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 من 28 في صادر 1596.20 رقم والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة لوزير قرار

 األعوان طرف من المحررة المحاضر إعداد وكيفيات أشكال بتحديد( 2020يونيو 20) 1441 شوال

 .الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني للمكتب التابعين المؤهلين
 

 (4508 ، ص(2020أغسطس  20) 1441ذو الحجة  30بتاريخ   0691رقم   ج ر)
 

 ،والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزير

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

 نه؛م 24و 23و 22و 21 المواد سيما وال ،(2010 رفبراي 11) 1431 صفر من 26 بتاريخ 1.10.08 رقم

 رقم يفالشر الظهير بتنفيذه الصادر البضائع في الغش عن بالزجر المتعلق 13.83 رقم القانون وعلى

 منه؛ 31و 29 الفصلين سيما وال ،(1984 أكتوبر 5) 1405 محرم 9 بتاريخ 1.83.108

 نم 21 المادة بتطبيق( 2015 يونيو 22) 1436 رمضان 5 في الصادر 2.15.219 رقم المرسوم وعلى

 منه، 2 المادة سيما وال الغذائية، للمنتجات الصحية بالسالمة المتعلق 28.07 رقم القانون

 

 

 ما يلي : قرر

 

 

 المؤهلون األعوان يحررها التي بعده المبينة المحاضر على القرار هذا مقتضيات تطبقالمادة األولى: 

 إليه المشار مرسومال من األولى المادة في إليهم المشار للمنتجات، الصحية سالمةلل الوطني للمكتب التابعين

  : 2.15.219 رقم أعاله

 صهنصو لمقتضيات أو 28.07 رقم أعاله إليه المشار القانون ألحكام المخالفات معاينة محاضر 

  التطبيقية؛

  رقم أعاله إليه المشار القانون من 31و 29 الفصلين في عليها المنصوص العينات أخذ محاضر 

 ؛13.83

  رقم الذكر السالف القانون من 24و 23 المادتين في عليهما المنصوص واإليداع الحجز محاضر 

28.07. 

 .القرار بهذا I رقم الملحق في المحدد المناسب النموذج وفق المذكورة المحاضر تحرر

 ندو بوضوح المحضر خانات ملئ على المحضر، تحرير أثناء المحضر، محرر العون يحرص :2 المادة

 .صفحاته جميع ويوقّع. تشطيب

 معاينة محضر إرفاق وجب إيداع، أو حجز بعمليات القيام أو عينات أخذ المخالفة طبيعة تتطلب عندما

 .الحالة حسب اإليداع، أو الحجز أو العينات أخذ بمحضر المخالفة

 المصلحة ،الغرض لهذا تمسكه، سجل في أعاله ولىاأل المادة في إليها المشار المحاضر تسجل: 3 المادة

 II رقم الملحق يف المحدد النموذج وفق الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني للمكتب التابعة المختصة

 .القرار بهذا
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 ويمكن. تسلسلية أرقاما تحمل الصفحات من كافيا وعددا تصدير صفحة ،A4 الحجم ذو السجل، هذا يتضمن

 .إليكترونية بطريقة لسجلا هذا مسك

 مع فاتهمص أو وصفته المحضر، محرري األعوان أو العون هوية مخالفة، معاينة محضر كل يشير :4المادة 

 :التالية البيانات يتضمن أن ويجب. لها التابعين أو التابع المصلحة إلى اإلشارة

 المخالفة؛ معاينة وساعة تاريخ -

 المخالفة؛ مرتكب هوية -

 المخالفة؛ معاينة مكان -

 للمخالفة؛ المكونة العناصر -

 خرقها؛ تم التي معا هما أو التنظيمية أو التشريعية المقتضيات مراجع -

 االقتضاء؛ عند المخالفة، مرتكب إلى الموجهة القبلية التبليغات مراجع -

 شارةاإل مع تضاء،االق عند اإليداع، أو الحجز أو العينات أخذ سيما ال المتخذة، اإلجراءات جميع بيان -

 المناسبة؛ بهذه المنجزة المحاضر أو المحضر مرجع إلى

 ورص الضرورة، عند فيها، بما المخالفة معاينة بمحضر إرفاقها يتم وثيقة كل إلى اإلشارة -

