
 (2015نوفمبر  20) 1437صفر  8صادر في  3873.15 وزير الفالحة والصيد البحري رقملقرار 

 .الغذائيةد قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات يتحدب

 

 (148 ، ص07/01/2016 بتاريخ  6428 رقم   )ج ر

 

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 
( بتطبيق بعض 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7الصادر في  2.10.473المرسوم رقم لى بناء ع

 ،منه 74، والسيما المادة المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07مقتضيات القانون رقم 

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

معتمدة من قبل المكتب تحدد في الجدول الملحق بهذا القرار قائمة المختبرات الخاصة ال :المادة األولى

 2.10.473من المرسوم  74، المنصوص عليها في المادة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةالوطني 

  المشار إليه أعاله.

 

 ويمكن االطالع على هذه القائمة على الموقع االلكتروني للمكتب المذكور.

 

 .ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية: 2المادة 

 

 

 

 

  (2015نوفمبر  20) 1437صفر  8في الرباط 

 ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري

 



 ملحق

  الغذائية د قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجاتيتحدب (2015نوفمبر  20) 1437صفر  8الصادر في  3873.15 قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقمب 

 ((2068ص  ،31/03/2022 بتاريخ 7078رقم )ج ر  -( 2022فبراير  17) 1443رجب  من 15ي صادر فال 423.22رقم والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الفالحة وزير لالملحق بقرار وتعويض  نسختم )

 

 قائمة المختبرات الخاصة المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 اسم المختبر مجال األنشطة  (*)التحاليلنوع       االعتمادرقم  الفاكس /الهاتف /العنوان

 المعتمد

 ساحة باستور،  21،الطابق الثالثاقامة باستور، 

 الدار البيضاء   20100 المستشفيات،حي 

 0522267242 الهاتف:

0522481978          

 0522204743 الفاكس:

LA/02/2013 

 

 ياء منتجات الصيدفيزياء وكيم

(Histamine et ABVT) 
 

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

CHARLES 

NICOLE 

 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 حيةتربية الحيوانات والصناعة الفال

 الواجهات مكروبيولوجية

 ءمكروبيولوجية الهوا

 ايت ملول،، عمارة لحرش، شارع بيوكرا

 ، اكادير80150 

 95/ 90 68 34 22 05 الهاتف:

 64 83 35 22 05 الفاكس:

LA/01/2018 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية
 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

تربية  النظافة الصحية لمياه -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

LABOMAG 

SOUSS 

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

 منتجات الصيدالحيوية ل كيمياءال

 ، زنقة ابن الجوزي، حي المستشفيات،6

 الدار البيضاء، 20360

 86/ 83 00 47 0522 الهاتف:

 89 00 47 22 05 كس:الفا

 

2016/LA/01 

 

  ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 

QUALILAB 

 منتجات الصيدالحيوية ل كيمياءال

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 يوانات والصناعة الفالحيةتربية الح

، 2ورش  4، تجزئة بدر، رقم الثانوية، الطريق 110

 ، الدار البيضاء20250سيدي البرنوصي، 

 98 40 48 22 05 الهاتف:

05 22 47 39 97         

 19 84 29 22 05 الفاكس:

LA/03/2017 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

لنظافة الصحية لمياه تربية ا -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 

 

LAAGRIMA   الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

 غرب، الطابق، المنطقة الصناعية جنوب ـ 152

 ـ المحمدية 20800الرابع ـ 

 26 49 31 23 05 الهاتف:

  الفاكس:
05 23 31 49 27 

LA/01/2019 

 

 

 المنتجات الغذائية ميكروبيولوجية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية
AGQ  

المائية للنظافة الصحية لمياه  الميكروبيولوجية

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية



 اسم المختبر مجال األنشطة  (*)التحاليلنوع       االعتمادرقم  الفاكس /الهاتف /العنوان

 المعتمد

الدار -الشقن منى عيتجزئة  21شارع  154

 البيضاء

 29 28 87 22 05 الهاتف:

 73 50 87 22 05 الفاكس:

LA/02/2019 

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  - المنتجات الغذائية ميكروبيولوجية

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية
AGROKAL  المائية للنظافة الصحية لمياه  الميكروبيولوجية

 ربية الحيوانات والصناعة الفالحيةت

 ، المنطقة الصناعية الجديدة، 32و 31و 30

 القنيطرة -EST ،14090بير رامي 

 85 09 36 37 05 الهاتف:

05 37 36 41 84            

05 37 37 38 57           

 59 65 36 37 05 الفاكس:

LA/03/2019 
مياه كيمياء المائية للنظافة الصحية لالفيزياء وال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية
LABOTEST  

 العرائش –المغرب الجديد تجزئة ، 552

 87 08 52 39 05 الهاتف:

 76 25 52 39 05 الفاكس:

LA/04/2019 

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 ت والصناعة الفالحيةتربية الحيوانا
النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -
AGRILABS  

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 ـ تمارة 147 القصبة رقم تجزئة

 93 11 64 37 05 الهاتف:

 96 32 64 37 05 الفاكس:

LA/05/2019 

 ة المنتجات الغذائية الميكروبيولوجي

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية
GAYA  

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

للنظافة الصحية لمياه كيمياء المائية الفيزياء وال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية 

  – مشمشالحور زنقة  عفيال نرجس، زاوية شار

 الرباط – 10100حي رياض 

 33/ 32 53 57 37 05 الهاتف:

 60 70 71 37 05 الفاكس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA/06/2019 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 ائيةللمنتجات الغذالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية
LAB2A  

