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ترقیم الحیوانـات وكذا الشروط المتعلقة بنقلھا لقیام ببتحدیـد الكیفیات التقنیة والتنظیمیـة ل) 2015
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د البحري،وزیر الفالحة والصی

المتعلق بالسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 28.07بناء على القانون رقم 
منھ ؛14، والسیما المادة )2010فبرایر11(1431من صفر 26بتاریخ 1.10.08رقم 

یق بعض بتطب) 2011سبتمبر 06(1432شوال 7الصادر في 2.10.473وعلى المرسوم رقم 
83و80و78المتعلق بالسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة والسیما المواد 28.07مقتضیات القانون رقم 

منھ،84و

:قرر ما یلي 

مقتضیات عامة: الباب األول

.الحیوانات من أصناف األبقار واإلبلھذا القرار علىتطبق مقتضیات :المادة األولى

:ا القرار بالمصطلحات التالیة ما یليیراد في مدلول ھذ: 2المادة 

المشار من األصنافعن الحیوانات ، ولو بصفة مؤقتة، أو اعتباري مسؤولذاتي كل شخص : الحائز-
بما في ذلك أثناء نقلھا أو عند تواجدھا داخل سوق للمواشي؛ إلیھا في المادة األولى أعاله، 

عمومیة أو شخص اعتباري خاضع للقانون كل بیطري حاصل على انتداب صحي أو ھیئة : منتدب-
الخاص ینتدبھ المكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة للقیام بعملیات ترقیم الحیوانات السالفة 

الذكر؛

البیطري وتقني تربیة المواشي التابعان للمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة وكذا : المرقم-
خاضع اعتباري ى االنتداب الصحي أو كل شخص تعینھ ھیئة عمومیة أو شخص كل بیطري حاصل عل

.للقانون الخاص ینتدبھ المكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة للقیام بعملیات ترقیم الحیوانات

إلیھمن المرسوم المشار 80من المادة ) یعتبر الجواز الفردي المنصوص علیھ في البند ب:3المادة 
ویجب أن ترافق ھذه البطاقة . للحیوان" بطاقة التعریف والمرافقة"، بطاقة تسمى 2.10.473أعاله رقم 

. أو ذبحھ، نفوقھ الحیوان منذ ترقیمھ حتى موتھ



للمكتب الوطني للسالمة الصحیة التابعة من طرف المصالح المختصة بطاقة التعریف والمرافقة تعد 
من طرف المرقم الذي ، ملؤھاویتم . ھذا القرارأصل بفي الملحق المحدد لنموذجحسب اللمنتجات الغذائیة 

اإلدالء بھا ویجب أن یتم .المعنينبطاقة التعریف والمرافقة لحائز الحیواتمنح و. قام بعملیة ترقیم الحیوان
ار من القانون المش21في المادة أحد األعوان المنصوص علیھم طرف ھذا الحائز كلما طلب منھ ذلك من

. 28.07إلیھ أعاله رقم 

تسجیل استغاللیات تربیة الماشیة: الثانيالباب 

المنصوص تسجیل استغاللیة تربیة الماشیة المودع لدیھا إشعار تقوم المصلحة البیطریة المحلیة:4المادة 
كورة المذستغاللیة الرمز التسجیل لبمنح 2.12.473من المرسوم السالف الذكر رقم 78علیھ في المادة 

من 82نصوص علیھا في المادة المترقیم الحیوانات الخاصة ببیانات الوطنیة للقاعدة الویتم تسجیلھ في 
.مذكورالالمرسوم 

ات من یوانحكانت تأوي إنمنوح لھا وتم تسجیلھا برمز التسجیل المالتي تربیة الماشیة استغاللیةتحتفظ 
.األولياإلشعارغیر تلك المبینة في آخريأصناف 

في المادة األولى نصوص علیھا كل حائز حیوان أو عدة حیوانات من األصناف المیجب على:5المادة 
أو الحیوانات تجمع مراكز باستثناء أصحاب النقل والمسؤولین عنالذي قام بتسجیل استغاللیتھ، أعاله، 
للمكتب الوطني حلیةمالمصلحة البیطریة الإخبار ، وكل جامع لجثث الحیواناتلمراكزاذه ھمالكي

لھا نقلألنشطة أو توقف كل بوكذا استغاللیتـھ أنشطة في كل تغییر بلسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیةل
.خرآلحائز 

