
من  28صـادر في  1601.20 قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقـم

يتعلق بتفويض المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ترقيم  (2020يونيو 20) 1441شوال 

.ين للقانون الخاصالحيوانات إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضع وتسجيل تحركات  
 

 (5904، ص 2020بتاريخ فاتح أكتوبر  6922رقم   ج ر )

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،
 

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر القاضي بإحداث  25.08 بناء على القانون رقم

 2(، والسيما المادة 2009راير فب 18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛  
 

 المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 28.07وعلى القانون رقم 

 منه؛ 14(، والسيما المادة 2010فبراير  11) 1431من صفر  26بتاريخ  1.10.08
 

( بتطبيق بعض مقتضيات 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7الصادر في  2.10.473وعلى المرسوم رقم 

 منه؛  85المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيما المادة  28.07القانون رقم 
 

يونيو  12) 1436من شعبان  24الصادر في  2021.15وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقـم 

 بترقيم الحيوانـات وكذا الشروط المتعلقة بنقلها وتحركاتها؛ ( بتحديـد الكيفيات التقنية والتنظيميـة للقيام2015
 

الصادرة عن مجلس إدارة المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  3واعتبارا لمقتضيات التوصية رقم 

 ،2020يناير  09 الغذائية المنعقد بتاريخ

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

الغذائية، أنشطة ترقيم  للمنتجات الصحية سالمةلل المكتب الوطني تحت مراقبةتُفوض، :  األولى المادة

المهمة المنصوص ضمن وتسجيل تحركات الحيوانات المخصص إنتاجها لالستهالك البشري التي تدخل 

إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص  ،25.08إليه أعاله رقم  من القانون المشار 2من المادة  3عليها في البند 

   اص يعتمدهم لهذا الغرض.اعتباريين خاضعين للقانون الخ

 

 يلي: فيماالمادة األولى أعاله في المشار إليها  نشطةاأل تتمثل:  2 المادة

 ؛2021.15رقم المشار إليه أعاله القرار في المنصوص عليها  ،عمليات ترقيم الحيوانات -

يها المنصوص علالحيوانات غير ، عمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها لالستهالك البشري -

 ؛2021.15رقم السالف ذكره القرار في 

قاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خالل للمنتظم  تحيين -

 .البيع والشراء والذبح والنفوق والتفويتمثل  الحيوانات تحركاتتسجيل 

 

القرار السالف ذكره  منصوص عليها فيللشروط والكيفيات ال أعاله طبقا المذكورةتنجز األنشطة يجب أن 

 المكتب وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار، كل من، التحمالت الذي يعدهدفتر وفي  2021.15رقم 

 .المفوض إليهالشخص الغذائية و للمنتجات الصحية للسالمة الوطني



 

لقطاع الفالحة التابعة  لمصالح المختصةاولوج  أن يضمن المفوض إليهالشخص يجب على :  3 المادة

الممارسين بصفة والبياطرة  الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة مكتب الوطنيللوالمصالح المختصة التابعة 

الوطنية قاعدة ال لىإ 2021.15رقم السالف ذكره من القرار  2المادة الذين تم تعريفهم في مين ق   ر  المُ حرة و

 .لبيانات الخاصة بترقيم الحيواناتل

 

 للسالمة المكتب الوطني النموذج المسلم من طرف حسب االعتماد المعد يجب أن يودع طلبُ :  4 المادة

المنصوص عليها  والوثائق ذكور أعالهالممرفوقا بملف يتكون من دفتر التحمالت  الغذائية للمنتجات الصحية

لمكتب التابعة لالمختصة  صاحب الطلب، مقابل وصل، لدى المصلحةيحمالن توقيع  ذات دفتر التحمالت في

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. 

 

من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسالمة االعتماد  يُسلمدراسة الملف المرفق بالطلب، بعد :  5 المادة

 ،(30ن يوما )يال يتعدى ثالث في أجلالصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض 

في مطابق للشروط المطلوبة. المذكور الوصل، عندما يتبين أن الملف في يحتسب ابتداء من التاريخ المبين 

أو يتم حفظه في استالم مقابل وصل ملفه صاحب الطلب يُسلم االعتماد ويسترجع حالة عدم المطابقة، ال 

 حسب الحالة. األرشيف،

. ويمكن تجديده لمدة مماثلة تسليمهابتداء من تاريخ ب تحتس( سنوات 5تحدد مدة صالحية االعتماد في خمس )

  .وفق نفس الشروط

 يعتبر االعتماد وثيقة شخصية، ال يمكن تفويته وال نقله ألي سبب كان.

