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من  23 صادر في 2065.17لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم قرار

المكتب الوطني للسالمة الصحية التي يفوضها ( يتعلق بالمهام 2017أغسطس  16) 1438ذي القعدة 

 للقانون الخاص ينخاضع اعتباريينعمومية أو إلى أشخاص هيئات للمنتجات الغذائية إلى 
 

 (4760، ص 8201 يوليو 19بتاريخ   6926رقم      )ج ر

 

 ،والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفالحة والصيد البحري

 

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

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

 منه؛

لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات ة اإدارالصادر ة عن مجلس  4رقمة واعتبارا لمقتضيات التوصي

لمكتب الوطني ة اإدارالصادرة عن مجلس  5والتوصية رقم  2010ديسمبر  16بتاريخ  الغذائية المنعقد

 ،2016يوليو  5خ بتاري للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المنعقد
 
 

 قرر ما يلي:

 

 

، ص 03/10/2019بتاريخ  6818ج ر رقم  – (2019يوليو  10) 1440ذي القعدة  7 صادر في 2240.19 رقم قرارالها بميتمتو هايريغت تم) المادة األولى

الوطني للسالمة لمكتب ليمكن ، المشار إليه أعاله 25.08من القانون رقم  2تطبيقا لمقتضيات المادة  :( 9438

 ،مراقبتهتحت  يفوض،أن  ته المشار إليهما أعاله،مجلس إدارتي طبقا لتوصي الصحية للمنتجات الغذائية،

عمومية  هيئاتإلى  المذكورة 2المبينة أدناه والتي تدخل ضمن المهام المنصوص عليها في المادة األنشطة 

 لهذا الغرض: يعتمدهاللقانون الخاص  ينخاضعاعتباريين أو إلى أشخاص 

 

ذلك منتجات بما في  بالنسبة لمراقبة المنتجات النباتية والحيوانية أو ذات األصل النباتي أو الحيواني، .1

ها الفرعية، والمنتجات الغذائية منتجات اوالبحرية وكذ البريةالصيد وتربية األحياء المائية 

 والمضافات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات:

 لمختبرات. ى الإأخذ العينات الموجهة  −

وكذا  ،والمنتجات والمواد التي يمكن أن تالمس المنتجات الغذائية التوضيببالنسبة لمراقبة معدات    .2

 : الرياألسمدة ومياه 

 لمختبرات.إلى اأخذ العينات الموجهة  −

 بالنسبة لمراقبة مبيدات اآلفات الزراعية والمصادقة عليها: .3

 ؛عليهالتقييم الفعالية البيولوجية لمبيدات اآلفات الزراعية قصد المصادقة القيام بتجارب  -أ

 ؛لمختبراتإلى االموجهة  أخذ عينات مبيدات اآلفات الزراعية -ب

 

 :هابالنسبة لمراقبة البذور واألغراس واعتماد .4

( التي تجرى على صعيد مختلف المناطق VATقيادة تجارب القيمة الزراعية والتكنولوجية ) (أ

األصناف النباتية الجديدة في السجل الرسمي ألنواع  وذلك من أجل تقييد ،في المغرب الفالحية

 وأصناف النباتات القابلة للزراعة في المغرب؛
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       التي خضعت إجراء التحليل المخبري على الجودة التكنولوجية لألصناف النباتية الجديدة  (ب

        في في السجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة  قصد تقييدهاللتجارب، 

 المغرب؛

    المخصصة إلنتاج البذور المعتمدة للحبوب والقطاني ، في الحقل، للقطع األرضية مراقبةال (ج

 والزراعات العلفية؛

 ؛المراد اعتمادهاألغراس ل ،في المنبت ،مراقبةال (د

 المختبر؛في األغراس قصد تحليلها  أخذ عينات من البذور أو (ح

 ؛األغراس البذور أوإجراء التحليل المخبري لعينات  (ه
 

 بالنسبة لمراقبة أمراض النباتات والحيوانات:  .5

أمراض إجراء التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من أجل التشخيص أو الكشف عن  −

المبينة في القائمة المحددة لهذا الغرض من طرف المدير العام للمكتب  الحيوانات وأالنباتات 

