
  
  

  2005دجنبر   15صادر بتاريخ 05-2126 قرار وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري رقم
  .ضيعات تربية الطيور الداجنة و المحاضن شكل ومضمون سجل المتابعة الصحية ليحدد 

  
  

  وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد البحري ،
  

 49.99لتطبيق القانون رقم  ) 2004دجنبر  27 ( 1425من ذي القعدة  14في الصادر  2.04.684بناءا على المرسوم رقم 
  ،8خاصة المادة ق منتوجاتها ويالمتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج و تسو

  
  يقرر                                                                   

رقم مرسوم التطبيق من  8المذآور في المادة  ومضمون سجل المتابعة الصحية لقرار شكليحدد هذا ا  :1المادة 
  .المشار إليه أعاله ) 2004دجنبر  27 ( 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.684

  
  ضيعات تربية الطيور الداجنة سجل المتابعة الصحية الخاص ب: الباب األول 

  
  :تابعة الصحية على العناصر التاليةيجب أن يحتوي سجل الم: 2المادة 
  )الصفحة األولى(  الضيعةورقة تلخص بإيجاز مواصفات  -
 التأطير التقني و الصحي و العالجي للضيعة حولورقة تلخص بإيجاز معطيات  -
 .معطيات حول النتائج التقنية المحصل عليها -
 .بتنقال ت الطيور الداجنةتتعلق  معطيات -
 .تلقته ر الداجنة و العالج الذيمعطيات تتعلق بصيانة  الطيو -
 . يمعطيات تتعلق بتدخالت الطبيب البيطر -
 .ينسخ من آافة وثائق استالم الكتاآيت و وثائق التحاليل المختبرية ووصفات الطبيب البيطر -

  
  .لحائز أن يحتفط بالسجل مرتبا و يحرص على ضمان قرائته و فهمه بشكل ميسرا يجب على

سجل المتابعة الصحية بحيازة يكلف بشكل مستمر أو مؤقت  عنويآل شخص ذاتي أو مائز ونقصد في هذا القرار بالح
  .ضيعات تربية الطيور الداجنةل

  
  :العناصر التاليةلسجل من االصفحة األولى يجب أن تضم  : 3المادة 

  .الطيور الداجنةرقم الترخيص لمزاولة نشاط تربية  
  م الواحدآتاآيت اليوعتماد بالنسبة لمستوردي رقم اال 
  اسم وعنوان الضيعة 
  اسم المحضن مصدر الكتكوت 
  اسم الحائز وعنوانه إذا آان مختلفا عن عنوان الضيعة 
أو شخص ذاتي يوآل من يحتفظ عنه بسجل المتابعة الصحية، يجب  خص معنويالحائز عبارة عن ش إذا آان 

تحديد وظائفهم والمدة التي تم خاللها  سجل معاإلدالء باسم الشخص المكلف أو أسماء األشخاص المكلفين بهذا ال
 .المسؤولية عن الحائز بخصوص احترام هذا القرار رفعي وهذا ال. تكليفهم بهذه المهمة

 .بشكل منتظم و مستمر لطيور الداجنةا صحة لمتابعةاختياره اسم وعنوان البيطري الذي تم  
 .داخل الضيعة لطيور الداجنةاالمخصصة لتربية محالت ال تعريف 
 .)مع إمكانية اإلشارة إلى ساللة هذه الطيور(ها إنتاج المرباة ونوعية لطيور الداجنةنف اص 
 .إلى الضيعة لطيور الداجنةتاريخ إدخال ا 
 .المرباة لطيور الداجنةعدد ا 

  



  
في وثيقة واحدة حسب الترتيب الزمني  لطيور الداجنةا يجب على الحائز أن يدون بالنسبة لكل فوج من:  4المادة 

