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  2005دجنبر  15صادر بتاريخ  2124-05قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم 

يحدد الوثائق التي تكون طلب الترخيص لمزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة و تحضين البيض و نقل و توزيع 
شاء مجازر للدواجن و مؤسسات ا إلحداث مراآز لتلفيف أو تحويل البيض و إلنذالطيور الداجنة الحية و آ

  .ه اللحوم و بيض اإلستهالك ذلتقطيع و تحويل و تلفيف و تجميد لحوم الطيور الداجنة ووحدات لتسويق ه
  

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري،
  

القانون  لتطبيق ) 2004 رجنبد 27 ( 1425القعدة  ذيمن  14الصادر في  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 
ق منتوجاتها و خاصة يتسو المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و 49.99رقم 
  ،1المادة

  :يقرر 
  

يجب أن يكون طلب الترخيص لمزاولة أنشطة تربية الطيور الداجنة و تحضين البيض و نقل و توزيع  : 1المادة 
راآز لتلفيف أو تحويل البيض و إلنشاء مجازر للدواجن و مؤسسات لتقطيع ا إلحداث مذو آ الحية الطيور الداجنة

ه اللحوم و بيض اإلستهالك ، مصحوبا ذو تحويل و تلفيف و تجميد لحوم الطيور الداجنة ووحدات لتسويق ه
  :الوثائق التالية  على، حسب نوعية النشاط ،  يحتويبملف 

المؤسسات المجاورة التي  ربقأتفصل المؤسسة عن  تصريح بالشرف مصادق عليه يحدد المسافات التي •
  .الدواجن قطاع  عمل في إطارت
  .طلب الترخيص يحمل عنوان المؤسسة و يحدد طبيعة نشاطها و طاقتها اإلنتاجية  •

  . سكناه و عنوان تعريف الطالبو يجب أن يحمل طلب الترخيص: بالنسبة لشخص ذاتي  -     
سم المؤسسة و مقرها االجتماعي، و صفة إيجب أن يحمل طلب الترخيص :  ينشخاص المعنويبالنسبة لأل -     

  .و تعريف الشخص المسؤول عن الشرآة أو المجموعة  وقعالشخص الم
  . حاصل على صفة منتدب صحي خاصمن القطاع العقد تأطير صحي مع طبيب بيطري  •
أقل من شهر عن تاريخ الطلب في حالة آراء في ملكية المحالت أو عقد آراء مسجل و مؤرخ ثبت وثائق ت •

  .المحالت مع نسخة من الرسم العقاري 
و تصميم شمولي  المؤسسة  المحالت وحدود يوضح موقع 1000/1وثيقة تشتمل على تصميم للموقع بسلم  •

مغطى البالمتر المربع  مساحتهاعمل ويوضح تموضع محالت ال حسب سعة المحالت 300/1إلى  100/1من 
  .المياه المستعملة تصميم لشبكة صرفهذا باإلضافة إلى . الت األخرى التي تستخدم من طرف العمالو المح

  .قائمة بالمعدات و التجهيزات المستعملة  •
تقرير مختبري للتحليل الكيميائي و البكتريولوجي لجودة : بالنسبة لضيعات تربية الطيور الداجنة و المحاضن  •

  .توزيع المياهلالعمومية شبكة الأو شهادة الربط ب ة هذه المياه،لمعالجاستعمالها  بتي يجالمواد ال آذاو ،المياه
  : بالنسبة ألنشطة الذبح و التحويل و التقطيع و التلفيف و التجميد •

  شهادة الربط بالشبكة العمومية لتوزيع المياه أو ة تثبت صالحية الماء للشرب ثيقو  
  .طرف السلطات المحليةمن  ةحالبناء أو اإلصالح ممنو ةرخص 
  .شبكة التطهيرربطها ببالماء و الكهرباء و هاالمؤسسة و آيفية تزود تواجدو صف لمنطقة  
  .مسارات المنتوجات و تنقل المستخدمين لتوضيح  
  .الئحة المنتوجات و الرسوم التخطيطية إلنتاجها  
  .لبةاسعة التبريد و التخزين للغرف الباردة الموجبة و الس 
  .المراقبة الذاتية  طرةسممشروع ل 

  برنامج التنظيف و التطهير الخاص بالمحالت و المعدات •
  .برنامج محاربة الحيوانات الضارة  •
  

  .الجريدة الرسمية بي ينشر ذا القرار الذيسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ ه:  2المادة 
  2005دجنبر   15في   الرباطب و حرر                                                                         

  . وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري                                                                        


