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قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل 

من  16صادر في  3283.17واللوجستيك والماء ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي رقـم 

قل المنتجات الغذائية والمواد ( بتحديـد شروط النظافة الصحية المطبقة على ن2019ماي  22) 1440مضان ر

 المعدة لتغذية الحيوانات.

 

 (3647، ص 2019يونيو   6بتاريخ   6784  رقم  )ج ر

 

 ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 والنقل واللوجستيك والماء،ووزير التجهيز 

 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي،ووزير 

 

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

 ،منه 59المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيما المادة  28.07القانون رقم 

 

 

 قرروا ما يلي:

 

 

 مقتضيات عامة :األولالباب 

 

من المرسوم المشار إليه أعاله رقم  59ا لمقتضيات المادة يحدد هذا القرار المشترك، طبق المادة األولى:

 ، شروط النظافة الصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات.2.10.473

 

 يراد في مدلول هذا القرار المشترك بالمصطلحات التالية ما يلي: :2لمادة ا

شاحنات الصغيرة، والمقطورات وشبه المقطورات، والمركبات العربات، والشاحنات، وال وسيلة نقل: (1

النفعية والمركبات النفعية الصغيرة، والصهاريج، والمركبات الخاصة المعدة لالستعمال المهني، 

دكان والحاويات، وكل وعاء يتم نقله برا أو بحرا أو جوا أو بواسطة النقل المتعدد الوسائط،  اتوالمركب

أو المواد المعدة لتغذية  األخرى المماثلة التي تستعمل لنقل المنتجات الغذائية وكذا كل وسائل النقل

 ؛الحيوانات

أو المواد كل شخص ذاتي أو اعتباري ينقل أو يعمل على نقل المنتجات الغذائية  النقل:وسيلة مستغل  (2

 لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو يستغل مركبة دكان؛ المعدة لتغذية الحيوانات

وسيلة نقل تستعمل بالتناوب لنقل المنتجات الغذائية وتفويتها بعوض أو بدون عوض  دكان: مركبة (3

 ؛نهائي، وعند االقتضاء، لتحضيرها لمستهلك

تجهز والتي  ة والمتحقق منهاالمعيّر الهواء كل أداة لقياس وتسجيل درجة حرارة مسجل درجات الحرارة: (4

 .متحكم فيهاوفق درجة حرارة  وسيلة نقل مخصصة لنقل المنتجات الغذائية بها

 

 مقتضيات تتعلق بشروط النظافة الصحية المطبقة على نقل المنتجات الغذائية  :الثانيالباب 

 

 تصميم وسائل النقل وتجهيزها :األول الفرع

 

يجب أن يتم تصميم وسائل النقل، حسب نوع النقل المرتقب، بشكل يمكن من حماية المنتجات الغذائية  :3المادة 

 وأن تكون سهلة التنظيف والتطهير. ،خالل مدة النقل ،يفسدهاكل ما من شأنه أن يلوثها أو  من

 

 الستقباليجب، بالنسبة لوسائل النقل الطرقي، أن ال يتصل الجزء المخصص، في وسيلة النقل، : 4المادة 

 بمقصورة السائق. ،المنتجات الغذائية القابلة للتلف
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 : غير أنه

حرارة، عند للوعازلة  مغلقةة لالستعمال المهني، استعمال حاوي المعدةكبات الخاصة المريمكن، في حالة  -

 ؛السائق فصل المنتجات الغذائية القابلة للتلف عن مقصورةالضرورة، ل

لمنتجات الغذائية الستقبال ا بين الجزء المخصص تواصلإحداث نقطة ، يمكن، في حالة المركبة دكان -

هذا الباب يظل . ويجب أن مزود بنظام إغالق مالئم غير نفاذن باب ومقصورة السائق تكون عبارة ع

 البيع.عمليات وخالل  المركبة تمغلقا خالل تنقال

 

المنتجات الغذائية ألية تهيئة أو  الستقبال ،في وسيلة النقل ،يجب أن ال يخضع الجزء المخصص :5المادة 

 تية:يهالشروط اآلتتوفر فتجهيزات ال تتعلق بشحن المنتجات الغذائية ويجب أن 

، بما فيه األرضية والسقف، مصنوعا الغذائيةالمعد لتالمس المنتجات  الداخلي همحيططالء يجب أن يكون  -1

فسد وأن ال تالتنظيف والتطهير، وغير نفاذة وغير قابلة للتحلل وسهلة  غير قابلة لألكسدةمن مواد 

 ؛اإلنسان صحةتجات الغذائية أو تجعلها مضرة بالخصائص الذوقية للمن

خاليا من السقف، عند االقتضاء، و ،، بما فيه األرضيةالداخلي المذكور محيطالطالء يكون  يجب أن -2

ه هذ نعصتالشحنة. ويجب، عند االقتضاء، أن تثبيت ما عدا ما تستلزمه التجهيزات ومعدات النتوءات 

 من مواد يسهل تنظيفها وتطهيرها؛التجهيزات والمعدات 

التي قد تالمس المنتجات الغذائية التي يتم نقلها مطابقة ، كيفما كان نوعها، وواديجب أن تكون كل الم -3

 في هذا المجال؛العمل  ابهالجاري  يةتنظيمنصوص اللل

، من نقل المنتجات الغذائية بشكل عندما تكون ضروريةوالتهوية ،يجب أن تمكن أنظمة إغالق وسائل النقل -4

 .األخرى أو الحشرات أو الحيواناتعن األوساخ أو الغبار في منأى يجعلها 

 

 وسائل النقلالصحية على متن نظافة ال الثاني:الفرع 

 

حماية المنتجات  قصد بشكل جيد مهما كانت الظروفيجب أن تكون وسائل النقل نظيفة وأن تتم صيانتها  :6المادة 