 بالمخالفة؛ الصلة ذات المنتجات أو األدوات أو لألماكن فوتوغرافية

 االقتضاء؛ دعن المخالفة، معاينة أثناء الحاضرين الشهود وتصريحات هوية -

 ذلك؛ عن امتناعه إلى اإلشارة، أو المخالفة مرتكب تصريحات -

 .ذلك عليه تعذر أو التوقيع عن امتناعه إلى اإلشارة أو المخالفة مرتكب توقيع -

 تعلقةالم المراقبة عمليات خالل يحرصوا، أن المحضر محرري األعوان أو العون على يجب :5المادة 

 نقل أي تجنبل الالزمة البيولوجية والسالمة الصحية النظافة تدابير جميع ذاتخا على المخالفة، بمعاينة

 التدابير هذه إلى ةاإلشار وتتم. الغرض لهذا مفيد تدبير كل باتخاذ األمر االقتضاء، عند لهم، ويمكن. للعدوى

 .المناسب المحضر ضمن

 التنظيم أو يعالتشر في عليها منصوصال للمساطر طبقا مخبريا وتحليلها العينات أخذ عملية تتم :6المادة 

 .التحاليل وخصوصيات المنتجات طبيعة االعتبار بعين أخذا العمل به الجاري

 األمر يتعين لحيواناتا لتغذية معدة مواد أو غذائية منتجات أو أولية بمنتجات المخالفة تتعلق عندما :7المادة 

 وجبت ،28.07 رقم الذكر السالف القانون من 20 وأ 11 أو 10 المادة ألحكام طبقا تجميعها أو بسحبها

 الممنوح واألجل المخالفة مرتكب قبل من اتخاذها الواجب التدابير إلى المخالفة، معاينة محضر في اإلشارة،

 .الغرض لهذا له

 ،28.07 رقم لذكرا السالف القانون من 14 أو 13 المادة أحكام احترام بعدم المخالفة تتعلق عندما :8المادة 

 .وأصنافها المعنية الحية الحيوانات عدد إلى المخالفة معاينة محضر يشير

 .الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :9المادة 

 

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

  ، عزيز أخنوشوالغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزير
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 Iملحق رقم 

من شوال  28ي الصادر ف 1596.20ار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم بقر

تابعين البتحديد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر المحررة من طرف األعوان المؤهلين  (2020يونيو 20) 1441

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةللمكتب 

 

 نماذج المحاضر 

 (المادة األولى)

I°/ نموذج محضر معاينة المخالفة 

 

  28.07محضر معاينة المخالفة خرقا ألحكام القانون رقم 

 المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية

 

 معلومات تتعلق باألعوان محرري المحاضر: .1

 .......................................................................االسم العائلي والشخصي: ....................... -

 ............................................الصفة: ........................................................................ -

 .............................................................المصلحة التابع لها: ........................................ -

 ........................................................................................... تاريخ وساعة معاينة المخالفة: .2

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

 تحديد هوية مرتكب المخالفة: .3

 ..................االسم العائلي والشخصي )شخص ذاتي(: ................ التسمية )شخص اعتباري(: ..... -

 .............................................رقم بطاقة الوطنية للتعريف: ............................................. -

 ............................. المقر )شخص اعتباري(: ..........................العنوان )شخص ذاتي(: ........ -

 ...................: ................................................................................................1الصفة -

 .......................................االسم أو مقر مكان المخالفة: ................................................... -

 ........................................رقم الهاتف/الفاكس: ............................................................ -

 ..........................................البريد اإللكتروني: ............................................................ -

 مكان ارتكاب المخالفة: .4

 ..........................................العنوان أو الموقع: ............................................................ -

قل، ضيب، نان ارتكاب المخالفة )إنتاج، مناولة، معالجة، تحويل، تلفيف، توالنشاط المزاول في مك -

 حفظ، تخزين، توزيع، عرض للبيع، تصدير أو االستيراد( :

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

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

: تحديد وسيلة النقل، مالكها، مستعملها وتحديد هوية المرسل والمرسل إليه )مرجع 2وسيلة النقل -

 القتضاء:الوثائق(، اإلشارة إلى رقم االعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي، عند ا

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

                                                           
 .تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  1
 .أثناء النقل معاينة المخالفةفي حالة  ملؤها 2
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 : 3العناصر المكونة للمخالفة .5