 .للمنتجات الغذائيةالوطني للسالمة الصحية 

، 03/10/2019بتاريخ  6818ج ر رقم  – (2019يوليو  10) 1440ذي القعدة  7 صادر في 2240.19 رقم قرارها بالميتمتو هايريغت تم) 2المادة 

صاحب يجب على  ه،المشار إليه في المادة األولى أعال( agrément)ستفادة من االعتماد ألجل اال : (9438ص 

 الطلب:

أن  و(()و ه()د( و)ج(، و)و )ب( 4)ب( و 3و 2و 1البنود  لألنشطة المنصوص عليها فيبالنسبة  (1

 والشهادة بالتقييس المتعلق 12.06يسلم طبقا ألحكام القانون رقم ( accréditation)يتوفر على اعتماد 

 NM/ ISO CEIه أنشطت في مجال القياسية المطلوبة ةللمواصفواالعتماد يثبت استيفاءه  بالمطابقة

هذا صاحب الطلب على . غير أنه، في حالة عدم توفر 17025NM/ ISO CEIأو  17020

منح له، عندئذ، ويوجب عليه أن يثبت مباشرته لمسطرة الحصول عليه. ، (accréditation) االعتماد

المنصوص عليه في  (agrément) ( شهرا ابتداء من تاريخ تسليم االعتماد24أجل أربعة وعشرين )

لدى المصلحة المختصة بالمكتب  ،((accréditationقصد اإلدالء بهذا االعتماد  األولى أعاله،المادة 

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مقابل وصل. إذا لم يتم اإلدالء باالعتماد 

accréditation))،  السالف الذكر، عقب انصرام األجل  12.06المنصوص عليه في القانون رقم

 المنصوص عليه في نفس المادة األولى أعاله؛ (agrément) يتم سحب االعتمادالمذكور، 

تعتمد الممارسات الجيدة قصد  خطةأ(، االنخراط في  3البند المنصوص عليه في  نشاطبالنسبة لل (2

اآلفات الزراعية مصادق عليها من طرف المدير العام للمكتب الوطني  بيداتعلى ملتجارب إجراء ا

 ؛للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

مارسات العينات وفق الم يلتزم بأخذيجب أن ب(،  3 البندالمنصوص عليه في للنشاط بالنسبة  (3

 ؛من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية االمصادق عليه المرجعية

 مارسات المرجعيةلمطبقا لالعينات  يلتزم بأخذيجب أن ، 2 البندلمنصوص عليه في للنشاط ابالنسبة  (4

 .من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية االمصادق عليه

عتماد االأن يتوفر على ، أعاله من المادة األولى 5البند  المنصوص عليه في للنشاطبالنسبة  (5

(accréditationالم ) يثبت أن المختبر 12.06سلم طبقا ألحكام القانون السالف الذكر رقم ،

 . 17025NM/ISO CEI القياسية ةللمواصف ،الطلب تقديميستجيب، أثناء 

 

دفتر تحمالت ملف يتكون من ب مرفوقا (agrémentصاحُب الطلِب طلب االعتماد ) يودعيجب أن  :3المادة 

المنصوص عليها في الملحق المذكور وثائق مستندات والوبال ،هذا القرارلحق بلنموذج الما حسبيتم إعداده 
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الوطني للسالمة لمكتب با المصلحة المختصةصاحب الطلب، مقابل وصل، لدى من طرف والموقع عليها 

 .الصحية للمنتجات الغذائية

الوطني  المكتبيتم تفويضها من قبل التي بعين االعتبار طبيعة وحدود األنشطة أخذا كل دفتر تحمالت يعد 

 .للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

أو يتضمن مستندات أو وثائق غير  غير تام المرفق بهالطلب، أن الملف  دراسةإذا تبين، خالل  :4المادة 

 من تاريخ التوصل يحتسب ابتداء (1واحد ) الطلب على أجل شهرتوصلت ب، تتوفر المصلحة التي مطابقة

الوثائق  وأالمستندات مع بيان إلشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل،  بالطلب المذكور

 الناقصة. 