من المرسوم 80من المادة ) دبندفي النصوص علیھ یجب أن یعد سجل تربیة الماشیة الم:6المادة 
في المادة نصوص علیھا من األصناف المیوانات من قبل حائزي الح2.10.473رقم السالف الذكر
.لمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیةالمحدد من طرف النموذجحسب ااألولى أعاله 

ھویة حائز تمكن من تحدید حمل البیانات التي صفحةً أولى تمن ھذا تربیة الماشیةسجلیتكون و
على المعلومات كل واحدة منھا اف من الصفحات تحتوي كوعددستغاللیة تربیة الماشیةاالحیوانات و

.المذكورمن المرسوم79في المادة بینة الم

ترقیـم الحیوانات: الثالثالباب 

:وفق ما یليمن األصناف المشار إلیھا في المادة األولى أعاله اتحیوانالمـترقیةـعملیم تت:7المادة 

لخصائص التقنیة المحددة من طرف المدیر العام اق طابیقرطحیوان لمن أذني اأذنكل وضع في -أ
(NNI)للترقیمالوحید وطنيالرقم التحمل للمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة

؛للحیوان المرقمالممنوح 
للترقیم الوحید لرقم الوطني تحمل على الخصوص الحیوانلوالمرافقة الترقیمبطاقة سلیم ت-ب

(NNI)؛هالمذكور أعال
؛أعاله4ا في المادة المشار الیھاتبیانلاقاعدة م فيـالمرقوان ـبالحیخاصةل المعلومات الـتسجی-ج
.أعاله6تحیین سجل تربیة الماشیـة المشار إلیھ في المادة -د



ضمنة في المالمعلومات المتعلقة بالحیوان من صحةالمرافقة،رقیم وتسلیم بطاقة الت، أثناء المرقمیتأكد
. رقمھ الوطني للترقیموخاصة البطاقة

من طرف أو على انتداب صحي یتوفريبیطرعندما تنجز عملیة ترقیم الحیوانات من طرف :8المادة
رقم لسالف الذكرامن المرسوم 85لمادة خاضع للقانون الخاص طبقا لاعتباريعمومیة أو شخص ھیئة

الوطني المكتبمصالحتي تسلمھاالاألقراط استعمال، ألجل القیام بھذه العملیة،وجب،2.10.473
ذاطرف ھاألقراط التي تم اقتناؤھا من ،في حالة عدم وجودھاأو، للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة

المتفق علیھا یفیاتالخاضع للقانون الخاص حسب الكعتباريالعمومیة أو الشخص االالھیئةأو يالبیطر
. یة للمنتجات الغذائیةالمكتب الوطني للسالمة الصحمع

رقم لمشار إلیھ أعالهامن القانون 14طبقا لمقتضیات المادة الملزم،حائز الحیوانات علىیجب :9المادة 
دون أن تكون استغاللیتھ أو التي اشتراھا داخل عمل على ترقیم الحیوانات المولودةالترقیم أو ب، 28.07

قصدبھذه الحیوانات تتعلقكل معلومة متاحة ب،ى المرقملدأن یصرح ، مرقمة من طرف الحائز األصلي
.والسیما ساللتھاترقیمھا

. طبقا لمقتضیات ھذا القرارمستوردإعادة ترقیم كل حیوان تتم أن یجب :10المادة 

:الترقیمعادة تخضع إلال ، غیر أنھ

أجل ال یتعدى ا داخل التي یتم ذبحھالحدود إلى المجزرة مباشرة أو مركزالحیوانات الموجھة من -
؛ھااستیرادشھرین ابتداء من تاریخ 

الوثائق الصحیة المرافقة للحیوانات تحل في ھذه الحالة، و. أو المستوردة مؤقتاالعابرةالحیوانات -
.والمرافقةالترقیمبطاقة محل

السابقترقیم البیان إلى ،إعادة الترقیمأثناء،لحائز الحیوانوالمرافقة المسلمة الترقیمبطاقة تشیریجب أن 
نصوص علیھا مقاعدة البیانات الفي من طرف المرقم السابقالترقیم ویجب أن یسجل . للحیوان المذكور

في یمسكھالذي سجل تربیة الماشیـة في طرف حائز الحیوان أن یضمن منوأعاله 4المادة في 
.االستغاللیة

المرقم خالل الحجر تحت الحجر الصحي، من طرف تتم إعادة ترقیم الحیوانات المستوردة والموجودة
.على نفقة المستوردالصحي لھذه الحیوانات 

یجب على حائز ،والمرافقة الخاصة بالحیوان من طرف المرقمالترقیمبطاقة منحأثناء:11المادة 
عندما ال .لحیوانامعھذه البطاقةالمضمنة في طابق المعلومات تیتأكد من الحیوان المعني التأكد أن 