 : 4تحديد المنتوج -

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

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

  تحديد األدوات أو المعدات المستعملة أو التي قد تستعمل في التزييف: -

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

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

 و/أو إغفال(:االخالالت الذي تمت معاينتها )أفعال  -

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

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

 :5مراجع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية التي تمت خرقها .6

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

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

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

 عند االقتضاء:مراجع التبليغات القبلية الموجهة إلى مرتكب المخالفة،  .7

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

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

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

 : 6التدابير المتخذة .8

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

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

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

ي عناصر التان الالبيانات المتعلقة بالوثائق المرفقة بمحضر معاينة المخالفة )طبيعة الوثيقة ووصف أو بي .9

 تمكن من تحديده بدقة(:

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

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

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

                                                           
 .المخالف، ترتيب األحداث وفق تسلسلها الزمني)أفعال أو أخطاء( إخالل بالتزامات كل  وكذاسيما الشيء موضوع المخالفة  ال ،للعناصر المكونة للمخالفة دقيقوصف  3
ج غذائي أو مادة معدة وج األولي أو منتوأو مضاف يمكن إدماجه في المنت نمكوحيوان حي، منتج أولي، منتج غذائي، مواد معدة لتغذية الحيوانات، بتحديد إن كان األمر يتعلق  4

 .لتغذية الحيوانات
المقتضيات التشريعية اإلشارة إلى  وجب، أو مادة معدة لتغذية الحيوانات تخضع لتشريع أو تنظيمي خاصفي حالة مخالفة تتعلق باإلشهار أو العنونة لمنتج أولي أو منتج غذائي  5

 .28.07للقانون رقم  26و 19 رقها وكذا اإلشارة إلى المادتينالتي تم خ
 .مع بيان مرجع المحضر المخصص لذلك اإليداعالحجز أو أو إيقاف البيع أو بدون إيقاف البيع،  أخذ العينات معبيان بدقة ما إذا تم  6
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 بيانات أخرى مفيدة: .10

 تدابير النظافة الصحية والسالمة البيولوجية الموصى باتخاذها، عند االقتضاء: -

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

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

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

واد ية أو الملغذائاحب أو تجميع المنتجات األولية أو المنتجات التدابير المتخذة واألجل الممنوح في حالة س -

 المعدة لتغذية الحيوانات:

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

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

 عدد الحيوانات الحية غير المرقمة وأصنافها: -

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

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

 هوية وتصريحات الشهود الحاضرين أثناء معاينة المخالفة، عند االقتضاء: 

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

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

 تصريحات مرتكب المخالفة أو اإلشارة لعدم رغبته في اإلدالء بأي تصريح:  -

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

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

 ، عند االقتضاء:7بيانات إضافية -

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

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

 التوقيع: .11

 ن العون أو األعوا

 محررو المحاضر

 مرتكب المخالفة 

 هأو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك علي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تتعلق بمنتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات أو  3.831من القانون رقم  27بيان ما إذا كان األمر يتعلق بحالة تلبس وفق مدلول الفصل  7

 من نفس القانون. 28إذا صدر أمر بوجوب إيقاف بيع في الحاالت المنصوص عليها في الفصل 
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II°/ نموذج محضر أخذ العينات قصد إجراء التحاليل المخبرية 

 

 محضر أخذ العينات قصد إجراء التحاليل المخبرية رقم ......................

 

يرفق به محضر أخذ العينات هذا قصد إجراء التحاليل: مرجع محضر معاينة المخالفة الذي  .1

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

بأخذ  معلومات تتعلق باألعوان محرري المحاضر وبالشخص أو األشخاص الذين قاموا، تحت مراقبتهم، .2

 العينات:

 ينات:قاموا بأخذ العهوية وصفة العون أو االعوان محرري المحاضر والشخص أو األشخاص الذين  -

o ................................................... :االسم العائلي والشخصي................................ 

o ................................................................... :الصفة....................................... 

o  لها: ......................................................المصلحة التابع..................................... 

 تحديد هوية مرتكب المخالفة والبيانات المتعلقة بمكان أخد العينات: .3

 هوية مرتكب المخالفة: -

o باري(: االسم العائلي والشخصي )شخص ذاتي(: ................ التسمية )شخص اعت............. 

o ............................................... :رقم بطاقة الوطنية للتعريف................................. 

o ............ :)العنوان )شخص ذاتي(: .................... المقر )شخص اعتباري..................... 

o 1الصفة : ........................................................................................................ 

o .............................................. :االسم أو مقر مكان المخالفة.................................. 

o ....................................................... :رقم الهاتف/الفاكس................................... 

o ....................................................... :البريد اإللكتروني..................................... 