الملف المرفق  اعتبرإلى صاحب الطلب، موجه إشعار غياب أي وفي  ،عند انصرام األجل المشار إليه أعاله

 .الطلب تاما ومطابقاب

أعاله  المبيناإلشعار التوصل بابتداء من تاريخ يحتسب  (1) جل شهر واحدأعلى  صاحب الطلبيتوفر 

دون أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تنقص الوثائق الناقصة. عند انصرام هذا األجل ب اإلدالءقصد 

الستعادة ، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الطريقة اإللكترونية، ملفه، ُرفَِض طلبه. وتتم دعوته

 الذي أودعه.الملف 

 

لمكتب الوطني للسالمة باتقوم المصالح المختصة  تاما ومطابقا، الطلبالملف المرفق بما يكون عند :5المادة 

التي وتهدف هذه الدراسة  ( يوما.60أقصاه ستين )داخل أجل  بدارسة الطلب، الصحية للمنتجات الغذائية

المزمع استعمالها المعدات األماكن والمنشآت وزيارة عند الضرورة، و ،الوثائقو المستنداتتتمثل في فحص 

وكذا  ،الالزمةكفاءات الوسائل البشرية والإلى التأكد من توفر صاحب الطلب على النشاط، ألجل ممارسة 

 . المفوضة إليهألنشطة اعتبارا لوالكافية الئمة المحالت والمعدات الم

، أنه لم تتم مراعاة متطلب واحد أو أكثر من المتطلبات الالزمة لمنح دراسةالهذه من خالل  ،إذا تبين

إذا لم يمتثل يوما. ( 30ثالثين ) أجل المذكورة داخللمتطلبات لالمتثال لالمعني باألمر  تتم دعوةاالعتماد، 

ما ، بكل الوسائل التي تثبت التوصل بتتم دعوتهالطلب. و ضَ فِ انصرام هذا األجل، رُ صاحب الطلب، بعد 

 ، قصد استعادة الملف الذي أودعه.في ذلك الطريقة اإللكترونية

 

 .، ُمنَِح له االعتمادالمطلوبةالمتطلبات  الملف أن صاحب الطلب يستوفي دراسةعقب تبين إذا  :6المادة 

وفق مدد مماثلة له . ويمكن تجديدمنحه( سنوات ابتداء من تاريخ 5تحدد مدة صالحية االعتماد في خمس )

 .التي منح على أساسهانفس الشروط 

 

 كان.سبب ي أل اوال نقله اال يمكن تفويتهة، شخصيوثيقة  يعتبر االعتماد : 7المادة 

لمكتب الوطني للسالمة باالمصالح المختصة تقوم بها يخضع احترام بنود دفتر التحمالت لمراقبة منتظمة 

 الصحية للمنتجات الغذائية.

قصد  االعتمادحالة من حاالت عدم المطابقة أو القصور، تم تعليق  معاينة ،المذكورةة المراقبخالل ، إذا تمت

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

وإلى التوصيات التي تمكن  مقرر تعليق االعتماد إلى أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتهايشير 

من إصالحها، وكذا األجل الذي يتعين، خالله، على المستفيد من االعتماد المذكور القيام بتصحيح أوجه عدم 
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( أشهر. 6( وأال يتجاوز ستة )1المطابقة أو القصور المذكورة. ويجب أال يقل هذا األجل عن شهر واحد )

حيح أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها، تم بعد انصرام األجل المذكور وفي حالة عدم تص

 سحب االعتماد. وفي حالة العكس، يتم إنهاء العمل بإجراء التعليق.

يترتب على أوجه عدم المطابقة أو القصور التي تمت معاينتها خالل الزيارات المذكورة والتي من غير أنه، 

 االعتماد فورا.إليهم، سحب وضة المفالتشكيك في مصداقية نتائج األنشطة شأنها 

أن يتقدم بطلب للحصول على اعتماد جديد وفق الشروط المحددة عتماد، منه االمستفيد، سحب  يمكن لكل

 .بموجب هذا القرار

 

 26) 1433رمضان  6الصادر في  3164.12رقم وزير الفالحة والصيد البحري  ينسخ قرار :8المادة 

( المتعلق بالمهام المسندة من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 2012يوليو 

 عمومية أو إلى أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص.   هيأت

في إطار  ( منحagrément)من اعتماد  المستفيدونيتوفر  ،ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية

