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  2006مارس   08صادر بتاريخ  06-447قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم

و تحويل و و تجهيز و عمل مؤسسات تقطيع  تصميميحدد شروط الصحة و النظافة المتعلقة ب
  ر الداجنة ولحوم الطيتجميد و توضيب 

  
  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري ،

لتطبيق القانون  ) 2004 جنبرد 27 ( 1425القعدة  ذيمن  14الصادر في  2.04.684ءا على المرسوم رقم بنا
ق منتوجاتها وخاصة المادة يتسوالمتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج و 49.99رقم 
32،  
   
  يقرر                                                     
لحوم الطيور الداجنة شروط و تحويل و تجميد و توضيب يجب أن تستوفي مؤسسات تقطيع : لمادة األولى ا 

  .ا القرار ذالصحة و النظافة المحددة في ه
   
   و التجهيز نشاءو اإل تصميمال:  الباب األول                                            
   
  : اللحوم الداجنة على األقل على يجب أن تتوفر مؤسسات تقطيع :  2المادة  
  :مساحة آافية لتضم  ذاتمحالت مبردة  -أ  
  . التوضيب  أواللحوم الموجهة للتقطيع و إزالة العظام   -             
  . اللحوم التي خضعت لعمليتي التقطيع أو إزالة العظام  -             
  .ه المواد داخل المؤسسة ذخزن هت آانت مافي حالة  محل خاص باللحوم الموضبة و الملففة  
  .محل للقيام بعمليتي التقطيع و إزالة العظام  -ب  
  .محل للقيام بعمليتي التوضيب و التلفيف  -ج  
  .محل اإلرسال  -د  
محالت مزودة  ، يجب على المؤسسة أن تضما آانت المؤسسة تقوم بعملية تجميد اللحومذفي حالة ما إ -ه  

يد اللحوم و تخزينها في درجات الحرارة التي يحددها القانون الجاري به العمل ، و بالتجهيزات المناسبة لتجم
  .دلك

  .الغبار و الملوثات لتخزين مواد التلفيف و التوضيب محمي ضد محل  -و  
، يقفل بالمفتاح و يوضع تحت التصرف   )و المرافق الضرورية للنظافة  كتببه م ( سبانمحل م -ز  

  .ا آان محل التقطيع من مرافق المجزرة ذية ما عدا في حالة ما إالخاص للمصلحة البيطر
من  الستهالكلمحل مبرد يغلق بالمفتاح الستقبال اللحوم المتأتية من عملية التقطيع و الغير الصالحة  -ن  

  .اإلنسان  طرف
 آانت وفرة ام، في حالة ةبرديمكن أن تكون غير مه اللحوم أو بقاياها في أوعية خاصة ذلكن يمكن تخزين ه 
 يومآل تزال أو تتلف نهاية  هذه اللحوم ا آانتذه اللحوم ال تبرر و جود محل يخصص لهدا الغرض ، و إذه

  .حسب طريقة تحترم فيها شروط النظافة و البيئة  عمل
ه ذقنوات ، يجب أن تكون ه عبر تبعد اإلنسان من طرف الستهالكلالغير الصالحة  اللحوم هذه  ا آانتذو إ 

  .خطر للتلوث  أيرة مبنية و معدة بطريقة تجنب اللحوم الطرية خياأل
  .يخصص لتنظيف المعدات  أو مكان محل –م  
  .لتخزين مواد التنظيف و التطهير و المواد المشابهة تجهيزمحل أو  -ط  
  . مكان و بنيات مناسبة لتنظيف و تطهير و سائل النقل  - ي 
   
بطريقة تستوفي لشروط النظافة وتمكن من القيام بعملية التفتيش  و تعد البنايات صمميجب أن ت:   3المادة  

  .البيطري بطريقة فعالة 
ا المناطق و الممرات التي تمر عبرها ذيجب أن تتوفر المحالت التي تستعمل لمناولة و تخزين اللحوم و آ 

