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محرم  5 صادر في 2466.17رقم  قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

( يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة مرض أنفلونزا الطيور الفتاك 2017 سبتمبر 26) 1439

 طاعون الطيور(.)

 (738ص  ، 29/01/2018 بتاريخ  6643 رقم     )ج ر
 

  وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

 

( المتعلق باتخاذ التدابير 1977سبتمبر  19) 1397شوال  5الصادر في  1.75.292بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 منه؛ 7، و6، و5، و3الحيوانات الداجنة من األمراض المعدية، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصول الكفيلة بحماية 

المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه  49.99وعلى القانون رقم 

 منه؛ 7(، وال سيما المادة 2002يونيو  13) 1423آلخر بتاريخ فاتح ربيع ا 1.02.119الظهير الشريف رقم 

القاضي بإحداث المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  25.08وعلى القانون رقم 

 منه؛  2(، والسيما المادة 2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20رقم 

المتعلق  49.99( لتطبيق القانون رقم 2004ديسمبر  27) 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.864وعلى المرسوم رقم 

 منه؛ 20بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، وال سيما المادة 

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

 مقتضيات عامةالباب األول: 

 

من الظهير الشريف بمثابة  3يُنجز التصريح بداء أنفلونزا الطيور الفتاك )طاعون الطيور(، طبقا لمقتضيات الفصل  المادة األولى:

، من قبل األشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور، وكذا من قبل البياطرة مفتشي 1.75.292قانون المشار إليه أعاله رقم 

ر الداجنة والمراكز الحدودية والمختبرات وبياطرة القطاع الخاص عند معاينة أعراض مرض أنفلونزا الطيور مجازر الطيو

الفتاك )طاعون الطيور( على الطيور الداجنة أو الطيور الحية التي تتم تربيتها في األسر أو عند معاينة جروح على قصبتها خالل 

 التشريح أو خالل تشخيص تجريبي.

 

الذي يجب أن يودع، فورا، لدى المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات ن هذا التصريح يجب أن يبي

مكان تواجد الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض التابع لها الغذائية 

الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر  تربية مؤسسةأو مسير  هوية مالكور(، أنفلونزا الطيور الفتاك )طاعون الطي

على المؤسسة المذكورة والطيور الداجنة أو الطيور التي تتم وأن يتضمن البيانات التي تمكن من التعرف  هائزأو حاالمذكورة 

  .السالفة الذكر تربيتها في األسر

 

 يراد في مذلول هذا القرار بالمصطلحات اآلتية ما يلي: : 2المادة 

 :)طاعون الطيور( الفتاك نزا الطيورأنفلومرض  (1

يفوق فيه  ذينزا الطيور والوس أنفلوفير يسببهوالطيور التي تتم تربيتها في األسر الداجنة صيب الطيور يتعفن كل  -

 ؛ من العمر أسابيع 6الذي يبلغ عند الدجاج  1,2المؤشر المرضي الضموريدي 
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 (Aأ ) نزا من نوععن فيروس األنفلويصيب الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر ينتج  تعفنكل أو  -

على مستوى عدة أحماض أمينية أساسية ربطه مع يتم تسلسل الجينوم مع ظهور  H7أو  H5أو من األنواع الفرعية 

 فيروسات انفلونزا الطيور األخرى؛مشابهة لتلك التي لوحظت لاللراصة الدموية ل ئيجزالنشقاق اال

أو التحضين  بيض أو إنتاج اللحوم أو بيض االستهالكجل تتم تربيته أو حيازته في األسر ألكل طائر  :داجنة طيور (2

 ،من الطيورفئات هذه الإنتاج  قصدتربية أو في إطار برنامج  ذات الريش الطرائدأنواع إنتاج منتجات أخرى أو إكثار 

 ؛)مسطحات الصدر(الطيور التي ال تستطيع الطيران  بما في ذلك

طيور الزينة وكذا الطيور التي كتم حيازته في األسر ل طائر غير الطيور الداجنة الذي تكتتم تربيتها في األسر: طيور  (3

 تتم حيازتها ألجل العرض أو المشاركة في المسابقات؛

الطيور الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر المشتبه في إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور الفتاك :  (4