 مكان أخذ العينات:  -

 ....................................................................................................موقع:العنوان و/أو ال

نقل، حفظ،  النشاط المزاول في مكان أخذ العينات )إنتاج، مناولة، معالجة، تحويل، تلفيف، توضيب،

 …………………………………………تخزين، توزيع، عرض للبيع، تصدير أو استيراد(:

…………………………………………………….............................................. 

: تحديد وسيلة النقل، مالكها، مستعملها وتحديد هوية المرسل والمرسل إليه )مرجع 2وسيلة النقل -

 على المستوى الصحي، عند االقتضاء:الوثائق(، اإلشارة إلى رقم االعتماد أو الترخيص 

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

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

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

 : 3تحديد العينات التي تم أخذها قصد إجراء التحاليل .4

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

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

 
                                                           

 .الحيواناتتغذية طاع في ق تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  1
 .أثناء النقلمعاينة المخالفة في حالة  ملؤها 2
ترتيب األحداث  –التي تم أخذها كعينات والتي تتكون منها المخالفة، خاصة موضوع هذه األخيرة وكل اخالل بالتزامات )أفعال أو إغفال( مرتكب المخالفة للعناصر  دقيقوصف  3

 وفق تسلسلها الزمني.
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 : 4مليات والمساطر المتبعةتاريخ وساعة أخذ العينات ووصف دقيق لسير الع .5

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

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

 بيانات أخرى مفيدة: .6

 اء:القتضتدابير النظافة الصحية والسالمة البيولوجية الموصى باتخاذها أثناء أخذ العينات، عند ا -

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

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

 بيان المختبر الذي توجه إليه العينات المأخوذة: -

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

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

: صريحتبأي  تصريحات مرتكب المخالفة )مع بيان هويته وتوقيعه( أو اإلشارة إلى عدم رغبته في اإلدالء -

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

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

 :5ية، عند االقتضاءبيانات إضاف -

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

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

 

 تصريح العون أو األعوان الذين قاموا بأخذ العينات:  .7

 نا )نحن( الموقع )ون( أسفله أشهد )نشهد( أن: أ

 ا؛لمعمول بهاساطر أن العينات التي تم أخذها مماثلة وأن عمليات أخذ العينات قد أنجزت في احترام تام للم -

 حفظها في المستودع؛ 6(رفض / لأن عينة مختومة قد تم تسليمها إلى المعني باألمر وأنه )قب -

تي مذكورة النة الأن وصال تم نزعه من دفتر مرقم يبين كمية المنتوج الذي تم أخذ العينات منه وقيمة العي -

 خير.ذا األتبلغ ..........................درهما والتي صرح بها المعني باألمر، قد تم تسليمه له

 

 التوقيع: .8

 العون أو األعوان 

 اضرمحررو المح

 مرتكب المخالفة 

 هأو اإلشارة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر ذلك علي

 

 

 

 

                                                           
 النصوص التشريعية والتنظيمية للمسطرة المتبعة خالل أخذ العينات. بيان مراجع 4
 .13.83من القانون رقم  28بيان ما إذا صدر أمر بتطبيق إجراء إيقاف البيع عقب القيام بأخذ العينات طبقا للفصل  5
 مفيدة.يشطب على البيانات الغير  6
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III°/  ت أو و أدواأنموذج محضر حجز/إيداع منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات

 أجهزة استعملت أو يمكن استعمالها في التزييف

 

أو لمنتجات غذائية أو لمواد معدة لتغذية الحيوانات أو ألشياء أو ألجهزة أو منتجات أولية  1 محضر الحجز/اإليداع

 أدوات أو أجهزة استعملت أو يمكن استعمالها في التزييف رقم ......................

 

 

 مرجع محضر معاينة المخالفة الذي يرفق به المحضر الحجز/اإليداع هذا: -1
................................................................................................................................... 

