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  2006مارس   08بتاريخ صادر 06-445القروية و الصيد البحري رقم قرار وزير الفالحة و التنمية  

  يحدد شروط الصحة و النظافة الواجب توفرها في مراآز تحويل البيض 
  

  
  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري ،

لتطبيق القانون  ) 2004جنبرد 27 ( 1425عدة الق ذيمن  14الصادر في  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 
وخاصة المادة ق منتوجاتها يتسو المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و بمراقبة إنتاج و 49.99رقم 
37 ،  

  يقرر 
  
  .ا القرار شروط الصحة و النظافة التي يجب أن تتوفر في مراآز تحويل البيض ذيحدد ه:  1المادة  
                                        

  التعريف –الموضوع : الباب األول 
   

  :ا القرار، الكلمات التالية تعنيذلتطبيق ه: 2المادة  
   

ك ذلالمنتوجات التي تم الحصول عليها من البيض أو مختلف مكوناته أو خليطهم و :  مشتقات البيض .1
ويمكن أن نضيف إليها . رف اإلنسانمن ط ستهالكة لالوجهمبعد التخلص من القشرة و األغشية ، و ال

أو  جزئيا بعض المواد الغذائية أو المضافات المرخص لها و قد تكون إما سائلة ،أو مرآزة ،أو جافة،
 .مبلورة ،أو مجمدة ،أو مخثرة 

     
 .البيض الموجه لالستهالك البشري  إلنتاجضيعة لتربية الطيور الداجنة :  ة اإلنتاجضيع .2
  
 .أو معالجة مشتقات البيض  إلنتاجلها  وحدة مرخص:  مؤسسة .3
  
  غشاء للقطع تدون المحلول ظهر ال ي لذياقشرته و  آسرت الذيالبيض :  البيض المشقق .4
  
مشتقات البيض المحضرة في نفس الشروط و التي خضعت لعالج ما ، في عملية من آمية :  الحمولة .5

 . واحدة مستمرة
  
فيما لك لكي تخضع ذفي دفعة واحدة لنفس المكان المقصد و مشتقات البيض التي تسلممن آمية :  الفوج .6

 .ائية أو الموجهة لالستهالك البشري مباشرة ذلعملية التحويل داخل الصناعة الغبعد 
  
 .وضع مشتقات البيض داخل آل نوع من المعلبات :  التوضيب .7
  
لتسليم أو آل شكل آخر من الحيازة أو العرض من أجل البيع ، أو الوضع للبيع أو البيع أو ا:  التسويق .8

  .التسويق
   
   
   
   
   
   



   
   
  مراآز تحويل البيض تصميم :الباب الثاني                                          

  شروط عامة:      1الجزء  
   

  :يجب أن تتوفر المؤسسات على األقل :  3المادة  
  :اته ، على أو تخزن فيها مشتق نتجفي المحالت التي يخزن فيها البيض أو التي ت.  1 
موضعة بطريقة تأرضية مكونة من مواد سهلة التنظيف و التطهير و غير قابلة لتسرب المياه و للتعفن و م -أ  

ه المياه نحو قنوات تستوفي الشروط المتعلقة ذه صرفالجتناب الروائح ، يجب . تسمح بجريان سهل للمياه 
  .بحماية البيئة 

على ارتفاع ال يقل عن مترين           كسوة بطالءلة لتسرب المياه و مجدران ملساء و مقاومة و غير قاب  -ب  
بطريقة و مصقول أالشكل  مكوربين الجدران و األرضية  ربطيجب أن يكون خط ال  .لغسلاقبل يفاتح و  هلون

  .متشابهة تسهل تنظيفها
لخشب يجب أن تكون جهتيها بواب مصنوعة من اا آانت األذ، و إ آآلأبواب مكونة من مواد غير قابلة للت -ج  

  .ملساء و ال تقبال تسرب المياه 
أسقف سهلة التنظيف ، مبنية و متممة بطريقة تجنب تجمع القدرات ، و تكوين الطفيليات و تقشير  -د  

  .الصباغة و تكثف بخار الماء 
  .نظام فعال للتخلص من البخار إذا دعت الضرورة تهوية آافية و -ه  
  .اصطناعية آافية إضاءة طبيعية أو  -و  
  :أقرب ما يمكن من مراآز العمل  -ز  
ال و. عدد آاف من التجهيزات المخصصة لتنظيف األيدي و تطهيرها و تنظيف المعدات بالماء الساخن -   

ه التجهيزات بماء جار بارد  و ذيجب أن تزود ه ،و لتنظيف األيدي. تحكم يدويب رالصنابيتشغل أن يجب 
قا في درجة حرارة مناسبة و بمواد التنظيف و التطهير و بمواد لتنشيف األيدي ال ساخن أو ماء مخلط مسب
  .          تستعمل إال مرة واحدة 