 جودتها مهما كان مصدره.إفساد لالغذائية من كل تلوث أو 

 

سوى في وسائل نقل مخصصة لهذا الغرض. غير أنه، يمكن استعمال  منتجات الغذائيةال ال يمكن نقل :7المادة 

 وسائل النقل هاته لنقل بضائع غير المنتجات الغذائية عندما يتم استيفاء الشروط اآلتية: 

ات نتجمادي لهذه الموجب القيام بفصل  منتجات غذائية مع بضائع أخرى في آن واحد،نقل في حالة  -

 خطر تلوث المنتجات الغذائيةويجب أن يمكن هذا الفصل من تفادي ن البضائع األخرى. الغذائية ع

 جزيئات عضوية أو معدنية؛أو األوساخ  وأالغبار  وأالروائح السيما بسبب ، فسادهاأو  المذكورة

ا تنظيف وسائل النقل والمعدات المستعملة وتطهيره وجببضائع قبل نقل المنتجات الغذائية، نقل في حالة  -

 قبل شحن المنتجات الغذائية المذكورة.

 

ال يمكن، بأي حال من األحوال، نقل أشخاص أو حيوانات حية أو بضائع مصنفة "سامة" أو "خطرة" طبقا 

 وسيلة نقل المنتجات الغذائية. على متنللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال 

 

، مختلفةالموضبة في وسائل نقل المنتجات الغذائية جات الغذائية غير الموضبة ويجب أن يتم نقل المنت :8المادة 

للفصل المادي تمكن من حماية المنتجات الغذائية وسيلة وسيلة النقل المستعملة على  فيها تتوفرباستثناء الحالة التي 

 غير الموضبة.

 

ل، جميع االحتياطات لتفادي اتساخ المنتجات يجب أن تتخذ، خالل عمليتي الشحن والتفريغ وخالل النق :9المادة 

 الغذائية أو تلوثها. 

 

 ،ن يتم ترتيب هذه المنتجات الغذائيةأبالكامل، وجب  غطيهاعندما ال يتم نقل المنتجات الغذائية في أوعية مقاومة ت

 . المذكورة أرضية وسيلة النقلمباشرة  ال تالمس ، بشكل يجعلهاداخل وسيلة النقل
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حاويات في  ،ةسائل في حالة أو مسحوق أويبات في شكل حب ،السائبة نقل المنتجات الغذائيةيتم يجب أن  :10المادة 

 لهذا النوع من النقل. مخصص خرعاء آكل وفي أو صهاريج أو 

 

 إلى عبارة المستعملة للحاويات والصهاريجالخارجية الجانبية، على األقل،  على الجدران ويجب أن يشار

وإذا لزم باللغة العربية،  ة وغير قابلة للمحو،ءكتب بأحرف مرئية ومقروتت الغذائية" "مخصص لنقل المنتجا

 اواحد ا( سنتيمترات وعرضها األدنى سنتيمتر10األدنى عشر ) ارتفاعهايكون ، لغات أجنبيةعدة األمر بلغة أو 

(1.) 

 

ع، باستثناء العمليات االعتيادية خارج أوقات البيوخالل تنقلها مغلقة  دكان اتمركباليجب أن تظل  :11المادة 

 .للصيانة والشحن والتفريغ

 

 النظافة الصحية لألشخاص وتكوينهم: الثالثالفرع 

 

الجسدية نظافة الأقصى مستويات بااللتزام المنتجات الغذائية  ونناولشخاص الذين ياأليجب على  :12المادة 

 التي يقومون بها. شغالألاتناسب ، عند االقتضاء، مالبس يرتدوان أو، لباسهمونظافة 

 

القرار المشترك لوزير  من 3 ةفي الماد المشار إليهابمرض من األمراض  تثبت إصابتهشخص  أليال يمكن 

( 2013مارس  21) 1434جمادى األولى  9الصادر في  983.13الفالحة والصيد البحري ووزير الصحة رقم 

لمؤسسات والمقاوالت في القطاع الغذائي وكذا قائمة األمراض حديد أشكال وكيفيات المراقبة الطبية لمستخدمي ابت

عند القابلة للتلف خالل نقلها، ووالتعفنات التي من شأنها أن تلوث المنتجات الغذائية، مناولة المنتجات الغذائية 

 االقتضاء، خالل عمليات الشحن والتفريغ مادامت نتائج فحوصاته الطبية إيجابية.

 

، من أن األشخاص الذين ة المرتبطة بذلكمسؤوليالستغل وسائل النقل، في إطار أنشطته ويتأكد م :13المادة 

خالل عمليات الشحن والتفريغ يتوفرون على  ،وعند االقتضاء ،نقلعملية اليناولون المنتجات الغذائية خالل 

 .أنشطتهم المهنيةتالئم في مجال النظافة الصحية المتعلقة بالمنتجات الغذائية  معارف

 

 المراقبة الذاتية والتحقيقات: الرابعالفرع 

 

هذه  عمليات نقل، خالل المنتجات الغذائية القابلة للتلفمستغل وسيلة نقل كل يحرص يجب أن  :14المادة 

 المنتجات على احترام:

 المطبقة في هذا الشأن؛النظافة الصحية الجيدة في مجال ممارسات لا -

 .المشترك طبقا لمقتضيات هذا القرار المذكورة درجات حرارة نقل المنتجات الغذائية -

 

المنتجات الغذائية القابلة للتلف  لتسليمعالوة على ذلك، يجب أن يحرص المستغل، عندما يتعلق األمر بجولة 

( ساعات انطالقا 8ة للتسليم إلى مشتر نهائي أو مستهلك نهائي، على أال تتجاوز مدة هذه الجولة ثمان )المخصص

تسليم األخيرة أو إلى غاية عودة وسيلة النقل إلى نقطة انطالقها في حالة التسليم إلى غاية عملية ة من أول عملي

 عدم تسليم مجموع المنتجات المعنية.

