
فبراير  29) 1437 من جمادى األولى 20صادر في  490.16رقم قرار لوزير الفالحة والصيد البحري 

 .كيفيات منحه وتجديده وسحبهو( بتحديد نموذج انتداب التفتيش البيطري 2016
 

 (5704 ، ص2016 وليوي 28بتاريخ     6864رقم    )ج ر

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،
 

القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  0825.بناء على القانون رقم 

، (2009فبراير  18) 1430من صفر  22صادر في  1.09.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه ؛ 2السيما المادة 

 

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

 المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،  28.07لقانون رقم ا

 

 

 قرر ما يلي :
 

 

انتداب التفتيش البيطري المنصوص  هذا القرار، تسليمفي يتم، طبقا للمقتضيات المحددة  المادة األولى:

تب ، من طرف المدير العام للمك2.15.219رقم  المشار إليه أعالهمن المرسوم  3عليه في المادة 

 الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وتجديده وسحبه.

من المرسوم السالف الذكر رقم  5 المنصوص عليه في المادةانتداب التفتيش البيطري نموذج يعد 

 هذا القرار.في  Iمحدد بالملحق رقم كما هو  2.15.219

 

التفتيش انتدابات نتجات الغذائية عدد الصحية للم يحدد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة: 2المادة 

التي يمكن تسليمها حسب العماالت واألقاليم أخدا بعين االعتبار الحاجيات والموارد الضرورية  البيطري

للقيام بمهام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية الحيوانية وذات األصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية 

 قاليم.األعماالت وهذه ال بها فيالحيوانات التي يجب القيام 

 

حسب العماالت واألقاليم إلى إعالن  عدد انتدابات التفتيش البيطري الممكن تسليمهايخضع  :3المادة 

وعلى الموقع  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ينشر على الموقع اإللكتروني للمكتب

يار الترشيحات التي يتم تقديمها لرأي اللجنة المشار إليها اإللكتروني للهيأة الوطنية للبياطرة لتمكين اخت

 .2.15.219من المرسوم السالف الذكر رقم  4في المادة 

 

 : ، ما يليمعني إقليم وأحسب كل عمالة  انتدابات التفتيش البيطري،، عالوة على عدد اإلعالنويحدد هذا 

 ؛أماكن إنجاز المهام  -

 األعمال التي يجب إنجازها في إطار هذه المهام؛المهام الواجب القيام بها وقائمة  -

 المهام ؛نجاز هذه الجدول الزمني التوقعي إل -

 هذه المهام. إنجازااللتزامات الواجب مراعاتها واحترامها في إطار  -

 

 الترشيحات.إيداع هذا اإلعالن آجال ومكان  ، أيضا،يحدد

 



من المرسوم السالف  4صوص عليه في المادة انتداب التفتيش البيطري المنطلب  يجب أن يعد :4المادة 

 بهذا القرار. II، طبقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 2.15.219الذكر رقم 

 

 التالية :المستندات والوثائق على  طلبيحتوي الملف المرفق بهذا ال

 

 لبياطرة ؛الوطنية لهيئة الفي جدول  مقدم الطلب تقييد شهادةنسخة من  -

المتعلق بممارسة الطب  21.80له طبقا للقانون رقم  الممنوحد االنتداب الصحي إسنانسخة من قرار  -

 ؛ البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة

لمنع مؤقت من خالل مساره المهني،  ،تثبت أنه لم يتعرضالهيئة الوطنية للبياطرة شهادة تمنحها له  -

خالل الخمس سنوات لوطنية للبياطرة الهيئة امن جدول للتشطيب ممارسة مهامه ولم يتعرض 

  ؛ 2.15.219من المرسوم السالف الذكر رقم  3طبقا لمقتضيات المادة  طلبهيداع إالسابقة لتاريخ 

 ؛بهذا القرار IIIرقم الملحق المحدد في للنموذج  اطبقعد مصحح اإلمضاء م التزام -

موضوع في ين الذي اتبعه والتكوتجربته تثبت سيرة ذاتية مفصلة مصحوبة بكل الوثائق التي  -

 االنتداب المطلوب.

