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اﻷحد  ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام ١٤٤٢
اﳌ ـواف ـق أول دي ـسـمـبر سـنـة  ،٢٠٢٠يـحـدد ش ـروط
وكيـفـي ـات تطـبـيق نـظـام ت ـحليل اﻷخطار ونـق ـ ـاط
اﳌـراقـبـة اﳊرج ـة للتحكم فيها ).(HACCP
–––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– ﲟقتـض ـى اﳌـرسـ ـوم الرئـاس ـي رق ـم  163-2٠اﳌ ـؤرخ ف ـي
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقت ـضى اﳌرسـوم التن ـفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ فـي
 17شـ ـوال عـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠2ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟـق ـتضى اﳌـرسـوم الـتنـفـيذي رقـم  82-٠٤اﳌـؤرخ ف ـي
 26مـحـرم ع ـام  1٤2٥اﳌـواف ـق  18مـارس سنة  2٠٠٤الذي يحدد
شـ ـروط وكيفيـ ـات من ـح اﻻعتم ـاد الصح ـي للمنش ـآت الت ـ ـي
يرتبط نشاطها باﳊيوانات واﳌنتوجات اﳊيوانية وذات
اﳌصدر اﳊيواني وكذا نقلها ،اﳌتمم،
– وﲟـقتضى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  379-11اﳌـؤرخ ف ـي
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟق ـتضى اﳌرسـوم التنـفيـذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ف ـي
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري ،ﻻسيما اﳌاّدة  ٥منه،
– وﲟقتـضـ ـ ـى اﳌـرسـ ـ ـوم التنـفـيـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  128-2٠اﳌ ـ ـ ـؤرخ
فـي  28رمـضـان ع ـام  1٤٤1اﳌوافـق  21مايـو سنة  2٠2٠الذي
يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
يقررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيًقا ﻷحكام اﳌاّدة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ  1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل
سنة  2٠17واﳌذكور أعﻼه ،يحدد هذا القرار شروط وكيفيات
تطبيق نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة اﳊرجة للتحكم
فيها ) ،(HACCPوكذا اﳌنشآت اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٢تطبـ ـ ـق أحكـ ـ ـام ه ـ ـذا الق ـ ـرار ع ـ ـﲆ منش ـ ـآت إنتـ ـ ـاج
اﳌواد الغذائية باستثناء اﳌنشآت اﳋاضعة ﻷحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  82-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  26محرم عام  1٤2٥اﳌوافق
 18مارس سنة  ،2٠٠٤اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه.
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اﳌاّدة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– تـحليل اﻷخطار :عملية جمع وتقييم اﳌعطيات اﳌتعلقة
باﻷخطار والعوامل التي تؤدي إﱃ وجودها ،من أجل ﲢديد
أي منها يشكل تهديدا لسﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
