المصطلح

مفهومه

المستهلك

كل شخص طبيعي او معنوي يقتني ،بمقابل او مجانا ،سلعة او خدمة موجهة لالستعمال النهائي من اجل
تلبية حاجته الشخصية او تلبية حاجة شخص اخر او حيوان متكفل به
كل مادة معالجة او معالجة جزئيا او خام ،موجهة لتغذية االنسان او الحيوان  ،بما في ذلك المشروبات
وعلك المضغ ،وكل المواد المستعملة في تصنيع االغذية وتحضيرها ومعالجتها  ،باستثناء المواد
المستخدمة فقط في شكل ادوية او مواد التجميل او مواد التبغ.
كل تعليب مكون من مواد أيا كانت طبيعتها ،موجهة لتوضيب وحفظ وحماية وعرض كل منتوج
والسماح بشحنه وتفريغه وتخزينه ونقله وضمانا اعالم المستهلك بذلك.
كل البينات او الكتابات او االشارات او العالمات او المميزات او الصور او التماثيل او الرموز المرتبطة
بسلعة  ،تظهر علي كل غالف او وثيقة او الفتة او سمة او ملصقة او بطاقة او ختم او معلقة مرفقة او
معلقة او دالة علي طبيعة منتوج مهما كان شكلها او سندها ،بغض النظر عن طريق وضعها.
مجموع الخصائص التقنية للمنتوج المرطبة بصحة وسالمة المستهلك ونزاهة المبادالت التي يحددها
التنظيم والتي يجب احترامها.
غياب كلي ووجود  ،في مستويات مقبولة وبدون خطر ،في مادة غذائية الملوثات او مواد مغشوشة او
سموم طبيعية او أي مادة اخري بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة او مزمنة.
كل شخص طبيعي او معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات لالستهالك.
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مجموع مراحل االنتاج واالستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.
العمليات التي تتمثل في تربية الماشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والذبح والمعالجة
والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج ،بما في ذلك تخزينه اثناء مرحلة تصنيعه وهذا قبل
تسويقه.
كل سلعة او خدمة يمكن ان يكون موضوع تنازل بمقابل او مجانا.
منتوج خالي من أي نقص و/او مصالحه المادية والمعنوية.
كل منتوج ،في شروط استعماله العادية او الممكن توقعها ،بما في ذلك المدة ،ال يشكل أي خطر او يشكل
اخطارا محدودة في ادني مستوي تتناسب مع استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوي حماية عالية
لصحة وسالمة األشخاص.
كل منتوج ال يستجيب لمفهوم المنتوج المضمون المحدد اعاله.
عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض لالستهالك من طرف المتدخل المعني.
البحث عن التوازن االمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل اخطار االصابات في حدود ما يسمح به
العمل.
كل عمل مقدم ،غير تسليم السلعة ،حتي ولو كان هذا التسليم تابعا او مدعما للخدمة المقدمة.
كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل او مجانا.
استجابة كل منتوج موضوع لالستهالك للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية  ،وللمتطلبات الصحية
والبيئية والسالمة واالمن الخاص به.
التزام كل متدخل خالل فترة زمنية معينة  ،في حالة ظهور عيب بالمنتوج  ،باستبدال هذا االخير او
ارجاع ثمنه او تصليح السلعة او تعديل الخدمة علي نفقته.
كل عملية بيع للسلع او الخدمات  ،يكون فيها الدفع مقسطا او مؤجال او مجزأ.
كل تخفيض تجاري ممنوح من طرف البائع لمكافئة المشتري علي وفائه .يحسب من رقم االعمال خارج
الرسوم المنجزة مع هذا االخير خالل فترة محددة.
عملية تتضمن سحب منتوج من عملية العرض لالستهالك من طرف المتدخل المعني.
تأكيد طرف ثالث علي ان المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج او مسار او نظام او شخص  ،تم
احترامها.
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كل اعالن يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الي ترويج بيع سلعة او خدمة مهما كان المكان او وسائل
االتصال المستعملة.
اعتراف رسمي من طرف ثالث بان هيئة تقييم المطابقة تملك الكفاءة إلنجاز نشاطات خاصة مرتبطة
بتقييم المطابقة.
البحث عن التوازن االمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل اخطار االصابات في حدود ما يسمح به
العمل.
كل محل مهيا او مبني او مستعمل ومجهز لتربية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات او تحضيرها
او تحويلها او تبريدها او تجميدها او توضيبها او تعبئتها او تخزينها.
كل مساحة او منشاة مهيأة لهذا النوع من النشاط.
تواجد وتنظيم االنشطة التجارية علي مستوي الفضاء التجاري .تهدف شروط مكان تواجد وتنظيم
النشطة الي حماية المحيط واالثار واالماكن التاريخية وصحة المواطنين وسالمتهم وكذا احترام النظام
العام.
تجارب تخضع لها المنتوجات والخدمات قصد مقارنة خصائصها وتصنيفها حسب معايير النوعية او
االسعار .تسمح تجارب المقارنة للمستهلكين باالختيار عن وعي احسن المنتوجات والخدمات بأحسن
االسعار.
كل مادة مثبتة مسبقا في تعبئة او وعاء لتقديمها للمستهلك او المطاعم الجماعية.
اجراء يهدف الي اثبات ان المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج او مسار او نظام او شخص او هيئة ،
تم احترامها .وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتيش واالشهاد علي المطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة.
يمكن تعريفه كاستخدام دون اذن لحق محمي لملكية فكرية و عامل خطر حقيقي علي صحة وسالمة
المستهلك .في حالة السلع المصنعة ،التقليد هو خداع :ان هدف المقلد هو خلق الخلط بين المنتوج االصلي
والمنتوج المقلد.
كل تنزيل في السعر ممنوح من طرف البائع  ،نظرا ألهمية كمية السلع المطلوبة او المشترات و /او
للنوعية او لخصوصيات مهنة المشتري او مقدم الخدمات.
كل تنزيل في السعر يمنحه البائع من اجل تعويض تأخير في التسليم و /او عيب في نوعية السلعة او
عدم مطابقة تأدية خدمة.
مجموع الخدمات المقترحة من طرف البائع المتدخل بعد إتمام عقد البيع وبعد انتهاء مدة الضمان.
يلتزم كل متدخل في عملية وضع االستهالك القيام او التكليف بالقيام بالتفتيش الضروري للتأكد من
مطابقة المنتوج او الخدمة للقواعد المتعلقة والمميزة للمنتوج و/او الخدمة.
غياب كلي او وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر ،في مادة غذائية لملوثات او مواد مغشوشة او
سموم طبيعية او أي مادة اخري بإمكانها جعل المنتوج مضرا بالصحة بصورة حادة او مزمنة.
هيئة تمارس صالحيات شرعية.
كل بند او شرط بمفرده ا و مشتركا مع بند واحد او عدة بنود او شروط اخري من شانه االخالل الظاهر
بالتوازن بين حقوق وواجبات اطراف العقد.
وقوع اذي او خسارة لشخص ما او لشيء ما.