تظهر عليها أعراض أو جروح عند التشريح تمكن من االشتباه في  الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر التي

الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر التي تثبت التحاليل المخبرية وجود مرض أنفلونزا الطيور الفتاك، أو الطيور 

 إصابتها بفيروس األنفلونزا من نوع )أ( بالرغم من غياب تجليات سريرية للمرض؛

 المصابة بمرض أنفلونزا الطيور الفتاك: الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر الطيور  (5

إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور تثبت تحاليل مخبرية التي  أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر الطيور الداجنة -

  ؛تحاليل تُنجز في المختبرالفتاك عقب 

أعراض أو جروح خاصة بمرض  التي تظهر عليهاأو الطيور التي تتم تربيتها في األسر أو الطيور الداجنة  -

 ؛ثانوية األمر ببؤرةأنفلونزا الطيور الفتاك عندما يتعلق 

جثث تامة أو أجزاء من جثث حيوانات أو منتجات متأتية من حيوانات مثل الجلود أو الريش منتجات فرعية للحيوانات:  (6

 البشري؛أو قشور البيض أو الدم أو نفايات الصناعة الغذائية أو نفايات المطابخ غير صالحة لالستهالك 

وكذا  ،المشار إليه أعاله 49.99تربية الطيور الداجنة حسب مدلول القانون رقم ضيعة  :الطيور الداجنة تربية مؤسسة (7

في الهواء الطلق، كل مكان  تربية الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسربكل بناية أو، عندما يتعلق األمر 

أو حيازتها أو مناولتها بصفة دائمة أو مؤقتة، بما في  الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسرتتم فيه تربية 

ترفيه. ال يشمل الزينة أو طيور القفص  أو أو مختبر حديقة الحيوانات أو مخزن أو سوقأو السيرك أو  حضنذلك الم

 هذا التعريف المجازر ووسائل النقل؛

بالنظر أخر تابع لنفس المؤسسة  كل جزءعن ، تماما، مستقلالطيور الداجنة تربية  مؤسسةكل جزء من  :إنتاج وحدة (8

من نفس األصناف التي تتم الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر دبير موقعه واألنشطة المعتادة لتل

 داخله؛حيازتها 

كل حيوان، بما في ذلك الطيور الداجنة، قابل لإلصابة بفيروس أنفلونزا الطيور الفتاك الذي تظهر عليه  :حيوان حساس (9

 أعراض أو جروح خاصة بهذا المرض؛ 

 عن طريق النزيف ألغراض االستهالك البشري؛ الحيوان نفوقكل عملية تسبب  :الذبح (10

 .الطيور التي تتم تربيتها في األسرالطيور الداجنة أو تسبب موت  ،غير الذبح ،كل عملية :قتل  (11

من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم  5تشمل التدابير التكميلية الخاصة المشار إليها في الفصل  :3المادة 

 ما يلي :لمرض أنفلونزا الطيور الفتاك ، بالنسبة 1.75.292

 مراقبة الوضع الوبائي لمرض أنفلونزا الطيور الفتاك ؛  (1

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية؛ (2

 التدابير المتعلقة بالتلقيح.  (3

 

أو مسيريها، أثناء تطبيق التدابير المشار إليها أعاله، أن يتخذوا، تحت مسؤوليتهم،  تربية الطيور الداجنةمؤسسات يجب على مالكي 

 49.99القانون من  4المادة  طبقا لمقتضيات كل االجراءات الضرورية التي تمكن من المساعدة على إنجاز التدابير المذكورة

 .  السالف الذكر

 

 مرض أنفلونزا الطيور الفتاكمراقبة الوضع الوبائي : الباب الثاني 

 

 :مرض أنفلونزا الطيور الفتاكتتضمن مراقبة الوضع الوبائي  : 4المادة 

تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني  للطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر زيارات منتظمة (1

مؤسسات وصحي في األسواق ة القطاع الخاص المتوفرون على انتداب وكذا بياطر ،للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
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نة الطيور الداجوالمراكز الحدودية و، بصفة عامة، في كل أماكن تجمع الطيور الداجنة مجازر تربية الطيور الداجنة و