 

تها يقوم مستغل وسيلة نقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف بمراقبات منتظمة قصد التحقق من مطابق: 15المادة 

 من: ، ال سيما للتحقق تركضيات هذا القرار المشلمقت

 المنتجات الغذائية المراد نقلها وأنها تشتغل بشكل جيد؛مالئمة لمالمسة أن المعدات المستعملة  -

الشحن  عندالنقل، بما في ذلك عملية المنتجات الغذائية خالل  حفظاحترام درجات الحرارة التي يستلزمها  -

 والتفريغ؛

 .مالئمة وفعالة المستعملة والمعدات تنظيف وتطهير وسائل النقل ومواد طرق أن -
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 نقل بعض المنتجات الغذائيةتطبق على مقتضيات تكميلية  الثالث:الباب 

 

ضمن  مستقرةالجودتها أو غير  تفسدتطبق مقتضيات هذا الباب على المنتجات الغذائية التي يمكن أن  :16المادة 

 .معينةة حرارة درجحفظها إبقاءها في تطلب يوالتي الحرارة السائدة درجة 

 

 مقتضيات عامة :الفرع األول

 

التي يتطلب حفظها  لمنتجات الغذائية، في وسائل النقل، الستقبال ايتم إغالق الجزء المخصصيجب أن  :17المادة 

 درجة الحرارة. في ارتفاع وأتلوث كل مصدر تفادي من ن مك  بحيث ي  بشكل محكم  ،معينةدرجة حرارة  إبقاءها في

 

 : يجب ،بكامل أجزائه درجة حرارة متحكم فيها فيحفظه إبقاءه منتوج غذائي يتطلب بالنسبة لكل  :18المادة 

في الملحق المرفق المحددة الحرارة  ةدرجفي حدود وحالة من الحاالت  فييتم عرضه، قصد نقله، أن  -

 ؛بهذا القرار المشترك

 ملية نقله.يتم إبقاؤه في نفس الحالة وفي نفس حدود درجة الحرارة خالل عأن   -

 

أخذا بعين االعتبار درجة  ،تحدد في الملحق السالف الذكر مراجع فئات وأصناف وسائل النقل الواجب استعمالها

 الحرارة التي يجب حفظ المنتوج الغذائي المذكور بكامل أجزائه فيها. 

 

 :أدناهفقط وسائل النقل المبينة استعمال  لنقل المنتجات الغذائية اآلتية، يمكن :19المادة 

لة النقل آقارة" أو "الحرارة الذات  آلة النقل"المصنفة ضمن فئة : وسائل النقل  المبردةالمنتجات الغذائية  (1

لقرار المشترك كما هي معرفة في اللتبريد أو منظومة حرارية للتجميد مجهزة بمنظومة حرارية ال" والمبردة

 30) 1425ربيع األول  10صادر في ال 1196.03رقم  لوزير الفالحة والتنمية القروية ووزير التجهيز والنقل

( بتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في آالت نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق التجريب 2004أبريل 

، ار التي تسلمها اإلدارة ونماذجهاوالمراقبة المطبقة على هذه اآلالت وشروط منح شواهد االعتماد أو اإلقر

 عريف الواجب وضعها على اآلالت المذكورة وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بها أثناء تنقلها؛وعالمات الت

معززة "ألة النقل المجمدة"  المصنفة ضمن فئة: وسائل النقل أو المجمدة سريعا مجمدةالمنتجات الغذائية ال (2

السالف رار المشترك لقافي معرفة كما هي  (C صنفمعززة بال "آلة النقل المبردة"أو  (Fأو  (C صنفبال

 الذكر؛

كما هي معرفة  بمعدات خاصة عازلة للحرارة: وسائل النقل المجهزة ساخنةالوجبات الغذائية التي يتم تسليمها  (3

 .حرارية خاصة منظومةالمذكور أو تتوفر على لقرار المشترك افي 

 

 الت التالية: في الحاغير تلك المشار إليها أعاله  ىأخر وسيلة نقلغير أنه، يمكن استعمال 

انطالقا من  اكيلومتر 80على مسافة تقل عن سريعا  ةمجمدالأو  ةجمدالمأو  ةمبردال ةغذائيال اتجنتمالنقل  -

 مسترسلة؛بطريقة  مكان الشحن

 200في صهاريج ال تتوفر على عازل حراري على مسافة تقل عن الطازج الموجه للصناعة نقل الحليب  -

 بطريقة مسترسلة؛  معللجخر مكان آكليومتر انطالقا من 

مؤسسة أو مقاولة معتمدة على المستوى الصحي نحو  منأو المجمدة سريعا نقل منتجات الصيد المجمدة  -

عندما ال وذلك بغرض تحضيرها، إزالة التجميد مؤسسة أو مقاولة معتمدة على المستوى الصحي قصد 

 .واحدة مدته ساعةال تتجاوز أو  اكيلومتر 50 تتجاوز مسافة النقل

 

درجات الحرارة المبينة في الملحق المرفق الحفاظ على من  وسيلة النقل في كل الحاالت، يجب أن يتأكد مستغل

 شروط النظافة الصحية.من احترام بهذا القرار المشترك طوال مدة النقل و
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 ضبط درجة الحرارة أثناء النقل : الثاني الفرع

 

 راضرسبب رتفاع في درجة الحرارة قد يلتفادي ايغ بسرعة يجب أن تتم عمليات الشحن والتفر: 20المادة 

 .القابلة للتلف بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

يمكن السماح، خالل فترات قصيرة تقتصر على عمليات المناولة أثناء شحن المنتجات الغذائية وتفريغها،  أنه،غير 

