
 
 

ة ــــبٌـشعـة الـراطٌـمقـة الدٌــرٌـة الجزائـــالجمهورٌ  
 وزارة التجارة 

ة التجــارة لوالٌــة عـنــــابةمدٌـرٌــ   

 
 
 

ســـم و ـلة ابصاخلــــاة يـر اـــبج ال  ت انــايـــب ال  لو ح كلهتس ـ م ل ل  حـــئاـصن  
ة           املنتوجات الغري الغذائي  

وج ـــنتـع  للمـــبٌـة الــسمٌــود تـــوج  

ظــام ـــدة الـنــنهــا بــوحـبـــر عـنتــوج ، الـمعـالـكمٌـــة الصــافٌـــة للـم

ـدولًــتــري الــالـم  

وزع  ــــمـب أو الــوضــج  أو المــاالســـم أو عـنــــوان الـشركــة أو العــالمــة الـمسجـلــة و عـنـــوان الـمنتـ  

ورداـــستـوج مـــتـنـمـون الـــكـا  ٌـــدمــنــورد عـــمستـأو ال  

ورداــستـوج مــتـنـمـون الـــكــدما ٌــنــدر عـصـمـأ و / أو الـشــمنـد الــلـب  

وجــــنتـمـال الــمــعـتــة اســـقـرٌـط  

اجـــتـاإلنخ ـــارٌـــت أوة و/ ــلسلـسـال أوة ــصـحـف الــــرٌــعـت  

ال ــمــتعــلالس ىــصـاألقخ ـــارٌـــالت  

ن ـــــال األمـــجـً مـــة فـــالزمـــات الـاطــٌـتاالح  

ن ــزٌـــخـتـروط الـــوج و شـــنتــات المـــونــكـم  

طارـــألخــلة ـٌـحـٌـوضـتــــوز الو الرم ـــاراتاإلشان ـــٌـب  

 

ة ــرٌقــطــه ، بــتــٌعــبــب طــســوج حــتـنـمـلى الـــة عــوعــوضــة مـــارٌـــبــات اإلجــانــٌـبـون الــكــب أن تــجــٌ

وها .ــــحـذر مــــتعــٌ  

ظــام ـــدة الـنــنهــا بــوحـبـــر عـنتــوج ، الـمعـالـكمٌـــة الصــافٌـــة للـم

ـدولًــتــري الــالـم  

وج ـــنتـع  للمـــبٌـة الــسمٌــود تـــوج  

ن ــزٌـــخـتـروط الـــوج و شـــنتــات المـــونــكـم  
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) اســــم الـمنـتــــــوج ( ــــادة الـغــذائٌـــةلمـع  لـــبٌـة الــسمٌــتود ـــوج  

 قـــــائمـــــة الـمكـــونــــات 

ً ــــدولـري الـــمتـام الــنظــب الـســا حـالـكمـٌــــة الـصــــافٌــة الـمعـبـــــر عــنه  

الـتــــــارٌــــخ األدنــــى لـلصـالحـٌـة أو الـتـــارٌــخ األقـصــى لـالسـتـهـالك ، 

 ٌستعمل قبل .

رارة  (ــال  ) حـمـعـتـظ و / أو االسـفـحـالـشــروط الخـــاصــة بـال  

وزع ــمـب أو الـوضـمـج أو الــتـمنـالوان ـــنــة و عـلـمسجـالمة الــــة و العـــارٌــتجـة الـــمٌـتســم أو الـــاالس

وردة ـــستـادة مــمـت الـــانــــورد إذا كــتـمســأو ال  

ادة ــــت المـانـــك إذادر ـــصـمـال د ـــلــب أ و / أوــــشــمنـد الــلــب

ورداــستـم  

 طـرٌـقــة االسـتـعـمـــال و احـتـٌــاطــات االســتعــمــال  

 بــٌــــــان حـصـــة الـصـنــع  أو تـــارٌــــــخ الـصنــــع أو الـتـــوضـٌــب 

 

 الـمكــونــــــات و الـمــــواد الــتــً تــسـبــب حـسـاسـٌــات 

 الـــوســـم الـغـــــذائــــً  ) الـقـٌـمــة الـغــذائــٌــــــة (

 مــصـطـلح حــــــــالل 
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تسمية البيع للمادة 

 الغذائية

 

 

الكمية   
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 التاريخ األدنى للصالحية أو

 التاريخ األقصى لالستهالك

أو تاريخ  /حصة الصنع و

 قائمة المكونات الصنع أو التوضيب

 الشروط الخاصة بالحفظ 

 أو االستعمال و

االسم أو التسمية التجارية والعالمة 

وعنوان المنتج أو الموضب  المسجلة

 المستورد أو الموزع أو

البلد  أو/ بلد المنشأ و 

 المصدر

رمز اإلشعاع لألغذية 

 المعالجة باالشعة

تاريخ التجميد و 

 التجميد المكثف

المواد المسببة 

للحساسيات و 

 الحساسيات المفرطة

 الوسم الغذائي

 طريقة

احتياطات و

 االستعمال

رمز اإلشعاع 

لألغذية المعالجة 

 باالشعة
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