 المذكورة.  أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر

أبحاث وبائية تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وبياطرة القطاع  (2

وفق المعني  البيطريرير ينجزه تق إعدادألبحاث ذه اهكل بحث من  علىيترتب . صحيص المتوفرون على انتداب الخا

 المصلحةالتقارير وحفظها من قبل هذه . يتم تسجيل الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المكتب يعدهذج ونم

 .الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة للمكتب المعنية

 الوبائية المذكورة أعاله. واألبحاثتحليل العينات التي تم أخذها خالل الزيارات  (3

 

من هذا القرار، في المختبرات التابعة للمكتب الوطني  6و 4يجب أن يتم تحليل العينات المنصوص عليها في المادتين : 5المادة 

المنظمة العالمية للصحة وارد في القائمة التي تعدها  للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية. ويمكن إجراؤها، أيضا، في مختبر

 الحيوانية.

 الصحيةشرطة الخاصة بال التدابير:  الثالثالباب 
 

  :  الفرع األول

 المتخذة في حالة االشتباه في مرض أنفلونزا الطيور الفتاك التدابير

 

المادة األولى أعاله، بوضع نفس ، بمجرد توصلها بالتصريح المنصوص عليه في المعنية تقوم المصلحة البيطرية:  6المادة 

للمكتب الوطني للسالمة  الجهويالمعنية تحت المراقبة الصحية. ويتم على الفور إخبار المدير  تربية الطيور الداجنةمؤسسة 

 7المادة  طبقا لمقتضيات المسؤول عليهاأو المعنية  المؤسسة مالكنه يعيالذي  القطاع الخاص يطريبوالصحية للمنتجات الغذائية 

بقرار وضعها تحت المراقبة، وذلك المذكورة المؤسسة وعامل العمالة أو اإلقليم حيث تتواجد ، السالف الذكر 49.99القانون  من

 : اآلتية التدابيرقصد العمل على تفعيل 

 قصد القيام بما يلي: يقوم بها بيطري المصلحة المنصوص عليها أعاله  الطيور الداجنة تربيةمؤسسة زيارة  (1

المشتبه في إصابتها أو عدد الحيوانات  بيانفي األسر مع  التي تتم تربيتهاإحصاء جميع الطيور الداجنة والطيور  -أ

 ؛بالنسبة لكل صنف على حدة، ،سلفا نفقتالتي 

 ؛ الطيور الداجنة تربيةبمؤسسة  ةموجودالللمرض الحساسة  اتحيوانالفحص  -ب

 بالمرض؛ امشتبه في إصابتهال اتحيوانلفحص سريري معمق ل -ج

 تشريح الحيوانات الميتة. -د

  السالمة البيولوجية المطلوبة.  تدابيريحرص البيطري، خالل هذه الزيارة، على احترام 

تربية الطيور مؤسسة إخبار المختبر التابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية األقرب من مكان تواجد  (2

 ؛هاكيفيات إرسالذها وعلى خالمعنية قصد المصادقة على نوعية العينات الواجب أ الداجنة

 ؛السالمة البيولوجية المطلوبة تدابيرلفحوصات المختبرات مع الحرص على احترام أخذ العينات الالزمة  (3

 : ديدالمذكورة قصد تح البيطرية المصلحة بيطريالقيام ببحث وبائي يتم إجراؤه تحت مسؤولية  (4

قبل  تربية الطيور الداجنةمؤسسة في قد انتشر خاللها مرض أنفلونزا الطيور الفتاك يمكن أن يكون المدة التي  -أ

 االشتباه في وجوده؛

في التي تتم تربيتها غير الطيور الداجنة والطيور الحساسة حدود مجال انتشار المرض أو العدوى لدى الحيوانات  -ب

 األسر؛

وتحديد  الداجنة تربية الطيورمؤسسة المصدر المحتمل لفيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك المتفشي في  -ج

ا بالعدوى انطالقا من نفس األخرى التي تحتوي على حيوانات مشتبه في إصابته تربية الطيور الداجنةمؤسسات 