  :على 



وضعة بطريقة تسهل جريان  أرضية سهلة التنظيف و التطهير ، غير قابلة لتسرب المياه و التعفن و متم -أ  
المحالت ما يخص يبينما ف. مجهزة بقارورات و شبكات  صغيرة حفرالمياه نحو  وجهت أنو يجب . لمياه ا

  . حفره الذال يفرض توجيه المياه نحو ه ،المبردة
في  مقواة  (غسلقبل الفاتح وي هلونكسوة بطالء جدران ملساء، و مقاومة و غير قابلة لتسرب المياه و م -ب  

التخزين داخل محالت التبريد و  مستوى ارتفاع إلىحدود ارتفاع يبلغ على األقل مترين أو يصل على األقل 
  .بنفس الطريقة  صقلو يأ امكور ضية و الجدران شكالرآما يجب أن يأخذ خط الربط بين األ ).التخزين

  . آآلة للتأبواب ، بما فيها أبواب المحالت المبردة و أطر للنوافذ غير قابل -ج  
  . مواد للعزل عديمة الرائحة و غير قابلة للتعفن -د  
  . ية و نظام فعال للتخلص من البخارتهوية آاف -ه  
  .إضاءة طبيعية أو اصطناعية آافية ال تغير األلوان  -و   
  .ه الشروطذه لسقفيستوفي الغشاء الداخلي لعلى األقل أو  سقف نقي و سهل التنظيف، -ز  
    
  :لك علىذجب أن تتوفر المؤسسات آي:  4المادة  
   
عدد آاف من التجهيزات المخصصة لتنظيف األيدي و تطهيرها و تنظيف المعدات بالماء الساخن ، و يجب  .1

 .غير قابلة للتحكم باأليدي الصنابيرأن تكون بالقرب من مراآز العمل آما يجب  جهزةه األذأن تنشأ ه
  .التجهيزات بماء صالح للشرب و جار و بدرجة حرارة مناسبة ذههلتنظيف األيدي و تطهيرها، يجب أن تزود 

  .آما يجب أن تحتوي على مواد التنظيف و التطهير، و على مواد صحية لتنشيف األيدي 
أو على   C°  82ال تقل عندرجة حرارته  بماء مخصص لتطهير اآلالتفر المؤسسة على نظام توتيجب أن 

  .نظام فعال مشابه 
  .لتنظيف و تطهير المحالت و المعدات يجب وضع برنامج 

  
  .نظام فعال للحماية ضد الحيوانات الضارة خاصة الحشرات و القوارض  . 2
  
  .أنظمة تستجيب للمعايير الجاري بها العمل إلخراج مياه األمطار و المياه المستعملة .  3
  

، تآآلمن مواد مقاومة لل صنعة ر و مو أدوات العمل سهلة التنظيف و التطهي يجب أن تكون تجهيزات:   5المادة 
  .و يمنع استعمال الخشب. اللحوم  سدفتوال

و تستجيب  تآآليجب أن تكون اآلالت المخصصة لتفريغ اللحوم و تخزين األوعية المستعملة للحوم مقاومة لل
  .يجب أال تحتك اللحوم أو األوعية التي تضمنها مباشرة باألرض أو الجدران . لشروط الصحة

في أوعية خاصة محكمة اإلغالق ، و مكونة  اإلنسان من طرف الستهالكلأن توضع اللحوم الغير موجهة يجب 
و يجب . ه اللحوم ذه إلىو مزودة بغطاء و بنظام يمنع األشخاص الغير مسموح لهم بالوصول  آآلمن مواد ال تت
  .ه اللحوم و توجه نحو المحل المخصص لهاذأن تزال ه

   
تكون تجهيزات التبريد قادرة على حفظ اللحوم في درجة الحرارة الداخلية المفروضة من  يجب أن:  6المادة 