في درجات  يتجاوز هذا االرتفاعال يجب أوورة. بارتفاع طفيف لدرجة الحرارة على واجهة المنتجات المذك

 .(+C°3)ثالث درجات  ،أو المجمدة سريعا ، بالنسبة للمنتجات المجمدةالحرارة

 

، في آن واحد يمكن نقل المنتجات الغذائية التي تختلف درجات حرارة حفظها على متن نفس وسيلة نقل :21المادة 

 حفظ المذكورة. رجات حرارة الدي يمكن من احترام دشريطة أن تكون هذه الوسيلة مجهزة بفاصل ما

 ،وسيلة النقلفي  ،المخصص جزءالدرجة حرارة  أن تكونيجب شحن المنتجات الغذائية،  قبل: 22المادة 

 .المذكورة بالنسبة للمنتجات مطابقة لدرجة الحرارة المطلوبة هاالستقبال

 

عدم تجاوز حدود الشحنة القصوى  تمكن منلنقل بطريقة ايلة المنتجات الغذائية في وس ترتيبيجب  :23المادة 

 لضمان حركة مناسبة للهواء. داخل وسيلة النقل المذكورةالمبينة بشكل واضح 

 

 .أو يفوقها أمتار( 8ثمانية ) طولها يعادلالتي  مقطوراتشبه البالنسبة ل الهواءيجب تثبيت نظام توزيع 

 

يمكن، خالل مدة نقل المنتجات الغذائية، من واحد أو أكثر محرار  علىكل وسيلة نقل  أن تتوفريجب  :24المادة 

في حالة نقل منتوج غذائي درجة حرارة السائل الذي يتم نقله،  داخل وسيلة النقل أوقياس درجة حرارة الهواء 

 سائل غير موضب.

 

 ،قياسنقل، من أجل لة اليمناسب، في وسحرارية بشكل الحساسة من الناحية ال المحراريجب وضع جزء أو أجزاء 

أو صهاريج إذا تعلق األمر بصناديق وأو درجة حرارة السائل، حسب الحالة. الهواء حرارة درجة  ،بشكل مالئم

 .على حدةالخاصة بكل جزء حرارة الدرجة مقسمة إلى أجزاء، وجب قياس 

 

أن تكون سهلة وتتم اإلشارة إلى درجة الحرارة بشكل يمكن من قراءتها بوضوح في كل الحاالت، يجب أن 

 .الولوج

 

بمعدات  آلتي بيانهااالمنتجات الغذائية الستقبال النقل  وسائلالمخصص في جزء اليجب أن يجهز  :25المادة 

بقرار وزير  تم إقراره: التجارب، الفعالية، قدرات االستعمال" كما  NM 15.6.035التسجيل مطابقة للمعيار "

( وللمعيار 2004أبريل  12) 1425من صفر  21الصادر في  641.04الصناعة والتجارة والمواصالت رقم 

"15.6.036 NM "بقرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل االقتصاد رقم كما تم إقراره : المراقبة الدورية

، تمكن من قياس درجة ا( أو كل مواصفة قياسية تحل محله2006فبراير  3) 1427محرم  4الصادر في  219.06

 كل متواتر وفق فترات منتظمة: حرارة الهواء بش

 الموجهة لالستهالك البشري؛  سريعا المنتجات الغذائية المجمدة (أ

في سريعا اللحوم المفرومة ومستحضرات اللحوم التي توجد في حالة تبريد أو مجمدة، بما فيها المجمدة  (ب

 .من الزمن حالة نقلها لمدة تفوق ساعة

 

رة، قبل الشروع في استعمالها وبصفة منتظمة بعد ذلك لمراقبة يجب أن تخضع جميع معدات تسجيل درجة الحرا

 دورية طبقا للمعيارين المشار إليهما أعاله. 
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يمنح رقم هذه األداة  تسجيل قبل الشروع في استخدامها. ويجب أنال داتعميتم تحديد كل  يجب أن: 26المادة 

 لة النقل.في ملف وسي يشار إلى هذا الرقم . ويجب أنترتبط بهاللشحنة التي 

 

 الحرارة:  اتتسجيل درجعمليات مكن تيجب أن  :27المادة 

 تحديد عمليات النقل المعنية؛من  -

 ؛معدات التسجيلتحديد أماكن من  -

االطالع عليها فورا في أماكن  من لسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةاألعوان المؤهلين للمكتب الوطني ل -

 تخزين هذه التسجيالت. فيه مكان آخر يتم  في كلأو فريغ أو التالمراقبة أو الحقا في نقط الشحن 

 

، ةأو دورية صيانة، سنويالمراقبة وسيلة نقل تخضع ل علىدرجات الحرارة  تسجيلمعدات إذا تم تثبيت  :28المادة 

 .ةصيانة المذكورمراقبة الخالل  ةالمذكور معدات التسجيل مراقبة ت، وجبةمعتمد تجاربفي محطة 

 

 ببعض المنتجات الغذائيةقتضيات خاصة م :الثالثالفرع 

 

 بالنسبة لنقل اللحوم وأحشاء حيوانات الجزارة: :29المادة 

لنقل لحوم الجزارة أو طرائد الوحيش أو الطرائد المتأتية الجزء المخصص، في وسيلة النقل، يجب أن يجهز  -

لتعليق بمعدات الموضبة  وكذا اللحوم المقطعة وغير ،أجزاء منهاأو من وحدات التربية، في شكل قصبات 

. ويجب أن تستعمل هذه المعدات بشكل يمكن من تفادي مالمسة غير قابلة لألكسدةتكون من مواد تم واللح

 رضية وسيلة النقل؛ألقة لاللحوم المع

نقل المنتجات الغذائية السائبة في شكل حبيبات يجب أال تستعمل وسائل النقل المجهزة بمعدات لتعليق اللحوم ل  -