 المصدر؛

 عالوة على ذلك، يتم، خالل هذا البحث، القيام بما يلي: 

 أخذ العينات الالزمة لتشخيص تكميلي؛ -

 قد تمكنالتي  والمواد المركباتو (نافقةوكل الحيوانات )حية أو األشخاص أو خروج  إحصاء عمليات دخول -

 ؛االنتشارفيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك من 

 ؛المشتبه في إصابتها تربية الطيور الداجنةمؤسسة حيوانات عزل وحجز  (5

في األسر المشتبه في الطيور التي تتم تربيتها الطيور الداجنة و الدخول إلى مؤسسة تربية الطيور الداجنة علىمنع  (6

 المنتجاتوالبيض، و ،اللحوموجثث الطيور الداجنة، و والحيوانات الحساسة، ،الفتاك إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور

وفراش  ،النفاياتوللحيوانات، والمنتجات الفرعية المواد المعدة لتغذية الحيوانات، والطيور الداجنة،  المتأتية منالغذائية 
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 فيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك نشركل مادة أخرى من شأنها كذا المعدات، وو التجهيزاتووث، والرالحيوانات، 

أن يرخص بدخول المواد الضرورية لحياة الحيوانات بموجب شهادة مرور يسلمها،  . غير أنه، يمكنها منهاأو خروج

 ؛السالف الذكر للمنتجات الغذائيةللمكتب الوطني للسالمة الصحية البيطرية  ةالمصلح بيطريلهذا الغرض، 

أو إليها. غير  تربية الطيور الداجنةمؤسسة من  اانطالقمنع تنقل الحيوانات غير الحساسة لمرض أنفلونزا الطيور الفتاك  (7

 ؛السالفة الذكرالبيطرية  ةالمصلح بيطري ،لهذا الغرض ،أن يرخص لهذا التنقل بموجب شهادة مرور يسلمهاأنه، يمكن 

لهذا  ،أو إليها إال بعد اإلدالء بشهادة مرور يسلمها تربية الطيور الداجنةمؤسسة من  اانطالقوسائل النقل منع تنقل  (8

بطلب من المعني باألمر شريطة استعمال مواد مناسبة للتطهير أثناء  المذكورة أعالهالمصلحة البيطرية  بيطري ،الغرض

  وي الحيوانات الحساسة أو الخروج منها؛تأأو البنايات أو المحالت التي  تربية الطيور الداجنةمؤسسة الدخول إلى 

تربية الطيور الداجنة وإلى المباني والمحالت التي تأوي الحيوانات الحساسة مؤسسة  التزام األشخاص الذين يلجون إلى (9

  ؛المطلوبة البيولوجية السالمةأو يخرجون منها باحترام تدابير 

، الحيوانات الميتة تحت مراقبة المصلحة البيطرية السالفة الذكر. المالك نفقةعلى عين المكان و العمل على إتالف، في (10

السالمة البيولوجية عن طريق الطمر أو الحرق أو كل طريقة أخرى  تدابيريجب أن يتم هذا اإلتالف وفق شروط تحترم 

ر فيروس أنفلونزا الطيور الفتاك. غير أنه، في حالة استحالة غير أنه، في حالة استحالة تالف تمكن من تجنب انتشا

الحيوانات الميتة في عين المكان، يمكن لبيطري المصلحة البيطرية السالفة الذكر أن يرخص بنقلها إلى أي مكان أخر 

 يروس أنفلونزا الطيور الفتاك؛السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي انتشار ف تدابيرمع احترام 

اد وباستعمال م هاسيرتربية الطيور الداجنة أو ممؤسسة  مالكإتالف الحيوانات الميتة من قبل تنظيف وتطهير مكان  (11

 مطهرة مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

 

المشار إليها في  التدابيرالمصلحة البيطرية المذكورة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يجب أن تبلغ 

المعنية أو مسيرها الذي  تربية الطيور الداجنةمؤسسة إلى مالك بكل الوسائل التي تثبت التوصل،  ،أعاله (11إلى ( 5البنود من 

  .السالف الذكر 49.99من القانون  7لمقتضيات المادة  طبقا المذكورة التدابيريعمل على تطبيق 