المنصوص  (accréditation) التوفر على االعتمادن يتعين عليهم والذي 3164.12السالف الذكر رقم القرار 

إلدالء، مقابل وصل، باالعتماد هرا ل( ش24أربعة وعشرين ) أعاله، على أجل 2عليه في المادة 

(accréditationالمذكور ) الصحية للمنتجات الغذائية.لمصلحة المختصة بالمكتب الوطني للسالمة دى ال 

 االعتمادتم سحب للمصلحة المذكورة، ( accréditation)هذا االعتماد وعند انصرام هذا األجل دون اإلدالء ب

(agrémentالذي يستفيدون منه ). 

 

 الجريدة الرسمية.في ينشر هذا القرار  :9المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017 أغسطس 16) 1438 القعدةذي من  23وحرر بالرباط، في 

  ، عزيز أخنوشوالتنمية القروية والمياه والغابات زير الفالحة والصيد البحريو

 يراجع الملحق في الترجمة الرسمية)*(  
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 ملحق

 23 صادر فيال  2065.17وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم بقرار

علق بالمهام التي يفوضها المكتب الوطني للسالمة المت( 2017أغسطس  16) 1438من ذي القعدة 

 للقانون الخاص خاضعين ينت عمومية أو إلى أشخاص اعتباريئاالصحية للمنتجات الغذائية إلى هي

*-*-* 

 طلب االعتمادنموذج 

 .دفتر التحمالت(األنشطة المعنية بوالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة المكتب إلى  ،في العنواناإلشارة، ) ............ . طبيعة الطلب 1

 ☐ تجديد االعتماد                                    ☐االعتماد الحصول على 

 تحديد هوية صاحب الطلب.  2

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

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

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

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

 ةالتجاري التسميةاالسم أو 

 

 العنوان

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

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

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

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

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

 

 اإلشارة إلى:* خاص،الين للقانون الخاضع االعتباريينبالنسبة لألشخاص 

 )الرقم والمكان(:تجاري السجل ال -

 :الضريبة المهنية )الرقم( -

 :االنخراط في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي )الرقم( -

 .إرفاق نسخ من المستندات* 

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

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

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

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

 :الهاتف

 :الفاكس

 :االلكترونيالبريد 

 اإللكتروني:الموقع 

 

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

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

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

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

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

 والصفة الهويةالشخص المكلف بالملف: 

 (كل وثيقة أخرىأو للتعريف بطاقة الوطنية ال)

 الهاتف

 البريد االلكتروني

 
 

 في.........بتاريخ...............................حرر 

 

 تمالتوقيع والخ
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طرف المفوضة من المهام  إنجازدفتر التحمالت الذي يجب أن يرافق طلب االعتماد من أجل نموذج 

 اعتباريينت عمومية أو إلى أشخاص ئاإلى هيالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 للقانون الخاص ينخاضع

*-*-* 

 مقتضيات عامة -الباب األول 

 

 مراعاتها من قبليهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد المقتضيات الواجب  :المادة األولى

العناصر اإلشارة إلى )...................................................................................................

" من أجل إنجاز األنشطة يهإل مفوضال"اسم المشار إليه فيما يلي ب المقتضبة لتحديد هوية صاحب الطلب(

التالية المفوضة إليه من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

.......................................................................................................................الغذائية:

...........................1 

 

 .إليه للمفوض الممنوحيدخل دفتر التحمالت هذا حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المحدد في االعتماد  :2المادة 

 

إليه،  المفوضة، من أجل القيام باألنشطة المشار إليها في المادة األولى أعاله المفوض إليهيؤهل  : 3المادة 

....................)تحديد األنشطة الفعلية التي ...................................ما يلي:.......................للقيام ب

 المستفيد من االعتماد(. سينجزها

 

 (9438، ص 03/10/2019بتاريخ  6818ج ر رقم  – (2019يوليو  10) 1440ذي القعدة  7 صادر في 2240.19 رقم قرارالها بميتمتو هايريغت تم) 4المادة 

 :بما يلي المفوض إليهيلتزم  :

 له ولبنود دفتر التحمالت وذلك طيلة مدة صالحية االعتماد الممنوحلمقتضيات االعتماد االمتثال  -