 مسحوق؛أو 

فوق دعامات إذا لم يتم توضيبها أو وضعها في  موضوعةأو  معلقةواألحشاء  قصبات أو أجزاء منهايجب نقل  -

 ؛غير قابلة لألكسدةأواني مصنوعة من مواد 

الموضبة عن غير اللحوم فصل جب اللحوم الموضبة واللحوم غير الموضبة في آن واحد، و نقلعملية  خالل -

 ؛غير الموضبة للحومالمستعملة مصدر تلوث  يشكل التلفيف وطريقة النقلتلك الموضبة بحيث ال 

 الكروشيجب نقل ويجب نقل األحشاء في تلفيف أو آواني مقاومة وغير نفاذة للسوائل والمواد الذهنية.  -

 .شعرهابعد سلقها وإزالة مسلوخة أو  األرجليجب نقل الرؤوس وكما . عد إفراغها وتنظيفهابواألمعاء المبردة 

 

واألواني المنصوص عليها في هذه المادة لمتطلبات النظافة الصحية.  اتيجب أن تستجيب كل الدعامات والتلفيف

 وعند االقتضاء، تطهيرها. ،وال يمكن إعادة استعمالها إال بعد تنظيفها

 

 يجب أن يتم نقل المنتجات اآلتي بيانها وفق الشروط اآلتية: :30المادة 

 د: بالنسبة لمنتجات الصي (1

الطرية أو التي يتم إخراجها من حالة التجميد وكذا المحار والرخويات التي تم الصيد منتجات  إبقاءيجب  -

 في درجة حرارة توافق درجة حرارة ذوبان الثلج؛ ،طهيها ثم تبريدها

بقائه من أجل تفادي  ذوبان الثلجضمان تصريف الماء الناتج عن جب تبريد، ولل الثلج إذا تم استعمال -

 ؛المذكورةمنتجات لل امسمال

حية انعكاسات سلبية على ظروف حياة المنتجات اليجب أال يترتب عن شروط نقل منتجات الصيد  -

كائنات أو نقل كافيا وذا جودة قصد تفادي  األسماك حيةيجب أن يكون الماء المستعمل لنقل والمذكورة. 

 ؛مواد ضارة إليها

 بالنسبة للصدفيات الحية: (2

درجات الحرارة  ضدهذه الصدفيات لحماية بأنظمة فعالة توفر الائل النقل المستعملة ن تجهز وسيجب أ -

االهتزازات أو االحتكاك أو جراء ها تلحق باألضرار التي يمكن أن ضد القصوى والغبار واألوساخ وكذا 
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ظ على مغلقة وأن تجهز بأجهزة تمكن من الحفاالمستعملة حاويات الالسحق. يجب أن تكون وسائل النقل و

 يويتها؛ال تضر بحدرجة حرارة  في المذكورة المنتجات

أن التي يجب نقل الوسيلة  أرضية مع الحاويات المستعملة بحيث تكون في تماس مباشروضع ال يتم يجب أ -

 ؛يمكن من تفادي هذا التماسنظام آخر بكل أو  (caillebotis)تجهز بشبكات أرضية 

 ؛تفريغها وأبما في ذلك عند شحنها  ،ل مادة أخرى خالل نقلهاكالماء أو بالصدفيات أال يتم رش يجب  -

 المائية:حيوانات تربية األحياء لبالنسبة  (3

بشكل يجب أن تجهز، عالوة على ذلك، و. مالئممياه  تصريفالمستعملة بنظام وسائل النقل  تجهزيجب أن  -

 التلوث؛تها من وحماي الحيواناتشروط لحياة اليضمن أفضل 

الوضع شكل خطرا على أثناء عملية النقل في أماكن ووفق شروط ال ت المياهتغييرعملية يجب أن تتم كل  -

في  الحيوانات الموجودة أو المياه تغييرفي أماكن الموجودة  الحيواناتالتي يتم نقلها أو للحيوانات الصحي 

 ؛التي يتم نقلهاالحيوانات األماكن الموجهة إليها 

في منأى عن الشمس والتقلبات المناخية وأن تتم نظيفا وجافا وأن يتم نقله يجب  :غير المبرد بيضللبالنسبة  (4

 .درجات الحرارة تبايناالصطدامات ومن حمايته من 

 

 نقل المقتضيات خاصة ببعض وسائل : الرابع الباب

 

في شكل و األخرى المستعملة لنقل المنتجات الغذائية السائلة أ الحاوياتالصهاريج ويجب أن يتم غسل : 31المادة 

 المنتجات الغذائية تلوثمخاطر فادي تبشكل منتظم قصد تطهيرها  ،وعند الضرورة ،أو مسحوق وتنظيفها يباتحب

 .المذكورة

 

األخرى المستعملة لنقل المنتجات الغذائية السائلة من تدفق كامل  الحاوياتيجب أن تمكن الصهاريج و :32المادة 

 وتفكيكها وغسلها وتطهيرها. الصنابيرب أن تسهل إزالة هذه للسائل، وإذا كانت مزودة بصنابير، وج

 

أعاله، يجب استعمال، فقط، الصهاريج المصنفة ضمن  19من المادة  2 البندمقتضيات دون االخالل ب :33المادة 

درجات حرارة  حفظهاتطلب ي، لنقل المنتجات الغذائية السائلة من أصل حيواني والتي "آلة النقل المجمدة" فئة

 تحكم فيها.م

 

بمحرار. غير أنه، إذا كانت  جزءكل  جهزأن ي  يجب ، أجزاءمن عدة  مؤلفةعندما تكون الصهاريج  :34المادة 

 في آن واحد، أمكن االكتفاء بمحرار واحد فقط. األجزاءالصهاريج مجهزة بنظام حراري يضمن تبريد جميع 