  :تلقتهلمعلومات التالية المتعلقة بتنقالت هذه الحيوانات وصيانتها و العالج الذي ا
  .مدة التربية طيلةلطيور الميتة العدد اإلجمالي ل عدد الطيور الميتة يوميا و 
 )علف االنطالق و علف التسمين و علف النهاية(الكمية المستهلكة بالنسبة لكل نوع من العلف  
 .ياعدد البيض المنتج يوم 
 .مالحظات حول آل المشاآل التي سجلت طيلة مدة التربية 
 .لطيور الداجنةا قطيع  مرجع لكل بحث مختبري يتعلق بصحة 
 .إشارة لكل تدخل للطبيب البيطري  
 .الطيور المرباةقطيع تتعلق ب بيطرية مرجع لكل وصفة 
، الطريقة )االسم التجاري( لدواءعة اطبي مع اإلشارة إلى ئيةدواالتجريع األدوية البيطرية بما فيها األغذية  

إذا آانت الوصفة تتضمن هذه المعلومات فيجب . العالجوالمقادير المستعملة، تاريخ الشروع و االنتهاء من 
 .في السجل اإلشارة إلى ذلك

 :من محالت التربية  المرباة يتم إخراجهبالنسبة لكل قطيع من الطيور  
  تاريخ اإلخراج أو الذبح -
 الداجنة التي تم إخراجها عدد الطيور -
ذا توصلت بهاسم وعنوان المؤسسة التي قطيع الطيور المرباة، و آذا سلم تالتي  معنوياسم الشخص الذاتي أو ال -

 .القطيع
  

 في سجلرتب المعطيات التالية ي يجب على الحائز أن، والعالج الذي تلقته فيما يتعلق بصيانة الطيور الداجنة: 5المادة 
  :حيةالمتابعة الص

 .أو تقويم للوضعية الصحية للطيور المرباة أو الضيعة وثائق التحليالت المختبرية المحصل عليها للقيام بتشخيص -
 .الطبيب البيطريقام بها التي النتائج الصحية و أتقارير المتابعة  -
 .الطبيب البيطري أوصى بهاالوصفات التي  -
  .وثائق االستالم لكل من الكتاآيت و األعالف -

  
غير التي فرضها هذا القرار، آالمعلومات  سجل المتابعة الصحيةفي  ميليةأن يدون معلومات تك لحائزيمكن ل :  6دة الما
 بشرط أنأو على شهادة المطابقة  ةخاص يحمل عالمة تجارية في دفاتر التحمالت للحصول على إنتاج نصوص عليهاالم

  .ة هذا السجل ميسرة و واضحةاءتبقى قر
  

في الشهر، وخالل آل  واحدة على سجل المتابعة الصحية على األقل مرة وقعيجب على الطبيب البيطري أن ي:  7المادة 
  :فيه ويجب عليه أن يسجل. تاريخ تدخله اإلشارة إلى زيارة للضيعة مع 

  .مالحظاته العامة التي تتعلق بالوضعية الصحية للطيور الداجنة -
  تشخيص حالة الطيور الداجنة المريضة -
  .اليل المختبرية التي أجريت أو طلب إجراءهاالتح -
  .بهذه األدويةالمتعلقة  االنتظارالمعنية وأوقات  محالتاألدوية الموصى بها وتعريف ال -
التقارير المنجزة أثناء الزيارات و التي يمكن أن تعوض المعلومات المشار  لكل كل وصفات العالج أولمراجع  -

  .ذآورة في الوصفات و التقاريرإليها أعاله إذا آانت هذه األخيرة م
  

أن يدون المعطيات  الحائز يجب على و. مكون من حامل ورقي و مرقم سجل المتابعة الصحيةأن يكون  يجب:  8المادة 
  .هانوعيتو  حسب ترتيبها الزمني

  
  



  
  :زمنية أدناهاخالل مدة  المتابعة الصحيةأن يحتفظ بسجل  يجب:  9المادة 
  .راج الطيور الداجنة نوع اللحمسنة واحدة بعد تاريخ إخ -
  .بعد تاريخ إخراج الطيور الداجنة الخاصة بالتوالد أو نوع بيض االستهالك اثنتين سنتين -

  
  