– الطرق اﳊسنة للنظافة ) : (BPHالشروط واﻷنشطة
اﻷساسي ـ ـة التـ ـي تسمـ ـح باﳊفـ ـاظ عـ ـﲆ بيئـ ـة صحي ـة مﻼئم ـة
ﻹنتاج اﳌواد الغذائية اﻵمنة إﱃ غاية وصولها إﱃ اﳌستهلك
النهائي.
– الـنـق ـاط اﳊـرج ـة للتحك ـم ) : (CCPمـرحـلـة يـتـم عـنـده ـا
تطبيق إجراء أو أكثر من إجراءات التحكم للوقاية أو القضاء
عﲆ خطر معّين و /أو جعله يصل إﱃ مستوى مقبول فيما
يخص سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
– مـسـتـوى مـقـبول  :مسـتـوى خـطـر مـرتـبط ب ـأم ـن اﳌـواد
الـغ ـذائـيـة الذي ﻻ ينبغي ﲡاوزه ﰲ اﳌنتوج النهائي.
– رسم توضيحي للعمليات  :ﲤـثـيل منهجي لتـسـلـسـل
اﳌراحل أو العمليات اﳌستخدمة ﰲ إنتاج منتوج غذائي معّين.
– انحراف  :عدم احترام اﳊد اﳊرج.
– مرحلة  :هي سلسلة لعملية اﻹنتاج من استﻼم اﳌدخﻼت
إﱃ غاية اﳌستهلك النهائي.
– يتحكم  :اتخاذ جميع اﻹجراءات الﻼزمة لضمان اﳌطابقة
للمعايير اﶈددة ﰲ خطة ) (HACCPواﳊفاظ عليها.
– التحكم  :اﳊالة التي تكون فيها الطرق اﳌتبعة صحيحة
مرضية.
واﳌعايير ُ
– إجراء التحكم  :ك ـل ت ـدخ ـل ونـشـاط يـمك ـن الـلـجـوء إلـيه
للوقاية أو القضاء عﲆ خطر يهدد سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية
أو ﳉعله ﰲ مستوى مقبول.
– إجراء تصحيحي  :ك ـ ـل إج ـ ـراء يتع ـ ـّين إتخـ ـاذه عندم ـ ـا
تشير نتائج الرصد اﳌمارس عﲆ مستوى ) (CCPإﱃ فقدان
السيطرة.
– حد حرج  :اﳌعيار الذي يميز القبول عن عدم القبول.
– خطة ) : (HACCPوثيقة أعدت طبقا ﳌبادئ )(HACCP
لضمان التحكم ﰲ اﻷخطار اﳌرتبطة باﳌنتوج ﰲ مجال
تطبيق نظام ).(HACCP
– يرصد  :إجـ ـ ـراء سلسل ـ ـ ـة مج ـ ـدول ـ ـة م ـ ـن اﳌﻼحظ ـ ـ ـات أو
اﻹجراءات لتحديد ما إذا كانت النقطة اﳊرجة للتحكم )(CCP
ﲢت التحكم.
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– اﳌـصادق ـة  :اﳊصول ع ـﲆ أدل ـة ح ـول فـعـالـيـة عـنـاصـر
خطة ).(HACCP
– التـحـ ـق ـق  :تطـبـيـ ـ ـق الـطـ ـ ـ ـرق واﻹجـ ـ ـ ـراءات والتحـ ـ ـال ـيـ ـ ـل
والتقييمات اﻷخرى ،باﻹضافة إﱃ الرصد ،من أجل ﲢديد
مدى اﻻمتثال للمطابقة مع خطة ).(HACCP
– تتبع اﳌسار  :ال ـق ـدرة عـﲆ تتـبـع مـسـار اﳌـادة الـغ ـذائـيـة
أو مادة موجهة لكي تدمج أو من اﶈتمل دمجها ﰲ مادة
غذائية ﰲ جميع مراحل اﻹنتاج.
اﳌاّدة  : ٤يجب عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه،
تطبي ـ ـق إج ـ ـراءات دائمـ ـة تك ـ ـون مبنيـ ـة عـ ـﲆ مبـ ـادئ نظـ ـ ـام
) (HACCPمن أجل ضمان سﻼمة وأمن اﳌواد الغذائية.
اﳌاّدة  : ٥يعتمد نظام ) (HACCPعﲆ اﳌبادئ السبعة )(7
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اﳌاّدة  : ٩يجب عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه،
اﻻمتثال ﻷحكام هذا القرار خﻼل مدة سنتﲔ ) (2من تاريخ
نشره ﰲ اﳉريدة الرسمّية.
اﳌاّدة  : ١٠ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الديمقراطّية الشعبية.