  .أنظمة لتطهير المعدات  - 
و ال تقبل  قابلة للغسلجدران و أرضيات ملساء ، تحتوي على على عدد مناسب من المستودعات  - 2  

   .ليس لها اتصال مباشر بقاعات العمليض عصرية و مراح اسلتسرب المياه ، و مزودة بمغ
بماء جار بارد و ساخن أو ماء مخلط مسبقا في درجة حرارة مناسبة و بتجهيزات  اسلتزود المغ أنيجب  

تحكم ب رالصنابيتشغل أن ال يجب و. ا منشفات ال يمكن استعمالها إال مرة واحدة ذلتنظيف و تطهير األيدي آ
  .بعدد آاف بالقرب من المراحيض  سلامغو يجب أن تتوفر ال. يدوي

على محل منفصل و على تجهيزات مناسبة للقيام بعمليات تنظيف و تطهير األوعية و الخزانات الثابتة و  - 3 
  .المتحرآة 

للماء  اتفي حين يرخص للتوفر عل تجهيز. لح للشرب ابالماء الص للتزود إال يخصصال  على تجهيز - 4 
البخار و التصدي للحرائق و تبريد التجهيزات المبردة بشرط أن تكون القنوات  نتاجإلالغير الصالح للشرب 

  . ا الغرض ال تمكن من استعماله ألغراض أخرى و ال تمثل أي خطر لتلوث مشتقات البيض ذالمنشأة له
ة و ا البخار أو الماء ال يجب أن يتصل مباشرة بمشتقات البيض أ ويستعمل لتنظيف أو تطهير األوعيذو ه 

و يجب أن تعزل قنوات الماء الغير الصالح . التجهيزات و المعدات التي تدخل في اتصال مع مشتقات البيض
  .للشرب على قنوات الماء الصالح للشرب 

  .على نظام مناسب للوقاية من الحيوانات الضارة آالحشرات و القوارض و الطيور  - 5 
تدخل في اتصال مع مشتقات  أنا السطحية التي بإمكانها المعدات و خطوط الربط و األدوات أو أوجهه - 6 

المتعلقة  الشروط تحترمو تآآلاد ملساء سهلة الغسل و التنظيف و مقاومة للوالبيض، يجب تصنيعها من م
  . الغذائيةبالمواد المتصلة بالمواد 

   
                                        
   
   
   
   
   



  الشروط الخاصة: الجزء الثاني  
   

  :تتوفر المؤسسات على األقل على  أن، يجب  3الشروط العامة المحددة في المادة  إلىباإلضافة :  4ادة الم 
و . محالت مناسبة ، متسعة بما فيه الكفاية لتخزين آل من البيض و مشتقاته النهائية بشكل منفصل .  1 

و يجب أن تجهز المخازن . ةبتجهيزات للتبريد تمكن من حفظ مشتقات البيض في درجة حرارة مناسبمجهزة 
  .درجة الحرارةل أوتوماتيكي مسجل نازيمن للحرارة أو ازيالمبردة بم

   .تسختجهيزات لغسل و تطهير البيض في حالة استعمال بيض م.  2 
  محل خاص به تجهيزات مناسبة لتكسير البيض و جمع محتواه و إقصاء أجزاء القشرات و األغشية  -أ .  3 
  . )أ   (في النقطة ذآرتإلجراء عمليات أخرى غير التي  محل منفصل -ب      
عندما تتوفر  )أ   (لك في المحل المشار إليه في النقطة ذفي حالة تعقيم مشتقات البيض بالحرارة، يمكن القيام ب 

لك في المحل المشار إليه ذت األخرى يمكن القيام بالاو في الح. بالحرارة المؤسسة على نظام مغلق للتعقيم 
  .تلويث مشتقات البيض بعد تعقيمهاجميع التدابير لتفادي  اتخاذه الحالة ، يجب ذو في ه.  )ب(ي النقطة ف
  .تجهيزات مناسبة لنقل محتوى البيض داخل المؤسسة  - 4 
ا القرار، يجب التزود بتجهيزات معتمدة من طرف المصالح البيطرية ذفي الحالة المشار إليها في ه - 5 

  :لبيض و مزودة لمعالجة مشتقات ا
  :في حالة التعقيم  -أ        

  بمراقبة أوتوماتيكية للحرارة 
  بميزان مسجل للحرارة 
  .بنظام أوتوماتيكي يمنع التسخين الغير الكافي 

  :في حالة التعقيم المستمر ، يجب أن يكون التجهيز مزودا آذلك ب  -ب      
   .البيض التي لم يكتمل تعقيمها  المعقمة مع مشتقات نظام مناسب يمنع خلط مشتقات البيض - 