 

طبقا للنصوص التنظيمية الجاري  ،يمنحتعريف وحيد  رقم التي تحمللحاويات ا ، فقط،يمكن استعمال: 35المادة 

نقل المنتجات  من أجل ،، بالنسبة للحاويات البحريةالمكتب الدولي للحاويات أو طرف المصنع منبها العمل 

 . الغذائية

 

وفق درجة مكعبين ( 2عندما يتم نقل منتجات غذائية في حاويات صغيرة يقل حجمها عن مترين ) :36المادة 

فيما يتعلق والمعلومات الموثقة مكن من توفير نفس الضمانات م فيها، أمكن االعتماد على نظام يمتحكحرارة 

 أعاله.  26و 25و 24المواد بضبط سلسة التبريد بدال من األنظمة المنصوص عليها في 

 

 نقل المنتجات الغذائية سريعة التلفمقتضيات تكميلية تطبق على  :الخامسالباب 

 

جب أن تعرض المنتجات الغذائية سريعة التلف المنصوص عليها في المادة األولى من المرسوم رقم ي :37المادة 

( المتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف، قصد 1999مارس  23) 1419ذي الحجة  5الصادر في  2.97.177

 في الملحق بهذا القرار المشترك.  نقلها، وأن يتم نقلها وفق حالة من الحاالت ووفق شروط درجات الحرارة المحددة

المنصوص عليها في القرار آالت النقل أصناف ونقل المستعملة من بين فئات اللهذا الغرض، يجب اختيار وسائل 

 .1196.03المشترك السالف الذكر رقم 
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 25لمادة يجب أن تكون عمليات تسجيل درجة الحرارة التي تقوم بها المعدات المنصوص عليها في ا :38المادة 

أعاله مؤرخة وأن يحتفظ بها، من قبل مستغل وسيلة النقل لمدة سنة، على األقل، تحتسب ابتداء من التاريخ 

 .األقصى لالستهالك المبين في عنونة المنتوج الغذائي المعني

 

ي إلى يجب ضبط درجة حرارة المنتجات الغذائية سريعة التلف المبردة، خالل نقلها، بحيث ال تؤد :39المادة 

 تجميد أي جزء من أجزاء المنتجات المذكورة.

 

بحيث ال المنتجات الغذائية سريعة التلف المجمدة أو المجمدة سريعا نقل يجب أن يتم اختيار وسيلة  :40المادة 

خالل النقل،  ،المكونة للشحنةالمذكورة كل جزء من أجزاء المنتجات الغذائية تتجاوز درجة الحرارة القصوى ل

 المنتجات المعنية. من ج ومنتحرارة المبينة بالنسبة لكل درجة ال

 

وفق طريقة ال تضر  يجب أن تتم مراقبة وقياس درجات حرارة المنتجات الغذائية سريعة التلف :41المادة 

 عملية النقل. أو إرباك تفادي تأخير من أجل في وسط يتم تبريده  اتالعمليذه بسالمتها الصحية. ويجب القيام به

 

يمكن القيام بهذه  غير أنه،في مكان الشحن أو التفريغ. درجات الحرارة ب القيام بعمليات مراقبة وقياس ويج

 .المطلوبةفي حالة الشك في عدم احترام درجات الحرارة  العمليات، خالل النقل،

 
 بناء على م نقلهامراقبة احترام درجات حرارة المنتجات الغذائية سريعة التلف التي يتيتم القيام ب :42المادة 

 المعلومات التي توفرها معدات تسجيل درجة الحرارة خالل النقل. 

 

الطرود التي القيام بعملية المراقبة، عن طريق السبر، على ، يمكن المذكورة المعدات حول اشتغالفي حالة الشك 

 يتم نقلها كما يلي:

الباب فتح األقرب من مكان  من الحمولة والسفلى تين العلياالنقطفي سبر  (2) عمليتييجب القيام ب :خالل النقل (1

 ؛مصراعي البابأو 

 األماكن التالية:مواضع مختلفة يتم اختيارها من بين في سبر عمليات ( 4)أربع القيام ب يجب التفريغ:خالل  (2

 ؛األقرب من مكان فتح الباب أو مصراعي الباب ،من الحمولةفي النقطتين العليا والسفلى  -

 ؛الحرارية جهاز المنظومةفي األماكن البعيدة من ة العليا من الحمولة الزوايا الخلفي -

 الحمولة؛ مركز -

 من جهاز المنظومة الحرارية؛المكان األقرب في  للحمولة ةاألمامي الواجهةمركز -

 الحرارية.المنظومة  جهاز مناألماكن القريبة في للحمولة  ةاألماميللواجهة الزوايا العليا والسفلى  -

 

المواضع األكثر برودة قصد التأكد  للمنتجات الغذائية سريعة التلف المبردة، يجب القيام بعمليات السبر فيبالنسبة 

 هناك تجميد أثناء النقل.لم يكن  وأليس هناك تجميد أنه من 

 

األكثر ، يجب القيام بعمليات السبر في المواضع أو المجمدة سريعا بالنسبة للمنتجات الغذائية سريعة التلف المجمدة

 .من الحمولة سخونة

 

في  طفيفسريعا، يمكن السماح بارتفاع المجمدة المنتجات الغذائية المجمدة أو ات حرارة درج قياسمن أجل 

في  درجات الحرارة المحددة( مقارنة مع +C°3)درجة الحرارة على سطح هذه المنتجات يصل إلى ثالث درجات 

 الملحق بهذا القرار المشترك.