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائ ـر ف ـي  1٥رب ـيـع ال ـثـان ـي ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق
أول ديـسـمـبـر سـنـة .2٠2٠
وزير التجارة

وزير الصناعة

كمال رزيق

فرحات آيت عﲇ ابراهم

وزير الفﻼحة

وزير الصحة والسكان

والتنمية الريفية

وإصﻼح اﳌستشفيات

عبد اﳊميد حمداني

عبد الرحمان بن بوزيد

اﻵتية :
اﳌلحق

اﳌبدأ  : ١ﲢليل اﻷخطار،
اﳌبدأ  : ٢ﲢديد النقاط اﳊرجة ) (CCPللتحكم فيها،
اﳌبدأ  : ٣ﲢديد اﳊد أو اﳊدود اﳊرجة،
اﳌبدأ  : ٤وضـ ـ ـع نظ ـ ـام رص ـ ـد يسم ـ ـح بالتحكـ ـ ـم ﰲ النق ـ ـاط
اﳊرجة )،(CCP
اﳌبدأ  : ٥ﲢديد اﻹجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها
عندما يكشف الرصد عن عدم السيطرة عﲆ النقطة اﳊرجة
للتحكم ) (CCPاﳌعّينة،
اﳌبدأ  : 6تطبيق إجراءات التحقق للتأكد من أن نظام
) (HACCPيعمل بفعالية،
اﳌبدأ  : 7تشكيل ملف يبرز جميع اﻹجراءات والكشوفات
اﳌتعلقة بهذه اﳌبادئ وكذا تطبيقها.
اﳌاّدة  : 6من أجل تطبيق مبادئ نظام ) ،(HACCPيجب
عﲆ اﳌنشآت اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2أعﻼه ،اﻻمتثال للمتطلبات
اﶈددة ﰲ ملحق هذا القرار.
اﳌاّدة  : 7يـجـ ـب عـﲆ اﳌنـشـ ـأة إع ـداد وتطـب ـيق نظام تتبع
اﳌس ـ ـار ال ـ ـذي يسم ـ ـح بتحدي ـ ـد حصـ ـص اﳌنتوج ـات وعﻼقتها
بحصص اﳌواد اﻷولية وكذا التسجيﻼت اﳌتعلقة باﻹنتاج
والتسليم .ويجب أن يسمح أيضا هذا النظام بتحديد اﳌوّردين

اﳌباشريـ ـ ـن للمدخـ ـ ـﻼت والعم ـ ـﻼء اﳌباشريـ ـن للمنتوج ـ ـ ـات
النهائية وتسهيل الرقابة وسحب اﳌواد الغذائية غير اﳌطابقة
وإعﻼم اﳌستهلك وكذا ﲢديد اﳌسؤوليات.
اﳌاّدة  : ٨يجب أن يكون اﳌستخدمون اﳌكلفون بتطبيق
نظام ) (HACCPمكّونﲔ تكوينا مﻼئما ﰲ هذا اﳌجال.

متطلبات ﻷجل تطبيق مبادئ نظام )(HACCP
ﻷج ـل ت ـط ـب ـيـق مـبـادئ نـظـام ) ،(HACCPي ـ ـجب أن ﲤتـ ـثـ ـل
اﳌنشأة للمتطلبات اﻵتية :
 –١تشكيل فريق ): (HACCP
يجـ ـ ـب أن تشكـ ـ ـل اﳌنش ـ ـأة فريـ ـ ـق ) (HACCPمتك ـونـ ـا م ـ ـن
مستخدمﲔ مؤهلﲔ من أجل وضع خطة ).(HACCP
يمكن لفريق ) (HACCPأن يستند عﲆ أدلة الطرق اﳊسنة
للنظافة وتطبيق مبادئ نظام ) (HACCPاﳌصادق عليها.
إذا لم يكن لدى اﳌنشأة مستخدمون مؤهلون ،يجب عليها
اللجوء إﱃ مختصﲔ و/أو هيئات مستقلة متخصصة ﰲ
هذا اﳌجال.
 –٢وصف اﳌنتوج النهائي :
يجب عﲆ فريق ) (HACCPالقيام بالوصف الكامل للمنتوج
النه ـائـي  :الـتـركـ ـيب ،اﳌمـي ـزات الف ـي ـزي ـائ ـيـة– الكـيـمـيـ ـائ ـيـ ـة
واﳌكروبيولوجية ،اﳌعاﳉات التي خضع لها ،والتوضيب
والتاريـ ـ ـخ اﻷقص ـ ـى لﻼسته ـ ـﻼك والتاري ـ ـخ اﻷدن ـ ـى للصﻼحيـ ـ ـة
وشروط اﻻستعمال وشروط التخزين وشروط النقل...
 –٣تـحديد استخدام اﳌنتوج النهائي :
ي ـ ـجب عﲆ فـ ـريـ ـق ) (HACCPﲢدي ـد اﻻست ـخ ـدام اﳌت ـو ّق ـع
للمنتوج النهائي حسب اﳌستخدم واﳌستهلك النهائي اﳌعني.
وﰲ بعض اﳊاﻻت ،من الضروري مراعاة الفئات الضعيفة
من اﳌستهلكﲔ ،عﲆ سبيل اﳌثال  :اﻷطفال واﳌسّنﲔ.
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 –٤تصميم الرسم التوضيحي للعمليات أو الرسم
التوضيحي للتدفق )وصف لعملية اﻹنتاج( :
يجـ ـ ـب عـ ـﲆ فريـ ـ ـق ) (HACCPأن يق ـ ـوم بإع ـ ـداد الرس ـ ـم
التوضيح ـ ـي للعمليـ ـات .ويشمـ ـل ه ـ ـذا اﻷخي ـر جمي ـع اﳌراحـ ـل
العملية اﳌطبقة ﳌنتوج معّين ،من استﻼم اﳌواد اﻷولية إﱃ
غاية إرسال اﳌنتوج النهائي.