 ؛المذكور

من طرف له الجاري بها العمل وجميع الوثائق المسلمة  احترام النصوص التشريعية والتنظيمية -

 المفوضةالمتعلقة باألنشطة  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية لمكتبباالمصالح المختصة 

 ؛المذكور بما فيها المساطر والمراجع المصادق عليها من طرف المكتب ،إليه

إخبار المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فورا، بكل حالة من حاالت عدم المطابقة  -

 انات؛الحيو تمت معاينتها خالل التحاليل المنجزة ذات الصلة بأمراض النباتات أو

 وانعدام تضارب المصالح؛ والحيادداف السرية أهترام اح -

 الحرص على الحفاظ على كفاءة المستخدمين من خالل التكوين المستمر؛ -

المختبرات و/أو وسائل النقل والمعدات، والتجهيزات، والمنشآت، ومحالت، العدم استعمال إال  -

طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها المرخصة أو المعتمدة أو المصادق عليها، حسب الحالة، 

 العمل المطبقة عليها؛

                                                           
من بين األنشطة المبينة في المادة  اإلشارة إلى النشاط أو األنشطة التي يفوضها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إلى المفوض إليه1

أغسطس  16) 1438القعدة  ذي من 23في  الصادر 2065.17 رقم والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة األولى من قرار وزير

 خاضعين اعتباريين أشخاص إلى أو عمومية هيأت إلى الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب يفوضها التي بالمهام ( المتعلق2017

 .الخاص للقانون
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لقواعد المهنية ودالئل االستعماالت الجيدة أو المراجع الجاري بها العمل المطبقة على مراعاة ا -

 ؛مزمع إنجازهااألنشطة ال

بكل فورا،  لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،بالمصالح المختصة إشعار ا -

على مستوى المسؤوليات  ، ال سيماعلى أجهزته اإلدارية أو التدبيرية التي قد تطرأت التغييرا

 أعاله؛ 3المتعلقة باألنشطة المشار إليها في المادة 

لمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسالمة الصحية إلى ا( أشهر 3ثالثة )مدته  إشعار مسبق توجيه -

 إليه؛من األنشطة المفوضة أي نشاط إنجاز  عن التنازلللمنتجات الغذائية في حالة 

تغيير  فورا، بكل لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،بالمصالح المختصة إخبار ا -

نصوص التشريعية أو أو التراخيص األخرى التي يستفيد منها بموجب ال االعتماداتطرأ في ي

 ؛والمتعلقة باألنشطة التي ينجزها األخرى الجاري بها العملالتنظيمية 

المصالح بنود دفتر التحمالت هذا التي تقوم بها  تنفيذة مراقبقيام بللالزمة لسجالت الاإعداد وتحيين  -

 ؛لمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةباالمختصة 

الوطني للسالمة الصحية  لمكتببالمصالح المختصة االتي تقوم بها الخضوع للمراقبة المنتظمة  -

للمنتجات الغذائية. ولهذا الغرض، يسمح لألعوان المعينين من طرف هذه المصالح بالولوج 

الوثائق المتعلقة باألنشطة  كلسلم إليهم السجالت المشار إليها أعاله، وتللمحالت والمنشآت و

 ؛المذكورة ليه والضرورية للقيام بالمراقبةالمفوضة إ

بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الطريقة ، إرسالهأنشطته وحول  ريإعداد تقرير شه  -

المعني بالتقرير المذكور،  للشهرمن الشهر الموالي على أبعد تقدير اليوم الخامس خالل  اإللكترونية،

 ؛إلى المصلحة المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

المعلومات المختصة بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بتزويد المصالح  -

 ؛المفوضة إليه، كلما طلبت منه ذلكالضرورية المرتبطة باألنشطة 

يناير من السنة الموالية للسنة المعنية بالتقرير  31، قبل إرسالهأنشطته و حول إعداد تقرير سنوي -

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.  للمكتبلمدير العام إلى االمذكور، 

 

 (9438، ص 03/10/2019بتاريخ  6818ج ر رقم  – (2019يوليو  10) 1440ذي القعدة  7 صادر في 2240.19 رقم قرارها بالميتمتو هايريغت تم) 5المادة 

