
 
 
 
 
 
 

 
 

  40/2007  : المرجع                                                                                                                                       2007فبرایر   07 في ،دار البيضاءال
  

 
 
 
 
 
 

  49-99تطبيق مقتضيات القانون : الموضوع 
 

  
 ووجهتها لكل المدراء  اإلقليميين 2007 يناير 24وصلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بدورية  أصدرتها مديرية تربية المواشي بتاريخ ت

  :يمايل للفالحة ومدراء المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي مفادها
  

تقرر و بشكل استثنائي  ،رمتهو التأخر الذي سجل في تأهيل قطاع الدواجن ب )poulet de chair( دجاج اللحمتربية لضيعات عدد المهم لنظرا ل
  : و بطلب من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مايلي

  
 باستيفاء الضيعة المعنية للشروط الدنيا (poulet de chair)  اللحمدجاج طلب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تربية أيقبول  يرتبط .1

 الصحة و شروط و الذي يحدد 2005 دجنبر 15 الصادر بتاريخ 2127المحددة في قرار وزير الفالحة و التنمية القروية والصيد البحري رقم 
  : ناجن و المحاضوخاصة الواجب توفرها في محالت ضيعات تربية الدالالنظافة المشترآة و

   
  يحيط بالضيعةقائي وياج سوجود  •
  )منع مرور الحيوانات ت(بوابة وجود  •
   لتعقيم عجالت و سائل النقلضيعةحوض عند مدخل الوجود  •
   األحذيةلتعقيم  التربيةتعند مدخل محال حوض صغيروجود  •
  لتخلص من جثت الطيور الميتةلنظام وجود  •
واجهاتها  و سنتمتر على األقل60علو ب الجانبية هاجدران و  صلبةإسمنتيةتها أرضين وللتعف قابلة غيرمواد ب مبنية  الدواجنمحالت تربية •

 .لى الداخلإ شبابيك تمنع تسرب الطيور ها علىتتوفر نوافذ و لتطهير و االغسل و لها أسقف سهلة مبنيةاألمامية و الخلفية 
  
.  الالزمة المنبثقة عن مالحظات اللجنةتيعة المعنية وذلك للقيام باإلصالحاارة اللجنة للض انطالقا من تاريخ زي أشهر6أقصاه يمكن إعطاء أجل  .2
  .صالحاتاإل  هذه هذا األجل حسب طبيعة و أهميةيحددو
  

 و 2005 دجنبر 15 صادر فيلا 2124رقم  من القرار الوزاري 1 سلم التصميم الشمولي للضيعة المنصوص عليه في البند ويجدر التذآير بأن
 لذا فكل سلم . وال يأخذ به عند دراسة الملفات المقدمة لنيل رخص مزاولة نشاط تربية الدواجن لإلشارة فقطيبقى المتعلق بوثائق ملف طلب الترخيص

ء و طابع الشخص المؤهل ضا يمكن األخذ به بشرط أن يكون التصميم الشمولي و تصميم موقع الضيعة يحمالن إمائقيسمح باستغالل سهل لهذه الوث
  . زهماانجقانونيا إل

 
المحلية لصاحب الضيعة شهادة ة البيطرية ح رئيس المصلسلموعلى إثر الزيارة التي مكنت من التحقق من استيفاء الشروط المشار إليها أعاله ، ي

  .ت المتبقية واألجل المسموح به لتدارآها ويحدد فيها المالحظا(poulet de chair) دجاج اللحمطلب الترخيص لمزاولة نشاط  إيداع ملف
 

 ...)استحمام ، ارتداء البدلة المناسبة واألحادية االستعمال،( يجب احترام شروط النظافة المعمول بها ،وعند زيارة أي ضيعة لتربية الدواجن
 

وهذا لن يتأتى إال بتنظيم . روف ظمان سيرها في أحسن ال فإن مديرية تربية المواشي تولي اهتماما خاصا لض، المرحلة االنتقالية هذهواعتبارا ألهمية
 ها إيفادى المصالح البيطرية المحليةهذه العمليات ، يجب علمكن مديرية تربية المواشي من تتبع تولهذا الغرض آي ت.  المحليةجيد للمصالح البيطرية

  .لممنوحةومرفوقا بنسخ من الرخص اتي واجهوها بتقرير شهري مفصل يتضمن الصعوبات ال
 

 هام جدا :   
 ال تعفي مربيي دجاج اللحم من التزاماتهم بخصوص إیداع ملفات طلب الحصول على ترخيص جراءاتذه اإله
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