 –٥التأكد ﰲ اﳌوقع من الرسم التوضيحي لعمليات
اﻹنتاج :
يجب عﲆ فريق ): (HACCP
– القيام باستمرار فحص سير عمليات اﻹنتاج ومقارنته
ﰲ اﳌوقع مع الرسم التوضيحي للعمليات اﳌنجز وتعديل
هذا اﻷخير عند اﻻقتضاء،
– تأكيد الرسم التوضيحي لهذه العمليات.
 –6تـحليل اﻷخطار )اﳌبدأ : (١
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يجب أن تكون هذه اﳊدود اﳊرجة قابلة للقياس.
يجب أن ﲢدد العوامل اﻷكثر استعماﻻ حسب نوع عملية
اﻹنتاج واﳌنتوج اﳌعني ،عﲆ سبيل اﳌثال :
– بالنسبة لعملية اﻹنتاج  :درجة اﳊرارة ،الوقت )أو اﳌدة(
لكل معاﳉة حرارية ،الرطوبة...
– بالنسبة للمنتوج  :النشاط اﳌائي ) ،(Awدرجة اﳊموضة
) ،(pHوجود الكلور ،اللزوجة ،العوامل العضوية الذوقية...
 – ٩وضع نظام رصد لكل نقطة حرجة للتحكم )(CCP
)اﳌبدأ : (٤
يسم ـح ن ـظ ـام ال ـرصد ب ـت ـحـديـد الـوسائـل والـطـرق وتـواتـر
القياسات أو اﳌﻼحظات لضمان احترام اﳊدود اﳊرجة.
يجب أن تكون اﻹجراءات اﳌطبقة قادرة عﲆ اكتشاف أي
فقدان للتحكم.

يجب عﲆ فريق ): (HACCP

هناك نوعان من الرصد :

– القي ـ ـ ـام بتعـ ـ ـداد جميـ ـع اﻷخط ـ ـار الكامن ـ ـة اﳌرتبطـ ـة بك ـ ـل

– الرصد اﳌستمر الذي يعتبر مثاليا ﻷنه يسمح باﳊفاظ

مرحلة من مراحل الرسم التوضيحي للعمليات،
– الق ـيـام بتحليـ ـ ـل اﻷخط ـ ـار بغـ ـ ـرض ﲢديـ ـ ـد اﻷخطـ ـ ـار الت ـي
بحكم طبيعتها ،من الضروري إزالتها أو إرجاعها إﱃ مستوى
مقبول.
ﻷجل ﲢليل اﻷخطار ،يجب اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار العوامل
اﻵتية :

عﲆ تسجيل الرصد والتدخل ﰲ الوقت الفعﲇ ،ﻻ سيما عند
البدء باﻹجراءات التصحيحية،
– الرصد غير اﳌستمر الذي يتطلب إجابات يمكن الوصول
إليها بسرعة من نوع “نعم” أو “ﻻ” )قائمة التحقق( بتواتر
محدد.
ي ـوصى بـالـق ـيـام ب ـأخ ـذ كش ـوف ـات ال ـعـوام ـل الف ـي ـزي ـائـيـة

• أسباب وظروف ظهور اﻷخطار،
• خطورة عواقب هذه اﻷخطار عﲆ الصحة،
• تواتر هذه اﻷخطار أو احتمال ظهورها.