 لمعطيات المتعلقة باألعوان محرري المحاضر الذين قاموا بإجراء الحجز /اإليداع:ا -2

 ......................................االسم العائلي والشخصي: ........................................................ -

 ............................................الصفة: ........................................................................ -

 .........................................مصلحة التابع لها: ............................................................. -

 تحديد هوية مرتكب المخالفة وكذا موقع الحجز/اإليداع:  -3

 هوية مرتكب المخالفة: -

o ...... :)االسم العائلي والشخصي )شخص ذاتي(: .......... التسمية )شخص اعتباري............. 

o ............................................... :رقم بطاقة الوطنية للتعريف................................. 

o .......... :)العنوان )شخص ذاتي(: ...................... المقر )شخص اعتباري..................... 

o 2الصفة..................................................................................... :.................... 

o مكان المخالفة: .............................................. االسم أو مقر.................................. 

o ....................................................... :رقم الهاتف/الفاكس................................... 

o .............................. :البريد اإللكتروني.............................................................. 

 مكان الحجز/اإليداع:  -

o ..................................................... :العنوان و/أو الموقع.................................... 

o لحفظ، اقل، فيف، النالنشاط المزاول )اإلنتاج، المناولة، المعالجة، التحويل، التوضيب، التل

 الحيازة، التوزيع، العرض عند البيع، التصدير أو االستيراد(:

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

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

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

ه )مرجع تحديد الوسيلة المستعملة، مالكها، مستعملها وتحديد هوية المرسل والمرسل إلي :3وسيلة النقل -

 المستندات(، اإلشارة إلى رقم االعتماد أو الترخيص على المستوى الصحي، عند االقتضاء:

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

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

 

 
                                                           

أدوات أو أجهزة استعملت أو يمكن استعمالها في  منتجات أولية أو منتجات غذائية أو مواد معدة لتغذية الحيوانات أومسألة إن كان األمر يتعلق بحجز أو إيداع  اإلشارة إلى 1

 .التزييف
 .تغذية الحيواناتفي قطاع  تربية الحيوانات أو مقاولة أو مؤسسة في القطاع الغذائي أو في استغالليةتحديد صفة مرتكب المخالفة  2
 .أثناء النقلالقيام بالحجز أو اإليداع المخالفة تم في حالة  ملؤها 3
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 إيداعها: تحديد الحيوانات الحية أو المنتجات أو األغذية أو األدوات أو األجهزة التي تم حجزها/  -4
..............................................................................................................................

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

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

 تاريخ وساعة الحجز/اإليداع ووصف ملخص عن ظروفها وسيرها: -5

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

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

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

 و إيداعهاأجزها منتجات أو األغذية أو األدوات أو األجهزة التي تم حموقع مستودع الحيوانات الحية أو ال -6

 مع اإلشارة إلى اإلجراءات المتخذة لحراستها وللحفاظ عليها:

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

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

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

 بيانات أخرى مفيدة: -7

 تدابير النظافة الصحية واألمن البيولوجي الموصى باتخاذها: -

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

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

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

ي الء بأارة إلى عدم رغبته في اإلدتصريحات مرتكب المخالفة )مع بيان هويته وتوقيعه( أو اإلش -

 تصريح:

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

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

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

 بيانات إضافية، عند االقتضاء: -

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

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

 

 التوقيع: -8

 العون أو األعوان 

 محررو المحاضر

 مرتكب المخالفة 

 ك رة إلى امتناعه عن التوقيع أو تعذر عليه ذلأو اإلشا
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 IIملحق رقم 

من شوال  28ي الصادر ف 1596.20بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 

بعين التا بتحديد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر المحررة من طرف األعوان المؤهلين (2020يونيو  20) 1441

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةللمكتب 

 

 سجل المتعلق بتسجيل المحاضرالنموذج 

 (3لمادة ا)

 

 (التصدير )صفحة

 

 السجل المتعلق بتسجيل المحاضر

(( 2020نيو يو 20) 1441من شوال  28الصادر في  1596.20قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم )

 (3)المادة 

 السنة .............................

 الصفحات من  ....... إلى .........

 

المصلحة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

....................................................ب......................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 نموذج السجل المتعلق بتسجيل المحاضر)تابع(

 )الصفحات(

 

 

 محضر معاينة المخالفة أو محضر أخذ العينات أو محضر الحجز أو اإليداع. (*)

 

 العون أو األعوان محررو المحضر المحضر مخالفةال مآل المحضر قضائيا

 رقم أداء اليمين رقم  (*) طبيعته التاريخ  المكان موضوع المخالفة طبيعة المخالفة اإلحالة على النيابة العامة المآل 
االسم العائلي 

 والشخصي

        

  

        

        

        

        

        

  

        

        

        

        