أدناه في حامل ورقي يجب على المفوض إليه أن يدلي، مع مراعاة النشاط المفوض إليه، بالوثائق المبينة  :

 :أو إليكتروني أو هما معا

 ؛مطابق للنموذج المحدد في الملحق طلب االعتماد .1

 أو ما يعادلها للشخص المكلف بالملف؛البطاقة الوطنية للتعريف من  ةنسخ .2

 ؛، عند االقتضاءللشركة األساسي النظام .3

، الوطني للضمان االجتماعينسخ من السجل التجاري والضريبة المهنية واالنخراط في الصندوق  .4

 ؛عند االقتضاء

 دفتر التحمالت مع ملئ بياناته؛ .5

 وغياب تضارب المصالح؛ الحياديتعلق باحترام السرية وموقع عليه ميثاق  .6

إنجاز األنشطة قصد دما تكون مطلوبة المبرمة سارية الصالحية، عننسخ من شواهد عقود التأمين  .7

 ؛أعاله 3المشار إليها في المادة 

 ؛ت الجيدة أو المراجع المهنية التي يستخدمهامن دالئل االستعماال نسخ .8

  2065.17من القرار رقم 2المنصوص عليه في المادة ( accréditation)نسخة من قرار االعتماد  .9

( المتعلق بالمهام التي يفوضها المكتب 2017أغسطس  16) 1438من ذي القعدة  23في  الصادر

ت عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين هيئاالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 

، (accréditation)أو كل وثيقة تثبت مباشرته لمسطرة الحصول على االعتماد  للقانون الخاص

 من المادة األولى من القرار المذكور؛ 5أ( و-4أ( و-3األنشطة المنصوص عليها في البنود باستثناء 
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 الوظائف؛األسماء ويتضمن  نسخة من الهيكل التنظيمي  .10

 ؛1مطابقة للجدول المشغلين المستخدمين ب تتعلق تركيبيةبطاقة   .11

 ؛المشغلين قائمة بأسماء المستخدمين  .12

 ؛(كل وثيقة أخرىأ. ت.و  من الوثائق التي تثبت هوية المستخدمين )ب. ةنسخ  .13

 ؛المشغلين المستخدمينمع  ةالمبرمعمل الد ونسخ من عق  .14

 لتكوين المستخدمين؛ يتوقعالبرنامج ال  .15

 المسؤولين؛ شخاصنسخ من الوثائق التي تثبت المؤهالت والكفاءات والوظائف بالنسبة لأل  .16

 مراحل كل مرحلة من خاللالمستندات التي توثق المساطر المتبعة والمراقبات التي أجريت   .17

 القرار؛مسار اتخاذ وكذا  ، والطرق المستعملة،إليه المفوضةإنجاز األنشطة التي تمكن من األعمال 

إلنجاز النشاط  عملةقائمة المراجع والمساطر والطرق العملية ودالئل االستعماالت الجيدة المست  .18

 المطلوب؛

 في دفتر التحمالت.الوسائل المادية المبينة نسخ من الوثائق التي تثبت التوفر على   .19

الوثائق أن يدلي بالوثائق المشار اليها أعاله، عالوة على المفوض إليه،  علىبالنسبة لنشاط أخذ العينات، يجب 

 في حامل ورقي أو إلكتروني أو هما معا:التالية 

)في حالة االستغالل الجماعي( إذا لم يكن ، سارية الصالحية، من عقود الكراء أو االستغاللنسخة  .1

 المختبر أو وسائل النقل المستعملة؛أو المعدات، أو المنشأة، أو هو مالك المحل،  المفوض إليه

 ؛سارية الصالحيةنسخ من التراخيص واالعتمادات   .2

 ؛، سارية الصالحيةنسخ من االتفاقيات  .3

االتفاقية، أو الترخيص في  طبيعة، )ن أمكن سارية الصالحيةتراخيص، إالخ من االتفاقيات أو نس  .4

 حالة استغالل محالت في ملكية شخص آخر(؛

والمنشآت والتجهيزات والمعدات ووسائل  المحالتتتعلق بوصف  2-مطابقة للجدولبطاقة تركيبية  .5