  . و بمسجل أوتوماتيكي يمنع الخليط المذآور أعاله  -     
  .محل لخزن مواد غذائية و مضافات أخرى  - 6  

ا آان  التلفيف يتم داخل ذمحل مناسب و منفصل لخزن األوعية و المواد األولية المخصصة لصنعها إ - 7 
  .األول لها  االستعمالأوعية ترمى بعد 

تجهيزات تمكن من النزع في الحين و التخزين المتفرق لكل من القشرات الفارغة و البيض أو مشتقاته  - 8 
  .الغير صالحة لالستهالك البشري 

  .تجهيزات مناسبة للتلفيف الصحي لمشتقات البيض  - 9 
و مشتقات البيض ، ا القرار فيما يخص المواد األولية ذإلجراء التحاليل أو الفحوصات طبقا لشروط ه - 10 

على خدمات مختبر  االعتمادو في الحالة  المعاآسة ، يجب . مختبر مناسب  على يجب أن تتوفر المؤسسة
  .معتمد يمكن من استيفاء نفس الشروط 

مشتقات البيض عندما تفرض معالجتها أو خضوعها جمد ت ، إلزالة االقتضاءتجهيزات مناسبة عند  - 11 
  .مرخص لها  ةمؤسس في لعمليات أخرى

  .محل منفصل لتخزين مواد التنظيف و التطهير - 12 
      
  نظافة المحالت و المعدات و المستخدمين: الباب الثالث                             
   
  .يجب فرض حالة نظافة قصوى على آل من المستخدمين و المحالت و المعدات:  5المادة  
معالجة البيض و مشتقاته او مناولتهم أن يرتدي مالبس عمل و  يجب على المستخدمين الدين يعملون في - 1 

ل نفس اليوم و عند آل استئناف الو يجب عليهم أن يغسلوا و يطهروا أيديهم مرات عديدة خ. قبعات نظيفة 
  .عمل لل
آل وو يجب القضاء على القوارض و الحشرات و الطيور . المؤسسات  إلىال يسمح بإدخال أي حيوان  - 2 

  .الطفيليات بشكل منتظمخر من نوع آ
  . يجب حفظ المحالت و المعدات و األدوات المستعملة في مشتقات البيض في حالة صيانة و نقاوة جيدة - 3 
و لك عند االقتضاء عدة مرات في اليوم ذالمعدات و األدوات يجب أن تنظف و تطهر جيدا، و يجب القيام ب 

و يجب أن تزود القنوات المغلقة التي . ةلوثتكون م عمالها عندما، و قبل أن يعاد استيوم عملآل  نهاية عند
لك غسل القنوات ذو يجب آ. تصلح لنقل مشتقات البيض بنظام مناسب يخول تنظيف و تطهير جميع األجزاء

  .بالماء الصالح للشرب بعد تنظيفها و تطهيرها 



مشتقات البيض، ما عدا للعمل  غيرال يجب أن تستعمل المحالت و األدوات و المعدات ألغراض أخرى  - 4 
وقت آخر بعد الحصول على ترخيص من المصالح البيطرية ،  في في مواد غذائية  أخرى في نفس الوقت أو

ه المقتضيات تطبق على آل ذه. جميع التدابير الالزمة لتفادي تلوث أو إفساد مشتقات البيض  تأخذبشرط أن 
  )يف ، خلط ، توضيب تنش (ت التي تجري في مكان آخر الحويتال
في حين يرخص بشكل استثنائي الستعمال . يفرض استعمال الماء الصالح للشرب في آل االستعماالت  - 5 

ا ذا الغرض باستعمال هذالماء الغير الصالح للشرب إلنتاج البخار بشرط أال تسمح القنوات المخصصة له
صالح  الغير آما يرخص الستعمال الماء. ته تشكل أي خطر لتلوث البيض أو مشتقاأوالماء ألغراض أخرى 

و يجب أن تعزل قنوات الماء الصالح للشرب عن قنوات الماء . ثنائيا لتبريد التجهيزات المبردةللشرب است
  .الغير الصالح للشرب 

يجب أن تستعمل و تخزن المواد المنظفة و المطهرة و المواد المشابهة بطريقة ال تلوث التجهيزات و  - 6 
ه المواد يجب أن يتبعه غسل آلي بالماء الصالح للشرب لكل ذو استعمال ه. ت العمل و مشتقات البيض أدوا

  . من التجهيزات و أدوات العمل 
  .آل شخص يحتمل أن يلوثهم على يمنع العمل بالبيض و مشتقاته أو مناولتهم  أنيجب  - 7 
يدلي بشهادة طبية تثبت عدم وجود أي  يجب على آل شخص يعمل بالبيض و مشتقاته أو مناولتهم أن - 8 