 

، حسب الحالة، الطيور الداجنة ومالكها أو مسيرها وتتضمن كل شهادة مرور البيانات التي تمكن من تحديد مؤسسة تربية يجب أن 

، وتبين، أيضا، ووجهتهاالمكان المتأتية منه وكذا  أو وسائل النقل نقلها يتمالمواد الضرورية لحياة الحيوانات أو الحيوانات التي 

 .تفادي انتشار فيروس أنفلونزا الطيور الفتاكعملية النقل قصد وفقها تتم الشروط التي 

 

قد يشتبه في تربية الطيور الداجنة خرى أ مؤسساتأعاله إلى  6 المنصوص عليها في المادة التدابيريمكن أن تمتد  :7المادة 

مؤسسة إصابتها بعدوى مرض أنفلونزا الطيور الفتاك اعتبارا لمكان إقامتها أو موقعها الجغرافي أو وجود اتصال بينها وبين 

في هذه الحالة، يجب  .المشتبه في إصابتها التي تأوي الطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر تربية الطيور الداجنة

أن تخبر عمال العماالت واألقاليم حيث التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المعنية البيطرية  ةعلى المصلح

 .السالفة الذكر تطبيق التدابير قصد المذكورةتتواجد المؤسسات 

 

تربية الطيور مؤسسة غير أخرى : عندما يشتبه في وجود مرض أنفلونزا الطيور الفتاك في مكان ما أو في مؤسسة 8المادة 

وضع المكان أو المؤسسة المعنية  على ، فورا،التابع لها مكان تواجد المكان أو المؤسسة المعنيةالمصلحة البيطرية  تعمل ،الداجنة

 اآلتية: لتدابيرا ، حسب الحالة،تطبيقتحت المراقبة الصحية و

المذكورة أعاله مع األخذ بعين االعتبار مكان تواجد  5منصوص عليها في المادة ال التدابيرأكثر من واحد أو  تدبير   (1

 ؛وكذا الظروف المكان أو المؤسسة المعنية

 ؛أو البيضالطيور الداجنة أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر وحجز عزل  (2

والطيور األخرى من هذه الطيور الداجنة  المتأتيةللحيوانات والنفايات  حفظ اللحوم وجميع المنتجات والمنتجات الفرعية (3

اإلنتاج، منفصلة تحت مراقبة المصلحة  وأأثناء عملية الذبح أصيبت بالعدوى في األسر التي تكون قد التي تتم تربيتها 

المنصوص عليها أعاله إلى أن يتم إنجاز األبحاث  التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية البيطرية

 ؛ عدم وجودهض أنفلونزا الطيور الفتاك أو الضرورية لتأكيد وجود مر

س مرض أنفلونزا فيرو التي تمكن من تفادي خطر انتشارالسالمة البيولوجية بالمكان أو المؤسسة المعنية  تدابير تطبيق  (4

 الطيور الفتاك؛

ها الطيور الداجنة تربية الطيور الداجنة المتأتية منمؤسسة في كذا بحث وبائي في المكان أو المؤسسة المعنية و إجراء (5

 المرض.عدم وجود بيض قصد تأكيد أو الفي األسر أو أو الطيور التي تتم تربيتها 



5 
 

يجب أن تبلغ المصلحة البيطرية المذكورة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التدابير المشار إليها في 

على  حرصبت التوصل، إلى مالك المكان أو المؤسسة المعنية أو مسيرها الذي ي( أعاله، بكل الوسائل التي تث4( إلى 1البنود من 

 تطبيق التدابير المذكورة.

