
 

ذي الحجة  4 صادر في 2667.19 رقم والتنمية القروية والمياه والغاباتالصيد البحري ولوزير الفالحة قرار 

 والمستحضرات الحليبية الذي الحليب بتحديد نموذج ومضمون سجل تتبع مسحوق (2019 سطسغأ 6) 1440

 الحليبية. والمنتجات المعالج للحليب والمقاوالت المصنعة المؤسسات همسكت

 

 (10721 ص، 2019نوفمبر  18 بتاريخ  6831 ج ر  رقم )

 

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

 

نتاج ( المتعلق بمراقبة إ2000ديسمبر  7) 1421رمضان  10الصادر في  2.00.425بناء على المرسوم رقم 

 ؛منه المكررة  9المادة  ميمه، السيماوتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، كما تم تغييره وتت

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

نصوص ية، الميجب أن يطابق سجل التتبع المتعلق باستعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليب األولى:المادة 

المقاوالت والمؤسسات  همسكتالذي المشار إليه أعاله،  2.00.425مكررة من المرسوم رقم ال 9عليه في المادة 

 لنموذج الملحق بهذا القرار.ا ،عة للحليب المعالج والمنتجات الحليبيةالمصن

 ة.يتسلسل اأرقامتحمل صفحات دا كافيا من الوعد تصدير، صفحة  A4حجمال ذيهذا السجل،  نيتضم

 

 .ييومبشكل  خانات السجل المذكورملئ  المذكورة والمقاوالت على مستغلي المؤسسات يجب: 2المادة 

 لغذائيةالمنتجات لمكتب الوطني للسالمة الصحية لبالمصالح المختصة التابعون لن وألعوان المؤهلامّكن يجب أن ي  

 . المذكور في كل حينلسجل من االطالع على ا

 .في الجريدة الرسميةالقرار ينشر هذا : 3المادة 

 

 .(2019 سطسغأ 6) 1440ذي الحجة  4 وحرر بالرباط في

 ، عزيز أخنوشنمية القروية والمياه والغاباتوزير الفالحة والصيد البحري والت

 

 



 

 الملحق

ذي الحجة  4 الصادر في 2667.19 رقم والتنمية القروية والمياه والغاباتالصيد البحري ووزير الفالحة بقرار 

 والمستحضرات الحليبية الذي الحليب مسحوقبتحديد نموذج ومضمون سجل تتبع  (2019 سطسغأ 6) 1440

 الحليبية والمنتجات المعالج للحليب المقاوالت المصنعةو المؤسسات تمسكه

------ 

  والمستحضرات الحليبية الحليب المتعلق باستعمال مسحوقتتبع النموذج سجل 

 

 (التصدير صفحة)

  والمستحضرات الحليبية الحليب سجل التتبع المتعلق باستعمال مسحوق

 ذي الحجة  4 الصادر في 2667.19 رقم والمياه والغابات والتنمية القرويةالصيد البحري والفالحة قرار وزير )

 ((2019أغسطس  6) 1440

 

 .............................السنة 

 الصفحات من  ....... إلى .........

 مؤسسة أو مقاولة

 ........................................................................................................................ التجاري االسمالتسمية أو 

 ........................................................................................................................ ومكان الصنع عنوان 

)اإلشارة إلى فئات النشاط  

 المنتجات التي يتم صنعها(

........................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................ الصحياالعتماد 

ل المؤسسة أو مستغإسم 

 المقاولة  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 



 

 )تابع( والمستحضرات الحليبية  الحليب نموذج سجل التتبع المتعلق باستعمال مسحوق

لصفحات(ا)   

 

 ...................... التاريخ :

 

المخزون المتبقي 

لمسحوق الحليب 

 والمستحضرات الحليبية

 استعمال مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المنتجات المعدة

  لمستعملةجمالية اكمية اإلال حوق الحليب/المستحضرات الحليبيةاستعمال مس

الكمية 

  المتبقية

رقم 

 الحصة

كمية المنتجات المعدة 

 )كلغ(
الكمية المستعملة حسب 

 )كلغ( المنتوج
  ةالكمية األولي كمية المستعملة ال نوع المنتجات المعدة

 )كلغ(

المصدر /  رقم الحصة 

(1)  
 ق الحليبمسحو    الرايبي     

 اللبن  

 الياورت أو اليوغرت  

 األجبان  

 (2) ىخرمنتجات أ  

 المستحضرات الحليبية    الرايبي     

 اللبن  

 الياورت أو اليوغرت  

 األجبان  

 (2) منتجات أخرى  

 

صة.للح التعريفية العناصر إلى ةراشاال: (1)  

.المنتجات تحديد: (2)  

 


