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المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة 

 مدة الصالحية - نسان أو الحيواناتالستهالك اإل
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 81) 8181من ربيع األول  22صادر في  88.1..88ظهير شريف رقم 

ة يمدة الصالح المتعلق بإثبات ..8.8رقم  القانونبتنفيذ  (8111سبتمبر

المخصصة الستهالك  والمشروبات المعلبة بالمصبرات وشبه المصبرات

نسان أو الحيواناتاإل
1

 

  

  

 وحدهالحمد هلل 

 بداخله: -الطابع الشريف

 )الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن هللا وليه(

  

 أمره أننا : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز

 منه. 62بناء على الدستور والسيما الفصل 

  يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما 

المتعلق  88.11هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف 

بات المعلبة المخصصة ثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروإب

 80) 8041من شوال  62الحيوانات، الصادر عن مجلس النواب في نسان أو الستهالك اإل

 (.8211يونيو 

  

 .(8221سبتمبر  84) 8080من ربيع األول  66وحرر بالرباط في 

  

 :وقعه بالعطف 

 ،الوزير األول 

   .محمد كريم العمراني اإلمضاء:

  

  

                                                           

 .6820(، ص 8221نوفمبر  1) 8080جمادى األولى  81بتاريخ  0668عدد الجريدة الرسمية  -1
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مدة الصالحية بالمصبرات  بإثباتالمتعلق  ..8.8قانون رقم 

بات المعلبة المخصصة الستهالك والمشرو المصبراتوشبه 

 نسان أو الحيواناتاإل

 المادة األولى

بات المعلبة المخصصة تخضع المصبرات وشبه المصبرات للمواد الغذائية والمشرو

نتاجها وتاريخ إوجوب حملها لتاريخ  لىإأو الحيوانات القابلة للفساد،  نساناإلالستهالك 

انتهاء صالحيتها
2
.  

 ادة الثانيةالم

نتاجها إتاريخ  بإبرازد المشار إليها في الفصل األول تثبت مدة الصالحية في الموا

 وتاريخ انتهاء صالحيتها:

 ( أشهر؛1باليوم والشهر بالنسبة للمواد التي ال تفوق مدة صالحيتها ثالثة أشهر ) -

                                                           

( 8222ماي .) 8064 من محرم 81صادر في  241..6.2من المرسوم رقم  والخامسة األولى تيننظر المادأ -2

المتعلق بإثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة  88.11لتطبيق القانون رقم 

ماي  64)8064صفر  0بتاريخ  0226صة الستهالك اإلنسان أو الحيوانات، الجريدة الرسمية عدد المخص

 ..886(، ص 8222

 المادة األولى
والمشروبات المعلبة القابلة للفساد المخصصة الستهالك اإلنسان أو  يجب أن تحمل المصبرات وشبه المصبرات"

الحيوانات تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهاء صالحيتها وذلك وفقا ألحكام المادة األولى من القانون المشار إليه أعاله 

 .88.11رقم 

 :في هذا المرسوم بعبارة ويراد

لة للفساد التي يتم المحافظة عليها باستخدام التقنيتين التاليتين المواد من أصل حيواني أو نباتي القاب :المصبر -8

 :معا

 ؛درجة ..التعليب في وعاء محكم السد بالوسائل والغازات واألجسام الدقيقة في كل حرارة تقل عن * 

أخرى مأذون فيها بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب أن تهدف  المعالجة بالحرارة أو بأي طريقة *

هذه المعالجة إلى إتالف أو استئصال الخمائر من جهة واألجسام الدقيقة وسمياتها التي يمكن أن يتسبب وجودها أو 

 ؛توالدها في فساد المادة المعنية أو جعلها غير صالحة الستهالك اإلنسان

 ؛كل مادة غذائية ملففة من قبل :شبه المصبر -6

 ؛كل مادة أو منتج أو مشروب مخصص الستهالك اإلنسان أو الحيوانات :المادة الغذائية -1

وحدة البيع المتكونة من مادة غذائية واللفيفة الموضبة بها قبل عرضها للبيع  :المادة الغذائية الملففة من قبل -0

جزئيا ولكن بكيفية ال يمكن معها تغيير المحتوى دون فتح اللفيفة أو سواء أكانت هذه اللفيفة تغطيها كليا أم 

 "تغييرها.

 المادة الخامسة

يجب أن يثبت التاريخ األقصى للصالحية المشار إليه أعاله وتاريخ اإلنتاج المنصوص عليه في المادة األولى "

 يعبر عنهما بوضوح وبحروف مقروءة وغير قابلة للمحو." على اللفائف وأن 88.11 من القانون اآلنف الذكر رقم

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/55595.htm
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والسنة بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صالحيتها ثالثة أشهر وال تتعدى ثمانية  بالشهر -

 (؛81)عشر شهرا 

بالنسبة للمواد التي تفوق مدة صالحيتها ثمانية عشر شهرا يجب أن تكون مدة  -

نتاج اإلورة وبأرقام واضحة تتبع تاريخ الصالحية مرموقة بالمعلب أو الحزمة أو القار

 الصالحية.وتاريخ انتهاء 

ستحدد الئحة المواد المذكورة أعاله بموجب مرسوم
3

، ويشار عند االقتضاء إلى 

 ظروف المحافظة الخاصة بالمادة.

 المادة الثالثة

  يمنع بيع أو عرض هذه المواد للبيع بعد فوات مدة صالحيتها.

 المادة الرابعة

درهم مع  444..درهما إلى  86يتعرض كل مخالف لهذا القانون لغرامة تحدد من 

 مراعاة العقوبات أكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة.

 المادة الخامسة

المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه يباشر البحث عنها طبقا 

المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير  81.11 لمقتضيات القانون رقم

(8210أكتوبر  .) .804محرم  2في  8.11.841 الشريف رقم
4
.  

 المادة السادسة

  جراءات التطبيقية ألحكام هذا القانون بمرسوم.اإلتحدد 

 المادة السابعة

 يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
              001140811 

                                                           

 ، السالف الذكر.241..6.2انظر المادة الثانية من المرسوم رقم  -3

 المادة الثانية

من القانون المشار  6حق األول بهذا المرسوم الئحة المنتجات المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة " تحدد في المل

، وفيما يخص هذه المنتجات تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفالحة والوزير أو 88.11إليه أعاله رقم 

صة والسيما الحرارة الواجب مراعاتها الوزراء المعنيين مدة الصالحية وإن اقتضى الحال شروط المحافظة الخا

 المحددة استنادا إليها.

وفيما يخص المواد الغذائية الملففة من قبل غير الواردة في الئحة المنتجات المشار إليها أعاله، يتحمل الموضب 

 مسؤولية إثبات التاريخ الذي تحتفظ هذه المواد إلى غايته بمميزاتها الخاصة وفق شروط مالئمة."

 8.11.841المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  81.11القانون رقم  -4

 64) .804جمادى اآلخرة  68بتاريخ  1888(، الجريدة الرسمية عدد 8210أكتوبر  .) .804محرم  2بتاريخ 

 ..12(، ص .821مارس 