 

بحيث ، يجب أن يتم تبريد المسبار المراد استعماله وقراءتها درجة الحرارة تي قياسقبل القيام بعملي :43المادة 

 درجة حرارة المنتوج الغذائي سريع التلف الموجود في الطرد موضوع المراقبة.ل دقيقةيمكن من قراءة سريعة و

 

 

 



9 

 قياس درجة الحرارة:القيام بيمكن 

ي قياس درجة الحرارة المذكورة بين الطرود. ويجب أن يتم هذا بواسطة طريقة غير مدمرة تتمثل ف -

تصال حراري جيد مع يمكن من االقياس باستخدام مسبار له كتلة حرارية منخفضة وموصل حراري عال 

 ؛الطرود المراقبة

سهل التنظيف يكون مسبار ذي صلب جامد وقوي ومستدق  عمالبواسطة طريقة مدمرة تتمثل في است -

فق عمق مناسب حسب طبيعة وحجم المنتوج موضوع ووسط الطرد إدخال المسبار  بوالتطهير. يج

 .المراقبة

 

 .بعد إدخال المسبار درجة الحرارة عندما تصل إلى درجة حرارة ثابتة تسجلفي جميع الحاالت، 

 

قا للطريقة غير طب المسجلةدرجات الحرارة في الحالة التي تكون فيها إال الطريقة المدمرة يجب أال يتم اللجوء إلى 

 في الملحق بهذا القرار المشترك.حددة درجات الحرارة المغير مطابقة لالمدمرة 

 

بين  C°2))زيد عن درجتين حرارتين بهامش درجة حرارة ال يفي حالة استعمال تلفيف من الورق المقوى، يسمح 

عند استخدام الطريقة القرار المشترك ودرجات الحرارة المحددة في الملحق بهذا تسجيلها  الحرارة التي تمدرجات 

 غير المدمرة.

 

عند القيام بالمراقبة المادية للمنتجات الغذائية سريعة التلف المستوردة، يجب مراعاة مقتضيات االتفاقية : 44المادة 

الصادر بنشرها و 1982أكتوبر  21في الموقعة في جنيف ، الدولية بشأن تنسيق مراقبة البضائع عبر الحدود

 (.2012ديسمبر  10) 1434من محرم  25 بتاريخ 1.09.115هير الشريف رقم الظ

 

 مقتضيات خاصة تطبق على نقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات السادس:الباب 

 

حالة تتم صيانتها في يجب أن تكون الحاويات المستعملة لنقل المواد المعدة لتغذية الحيوانات نظيفة وأن  :45المادة 

بعد كل في ذلك خالل استعمالها داخل الضيعة أو وحدة التربية. ويجب أن يتم على الخصوص تنظيفها  جيدة، بما

 معالجتها بانتظام ضد الكائنات الضارة.و ،إذا لزم األمر ،وتطهيرهاعملية نقل 

 

 وجود آثار مواد التنظيف والتطهير. تفاديلتطهير قصد اامج للتنظيف ونيجب على مستغل الحاويات وضع بر

 

وعند  ،النقل المستعملة ووسائل الحاوياتيجب تنظيف  العالجية الموصوفة للحيوانات،نقل المواد من أجل 

 االقتضاء، تطهيرها قبل إعادة استعمالها.

 

عن المواد ، ، داخل وسيلة النقل بطريقة مالئمةالمحولة المعدة لتغذية الحيوانات الموادفصل  يجب :46المادة 

 .، عند نقلها في آن واحدجودتهاأو فساد  بعضبعضها ب قصد تفادي تلوثة وعن المضافات األولي

 

 طبقا للتنظيم الجاري به العمل.وعنونتها  ، من أجل نقلها،المواد المعدة لتغذية الحيوانات يتم تلفيفيجب أن 

 

ضبط درجات يجب، خالل عملية النقل وعندما تستلزم طبيعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات ذلك،  :47المادة 

 األوساخ.في منأى عن الرطوبة وو الممكن الحرارة في مستواها األدنى

 

مع منتجات غذائية موضبة، وجب على  في آن واحدعندما يتم نقل مواد موضبة معدة لتغذية الحيوانات  :48المادة 

 مذكورة.اتخاذ كل التدابير الالزمة لتفادي كل خلط بين المواد والمنتجات ال مستعمل وسيلة النقل
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 مقتضيات انتقالية وختامية :السابعالباب 

 

دون االخالل بالتنظيم الجاري به العمل المطبق في مجال العنونة، يجب، عندما يتم نقل منتجات غذائية  :49المادة 

جهتها أو مواد معدة لتغذية الحيوانات تم إرجاعها أو لم يتم بيعها، بيان سبب نقل المنتجات أو المواد المذكورة وو

لسالمة ن للمكتب الوطني لو. ويجب اإلدالء بهذه الوثائق كلما طلب ذلك األعوان المؤهلبها في الوثائق المرفقة

 .الصحية للمنتجات الغذائية

 

قرار وزير الفالحة والتنمية نشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية، ينسخ، ابتداء من تاريخ  :50المادة 

( بتحديد الحاالت 1999يونيو  14) 1420من صفر  29الصادر في  938.99حري رقم القروية والصيد الب

 والشروط الحرارية القصوى لنقل المواد السريعة التلف.