 

 جميع الوثائق المذكورة. كان يتضمنانتداب التفتيش البيطري إال إذا  طلبال يتم قبول ملف 

 

المنصوص  المستندات والوثائقب مرفق، بناء على طلب مكن تجديد انتداب التفتيش البيطريي :5المادة 

 .أشهر قبل نهاية صالحيته (3) ثالثة داخل أجللمستفيد ايقدم من طرف أعاله،  4عليها في المادة 

 

لمكتب المصالح المختصة ل أن يخبرانتداب التفتيش البيطري  بيطري مستفيد من كل يجب على :6المادة 

مساره المهني المتعلق بشروط تسليم  ل تغيير يطرأ علىبكالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 .انتدابه

 

اللجنة،  ستطالع رأيالمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإقوم ي :7المادة 

، قبل اتخاذ قرار سحب 2.15.219رقم  سالف الذكرالمن المرسوم  4 المنصوص عليها في المادة

داب معاينة أن المستفيد من انتب بعد قيام المصالح المختصة وذلك، لمعني باألمرل هاالنتداب وإبالغ

 المذكورمن المرسوم  3الشروط المنصوص عليها في المادة  شرطا منيستوفي التفتيش البيطري لم يعد 

 .من نفس المرسوم 8 المادةفي  المنصوص عليهاواجبات الأو إذا أخل ب

 

من طرف المكتب  هانيتحييتم تعد قائمة البياطرة الحاصلين على انتداب التفتيش البيطري و :8المادة 

 الموقع اإللكتروني للمكتب.ب ى هذه القائمةيمكن االطالع علو للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الوطني

 

 شر هذا القرار بالجريدة الرسمية.ين :9دة الما

 

 

 

 (2016فبراير  29) 1437 من جمادى األولى 20وحرر بالرباط، في 

  ، عزيز أخنوشزير الفالحة والصيد البحريو



 موذج انتداب التفتيش البيطري: ن Iالملحق رقم 

 (490.16)المادة األولى من القرار رقم 

 

 

 انتداب التفتيش البيطري

 رقم.....................

 

 المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية،

 

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

(، وال 2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 2سيما المادة 
 

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

 منه؛  21(، وال سيما المادة 2010فبراير  11) 1431من صفر  26بتاريخ  1.10.08رقم 
 

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

 المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛ 28.07القانون رقم 
 

 29) 1437 من جمادى األولى 20صادر في  490.16وزير الفالحة والصيد البحري رقم قرار وعلى 

 ( بتحديد نموذج انتداب التفتيش البيطري وكيفيات منحه وتجديده وسحبه؛2016فبراير 
 

 5الصادر في  2.15.219من المرسوم رقم  4اللجنة المنصوص عليها في المادة  استطالع رأيوبعد 

ية المتعلق بالسالمة الصح 28.07من القانون رقم  21( بتطبيق المادة 2015يونيو  22) 1436رمضان 

 ،للمنتجات الغذائية
 

 

 قرر ما يلي:

 

رقم  المشار إليه أعالهفي المرسوم  المنصوص عليه: يمنح انتداب التفتيش البيطري المادة األولى

 الوطنية للبياطرة )ة(  في جدول الهيئة بيطري )ة( مقيد ،إلى السيد )ة( ........................ ،2.15.219

على االنتداب الصحي موضوع القرار رقم .......  )ة( والمتوفرتحت رقم ............. بتاريخ ..../..../.... 

في ألجل القيام بمهام التفتيش البيطري بالعماالت واألقاليم المنصوص عليها  ،الصادر في ......).........(

 بعده. 2المادة 
 

  المشار إليها أسفله: مهام بالتداب القيام هذا االن من المستفيد: يجب على 2المادة 

 

مهام التفتيش  أماكن التفتيش

الممنوحة البيطري  

 المديرية الجهوية

للمكتب الوطني للسالمة 

ةالصحية للمنتجات الغذائي  

/ عنوان المؤسسة 

/  أو المقاولةالمؤسسات 

 المقاوالت.

 

العماالت وأ و/األقاليم    

  

    

    

    



 

 أن: على البيطري المنتدبيجب  :3المادة 

في إطار برنامج الزيارات الصحية ومراقبة مطابقة المنتجات الغذائية  المسندة إليه مهامالينجز  -

الحيوانية وذات األصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، المحدد من قبل المصالح 

 الغذائية؛ المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات

بمهام البحث للقيام يقدم الدعم لألعوان التابعين للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  -

 وثائق أو منتجات؛حجز عن المخالفات ومعاينتها، ال سيما خالل عمليات التفتيش وفي حالة 

تجات الغذائية بكل يخبر، فورا، المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمن -

 مخالفة تُرتكب أثناء القيام بمهامه؛

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  المختصة يرسل، شهريا، إلى المصالح -

 تقريرا مفصال حول مهامه.