ه التجهيزات نظام جريان يخول إخراج الماء المكثف بطريقة ذيجب أن تضم ه. العمل  االجاري بهانين طرف القو
  .ال تسبب في تلويث لحوم الطيور الداجنة

  
لماء الصالح للشرب تحت الضغط و بكمية آافية و تتوفر على جهاز مؤسسات باهذه اليجب أن تزود :  7المادة 

و يفرض استعمال الماء الصالح للشرب في جميع االستعماالت ، لكن يمكن . يوفر آمية آافية من الماء الساخن 
 ستعمال الماء الغير الصالح للشرب لتبريد تجهيزات التبريد او تجهيزات أخرى الإستثنائي إالترخيص و بشكل 

ا الغرض ال ذله قنوات المخصصةتدخل في اتصال مع اللحوم أو المحالت أو إلطفاء الحرائق ، بشرط أن تكون ال
يجب أن تكون قنوات الماء الغير . ه المياه ألغراض أخرى و ال تشكل أي خطر لتلوث اللحوم ذتخول استعمال ه

  .الصالح للشرب مختلفة عن القنوات المستعملة للماء الصالح للشرب
  

يجب أن يتوفر المستخدمين على عدد مناسب من مستودعات لها جدران و أرضية ملساء ، قابلة   : 8المادة 
آما يجب ان تتوفر على مغسالت و دوشات و مراحيض عصرية مجهزة . للغسل و غير قابلة لتسرب المياه 

  .بطريقة تحمي الجهات النظيفة للبناية من أي تلوث محتمل 



و يجب أن تزود المغسالت بماء جار بدرجة حرارة مناسبة، و . مراآز العمل من جهة مراحيض ال فتحيجب أال ت
تحتوي على  سلاويجب وضع مغ. ا مواد صحية لتجفيفهاذبمعدات و بمواد لتنظيف األيدي و تطهيرها و آ

  .بالقرب من المراحيض صنابير غير قابلة للتحكم باأليدي
  
  

  نظافة المستخدمين و المعدات و المحالت ولالشروط الصحية للعمل ،  :لثانيالباب ا                       
  

ين ذو يجب على المستخدمين ال.  آل معايير نظافة البدن و اللباس يجب على المستخدمين أن يحترموا:  9المادة 
تدوا قبعات تغطي آل فيها اللحوم أن يرأو تنقل و تلفف أيناولون اللحوم أو يعملون داخل محالت أو مناطق تتناول 

  . الشعر وأحذية نظيفة سهلة التنظيف و مالبس العمل و الوقاية ذات لون فاتح 
اقتضى األمر تغيير  اذإو  ،عملأن يرتدوا مالبس نظيفة عند بداية آل يوم  المناولين للحوم يجب على المستخدمين

هم عدة مرات في نفس اليوم و عند آل آما يجب عليهم أن يغسلوا و يطهروا أيدي. اليوم  ل نفسالخالمالبس 
اللحوم الملوثة أن يغسلوا اولون ين ينذويجب على األشخاص ال. المرور عبر المراحيض  بعداستئناف للعمل أو

  .رعهم جيدا بالماء الجاري ثم يطهروهم و يعيدوا غسلهم ذأو أيديهم
وها إما لكونهم يزاولون نشاطا ال يتناسب مع ين يحتمل أن يلوثذيمنع العمل باللحوم أو مناولتها على األشخاص ال

مناولة اللحوم أن يدلي بشهادة طبية ، و لو يجب أن يطلب من آل شخص يعين . مناولة اللحوم أو ألسباب طبية 
  .لك ذالبيطري المفتش  الطبيب طلب آلماه الشهادة آل سنة وذيجب أن تجدد ه

  .اللحوم و تخزينآل و الشرب داخل محالت العمل يمنع التدخين و األ
  

  .اللحومأو لتخزين يجب أن تصان و تنظف جيدا جميع المعدات و اآلالت المستعملة للعمل :  10المادة 
و قبل إعادة استعمالها  عمل إجباريا عند نهاية آل يومولك ذتنظف و تطهر جيدا آلما دعت الضرورة ل أنو يجب 