والكـيمي ـائـيـة ف ـي اﳌقـ ـام اﻷول ﻷن القـي ـام بـهـا يـك ـون أسـرع،
وذلك قبل إجراء التجارب اﳌكروبيولوجية.
يجب أن تكون جميع الكشوفات الناﲡة عن رصد النقاط
اﳊرج ـ ـة للتحكـ ـم ) (CCPﳑض ـاة مـ ـن الشخـ ـص أو اﻷشخ ـ ـاص

– ﲢديد اﻹجراءات الواجب تطبيقها للتحكم ﰲ كل خطر.

اﳌكلفـ ـﲔ بعمليـ ـات الرصـ ـد وك ـ ـذا مـ ـن طـ ـرف أحـ ـد مسـ ـ ـؤوﱄ

 – 7تـحديد النقاط اﳊرجة ) (CCPللتحكم فيها )اﳌبدأ : (٢

اﳌنشأة.

يجب عﲆ فريق ) (HACCPﲢديد النقاط اﳊرجة للتحكم

 – ١٠تـح ـديد اﻹجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها

فيه ـ ـا ) .(CCPوهـ ـي عمليـ ـة ،ﰲ حال ـ ـة فق ـ ـدان السيطـ ـرة عليهـا،

ع ـن ـدم ـا ي ـكشف ال ـرصد ع ـن ع ـدم السي ـط ـرة عﲆ ال ـن ـقـطـة

لن تستدرك ﰲ أي عملية ﻻحقة أثناء عملية اﻹنتاج ،لتصحيح

ين )اﳌبدأ : (٥
اﳊرجة للتحكم ) (CCPاﳌع ّ

اﻹنحراف الناﰋ والذي سيؤدي إﱃ مخاطر غير مقبولة عﲆ
صحة اﳌستهلك.
 – ٨تـحديد اﳊدود اﳊرجة لكل )) (CCPاﳌبدأ : (٣
يجـ ـب ﲢديـ ـد اﳊـ ـدود اﳊرجـ ـة اﳌوافقـ ـة لكـ ـل نقط ـة حرج ـة
للتحكم ) (CCPواﳌصادق عليها .وﰲ بعض اﳊاﻻت ،يتم
ﲢديد عدة حدود حرجة ﳌرحلة معينة.

يجب وضع إجراءات تصحيحية خاصة لكل نقطة حرجة
للتحكم ) .(CCPويجب أن تضمن هذه اﻹجراءات بأن النقطة
اﳊرج ـ ـ ـة للتحكـ ـ ـم ) (CCPمتحك ـ ـم بهـ ـا مـ ـن جديـ ـ ـد .ويج ـ ـ ـب أن
تتضمن أيضا ،الوجهة اﳌخصصة للمنتوج غير اﳌطابق.
ي ـجـب تـ ـ ـوثـيـ ـ ـق اﻹج ـراءات اﳌـتـخذة ف ـي س ـج ـﻼت نظ ـام
).(HACCP

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ
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–١١ت ـط ـب ـي ـق إج ـراءات الـتـحـقـق لـلـتأكـد مـن أن نـظـام
) (HACCPيعمل بفعالية )اﳌبدأ : (6
يجب أن يخضع نظام ) (HACCPللتحقق عن طريق اﻹجراءات

 ١7جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣١جانفي سنة  ٢٠٢١م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤23اﳌواف ـ ـق  21ديسمب ـ ـر سنـ ـة  2٠٠2ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

اﳌعدة .وتهدف هذه اﻹجراءات إﱃ ﲢديد مطابقته م ـ ـع خط ـ ـة

– وﲟـق ـت ـضى اﳌـرس ـوم التنـفـ ـيذي رق ـم  82-٠٤اﳌ ـؤرخ ف ـي

) ،(HACCPعـ ـﲆ سبيـ ـل اﳌثـ ـال  :إجـ ـراءات مراقبـ ـة أجهزة

 26محرم عام  1٤2٥اﳌوافق  18مارس سنة  2٠٠٤الذي يحدد

القياس واقتطاع العّينات.