  .ه الشهادة الطبية آل سنة ذو تجدد ه. شيء  يتعارض مع عمله 
   
  المقتضيات المتعلقة بالبيض الموجه لتصنيع مشتقات البيض : الباب الرابع               
     
 االجاري بهين انطبقا لمقتضيات القو البيض يجب أن يوضب البيض المستعمل لتصنيع مشتقات : 6المادة  

  .العمل 
و الصالح   لم يخضع لعملية التحضين الذييستعمل فقط البيض  ن، يجب أ لتصنيع مشتقات البيض -أ  

  . و يجب أن تكون قشرته مكتملة و ليس بها تشوهات . لالستهالك البشري 
صنيع مشتقات البيض أن استعمال البيض المشقق ممكن لت  )أ   (النقطة السابقة  إلىيضاف  و استثنائيا، –ب  

، حيث يتم مرخص لها إلى مؤسسة  مباشرة من مراآز التلفيف أو ضيعة إلنتاج البيض ملسبشرط أن ي
  .تكسيره و معالجته بأسرع ما يمكن 

البيض أو مشتقاته التي ال تصلح لالستهالك البشري يجب أن تنزع و تفسد بطريقة ال تسمح :  7المادة  
  . 8النقطة ،4داخل المكان المشار إليه في المادة  في الحينأن توضع و .البشري  بإعادة استعمالها لالستهالك

   
  المقتضيات الخاصة بالنظافة لتصنيع مشتقات البيض: الباب الخامس                  
   
يجب أن تجرى آل العمليات بطريقة تجنب التلوث خالل اإلنتاج و المناولة و تخزين مشتقات     : 8المادة  

  :و خاصة البيض 
 موصوله ذمباشرة من همنيتخزيتم معالجة في مؤسسة مرخص لها يجب أن المقدمة للالبيض و مشتقاته  - 1 

تسمح درجة حرارة هذه  أنو يجب . مإلى غاية تحويله -النقطة أ -المشار إليها في الباب الثاني  المحالت إلى
  .حون المستعملة لنقل البيض على األرض آما ال يجب أن توضع الص. بتخزين جيد لتلك المواد  المحالت

طهر في مكان منفصل عن مكان يغسل و و ي عند الضرورة ، تلفيفعلب ال رغ البيض منجب أن تفي - 2 
  .محل التكسير  إلىالتكسير ، و ال يجب أن تدخل مواد التلفيف 

ويجب تحويل البيض . -أ-3النقطة  - 4يجب أن يتم تكسير البيض داخل المحل المشار إليه في المادة  - 3 
  .دون أجل   -ب- 2النقطة   6المكسر المشار إليه في المادة 

ه العملية في محل منفصل عن محل التكسير و عن ذو تجرى ه. يجب تنظيف البيض المتسخ قبل تكسيره  - 4 
  .أي محل معرض للتلوث تتم فيه مناولة محتوى البيض 

ويجب أن تكون القشرات جافة بما . ث أو تفسد محتوى البيض يجب أن تجرى عمليات التنظيف بطريقة ال تلو 
  .ماء الغسل محتوى البيض  بقايافيه الكفاية خالل عملية التكسير بحيث ال تلوث 

بيض عن  الديك الحبشي بشكل منفصل بيضبيض الديك الرومي وو يجب مناولة وتحويل بيض الدجاج  - 5 
التجهيزات عند إعادة استعمالها لتحويل بيض الدجاج و الديك  يجب تنظيف و تطهير. األخرىالطيور الداجنة 

  .الرومي و الديك الحبشي 
 محتوى يجب أن تجرى عملية التكسير مهما آانت الطريقة المستعملة بكيفية تجنب ما أمكن تلويث - 6 

 ة ذالناف ا الغرض، ال يجدر الحصول على محتوى البيض بسحق البيض أو باستعمال تقنية القوةذله  .البيض
تحديد ما أمكن وجود بقايا  آما يجب. على البيض أو على قشرته للحصول على ما تبقى من أبيض البيض إما 



القشرات أو األغشية في مشتقات البيض و التي ال يجب أن تتجاوز الكمية المشار إليها في الباب الرابع النقطة 
  .ج 2

و ترتكز . ت البيض للعالج في أسرع وقت ممكنمن مشتقا ءخضع آل جزيبعد التكسير، يجب أن  - 7 
للقضاء على الميكروبات و الجراثيم  مدة الزمنيةلحرارة و الدرجة االمعالجة الحرارية على تنسيق مناسب ل