يخضع احترام بنود دفتر التحمالت لمراقبة منتظمة تقوم بها  ،صالحية االعتماد مدةخالل :  6 المادة

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.مكتب التابعة للالمصالح المختصة 

تعليق  أمكنمن حاالت عدم المطابقة، واحدة أو أكثر  المراقبة المذكورة، معاينة حالةعمليات إذا تمت، خالل 

 االعتماد قصد تمكين المستفيد منه من االمتثال، مجددا، لبنود دفتر التحمالت. 

التي  المتطلباتوينص على ، المطابقة التي تمت معاينتها عدمت حالة أو حااليشير مقرر تعليق االعتماد إلى 

دم حاالت عحالة أو القيام بتصحيح  هن من إصالحها، وكذا األجل الذي يتعين، خالله، على المستفيد منك   م  تُ 

يحتسب ابتداء  ( أشهر6( وأال يتجاوز ستة )1المطابقة المذكورة. ويجب أال يقل هذا األجل عن شهر واحد )

عدم المطابقة  حاالتحالة أو . بعد انصرام األجل المذكور وفي حالة عدم تصحيح تاريخ مقرر التعليق من

 تم سحب االعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق.يالتي تمت معاينتها، 

 فيط المحددة أن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد جديد وفق الشرو يمكن لكل مستفيد سحب منه االعتماد

 هذا القرار.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :7المادة 

 

 

 

 

 (2020يونيو 20) 1441من شوال  28وحرر بالرباط في 

 وزير الفالحة والصيد البحري، عزيز اخنوش



 

 ملحق

 

من  28في  صـادرال 1601.20بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقـم 

للمنتجات الغذائية ترقيم  بتفويض المكتب الوطني للسالمة الصحية المتعلق )2020يونيو 20) 1441شوال 

 الحيوانات إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص تحركاتوتسجيل 

*-*-* 

إنجاز أنشطة طلب االعتماد من أجل  به نموذج دفتر التحمالت الذي يجب أن يرفق

 الحيوانات تحركاتترقيم وتسجيل 

*-*-* 

 

المفوض الشخص الواجب مراعاتها من قبل " المتطلباتيهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد :  المادة األولى

 .الحيوانات تحركاتترقيم وتسجيل إنجاز أنشطة إليه" من أجل 

 

االعتماد الشخص المفوض إليه، إلى  ،تسليمن تاريخ يدخل دفتر التحمالت هذا حيز التنفيذ ابتداء م:  2المادة 

قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقـم من في المادة األولى  المشار إليه

( المتعلق بتفويض المكتب الوطني للسالمة 2020يونيو  20) 1441من شوال  28الصادر في  1601.20

ذائية ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين الصحية للمنتجات الغ

 .خاضعين للقانون الخاص

 

، 1601.20رقـم السالف ذكره قرار ال من 2في المادة  المنصوص عليهامن أجل القيام باألنشطة :  3المادة 

ما ب ،متطلبات دفتر التحمالت هذاومقتضيات القرار المذكور  القيام، وفقالمفوض إليه الشخص يجب على 

 :يلي

 :بالنسبة لعمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها لالستهالك البشري -1

لمكتب اط يطابق الخصائص التقنية المحددة من طرف ر  قُ وضع، في كل أذن من أذني الحيوان، أ( 

 2021.15ها في القرار رقم ، بالنسبة للحيوانات المشار إليالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

( بتحديـد الكيفيات التقنية والتنظيميـة للقيام 2015يونيو  12) 1436من شعبان  24الصادر في 

 ؛ بترقيم الحيوانـات وكذا الشروط المتعلقة بنقلها وتحركاتها

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وسائل تمكن من  متطلباتب( استعمال، حسب 

 المشار إليها في البند أ( أعاله؛ تلك غير ،بالنسبة للحيوانات لحيوانلمضبوط  ترقيم

 ؛لحيوانا رافقةوثائق ترقيم ومتسليم ج( 

 رقيمللبيانات الخاصة بتالوطنية القاعدة تسجيـل المعلومات الخاصة بالحيـوان المرقـم في د( 

 ؛ «SNIT» الحيوانات

 تحيين سجل تربية الماشيـة.ه( 

لبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات الوطنية للقاعدة اتحيين و الحيوانات تحركاتسبة لتسجيل بالن -2