منتجات الصيدالحيوية ل كيمياءال  

الغذائية: بقايا المبيدات على المنتجات  كيمياء

المنتجات  و ذات األصل النباتي   الغذائيةالمنتجات 

 الكبريتات ودرجة الحموضة -غير الدهنية  الغذائية

  

ميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه ال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

كيمياء المائية للنظافة الصحية لمياه الفيزياء وال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية 



 اسم المختبر مجال األنشطة  (*)التحاليلنوع       االعتمادرقم  الفاكس /الهاتف /العنوان

 المعتمد

 ، 29.5 الجديدة كلمتجزئة الوحدة، طريق  253

 حد السوالم

 47 47 96 22 05 الهاتف:

 47 47 96 22 05 الفاكس:

LA/01/2020 

 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

 هواءلل الصحيةالنظافة  -

  واجهاتلل الصحيةالنظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

  الحيوانات والصناعة الفالحية

AGROVET  

 

منتجات  -المنتجات الغذائية فيزياء وكيمياء
 الصيد

 ومنتجاتاللحوم  أصلمنتجات من واللحوم 

 الصيد

 القطاني والمنتجات المشتقةوالحبوب 

 تغذية الحيوانات

الغذائية )تغذية الحيوانات  والكمياء ءالفيزيا
 الحبوب والمنتجات المشتقة(و

 الهواء مكروبيولوجية

 الواجهات مكروبيولوجية

ائية للنظافة الصحية لمياه الميكروبيولوجية الم

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

كيمياء المائية للنظافة الصحية لمياه الفيزياء وال
 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

سيدي 10.5كلم  زناتة، بانكوك طريقشارع 

 الدار البيضاء ،البرنوصي

 0522346890/95 الهاتف:

 0522358364 الفاكس:

LA/02/2020 

 

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية
 

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

  واجهاتلل الصحيةالنظافة  -

 

LABOMAG 

 

ة للنظافة الصحية لمياه تربي كيمياء المائيةال

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 المنتجات الغذائيةميكروبيولوجية 

 المنتجات الغذائية فيزياء وكيمياء

 الواجهات مكروبيولوجية

 المحمدية - الصناعية المنطقة ،182 رقم
 33 61 31 23 05 الهاتف:

06 61 17 89 24         

 33 61 31 23 05 الفاكس:

 

   LA/03/2020 

 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

 الحيوانات والصناعة الفالحية

 الصحية للواجهات نظافةال -

 للهواء  الصحية نظافةال -

LC2A 

 فيزياء وكيمياء المنتجات الغذائية

  منتجات الصيد وكيمياءفيزياء 
 تغذية الحيوانات كمياءو ءفيزيا

بقايا المبيدات على  الغذائية:المنتجات  كيمياء
الفواكه الغذائية ذات األصل النباتي )المنتجات 

 والخضروات والحبوب(

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 
 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

افة الصحية لمياه كيمياء المائية للنظالفيزياء وال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

 الواجهات مكروبيولوجية



 اسم المختبر مجال األنشطة  (*)التحاليلنوع       االعتمادرقم  الفاكس /الهاتف /العنوان

 المعتمد

 الهواء مكروبيولوجية

 البيضاء الدار - هللا عبد بن عالل شارع 94

 76 77 44 0522 الهاتف:

 26 88 44 0522 الفاكس:
    LA/01/2021 نتجات الغذائيةللمالصحية النظافة  - ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية LABOSFORT 

 فاس -زواغة سكينة اللةحي    11 ، زنقة12

  17 80 60 0535 الهاتف:

0611 35 16 62            

 32 81 60 35 05 الفاكس:

   LA/02/2021 

 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

النظافة الصحية لمياه تربية  -

  صناعة الفالحيةالحيوانات وال
QEE 

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

كيمياء المائية للنظافة الصحية لمياه الفيزياء وال

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

 الطابق الثالث -شارع عبد هللا الراجي  121

 الدار البيضاء 

 00 45 99 22 05 :الهاتف
LA/03/2021 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  - ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية LABOPLUS 

 الرباط 10160شارع الزيايدة  19

 80 40 75 37 05 :الهاتف

 00 95 75 37 05 :الفاكس

LA/04/2021 

 ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  -

ظافة الصحية لمياه تربية الن -

  الحيوانات والصناعة الفالحية

AGRO 

ANALYSES 

MAROC 

   الغذائية منتجاتال كيمياء

(Histamine et ABVT) 

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 تربية الحيوانات والصناعة الفالحية

، ب شارع عبد المومن، رأس إقامة رضا عبد 223

 الدار البيضاء - 34من رقم المو

 61 30 88 77 06 :الهاتف

LA/05/2021 

 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  - ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية

النظافة الصحية لمياه تربية  -

  الحيوانات والصناعة الفالحية
IQUALAB  

الميكروبيولوجية المائية للنظافة الصحية لمياه 

 لصناعة الفالحيةتربية الحيوانات وا

 المستشفيات ، زنقةLes pléiades  42 إقامة 

 الدار البيضاء 

 80 47 23 22 05 الهاتف:

 04 33 47 22 05 الفاكس:

LA/06/2021 للمنتجات الغذائيةالصحية النظافة  - ميكروبيولوجية المنتجات الغذائية 
CASALAB 

FOOD 

ANALYSIS  

 لتحاليل ومراجع المناهج مبينة في مجال االعتماد الممنوح للمختبر.تسميات ا )*(                       

 