  .في مشتقات البيض التي يمكن أن توجد
ت الخاصة بالتسجيال االحتفاظو يجب . العالج الحراري عملية خالل يجب تسجيل درجات الحرارة باستمرار 

و يجب أن تخضع الحمولة التي . مصالح المراقبة وتوضع رهن إشارة بكل حمولة معالجة خالل مدة سنتين 
خضعت لعالج غير آاف الى عالج جديد دون أجل داخل نفس المؤسسة شريطة أن تصبح صالحة لالستهالك 

اإلنسان، يجب إتالفها طبقا  من طرف هالكلالسته الحمولة ال تصلح ذو في حالة ما ثبت أن ه. البشري 
  .7للشروط المحددة و في الباب الرابع المادة 

 أوالعالج مباشرة بعد التكسير، يجب تخزين محتوى البيض في شروط مناسبة للنظافة إما مجمد  تمإذا لم ي - 8 
 48 فترة)  C°)4و ال يجب أن تتجاوز مدة التخزين في درجة حرارة  . C°4في درجة حرارة ال تتجاوز 

  .) (désucrageلك المكونات المخصصة لعملية إزالة السكرذساعة و يستثنى من 
يمكن لمشتقات البيض التي صنعت في مؤسسة مرخص لها أن تعالج  ،بترخيص من المصالح البيطرية - 9 

  :في مؤسسة أخرى مرخص لها ، شريطة أن تحترم الشروط العامة التالية 
ه ذو في ه.  C°4في درجة حرارة ال تتجاوز  لبيض مباشرة بعد صنعها ا مشتقاتد يجب أن تجمد أو تبر -أ  

ه تكسير يأجري ف الذيساعة الموالية لليوم  48 ال تتعدى الحالة يجب أن تعالج في المكان المقصد خالل مدة
  . ) (désucrage البيض ، باستثناء المكونات المخصصة لعملية إزالة السكر

  .ا القرار ذقل و تتم مناولتها طبقا لمقتضيات هيجب أن توضب و تراقب و تن -ب  
  : بالطريقة التالية طبيعة السلع  إلىو يجب أن يشار  العاشريجب أن تعنون طبقا لشروط الباب  -ج  
   »تاريخ و ساعة عملية التكسير  -تعالج في المكان المقصد  -ة قممشتقات البيض غير مع « 
  .ات البيض بعد المعالجة يجب أن تضمن عدم إعادة تلوثها على مشتق جرىالعمليات األخرى التي ت -10 
أو تبريدها –لحفظ المواد السائلة و المواد المرآزة الغير المستقرة في درجة الحرارة المحيطة يجب تجفيفها  

و يجب أن تجمد المواد . في الحين أو بعد خضوعها لعملية التخمر  إما C°4 في درجة حرارة ال تتجاوز
  .جميد مباشرة بعد معالجتها المخصصة للت

غاية استعمالها في تصنيع  إلىا القرار ذيجب حفظ مشتقات البيض في درجات الحرارة المحددة في ه - 11 
  .مواد غذائية أخرى 

في المؤسسات المرخص لها ، يمنع تحضير مشتقات البيض من المواد األولية التي ال تصلح لتصنيع  - 12 
  .اض استعمال تقني المواد الغذائية و لو ألغر

   
  خاصيات تحليلية : الباب السادس                                          
يجب أن تضع حموالت مشتقات البيض بعد معالجتها للمراقبات الميكروبيولوجية بعد إجراء تحقيق :  9المادة  

الجاري نين اوة من طرف   القداخل مؤسسات المعالجة لضمان تطابقها مع المعايير الميكروبيولوجية المحدد
  .به العمل 

يجب أن تخضع حموالت مشتقات البيض لمراقبات بعد إجراء تحقيق داخل مؤسسات المعالجة :  10المادة  
  :آي يتم ضمان تطابقها مع المعايير التالية 

مليغرامات في  10ال يجب أن يتجاوز  ) (OH  3 Acide Butyriqueترآيز حمض البتيريك  -أ  
  .وغرام الواحد للمادة الجافة من مشتقات البيض الغير معدلة الكيل

  :لضمان مناولة صحية للبيض و مشتقاته قبل معالجتهم ، يجب تطبيق المعايير التالية  -ب  
 في الكيلوغلرام الواحد  ممليغرا Acide Lactique      (1000(ة الحمض البني نسبال يجب أن تتجاوز  -     

  .)هذه النسبة تصلح فقط للمنتوج الذي لم يخضع للعالج( شتقات البيض من المادة الجافة لم
 في الكيلوغلرام الواحد  ممليغرا 25(acide succinique )  السيسنيك  ة حمضنسبال يجب أن تتجاوز  - 