 

المنصوص عليها  للمتطلباتتستجيب تسجيل درجة الحرارة التي ال معدات غير أنه، تتوفر وسائل النقل المجهزة ب

 .لهذه المتطلباتلالمتثال المذكور نشر ال( تحتسب ابتداء من تاريخ 2)سنتين أجل على أعاله  25المادة في 

 

 ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية. :51المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2019ماي  22) 1440من رمضان  16، في وحرر بالرباط

 

 عزيز أخنوش ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 عبد القادر اعمارة ،واللوجستيك والماء والنقلوزير التجهيز 

  موالي حفيظ العلمي ،وزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي
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 ملحق 
بالقرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

( 2017ديسمبر  5) 1439من ربيع األول  16الصادر في  3283.17الرقمي رقـم  ووزير الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد

 المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتنقل بتحديـد شروط النظافة الصحية المطبقة على 

 

 النقلآالت أصناف قل المنتجات الغذائية حسب فئات وحاالت ودرجات الحرارة الواجب مراعاتها أثناء ن

 
 (1) أو المجمدة سريعا لمنتجات المجمدةالحرارة القصوى لنقل ا -أ

 

درجة الحرارة  نوع المنتجات 

 القصوى 

 (2نقل )صناف آالت الفئات وأمراجع 

 C° 18 - RRC/FRC/FRF ، السوربيالمثلجات، القشدة المجمدة

 C° 18 - RRC/FRC/FRF لبرية أو البحرية امنتجات الصيد وتربية األحياء المائية 

 C° 18 - RRC/FRC/FRF األطباق المطبوخة والوصفات المطبخية

 C° 51 - RRC/FRC/FRF الذهون الغذائية، بما فيها القشدة الموجهة للمقشدةوالزبدة، 

 C° 18 - RRC/FRC/FRF منتجات البيض

 C° 18 - RRC/FRC/FRF ميكانيكيا المفصولة، واللحوم اللحوم

 C° 18 - RRC/FRC/FRF الرخويات والمحار المطبوخة

المنتجات المجمدة األخرى، بما فيها الموجهة للحيوانات 

 األليفة

C° 12 - RRC/FRC/FRF 

لصناعة  وجهأسماك كاملة مجمدة في محلول ملحي م

 المعلبات.

C° 9 - RRB/RRC/FRB/ 

FRC/FRE/FRF 

 :سريعا المنتجات النباتية المجمدة

 ؛الفواكه والخضر  -

 ؛ر عصير الفواكه والخض -

 أو المطبوخة  والخضر المسلوقة الفواكه -

 الحلويات؛منتجات المخابز أو  -

 والعجائن.المكرونة  -

 

 

- 18 °C 

 

 

 

 

RRC/FRC/FRF 

 

 

 

 (:3)المبردةالحرارة القصوى لنقل المنتجات  -ب
 

الحرارة درجة  نوع المنتجات

 القصوى 

 (2النقل )صناف آالت فئات وأمراجع 

 C °2+ ميكانيكيا صولةالمف، اللحوم اللحوم المفرومة

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

ومستحضرات اللحوم المحتوية األليفةذوات الحوافرأحشاء

 عليها

 

+3° C 

 

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

مملحة وغير الالمثانة واألمعاء المعالجة غير و، الكرش

 مجففةال

+3° C 

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 C °4+ اللحومأساسها  مستحضرات

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 C °4+ الصغيرة والطرائدواألرانب والنعام لحوم الدواجن

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

بالنسبة ( C+7°) ذوات الحوافرولحوم طرائد الداجنة ذوات الحوافر لحوم 

قصبات لل

 الجملة وأجزاء كاملةال

بالنسبة +( C°4و )

 المقطعة لألجزاء 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 C °2+ استثناء المحار الحي، بمنتجات الصيد الطرية

 

I (N ou R) 

R (N ou R), (D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 C °2+ الرخويات والمحار المطبوخ المبرد

 

I (N ou R) 

R (N ou R), (D) 
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F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 القشدة الموجهة للحلويات

 

 

+3° C 

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 

 المطبوخة الوجبات 

 

 

+3° C 

 

R (N ou R) (A, D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 منتجات البيض

 

 

+4° C 

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 C °5+ بيض المبرد ال

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 C °6+ الحليب المبستر

 

I (N ou R)  

R (N ou R) (A) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 C °6+ طرية(الن اجباألقشدة، لا)اليوغرت،  ةمنتجات الحليب الطري

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

منتجات اللحوم المستحضرة باستثناء المنتجات المملحة أو 

 المدخنة أو المجففة أو المعقمة

+6° C 

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 

 C °6+ الزبدة

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

األجبان غير األجبان الطرية واألجبان ذات عجين مضغوط 

 أو مطبوخ

+8° C 

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 C °10+ الحليب النيئ الموجه للصناعات الحليبية

 

I (N ou R)  

R (N ou R) (A) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 

 C °10+ يواني غير الزبدةمواد ذهنية من أصل ح

 

I (N ou R)  

R (N ou R) (A) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A, B, C, D) 

 C °15+ طبوخمضغوط أو معجين ذات األجبان 

 

I (N ou R)  

R (N ou R) (A) 

F (N) (A, D) 

F (R) (A, B, C, D) 

، بما النباتات ومستحضرات النباتات النيئة الجاهزة لالستعمال

والتوابل الواجب  المرقة،وواكه أو الخضر النيئعصير الففيها 

 الخمائر الطريةاستعمالها فورا، و

+4° C 

 

R (N ou R) (A,D) 

F (N) (A,D) 

F (R) (A,B,C,D) 

 

 لمنتجات التي يتم تسليمها ساخنة: لنقل االحرارة الدنيا  -ج
 

 (2مراجع فئات وأصناف آالت النقل ) درجة الحرارة الدنيا  نوع المنتجات

األطباق المطبوخة أو الوجبات المسلمة ساخنة 

 للمستهلك

+63° C 

 

I (N, R) 

C (N) (A) 

C (R) (A, B) 

 
 حد أدنى؛تحديد : درجة حرارة المنتوج المعني هي درجة الحرارة القصوى دون مجمدة أو مجمدة سريعا( حالة 1)

 6) 1402من رجب  11بتاريخ  1.81.287التلف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ( كما هي محددة في الملحق باالتفاق الدولي حول نقل المواد سريعة 2)

 (؛1982ماي 

 ( حالة مبردة: يجب أن تتراوح درجة حرارة المنتوج بين درجة الحرارة القصوى المبينة ودرجة حرارة بداية تجمده.3)