المصلحة البیطریة المحلیة المرقم أو أن یشعر بذلك على الحائز ، وجب مع الحیوانالمعلوماتطابق ھذه تت
لقیام بالتصحیحات صد اقالغذائیةلسالمة الصحیة للمنتجات لالتابعة للمدیریة الجھویة للمكتب الوطني 

.الالزمة

المصلحة البیطریة المحلیة التابعة رح لدىأن یصیجب على كل حائز لحیوانات مرقمة :12المادة 
:المرقم باألحداث التالیة لدى للمدیریة الجھویة للمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة أو 



أذن الحیوان؛قرطفقدان )1

؛حتى تتم إعادة ترقیمھوجب عزل الحیوانفي ھذه الحالة، و. الحیوانيأذنقرطيفقدان )2

.لحیوانوالمرافقة لالترقیمبطاقة أول تربیة الماشیـةإتالف أو فقدان سج)3

ابتداء من تاریخ یحتسب عمل من أیام الأیام 7المذكور أعاله في أجل ال یتعدى بالتصریحویجب القیام 
.الحدثوقوع 

الستھالك الذاتي، ذبحھ من أجل االحیوان أو ذبحھ، بما في ذلك نفوقبعد،یجب على الحائز:13المادة 
الحیوان أو ذبحھنفوق مكان التابع لھا ا إلى المصلحة البیطریة المحلیة مالحیوان وإعادتھیستعید قرطي أن 

ابتداء یحتسب عمل من أیام الأیام 7أجل ال یتعدى المذكور داخل لحیوان لوالمرافقةقیمببطاقة الترینمرفق
.الحدثوقوع من تاریخ

تھااحركتوالحیواناتنقل : الباب الرابع

المصالح البیطریة المحلیة التابعة للمدیریة لدىالتصریح ، طبقا لمقتضیات ھذا القرار،یجب:14لمادة ا
تضمینھا التي یتمالحیواناتأو خروج الجھویة للمكتب الوطني للسالمة الصحیة للمنتجات الغذائیة بدخول 

.2.10.473رقم الذكرلسالفمن المرسوم ا79طبقا لمقتضیات المادة ،في سجل تربیة الماشیـة 

من األصناف المشار إلیھا في المادة األولى لحیوان أو لعدة حیواناتكل حائز یجب على:15المادة
ابتداء من تاریخ یحتسب تعدى شھرا واحدا یال أجل داخل ،أن یصرح، باستثناء أصحاب النقلأعاله،

بكل والدة وبكل بیع وبكل شراء كتب، وقوع الحدث حسب النموذج المعد لھذا الغرض من طرف ھذا الم
المحلیة التابعة للمدیریة الجھویة للمكتب البیطریة ةالمصلحالتي في حیازتھ لدىوبكل نقل للحیوانات 

.الغذائیةالوطني للسالمة الصحیة للمنتجات 

لمدة همن طرف المصلحة المشار إلیھا أعاللھ المسلم التصریحھذا من بنسخةاالحتفاظحائزالعلى یجب 
.منحھ لھابتداء من تاریخ على األقلسنة

بالنسبة لكل حیوان مرقم تم إدخالھ ، اللحوم بالمجازرشیفتالمكلف بتالبیطري جب علىی:16المادة
:لمراقبة منتظمة على المستوى الصحيةأو خاضعةمعتمدةلمجزر

الرقم المبین بح والموجھ للذیوانالحالمبین في قرط لترقیم لالوطني من المطابقة بین الرقمالتحقق -
؛والمرافقةالترقیمبطاقة في 

؛ذي تم ذبحھلحیوان الاترقیم قرطي وبطاقة المذكورةستعادة الا-
؛ت استعادتھمان اللذین تمقرطیالإتالف القیام ب-
والمحافظة غیر قابل للمحو بواسطة قلم لحیوانلوالمرافقة الترقیمبطاقة على " ملغاة"بیان وضع -

؛سنوات على األقل5یھا لمدة عل
لبیانات؛الوطنیة لقاعدة في الالذي تم ذبحھ، ،تسجیل المعلومات الخاصة بالحیوان-
.عند استقبال الحیوانتتم معاینتھفي الترقیم خللكلشارة إلى اإل-



.ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة: 17المادة 

)2015نیویو12(1436شعبانمن 24الرباط، فيوحرر ب
عزیز أخنوش، وزیر الفالحة والصید البحري