   محاضنالسجل المتابعة الصحية الخاصة ب:  لثانيالباب ا
  

  :على العناصر التالية للمحاضن يجب أن يحتوي سجل المتابعة الصحية : 10المادة 
  ).الصفحة األولى( ز مواصفات المحضن ورقة تلخص بإيجا -
 .التأطير التقني و الصحي للمحضن ولحورقة تلخص بإيجاز معطيات  -
 .معطيات تتعلق بتنقالت بيض التفقيص -
 .معطيات تقنية تتعلق بعمليات التحضين و التفقيص -
 .التحاليل المختبرية وثائقنسخ من آافة وثائق تسليم الكتاآيت و نسخ من  -

  
  .ز أن يحتفط بالسجل مرتبا و يحرص على ضمان قرائته و فهمه بشكل ميسريجب على الحائ

  
  :العناصر التاليةلسجل من ا يجب أن تضم  الصفحة األولى:  :  11المادة 

  .رقم الترخيص لمزاولة نشاط تحضين البيض 
  .الستيراد آتاآيت اليوم الواحد عتمادرقم اال 
 .اسم وعنوان المحضن 
 .آان مختلفا عن عنوان المحضناسم الحائز وعنوانه إذا  
إذا آان الحائز عبارة عن شخص معنوي أو شخص ذاتي يوآل من يحتفظ عنه بسجل المتابعة الصحية، يجب  

اإلدالء باسم الشخص المكلف أو أسماء األشخاص المكلفين بهذا السجل مع تحديد وظائفهم والمدة التي تم خاللها 
 .مسؤولية عن الحائز بخصوص احترام هذا القراروهذا ال يرفع ال. تكليفهم بهذه المهمة

 .للمحضن الصحي أطيرلتاختياره لاسم وعنوان البيطري الذي تم  
 ).مع إمكانية اإلشارة إلى ساللة هذه الطيور(المرباة ونوعية إنتاجها  لطيور الداجنةصنف ا 

  
  :في وثيقة واحدة المعلومات التالية حسب ترتيبها الزمنييجب على الحائز أن يدون : 12المادة 

  مصدر بيض التفقيص -
  عدد بيض التفقيص الذي تم استقباله -
  تاريخ عملية التحضين -
  عدد بيض التفقيص الموضوع في االت التحضين -
  تاريخ عملية التفقيص -
   .محصل عليهاعدد الكتاآيت ال -
  عدد الكتاآيت التي تم تسويقها -
  فقيص و التحضينلتأثناء عمليتي امشاآل المسجلة المالحظات المتعلقة بال -
  .هاو عنوانالضيعة رقم  ترخيص  و عدد الكتاآيت حملتالتي يجب أن الكتاآيت  م يسلتنسخ من وثائق  -

 
في الشهر، وخالل  واحدة  على سجل المتابعة الصحية على األقل مرة وقعيجب على الطبيب البيطري أن ي: : 13المادة 

  .تاريخ تدخله اإلشارة إلى معمحضن آل زيارة لل
  

أن يدون  الحائزيجب على  و. مكون من حامل ورقي و مرقمللمحضن  سجل المتابعة الصحيةأن يكون  يجب: 14المادة 
  .هانوعيتالمعطيات حسب ترتيبها الزمني و 



  
دجنبر من آل سنة ويجب أن يحتفظ به في المحضن  31يناير إلى  01من للمحضن  سجل المتابعة الصحية فتحي: 15المادة 

  .ل عن سنتين من تاريخ إقفال هذا السجللمدة ال تق
  

يوضع و. شكل منتظمبعلى سجل المتابعة الصحية  البيطري المؤطرالطبيب وقع آل من الحائز و يجب أن ي: 16المادة 
  .رهن إشارة المصالح البيطرية

  
  .الجريدة الرسمية بي ينشر لذا القرار اذيسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ ه : 17المادة 

            
  

  2005دجنبر   15في   و حرر بالرباط                                                                                        
  البحري وزير الفالحة و التنمية القروية و الصيد                                                                                      

  
  
 