  .في حالة إتساخها
من طرف األوعية المخصصة للحوم الدواجن الغير الصالحة لالستهالك  آل تنظيف و تطهيرو يجب تفريغ 

  .ستعمالآل ا بعد اإلنسان
لمحاربة الحيوانات الضارة ال يجب أن تؤثر على سالمة  خاصةو المواد المواد التنظيف و التطهير إن استعمال 

  .العمل هان الجاري بينواتستوفي المواد المستعملة لمقتضيات الق أنو يجب . اللحوم 
  .يجب أن تحفظ المحالت في حالة نقاوة جيدة 

  .عملآل يوم  لك و إجباريا عند نهايةذالضرورة ل دعت يجب أن تطهر و تنظف محالت التقطيع و التلفيف آلما
  .رضية يمنع تشطيب أو استعمال نشارة الخشب أو أي مادة مشابهة فوق األ

  . يمنع وجود أي حيوان داخل المحالت 
   

ه ذاللحوم و تخزينها إال له تحضيرال يجب استعمال المحالت و المعدات و اآلالت المخصصة ل:  11المادة 
  .األغراض 

  
  .اللحوم بما فيها األحشاء حسب شروط النظافة وتحضير و تخزين يجب القيام بمناولة :   12المادة 

د أو التوضيب من المجازر المرخص الموجهة للتقطيع و إزالة العظام و التجمياألحشاء  و يجب أن تأتي اللحوم
  .لها 

ما طلبت آليجب على المسؤول عن المؤسسة أن يكون قادرا على تبرير مصدر اللحوم الموجودة داخل مؤسسته 
  .لك ذالمصالح البيطرية منه 

  
محل  يجب نقل اللحوم إلى و. تدريجيا حسب االحتياج يجب إدخال اللحوم داخل محالت العمل :  13المادة 

  .عمليات التقطيع و إزالة العظام و التلفيففورا بعد بريد الت
  .حوم للتلويث  آل يجب أن تنفد عملية التقطيع بطريقة تجنب

  .  الدم  بقايايجب التخلص من شظايا العظام و 
في أوعية أو محالت من طرف اإلنسان يجب أن تجمع اللحوم المتأتية من التقطيع و الغير المخصصة لالستهالك 

  .   لهدا الغرض  خاصة
  
  
  



        
  .مباشرة باألرض تها اللحوم و أوعيتصل تال يجب أن :  14المادة 

باللحوم الصالحة لالستهالك ، من طرف اإلنسان لالستهالك الغير الصالحة و مشتقاتها   ال يجب أن تتصل اللحوم
  .ا الغرض ذو يجب أن توضع بسرعة داخل األوعية و المحالت الخاصة به

  
يجب أال يخضع لعملية التقطيع سوى اللحوم المبردة و التي تكون درجة حرارتها الداخلية أقل من أو :   15دة الما

  .C 3°تساوي 
و يجب  C 12° تكون درجة حرارة محل التقطيع أو التوضيب أقل من أو تساوي أناللحوم ، يجب تحضيرخالل 

  :يها األحشاء تحفظ عند تخزينها في درجة حرارة داخلية اللحوم المقطعة بما ف. بانتظام  حرارةهذه ال أن تراقب
  .    بالنسبة للحوم المبردة +  C° 3و  C° 0بين  
  .بالنسبة للحوم المجمدة  - C° 18أقل من أو تساوي  

اللحوم المقطعة الموجهة للتجميد مباشرة بعد عملية التقطيع عبر جهاز مناسب و باحترام تجمد يجب أن  
  .العمل  ابه اريالج وانينشروط الق

يجب على موازين الحرارة الموضوعة في أبعد نقطة عن مصدر البرودة أن تخول مراقبة درجة الحرارة في  
  .آل األوقات