 .من المادة الجافة لمشتقات البيض
  .لقيام بعملية التخمر المسجلة قبل ا كمياتال ، بالنسبة للمنتوجات المخمرة كمياته الذو تمثل ه 
مليغلرام في الكيلوغرام  100تجاوز آمية بقايا قشرات و أغشية البيض و الجزئيات األخرى تال يجب أن  -ج  

  .مشتقات البيضمن الواحد 
، يجب فيما غير هذا. المسموح بها  نسبال 17ال يجب أن تتجاوز آمية بقايا المواد المشار إليها في المادة  -د  

ات البيض من االستعمال في التغذية البشرية و من التسويق سواء لصناعة المواد الغذائية أو إقصاء مشتق
  .لالستهالك البشري المباشر



   
                                                   

  توضيب مشتقات البيض : اب السابع الب 
   

  :يجب أن يستوفي توضيب مشتقات البيض للشروط التالية : 11المادة  
في شروط مناسبة للنظافة حتى يتم التأآد من عدم تلوثها ، و يجب أن  البيضيجب أن توضب مشتقات  - 1 

 المكونة للحاويات بالمواد ةالعمل و المتعلق االجاري بهوانين تستوفي حاويات مشتقات البيض لمقتضيات الق
  :واد ه المذبأن تكون ه بالخصوص و التي تفرض الغذائية نتوجاتالمتصلة بالم

  . اقية لمشتقات البيض ذال تفسد الخصائص الم -      
  . مشتقات البيض مواد تضر بصحة اإلنسان  إلىال تنقل  -      
  .صلة بما فيه الكفاية آي تضمن وقاية فعالة لمشتقات البيض  -      
منها األوعية  يجب أن يكون محل تخزين الحاويات خال من الغبار و الطفيليات ، و المواد التي تصنع - 2 

  . الواحدة االستعمال ال يجب أن توضع على األرض 
ها إال بعد أن يمكن إعادة استعمالوال .الحاويات المخصصة لمشتقات البيض يجب أن تنظف قبل ملئها - 3 

  .مألالقبل تنظف و تطهر و تغسل 
  .محل العمل بطريقة صحية و تستعمل في أجل معقول إلىالحاويات  إدخاليجب  - 4 
مباشرة بعد  1 يجب أن تغلق و توضع الحاويات في محالت التخزين المشار إليها في الباب الثاني، النقطة - 5 

  .توضيبها 
استعمال الحاويات المخصصة لمشتقات البيض في حالة الضرورة بالنسبة لمواد غذائية أخرى  يمكن – 6 

  . بيضه الحاويات و تطهر بطريقة ال تلوث مشتقات الذشريطة أن تنظف ه
  :لكل شروط النظافة و خاصة لفيفيجب أن تستوفي الحاويات المخصصة لنقل مشتقات البيض بدون ت - 7

مع مشتقات البيض مكونة من  تصل مباشرةيجب أن تكون األوجه الداخلية و آل األجزاء التي يمكن أن ت -
 ان الجاري بهيانومقتضيات القو تستجيب ل تآآلملساء سهلة الغسل و التنظيف و التطهير و تقاوم ال مواد 

  .  الغذائيةالعمل و المتعلق بالمواد المتصلة بالمواد 
 اشتملت على صنابير، يجب أن تكون وإذا. تمكن من إزالة مشتقات البيض آليايجب أن تصمم بطريقة  -

  .سهلة اإلزالة و التفكيك و الغسل و التنظيف و التطهير صنابيرهذه ال
إعادة تطهر ويصب عليها الماء فورا بعد آل استعمال وعند الضرورة قبل يجب أن تغسل وتنظف و -
  .ستعمالاال
  .أن تستعمل مشتقات البيض إلىخالل النقل  آذلكتبقى  أنها ويجب أن تغلق جيدا بعد مإل -
  . نقل مشتقات البيض لتحجز خصيصا  -

   
  التخزين: الباب الثامن  

  . 4المحالت المناسبة المشار  إليها في الباب الثاني ،المادة يجب أن تخزن مشتقات البيض في :  12المادة  
بحيث يصل  عالية و يجب أن تكون سرعة التبريد. و يجب أن تسجل درجة حرارة التخزين بطريقة مستمرة  

و يجب أن تخزن األوعية بشكل يجعلها تخضع . درجات الحرارة المطلوبة بأسرع ما يمكن  إلىالمنتوج 
  .لتهوية جيدة 

  :ل التخزين ال يجب أن تتجاوز درجات الحرارة التالية خال 
  - C°  18: بالنسبة للمنتوجات المجمدة  
  + C°4:   بالنسبة للمنتوجات المبردة 