ش ـ ـروط وكيفيـ ـات منـ ـح اﻻعتمـ ـاد الصحـ ـي للمنشـ ـآت الت ـي

يجب أن يكون تواتر التحققات كافيا للتصديق عﲆ نظام
).(HACCP
يجب إجراء التحقق من قبل شخص غير الشخص اﳌكلف
بإجراء الرصد واﻹجراءات التصحيحية .وعندما يتعذر القيام
ببعض أنشطة التحقق داخل اﳌنشأة ،يمكن إجراء التحقق
ﳌصلحة اﳌنشأة بواسطة متخصصﲔ غير تابعﲔ لها أو

يرتبط نشاطها باﳊيوانات واﳌنتوجات اﳊيوانية وذات
اﳌصدر اﳊيواني وكذا نقلها ،اﳌتمم،
– وﲟقت ـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رق ـم  67-٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  1٤2٥اﳌوافـ ـق  3٠ي ـن ـايـر سنـة 2٠٠٥
واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وﲢديد
مهامها وتنظيمها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤرخ ﰲ

أطراف أخرى مؤهلة.
 –١٢تشكيل ملف يبرز جميع اﻹجراءات والكشوفات
اﳌتعلقة بهذه اﳌبادئ وكذا تطبيقها )اﳌبدأ : (7
يتعلق اﻷمر بتشكيل ملفات وسجﻼت ﻹثبات التطبيق
الفعال ﳌبادئ نظام ) (HACCPﰲ اﳌنشأة.
يجـ ـ ـب أن تكـ ـون هـ ـذه اﳌلف ـ ـات والسجـ ـﻼت بسيط ـة ليسه ـل
استغﻼلها.

 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري ،ﻻ سيما اﳌاّدة  ٥7منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-2٠اﳌؤرخ ﰲ

ي ـجب ال ـق ـي ـام بأرشف ـة ج ـم ـي ـع ال ـوث ـائـق مـثـل  :اﻹجـراءات
والطرق العملياتية والتسجيﻼت والوثائق اﳋارجية التي
ﰎ وضع ـه ـا ل ـت ـنـفـيـذ نـظـام )  (HACCPوي ـ ـجب أن تـ ـكـ ـون هـ ـذه
الوثائق متاحة لﻼطﻼع عليها من طرف سلطات الرقابة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
يقّررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـق ـا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة  ٥7م ـن اﳌ ـرس ـوم
التنفيذي رقم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام

 11أبريل سنة  2٠17واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

 ١٤٤٢اﳌوافق أول ديسمبر سنة  ،٢٠٢٠يحدد شروط

ﲢديد شروط وكيفيات اﳌصادقة عﲆ أدلة الطرق اﳊسنة

وكيفي ـ ـات اﳌصادق ـ ـة عـ ـﲆ أدلـ ـة الطـ ـرق اﳊسنـ ـة
للنظافـ ـة وتطبيـ ـق مبـ ـادئ نظـ ـام تـحليل اﻷخطار
ون ـق ـاط اﳌـراق ـبـة اﳊرج ـة للتحك ـم فـيه ـا ).(HACCP
–––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
ووزير الصناعة،

للنظافة وتطبيق مبادئ نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة
اﳊرجة ).(HACCP
اﳌاّدة  : ٢ﲢدد شروط إعداد أدلة الطرق اﳊسنة للنظافة
وتطبيق مبادئ نظام ﲢليل اﻷخطار ونقاط اﳌراقبة اﳊرجة
للتحكم فيها ) ،(HACCPعﲆ النحو اﻵتي :
– يق ـ ـوم اﳌهني ـ ـون و/أو جمعياته ـ ـم لنفـ ـس شعبـ ـة اﻹنتـ ـاج
بإعداد مشروع الدليل ﰲ ظل احترام أحكام اﳌرسوم التنفيذي

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

رق ـم  1٤٠-17اﳌؤرخ ﰲ  1٤رج ـب ع ـام  1٤38اﳌوافق  11أبريل

ووزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

سن ـ ـ ـة  2٠17واﳌ ـذك ـ ـ ـ ـور أع ـ ـ ـ ـﻼه ،وباﻻستنـ ـ ـ ـاد إﱃ مدّون ـ ـ ـ ـات

– ﲟقـتـضـى اﳌـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القع ـ ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـ ـق  23يونيـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌمارسات ذات الصلة باﳌدّونة الغذائية،
– يجب أن يكون مشروع الدليل موضوع استشارة واسعة
ﳌهنيي الشعبة أو الشعب اﳌعنية والدوائر الوزارية اﳌكلفة