  .يجب أن تزود الغرف الباردة السلبية بمسجالت الحرارة  
   
  التوضيب و التلفيف و النقل:  الباب الثالث                                            
   
في أقرب وقت و حسب في جميع األحوال يجب أن توضب اللحوم المقطعة الطرية و األحشاء :  16المادة  

  .العمل  ان الجاري بهيانومقتضيات الق
  :يجب أن تحترم الشروط التالية  
أن تكون مواد توضيب المنتوجات  مكنيجب أن تكون مواد التوضيب شفافة وال لون لها ، في حين ، ي - 

  .        غير منفذة المجمدة 
تضر بصحة اإلنسان سامة مواد نقل إليها اقية للحوم أو تذمواد التوضيب على الخصائص الم يجب أال تؤثر - 

  .لتوضيب اللحوم مرة ثانية و ال يجب إعادة استعمالها . 
   
و عديمة أن تكون مواد التوضيب شفافة  اليس ضروريين في حالموضبة ، لحوم يجب أن تلفف ال : 17المادة  

تحل محل مواد التلفيف و تضمن وقاية آافية للحوم خالل عمليات النقل بما فيه الكفاية لآانت متينة  إذا  اللون
  :و يجب أن تستوفي علب التلفيف آل شروط النظافة و خاصة . و المناولة

  .  يجب أال تفسد الخصائص المداقية للحوم  -أ  
  .تضر بصحة اإلنسان  ةسام اللحوم مواد إلىيجب أال تنقل  -   
  .بما فيه الكفاية آي تضمن حماية فعالة للحوم خالل نقلها و مناولتها متينةيجب أن تكون  -   
، غير قابلة  تآآلا آانت مصنوعة من مواد مقاومة للذيجب أال يعاد استعماله لتلفيف اللحوم ما عدا إ -ب  

ه المواد يجب أن تعتمد من ذه. ة و مطهرة مسبقا سهلة التنظيف ومنظفوعادية لالستعمال ظروف في  غييرللت
  .طرف المصالح البيطرية

  .ال يجب أن تشتمل إال على لحوم الطيور الداجنة  -ج  
   
فتح التلفيف، دون  بمجرديجب أن تعنون اللحوم الموضبة بنظام يصبح غير صالح لالستعمال :  18المادة  

  :المعلومات التالية  إلى، يجب أن تشير علب التلفيف بوضوح  المتعلقة بالعنونة القانونية المقتضياتالمساس ب
  .تعريف المؤسسة و عنوانها و رقم ترخيصها -أ  
  . ( N° lot  )  فوجرقم ال -ب  
  .السالمة  رسم -ج  
  .العمل  هاالجاري بوانين التاريخ األقصى الستهالك طبقا للق -د  
  .العمل  ان الجاري بهانية حرارة الحفظ المحددة في القومتبوعا بدرج 〉〉..…يحتفظ به الى غاية  〈〈إشارة  -ه  
عالمة تجارية ال تمحى على حملها لمع 〉〉 لحوم مجمدة 〈〈المنتجات المجمدة يجب أن تسوق تحت اسم  -و  

   .مواد التوضيب و التلفيف
   



الخصائص تتمتع بآانت مواد التلفيف  اذإيمكن القيام بعمليتي التوضيب و التلفيف في نفس المحل :  19المادة  
  :ا احترمت الشروط التالية ذإ المحددة آي يعاد استعمالها أو

، و تحمى ضد آل  محكمة اإلغالقتوضع مواد التوضيب و التلفيف مباشرة بعد صنعها في أغلفة واقية  -أ  
  .بحيث تخزن داخل محل خاص في شروط تحترم النظافة  ؤسسةإتالف خالل نقلها نحو الم

خالية من الغبار و الطفيليات و ال  لفيفتخزين مواد التوضيب و التالمخصصة ل محالتال يجب أن تكون -ب  
ال يجب أن توضع مواد التلفيف و . يربطها أي اتصال مع المحالت التي تحتوي على مواد قد تلوث اللحوم 

