب أن يعوفر في التمتطترتم ومتلتحتقتاعت الشتروط
العالية :
 مساحة كافية. موقع مالئم و و عهوية كافية و إنارة جيدة. الن افة (الجدران األرضية األسقا). الفصل بين أماكن الع ين و العحويل. عوفر م ارج النجدة. -عدابير األمن و الوقاية (مطفأة الحرائق).

 عوفر االسرافات االولية ( لبة الصيدلة). عوفر مواد العن يا. وجود الفعات وقائية. طريقة الع لص من النفايات عكون بطريقة سليمة وبانع ام.
 -احعرام اسعمرارية العن يا.

• طريقة التحضير
نررا أن كل مادة عوضع لالسعهتالك و التعتي عتنتعتج لتهتا
طريقة عحضيتر مترتيتنتة تاصتة بتهتا وفتقتا لتلتقتوانتيتن و
المقاييس المرمول بها السيمتا فتي التمتطتا تم و متحتالت
الحلويات و المرطبات العي عحضر فيها التمتأكتوالت وفتقتا
لطريقة عحضير اصة و العي يجب أن عحتعترم (احتعترام
القوا د الرامة لعداول االغ ية).

• األجهزة والمعدات

• يجب أن ععوفر في المردات و األواني العي متن شتأنتهتا
مالمسة األغ ية المواصفات االعية :
 ات م هر و شكل مالئمين. عركب ل شكل يسهل عن يفها. ان عكتون التمتستاحتات التمتالمستة لتألغت يتة كتامتلتةالمالسة.

 يجب احعرام اسعمرارية العن يتا لتألجتهت ة والمردات.
 يجب أن عتكتون مترتدات التعتقتديتم متنتاستبتة ون يفة.
 الن افة الجسدية و الهندام. يجب ـن ع ضع األجه ة و المردات لتلتصتيتانتةالدورية.

• المادة األولية
• يجب أن عكون المواد األولية محصوال ليها وفقا
للمقاييس المصادق ليها و األحكام القانونية
• يجب الحصول ل شتهتادات التمتطتابتقتة لتلتمتواد
االولية ند اقعنائها (شهادات طبية اللحم الدجتاج
البيال).
• يجب أن عحعوي ل وستم متطتابتق و متو توقتة
المصدر و دم اسعترتمتال التمتواد األولتيتة التعتي ال
عحعوي ل الوسم.
• يجب مراقبة المادة األولية انتطتالقتا متن تروا
اسعقبالها (طريقة النقل).
• يجب ـن عكون ملية الع ين محعرمة حسب
شروط الحف المالئمة (اسعرمال غرا و أجه ة
العبريد).