 

 . المنصوص عليه أدناهتاريخ الخمس سنوات تحتسب ابتداء من لمدة هذا االنتداب  يمنح: 4المادة 

 

 . 490.16، وفق الشروط المحددة بالقرار المشار إليه أعاله رقم المستفيديمكن تجديده، بطلب من و

 

سحب انتداب  ،2.15.219رقم  السالف الذكرمن المرسوم  6طبقا لمقتضيات المادة  ،يمكن: 5المادة 

 . 490.16السالف الذكر رقم  من القرار 7كيفيات المحددة في المادة للوفقا التفتيش البيطري 

 

 

 

 حرر بالرباط، في ..................

 المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

 

 

 

 



 :  نموذج طلب انتداب التفتيش البيطري IIالملحق رقم 

 (490.16من القرار رقم  4)المادة 

 طلب تحديد مهام المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية
 

      (1)تجديد                         طلب جديد                                     

 :تحديد هوية البيطري

 .......................سم العائلي والشخصي: .......................................................................اإل

 ...................................................................................العنوان: ................................

 ............................ر.ب. و.ت: ...................................................................................

 .......................لمحمول: ....................................الهاتف: ..................................الهاتف ا

 .....................الفاكس: ................................. البريد اإللكتروني: ....................................

 ..............................................: .............................رقم التسجيل في الهيئة الوطنية للبياطرة

 .......................................................بتاريخ.......................... رقم:  قرار االنتداب الصحي 

 ......................................ال.............................نعم: ....................منح منطقة الوقاية

 .................إذا كان الجواب نعم، اإلشارة إلى رمزها............................................................

 ........................ال.......................نعم: .........انتداب التفتيش البيطريمنح 

 .............................................................................مزهان الجواب نعم، اإلشارة إلى رإذا ك

 

  المهام المطلوب القيام بها:

 
مهام التفتيش  أماكن التفتيش

الممنوحة البيطري  

 المديرية الجهوية

للمكتب الوطني للسالمة  

ية.الصحية للمنتجات الغذائ  

 /المؤسساتعنوان المؤسسة

/ المقاوالتلةأو المقاو  

أو األقاليم و/ العماالت  

 

  

    

    

     
 

 

  في جدول الهيئة الوطنية للبياطرة ؛ تقييدالنسخة من شهادة  -
 

  نسخة من قرار إسناد االنتداب الصحي ؛ -
 

خالل مساره  تدل على أنه لم يتعرضالهيئة الوطنية للبياطرة  سلمة من طرفشهادة م -

 ؛  من جدول الهيئة الوطنية للبياطرةلتشطيب لوأ زاولة مهنتهن ممؤقت مالمنع لل المهني

 

 

  مصحح اإلمضاء ؛ التزام -
 

  مصحوبة.الالوثائق ومفصلة الذاتية السيرة ال -

 حرر ب......... 

 بتاريخ .........

 : اإلمضاء

 

  :رقم هبطلب والملف المرفق الوصل إيداع 

 ......./.........../.......... المرفق به  ..تاريخ استالم الطلب والملف 

                                                    
 البيانات غير المفيدةشطب على ي (1) 

 



 : نموذج التزام البيطري صاحب الطلب IIIالملحق رقم 
 

 (490.16من القرار رقم  4)المادة 

 
 لتزام البيطري صاحب الطلبا

 
....................................... ألتزم بالقيام بكل المهام المعهود بها أنا الموقع أسفله الدكتور

إلي بموجب هذا االنتداب والمبرمجة من قبل المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك 
بها  وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل والمساطر التقنية واإلدارية المعمول

 والمتعلقة بانتداب التفتيش البيطري وداخل اآلجال المحددة في هذا اإلنتداب.
 

 وألتزم كذلك : 
بإخبار المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، فورا، بكل مخالفة  -

ا أثناء القيام بهذه لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بموضوع االنتداب، تتم معاينته
المهام وأن أوافي، شهريا، خالل الخمسة عشر يوما الموالية لنهاية كل شهر، المصلحة البيطرية 
المعنية بتقرير مفصل يتعلق بالمهام المنجزة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المساطر الجاري 

 بها العمل؛
 ؛وحياد وموضوعية ةينزاهة واستقاللبلي إ لةو عمل في إطار المهام الموكبال -
على  يبإخبار المصالح المختصة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بعدم قدرت -

 ؛إليالقيام بالمهام المسندة 
مهام المسندة إلي أو بمناسبة الب قيامي خاللالتي أطلع عليها دم الكشف عن المعلومات والبيانات بع -

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  المختصة مصالحللماعدا للفاعل المعني و  القيام بها،
 .الغذائية

 
 حرر ب......... بتاريخ .........

 البيطري صاحب الطلب
 مضاء والخاتم.اإل

 

 

 


