
ٌحدد  (2006 مارش 8 )1427 صفر 7صادر فً  450.06قرار لوزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍد البحري رقم 

. شروط الصحت والنظافت التً ٌجب أن تتوفر فً مراكس تلفٍف البٍض

 

وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍد البحري، 

 

شسٕو سقى   49.99نرطثٍق انقإٌَ سقى  (2004 دٌسًثش 27 )1425 يٍ ري انقعذج 14انصادس ًف  2.04.684تُاء عهى اًن

ادج  رعهق تانٕقاٌح انصحٍح نرشتٍح انطٍٕس انذاجُح ٔتًشاقثح إَراج ٔذسٌٕق يُرٕجاذٓا ٔالسًٍا اًن  يُّ، 38اًن

 

 : قرر ما ٌلً

ُاخٍح ؛  - ذًكٍ حًاٌرٓا يٍ انرقهثاخ اًن

ذجعم ذٌٕٓرٓا ٔإضاءذٓا يُاسثح ؛  -

 .ذضًٍ ذُظٍفٓا ٔذطٍٓشْا ًف ظشٔف جٍذج -

حالخ نرخضٌٍ يٕاد انرهفٍف ٔانعَُٕح انخاصح  (ج ُأنح انثٍض، يع إيكاٍَح اسرعًال جضئً يٍ ْزِ اًن يخصصح، حصشٌا ًن

ٕاد انشٔائح انذخٍهح إنى انثٍض  .تانثٍض تششط أال ذٕصم ْزِ اًن

( 1012ص ، 20/04/2006 بتارٌخ  5414 رقم   ج ر )

 

 . حذدج ًف ْزا انقشاس ٌ ذسرًٕف يشاكض ذهفٍف انثٍض نششٔط انصحح ٔانُظافح اًن المادة األولى: ٌجة أ

 . عاٌشج ٔانرهفٍف عذاخ انضشٔسٌح إلَجاص عًهٍاخ فحص انثٍض ذحد انضٕء االصطُاعً ٔانفشص ٔاًن د( يجٓضج تاًن

 . حالخ ٔانرجٍٓضاخ انرقٍُح ًف حانح جٍذج َٔظٍفح ٔتعٍذج عٍ انشٔائح انذخٍهح ٌ ذحفظ اًن ٌجة أ

 . سرعًهح نرهفٍف انثٍض َٔقهّ ٔإسسانّ ال ًٌكٍ إعادج اسرعًال انحأٌاخ اًن

ٌ ذرٕفش يشاكض ذهفٍف انثٍض تاإلضافح إنى رنك عهى:   ٌجة أ

 *عذد كاف يٍ أجٓضج ذُظٍف ٔذطٍٓش األٌذي ؛ 

ٌ ٔأسضٍح صهثح ٔيهساء، ٔغٍش يسشتح نهًٍاِ ٔقاتهح نهغسم ٔعهى يغاسم ٔحًاياخ   *عذد كاف يٍ يسرٕدعاخ راخ جذسا

   يضٔدج تششاشاخ ٔيشاحٍض. 

ٌ ذرى عًهٍح َقم انثٍض ٔذخضٌُّ تششٔط ذخٕل نّ:   المادة 3: ٌجة أ

 

 

 

 

 

 

 

 .(2006 مارس 8 )1427 صفر 7وحرر بالرباط في 

 .محند العنصر وزٌر الفالحت والتنمٍت القروٌت والصٍد البحري،

 

ٌ ذكٌٕ يحالخ ذهفٍف انثٍض:   المادة 2: ٌجة أ

أ( راخ يساحح ذرُاسة يع طاقح اإلَراج. 

ب( يثٍُح ٔيعذج تكٍفٍح:  

 . ٕاشً ذُفٍز ْزا انقشاس انزي ٌُشش تانجشٌذج انشسًٍح المادة 4: ٌسُذ إنى يذٌش ذشتٍح اًن

ٌ ٌثقى َظٍفا ٔجافا ٔتعٍذا عٍ انشٔائح انذخٍهح ؛  أ( أ

ُاخٍح ٔذأثٍش انضٕء ؛  ٌ ٌحًى يٍ انرصادياخ ٔانرقهثاخ اًن ب( أ

 . ًٓح نذسجح انحشاسج ٌ ٌحفظ تعٍذا عٍ انحشاسج ٔانثشٔدج ٔانرغٍشاخ اًن ج( أ