   
  النقل :الباب التاسع 

يجب أن تصمم و تجهز األوعية ووسائل النقل الخاصة بمشتقات البيض بشكل يحفظ درجات :  13المادة  
  .مدة النقل  طول القرار بشكل مستمر خالل اذالحرارة المحددة في ه

 .يجب أن ترسل مشتقات البيض بشكل يضمن حمايتها من أي شيء يحتمل أن يتلفها خالل عملية النقل 
  .يجب احترام درجات الحرارة المشار إليها في الباب الثامن خالل عملية النقلو
   
   بيضمشتقات ال نةنوع: الباب العاشر                                       



العمل ، آل  ان الجاري بهيانوآل اإلشارات اإلجبارية المحددة من طرف الق إلىباإلضافة :  14المادة  
إرسالية من مشتقات البيض تخرج من المؤسسة يجب أن تحمل بطاقة تحرر بشكل يسهل القراءة و يتعذر 

  : محوها و تكتب بحروف بارزة و تضم المعلومات التالية 
ه الحالة يجب وضع رقم تسجيل ذفي ه (اسم المؤسسة بحروف آبيرة في الجزء العلوي : ابع السالمةط -أ  

  .)الطابع  وسطالمؤسسة في 
ه ذدرجة الحرارة التي يجب أن تحفظ فيها مشتقات البيض و المدة التي يسمح خاللها بحفظ ه -ب  

  . المشتقات
و المحددة في  الغذائيةمتعلقة بعنونة و تقديم المواد ه المقتضيات بدون معارضة مع المقتضيات الذوتطبق ه 

  .العمل  ان الجاري بهيانوالق
  : بالخصوص يجب أن تضم وثائق النقل - 2 
   .األصل  الصنف إلىمع اإلشارة  توجنالمطبيعة  -أ       

  . رقم الحمولة  -ب          
  .األول و اسم و عنوان المرسل إليه  قصدمكان الم -ج         
   
أو  غذائيةنتوجات يمكن فقط لمشتقات البيض التي تستوفي الشروط العامة أسفله أن تنتج آم:  15مادة ال 

  : غذائيةتستعمل لتصنيع مواد 
تم الحصول عليها من بيض الدجاج أو البط أو اإلوز أو الديك الرومي أو الديك الحبشي أو السمان باستثناء  -أ  

  .مختلفة صنافأخليط من 
  .أخرى أو بمضافات مرخص لها  غذائيةنسبة مكوناتها من البيض عندما تمزج بمواد  إلىرة تحمل إشا -ب  
و تستجيب للشروط المحددة في الباب  8تمت معالجتها و تحضيرها في مؤسسة مرخص لها حسب المادة  -ج  

  .ا القرار ذالثاني و تستوفي مقتضيات ه
الث و الخامس و من خالل بيض يستجيب للشروط حضرت في شروط صحية مطابقة لمقتضيات الباب الث -د  

  .المحددة في الباب الرابع 
تم معالجتها حسب مسطرة معتمدة من طرف المصالح البيطرية تسمح لها أن تستوفي الخاصيات التحليلية  -ه  

ا دعت الضرورة ألسباب تكنولوجية متعلقة بتحضير بعض المواد ذفي حين إ. المحددة في الباب السادس 
  .المحصل عليها من مشتقات البيض، يمكن أن يرخص لبعض مشتقات البيض آي ال تخضع لعالج ما ذائيةالغ

لتصنيع  إليها ستوجه التي داخل المؤسسة في أقرب اآلجال ه الحالة يجب استعمال مشتقات البيض ذفي ه 
  .و تحدد المصالح البيطرية شروط هدا الترخيص . أخرى  غذائية نتوجاتم
  .للخاصيات التحليلية المحددة في الباب السادس تستجيب  -و  
  .خضعت للملراقبة الصحية البيطرية  -ز  
  .المحددة في الباب السابع  للشروطو ضبت طبقا  -ن  
  .تم تخزينها و نقلها حسب شروط الباب الثامن و التاسع  -م  
منتوجات الموجهة لالستهالك و فيما يتعلق بال. تم تزويدها بطابع السالمة المحدد في الباب العاشر  -ط  

  . العمل المتعلق بعنونتها و عرضها  االجاري بهانين البشري مباشرة يجب أن تستجيب لشروط القو
   

بمراقبة صحية عامة بصفة منتظمة لظروف اإلنتاج في  أن يقوم ؤسسةالم عن مسؤولاليجب على :    16المادة  
  . للمنتوجات المعروضة في السوق من السالمة الصحية  دالتأآ سنى لهمؤسسته حتى يت

  HACCPعلى احترام تدابير موضوعة وفق منهج  يسهرطبق و يضع و أن ي مسؤولاله الغاية يجب على ذله 
وزير الصناعة و التجارة و الصناعة لقرار ب االمصادق عليه  NM08.0.002رقم  ةالمغربي للمواصفةطبقا 