« SNIT » ،القيام بما يلي: والوثائق المرافقة لها 

لبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات الوطنية للقاعدة اتحيين الحيوانات و تحركاتتتبع وتسجيل أ( 

« SNIT » ؛مالك الحيوان أو نفوقه أو ذبحهتغيير تسجيل من خالل  وذلك ،والوثائق المرافقة لها 

 تحيين سجل تربية الماشيـة؛مراقبة وب( 

 الحيوانات؛وتسجيل تحركات تدبير ترقيم الضروري ل المعلوماتيتطوير الصيانة والج( 

، ال سيما على أو النافقةالتي يتم ذبحها وسائل ترقيم الحيوانات باقي و جمع أقراط الحيواناتد( 

 .والوثائق المرافقة لهامستوى المجازر، 

 



تحدد الكيفيات التقنية والتنظيمية للقيام بالعمليات المشار إليها أعاله من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية 

يمكن تحيين  االعتماد. تسليمهالمفوض إليه أثناء إلى الشخص سلم للمنتجات الغذائية ضمن دليل مساطر يُ 

 ية األخذ بعين االعتبار التطورات الضرورية لتدبير ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات. الدليل المذكور بغ

 

كل بليه أن يستعين لمفوض إلشخص ايمكن ل أعاله، 3لمشار إليها في المادة ات اإنجاز العمليألجل :  4المادة 

أو من  الغذائية جاتللمنت الصحية للسالمة المكتب الوطنيلدن  ا منتكوين ،لهذا الغرض ،تلقىشخص مؤهل 

 المفوض إليه نفسه تحت مراقبة المكتب المذكور.الشخص لدن 

 

لمكتب الوطني للسالمة االمحددة من طرف  المتطلبات حسباقتناء،  ليهإالمفوض الشخص يجب على 

 تحركاتتسجيل ترقيم والمعدات والمستلزمات الضرورية لإلنجاز عمليات  الصحية للمنتجات الغذائية،

 .اتالحيوان

 

 المفوض إليه بما يلي:الشخص يلتزم :  5المادة 

وذلك طيلة مدة صالحية االعتماد  هذا، له ولبنود دفتر التحمالت المسلماالمتثال لمقتضيات االعتماد  -

 المذكور؛

نصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وجميع الوثائق المسلمة له من طرف االمتثال لل -

لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المتعلقة باألنشطة ابعة لالتالمصالح المختصة 

 ؛أعاله 3المساطر المشار إليه في المادة  دليل ذلك المفوضة إليه، بما في

 ؛احترام سرية المعطيات التي يطلع عليها -

 احترام قواعد الحياد وتضارب المصالح؛ -

المكتب  مراقبةتحت  ،أعاله 4لمادة ر إليهم في االمشاألشخاص المؤهلين لضمان التكوين المستمر  -

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛

ب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فورا، بكل التغييرات التي قد تطرأ على لمكتا إخبار -

 أجهزته اإلدارية أو التدبيرية؛

طني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. ولهذا الو المكتبها بالخضوع للمراقبة المنتظمة التي يقوم  -

لمحالت إلى ابالولوج المكتب المذكور الغرض، يسمح لألعوان المعينين من طرف مصالح 

المفوضة إليه والضرورية للقيام بالمراقبة مكينهم من الوثائق المتعلقة باألنشطة والمنشآت وت

 المذكورة؛

 المعلومات الضروريةكل ب، الصحية للمنتجات الغذائية كتب الوطني للسالمة، بطلب من الماإلدالء -

 المرتبطة باألنشطة المفوضة إليه.

في حامل  اآلتيةبالوثائق ، االعتماد أن يدلي، تعزيزا لطلبالمفوض إليه، الشخص يجب على :  6 المادة

 ورقي أو إلكتروني أو هما معا:

 ؛من قبله دفتر التحمالت مع ملئ بياناته والتوقيع عليه -

انخراط مستخدميه في الصندوق الوطني للضمان والداخلي،  النظاممن واألساسي،  القانون ة مننسخ -

 الضريبة المهنية؛من و السجل التجاري تقييده في من االجتماعي، وعند االقتضاء،

 نسخة من الهيكل التنظيمي. -

 

 

 

 وحرر في ......... بتاريخ...............................



 الطلب وخاتمهتوقيع صاحب 

 

 