 النقل المستعملة؛

 ل أخذ العينات والتخزين والنقل؛قائمة التجهيزات والمعدات ووسائ  .6

 لمحالت.ميم ااتص .7

في الفقرة  الواردةالوثائق عالوة على يجب على المفوض إليه، بالنسبة لمراقبة البذور واألغراس واعتمادها، 

 أو هما معا. حامل ورقي أو إلكترونينسخة من االتفاقيات سارية الصالحية في أن يدلي ب، األولى أعاله

إجراء التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من أجل التشخيص أو الكشف عن أمراض بالنسبة لنشاط 

أن ، في الفقرة األولى أعاله الواردةالوثائق عالوة على يجب على المفوض إليه، ، النباتات أو الحيوانات

 أو هما معا:  حامل ورقي أو إلكترونيالوثائق التالية في يدلي ب

 جاالت وأنواع التحاليل موضوع الطلب، كذا الطرق المستعملة؛نطاق االعتماد يبين م -1

 الذي يستفيد منه؛ 17025NM/ISO CEI (accréditation)شهادة ونطاق االعتماد  -2

تصميم المحالت مع بيان المسار الواجب اتباعه بالنسبة لعاملي المختبر والمسار الواجب اتباعه  -3

 بالنسبة للعينات؛

 التحاليل؛في  المتدخلينبر قائمة ومؤهالت عاملي المخت -4

 ؛التحاليلالموقعين على نتائج صفات األشخاص أسماء ومؤهالت و -5

 ؛ليلاللتح المخصصةالتجهيزات والمعدات  وخصائص قائمة -6

 الطرق والمناهج العملية المستعملة إلنجاز التحاليل؛ -7

 .االقتضاء، عند وتقارير عمليات تدقيق المراقبة (accréditation)تقرير تدقيق االعتماد  -8

 

على عنصر من العناصر التي منح غيير طرأ أي تلتحمالت بواسطة مالحق عندما ييغير دفتر ا :6المادة 

 .المفوض إليهأساسها االعتماد إلى على 
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 الباب الثاني

 لمفوض إليهلالوسائل البشرية 

ألنشطة كافية اعتبارا لين، وذوي خبرة وبأعداد مؤهلمستخدمين على المفوض إليه يجب أن يتوفر  :7المادة 

المصلحة أو المصالح المكلفة، داخل هيئته أو مقاولته، حسب  بين في الجدول أدناهيجب أن يوإليه. فوضة الم

مؤهالت إلى أهم الوظائف ومع اإلشارة إلى أعاله  3(، بإنجاز األنشطة المشار إليها في المادة 1الحالة )

 األشخاص المسؤولين على القيام بها.

 المشغلون المستخدمون 1رقم جدول 

 المعنية لحة أو المصالحالمص الوظيفة كفاءاتالمؤهالت / ال

، إلى االقتضاءاإلشارة، عند 

مستوى حسب الدبلوم أو التأهيل 

 أو هما معا المسؤولية

التي يشغلها تحديد الوظيفة 

 لشخص المسؤولا

، االقتضاءوعند  ،اإلشارة إلى اسم المصلحة*

إلى المحل والمنشأة ووسائل النقل والمختبر مع 

( أو agrément)أو االعتماد الرخصةبيان رقم 

ة إلى )مع اإلشار ( accréditation)االعتماد 

 صحي أو آخر( –النص التنظيمي المرجعي 

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

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

عدد يوازي من األسطر كاف عدد *وضع   

وسائل الح المعنية والمحالت والمنشآت والمص

 النقل واألشخاص المسؤولين

 .اإلدالء بالهيكل التنظيمي للهيئة أو المقاولة  (1)

وثائق تحديد هوية األشخاص  يجب أن ترفق، بدفتر التحمالت المرافق لطلب االعتماد، نسخ من :8المادة 

الوطني للسالمة  لمكتباعوان يدلى بها أل. ويجب أن همووظائف همكفاءاتهم ومؤهالتالمسؤولين، وكذا 

 ن بها.والمؤهلين كلما طلبوا ذلك خالل المراقبات التي يقوم الصحية للمنتجات الغذائية

أو أو الطرق، ، كل تغيير يطرأ على المستخدمين المسؤولين، أو يهم تنظيم المصالح ، فورا،أن يبلغ يجب