  . 2003فبراير  21بتاريخ  386-03التقليدية رقم 
األجهزة و  آل HACCPفي إطار نظام  ةدالمنفها المراقبة الميكروبيولوجية بما فيات يجب أن تهم المراقب 

  .المنتوجات يجب أن تهم ا مآ . في جميع مراحل اإلنتاج تجهيزاتالمعدات و ال
و يحدد . وجي المكروبيول فحصا طريقة أخد العينات و الذو آها ددالمراقبات وتريحدد برنامج المراقبة طبيعة  
صادق عليه من طرف المصالح البيطرية التي تقوم بتقييم مالئمته الذي يجب أن يبرنامج الا ذه ؤسسةالم ستغلم

  .و فعاليته 
 الذاتيةلك نتائج المراقبة ذبما في  ؤسسةلمل الوثائق الخاصة بالمراقبة الصحية العامة المنتظمة آل يجب وضع 

  .ةالمصالح البيطري ظفيرهن إشارة مو
   



 إلى بيضال صدربداية من م)  Traçabilité( للتتبع و ضع نظام ؤسسةالمعن مسؤول اليجب على :  17المادة  
  :يمكن من مراقبة  ؤسسةمو يجب وضع سجل بال . شتقاتهامقصد المنتوجات و م

     )جع الوثائق الصحية المرافقة امر (بيضال صدرم •
  )…الوزن و رقم الفوج و المقصد  العدد و التاريخ و  (منتوجات الدخول و خروج  •
  )…و الشهادة الصحية  سالمة م الورس ( النهائية مراجع الوثائق الصحية للمنتوجات •
  .و نتائجها المنفذة الصحيةات المراقب •

  .لمصالح البيطرية  آلما طلبتهاله المعلومات ذه تقديم و يجب
   
تحضر بها مشتقات البيض أن يأخذ آل التدابير لمنتج المسؤول عن المؤسسة التي ا يجب على :  18المادة  

  :ا القرار و خاصة ذالالزمة لالستجابة له
عينات إلجراء فحوصات مختبرية للتحقق من احترام الخاصيات التحليلية المحددة في الباب السادس  أخذ -

  .ويل ذاتيميائية على المنتوجات النهائية بته الفحوصات البكتريولوجية و الكيمذه اءجرإو 
لك ذو المصالح البيطرية من طلببمختبرية الفحوصات لى منتج مشتقات البيض تكثيف تردد الع ويجب -

  .نظافة صنع مشتقات البيض لضمان 
مشتقات البيض التي ال يمكنها أن تحفظ في درجة الحرارة المحيطة، خضعت لعملية النقل  أنتأآد من ال -

  .         في الباب الثامن و التاسعو التخزين باحترام درجات الحرارة المشار إليها 
   .تأآد من أن المدة التي يتم خاللها حفظ مشتقات البيض بأمان قد حددتال -
ظ بالنتائج المسجلة لكل المراقبات و التحاليل للتمكن من تقديمها للمصالح البيطرية خالل مدة احتفاال -

  .سنتين 
ه اإلشارة على ذويجب أن تظهر ه. المعالجة تأآد من أن آل حمولة تحمل إشارة تسمح بمعرفة تاريخال -

 .بيان المعالجة المنفذة و على البطاقة المحددة في الباب العاشر
    
الصيدلية  في إطار برامج المراقبة بمراقبات للبحث عن بقايا الموادتقوم المصالح البيطرية :  19المادة  

المواد المنظفة و المواد األخرى المضرة أو التي و بقايا المضادات الحيوية و مبيدات الحشرات و والهرمونية 
  .و مضر بصحة اإلنسان أاقية لمشتقات البيض أو تجعل استهالآها خطير ذقد تفسد الخصائص الم

   
  ا القرار من طرف الوزارة المكلفة بالفالحة ذيرخص للمؤسسات التي تستوفي مقتضيات ه:   20المادة  
و تنشر الئحة المؤسسات المرخص لها بالجريدة . صالح البيطرية و يمنح لها رقم التسجيل من طرف  الم 

  .الرسمية
   
ا القرار و يتم جلبها من مؤسسات ذيجب أن تستجيب مشتقات البيض المستوردة لمقتضيات ه:  21المادة  

  .ا القرار ذتتوفر فيها الشروط المحددة في ه
   
  .ينشر بالجريدة الرسمية  الذيار ا القرذمدير تربية المواشي تنفيذ ه إلىيسند :  22المادة  
   
  2006مارس   08في   الرباطبو حرر                                                                  
  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري                                                                 
    
   
   
   