العقد

كل اتفاق او اتفاقية تهدف الي بيع سلعة او تأدية خدمة  ،حرر مسبقا من احد اطراف االتفاق مع اذعان
الطرف االخر بحيث ال يمكن هذا االخير احاث تغيير حقيقي فيه .يمكن ان ينجز العقد علي شكل طلبية او
فاتورة او سند ضمان او جدول او وصل تسليم او سند او أي وثيقة اخري مهما كان شكلها او سندها
تتضن الخصوصيات او المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا.

عملية وضع المنتوج
لالستهالك

مجموع مراحل االنتاج واالستيراد والتخزين والنقل والتوزيع بالجملة وبالتجزئة.

العون االقتصادي
الغذاء الموجه لالستهالك
الجماعي

كل منتج او تاجر او حرفي او مقدم خدمات أي كانت صفته القانونية ،يمارس نشاطه في االطار المني
العادي بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من اجلها.
اغذية تستهلك في المطاعم والمطاعم الجماعية والمدارس والمستشفيات وجماعات اخري مماثلة والتي
تقدم وجبات لالستهالك السريع.

الغش
الفاتورة النموذجية
الفضاء التجاري
قرض االستهالك

المضافات الغذائية

المضاف الغذائي حالل
المكون

التصرف بنية سيئة قصد االضرار بالغير.
فاتورة تستخدم لتقدير المبلغ الذي سيفوتر للزبون اذا قبل ما تحتويه -فاتورة– كشف النفقات-ونقول ايضا
عرض تجاري.
المناطق المهيأة والمجهزة بهدف استقبال أي نشاط تجاري.
كل عملية بيع للسلع او الخدمات ،يكون فيها الدفع مقسطا او مؤجال او مجزأ
هي كل مادة من الممكن اضافتها المقصودة الي المادة الغذائية لغرض تكنولوجي او ذوق عضوي  ،في
أي مرحة من مراحل االنتاج او التحويل او التحضير او المعالجة او التوضيب او التعبئة او النقل او
التخزين اهذه المادة ،ان تؤدي او من الممكن ان تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الي اندماجها او
احد مشتقاتها في المادة او باستطاعتها ان تمس باي صفة بخصائص هذه المادة  .ال تنطبق عبارة
المضاف الغذائي علي الملوثات وال علي المواد المضافة للمواد الغذائية لغرض تثبيت الخصائص
الغذائية وتحسينها.
كل مضاف غذائي يباح استهالكه حسب الشريعة االسالمية.
كل مادة بما فيها المواد المضافة الغذائية ،المستعملة في صناعة مادة غذائية او تحضيرها والتي هي باقية
ضمن المنتوج النهائي

المسؤولية المترتبة عن
المنتوجات والخدمات

مصطلح عام لوصف الزامية قيام منتج ما بإصالح االضرار التي تسبب فيها المنتوج او الخدمة

زيت الزيتون

تعني عبارة زيت الزيتون الزيوت المستخلصة فقط من شجرة زيت الزيتون و تستثنى منها الزيوتالمستخلصة بعمليات االدابة اواعادة االسترة و إي خليط من أنواع الزيوت األخرى.

زيتون المائدة

المنتج المحضر من الثمار السليمة ألصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة إلنتاجها أنواع من
الزيتون صالحة خصيصا للحفظ تعالج أو تجهز بطريقة مناسبة و تعرض للتجارة و االستهالك النهائي

منتجات الزيتون

جميع منتجات الزيتون الصالحة لألكل و بصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون
المائدة.

موسم الزيتون

الفترة الممتدة من الفاتح اكتو برمن كل سنة إلى 30سبتمبر من السنة التالية

المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون و صناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئة عن االستخدامات
منتجات الزيتون الجانبية
البديلة لمنتجات هدا القطاع.