أو دالئل االستعماالت الجيدة المستعملة إلى المصالح المختصة بالمكتب الوطني ، أو المراجع ،المساطر

 للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

 للمفوض إليهالوسائل المادية  -الباب الثالث 

. فوضة إليهإلنجاز األنشطة المالزمة الوالبنيات على التجهيزات المفوض إليه أن يتوفر  يجب :9المادة 

المحالت والمنشآت والتجهيزات والمعدات والمختبرات و/أو إلى ، دناه، في الجدول أأن يشير يهيجب علو

م ال، وأن يقوم بتحديدها ه أكانت في ملكيتأإليه،  المفوضةوسائل النقل التي يلتزم باستعمالها إلنجاز األنشطة 

 .ووصفها

المحالت والمنشآت والتجهيزات والمعدات والمختبرات و/أو وسائل النقل المستعملة من  يجب أن تستفيد

 ترخيص أو اعتمادستغالل، من المفوض إليه، سواء بصفته مالكا أو مستأجرا إياها، أو بموجب عقد اطرف 

(agrément أو اعتماد )(accréditation) بقا ، حسب الحالة، سارية الصالحية تم منحها طأو مصادقة

 المطبقة عليها. يةأو التنظيمنصوص التشريعية لل
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 وصف المحالت والمنشآت والتجهيزات والمعدات تحديد و : 2جدول رقم 

 برات و/أو وسائل النقل المستعملةوالمخت

 ...................................................................................................المفوض إليه: هوية تحديد 

 عدد المحالت والمنشآت والتجهيزات والمعدات والمختبرات و/أو وسائل النقل المستعملة: ....................

 (فئةالعدد باألرقام /بالنسبة لكل  بيان)

 اإلثبات وثائقمستندات و

 المعلومات

بين مختلف الفئات داخل كل خانة، يجب التمييز، )

لى كل لها بغية اإلشارة إ كافمجال ص يوتخص

 المعلومات المطلوبة(

االستغالل في حالة الكراء أو االستغالل )من عقود نسخ 

لمحل أو المنشأة أو ، عندما ال تعود ملكية االجماعي(

لى المفوض إ النقل المستعملةالمعدات أو المختبر أو وسيلة 

 ؛إليه

 

( أو agréments) نسخ من الرخص أو اإلعتمادات

 ( accréditations) عتماداتاإل

 

 تفاقيةاالنسخة من 

والتجهيز والمختبر و/أو  والمنشأة والمعداتالمحل 

 وسيلة النقل

 العنوان:

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

( أو االعتماد agrément) الرخصة أو االعتماد رقم

(accréditation )لي النص )مع اإلشارة إ

 صحي أو آخر( -التنظيمي المرجعي 

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

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

 األسطر(مناسب من عدد )وضع 

التجهيز أو  للمحل أو المنشأة أو مقتضبوصف  من الوثائق المطابقة لها ةنسخ

المعدات و/أو المختبر أو نوع وسيلة النقل، مع 

( أو agrément) الرخصة أو االعتماداإلشارة إلى رقم 

 المناسبةالمصادقة ( أو accréditation)االعتماد 

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

 (وضع عدد مناسب من األسطر)

 

 متفرقة مقتضيات - الباب الرابع

مجموعة أو واحدة وثيقة دفتر التحمالت، بيدلي، في شكل ملحق بأن  المفوض إليهيجب على : 10المادة 

التي  األعمال مراحل من مرحلة كل خالل أجريت التي والمراقبات المتبعة المساطر توثق التي الوثائق من

 .القرار اتخاذ مسار وكذا المستعملة، والطرق المفوضة إليه، األنشطة تمكن من إنجاز

عبارة عن ، عبارة عن كتيبات أو وطبيعتهافوضة إليه يمكن أن تكون هذه الوثائق، حسب األنشطة الم

 .والمساطر المستعملةمية أو موجز ألهم الطرق أو هياكل تنظيرسومات بيانية 

طبيعتها إلى اإلشارة الملحقة مع  لوثائقيُشار هنا إلى ا.................................................)

 ............( ......مضمونهاو

 في ...........................................، حرر ب

 التوقيع والخاتم
 