  .التوضيب على األرض 
ه في أقرب ب و التلفيف و استعمالفي محل التوضي هالتلفيف في شروط النظافة قبل إدخال ترآيبيجب  -ج  

  .ين يعملون في اللحوم الطرية ذمن طرف المستخدمين الاله ستعمسمح او ال ي.  اآلجال
  .محل التوضيب و التلفيف بطريقة تضمن ميزة النظافة للعمليات و تصميم يجب إعداد  -د  
ا القرار ذمن ه 20دة يجب وضع اللحوم في محالت التخزين المخصصة لها في درجة الحرارة في الما 

  .مباشرة بعد توضيبها 
   
يجب نقل اللحوم الطرية التي أزيلت عظامها أوال، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل و :   20المادة  

  .المتعلقة بنقل المواد القابلة لإلتالف 
ها للمستهلك بدون إلى غاية وصول ؤسسةيجب أن تحفظ لحوم الطيور الداجنة المقطعة مند إخراجها من الم 

  :تقطع في درجة حرارة 
  .خالل عمليات النقل  C° 2بالنسبة للحوم المبردة ن مع السماح بتفاوت يقدر ب + C° 3و  C°0بين  - 
  .خالل عمليات النقل  C° 3، مع السماح بتفاوت يقدر ببالنسبة للحوم المجمدة -C° 18أقل من أو تساوي  - 
   
 (Traçabilité) المراقبة الذاتية و تتبع المنتوجات : الباب الرابع                                    
   
القيام بمراقبة صحية عامة بصفة منتظمة لظروف  عن المؤسسةمسؤول ال الشخص يجب على : 21المادة  

  . من السالمة الصحية للمنتوجات المعروضة في السوق  دالتأآ تسنى لهاإلنتاج في مؤسسته حتى ي
طبقا    HACCPموضوعة وفق منهج التدابير السهر على احترام يطبق و يو يه أن يضع يجب عله الغاية ذله 
وزير الصناعة و التجارة و الصناعة لقرار ب االمصادق عليه  NM08.0.002رقم  ةالمغربي مواصفةلمل

  . 2003فبراير  21بتاريخ  386-03التقليدية رقم 
األجهزة و آل   HACCPفي إطار نظام  ةذالمنف ةالمكروبيولوجيالمراقبة لك ذبما في ات يجب أن تهم المراقب 

  .المنتوجات  آما يجب أن تهم. جهيزاتالمعدات و الت
و . المكروبيولوجي  فحصا طريقة أخد العينات و الذو آ هاو تردد المراقبات يحدد برنامج المراقبة طبيعة 

تقوم بتقييم والمصالح البيطرية ليه عصادق أن ت يجبؤسسة والم تغل برنامج  من طرف مسالا ذهيحدد 
  .مالئمته و فعاليته 

 الذاتيةلك نتائج المراقبة ذبما في  ؤسسةالوثائق الخاصة بالمراقبة الصحية العامة المنتظمة للم آل يجب وضع 
  .المصالح البيطرية  وظفيرهن إشارة م

   
بداية من   (système de traçabilité ) للتتبعو ضع نظام  ؤسسةالم عن مسؤولاليجب على :  22المادة  
، و يجب وضع سجل بالمجزرة يمكن من  اإلنتاج شتقاتو ممقصد المنتوجات  إلى الداجنة الطيور صدرم

  :مراقبة 
     ) كل فوججع الوثائق الصحية المرافقة لامر ( لحومال صدرم •
  )…وج و المقصد العدد و التاريخ و الوزن و رقم الف  ( نهائيةمنتوجات الالو خروج  لحومدخول ال •
 و نتائجهاالمنفذة الصحية ات المراقب •
   للمنتوجات الصحية سالمةم الورس سلسلة مراجع  •

   
  . ينشر بالجريدة الرسمية  الذيا القرار ذه تنفيذمدير تربية المواشي  إلىيسند  : 23المادة  
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