تحاليل العينات، في انتظار نتائج ضرر إلحاق خالل مدة زمنية طويلة دون عندما ال يمكن تعليق أنشطة المكان أو المؤسسة المعنية 

 ،ساعة 24داخل المذكورة  األنشطةالبيطرية السالفة الذكر أن ترخص، وفق شروط صحية خاصة، باستئناف يمكن للمصلحة 

 .وسائل النقلعمليات تنظيف وتطهير البنايات والتجهيزات والمعدات والقيام ببعد  ،األقلعلى 

 

التحاليل إلى عدم وجود مرض أنفلونزا  أعاله عندما تخلص نتائج 8و 6تين المنصوص عليها في الماد التدابير: ترفع 9المادة 

تربية الطيور مؤسسة ي أو مسيري لكماإلى ت أو األقاليم المعنية وكذا العماالإلى عمال  التدابير. ويبلغ رفع هذه الطيور الفتاك

 .أعاله 8أو  6أو إلى المسؤولين على األماكن أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة  الداجنة

 

 المتخذة في حالة تأكيد وجود مرض أنفلونزا الطيور الفتاك التدابير:  الفرع الثاني

 

المذكورة المؤسسة ، يتم وضع تربية الطيور الداجنةمؤسسة وجود مرض أنفلونزا الطيور الفتاك في  يتم تأكيدعندما  :10المادة 

التابع لها مكان تواجد التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تحت المراقبة الصحية للمصلحة البيطرية 

عامل العمالة أو والوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  المدير الجهوي للمكتب تم، على الفور، إخباريالمعنية. والمؤسسة 

المؤسسة ر، عمال العماالت واألقاليم المجاورة بقرار وضع و، إذا لزم األم تربية الطيور الداجنةمؤسسة اإلقليم حيث تتواجد 

 :اآلتيةالخاصة بالشرطة الصحية  التدابيرالعمل على تفعيل الصحية بغية  المذكورة تحت المراقبة

 

I-  المتعلقة بمرض أنفلونزا  الطبيعة الجغرافية واإلدارية والوبائية" أخذا بعين االعتبار العوامل ذات مقننةتحديد "منطقة

 : تشمل ما يلي الفتاك الطيور

 ؛ "مرض أنفلونزا الطيور الفتاك بالمرض تسمى "بؤرة المصابة تربية الطيور الداجنةمؤسسة  -

  كيلومترات؛( 3عن ثالثة )شعاعها ال يقل منطقة حماية تحيط بالبؤرة  -

 كيلومترات. (10عن عشر )شعاعها ال يقل منطقة مراقبة تحيط بالبؤرة  -

 تتم اإلشارة إلى منطقتي الحماية والمراقبة المحددتين بواسطة لوحات توضع في مدخليهما على الطرق المؤدية إليهما. 

 

II-  فيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك حسب  حضانةفي البؤرة لمدة ال يمكن أن تقل عن مدة  ذكرهااآلتي  التدابيرتطبيق

  : الحيوانات الحساسة المعنية

مؤسسة الجثث والبيض الموجود في تالف إكذا في األسر والتي تتم تربيتها جميع الطيور الداجنة والطيور تالف قتل وإ (1

طبقا للتنظيم  امرخص باستعماله ةطهرواد متالف بماإل، فورا في عين المكان، وتطهير مكان تربية الطيور الداجنة

التابعة  المصلحة البيطرية بيطريالحيوانات في عين المكان، أمكن ل إذا تعذر إتالف جثث ،غير أنه الجاري به العمل.

أن يرخص بنقلها، تحت مسؤوليته، إلى مكان آخر  للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المذكورة أعاله

يروس مرض السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي خطر انتشار ف تدابيرداخل منطقة الحماية مع مراعاة احترام 

أو أنفلونزا الطيور الفتاك. يجب أن تشكل كل عملية قتل أو إتالف الطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر 

الوطني للسالمة  العمليات، البيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتبهذه البيض موضوع محضر يعده، عقب نهاية 

التي المحضر البيانات  هذايتضمن . يجب أن أو هما معا الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان القتل أو اإلتالف

 أو البيض الطيور التي تتم تربيتها في األسر وأ عدد الطيور الداجنةومؤسسة تربية الطيور الداجنة، تمكن من تحديد 

 ؛تالفهاإوكذا تاريخ وسبب قتلها أو 

 ؛منع تنقل الحيوانات الحساسة انطالق من البؤرة أو إليها (2

 ةالمصلح بيطريما لم يتم اإلدالء بشهادة مرور يسلمها لهذا الغرض  ،من البؤرة أو إليها اانطالقوسائل النقل منع تنقل  (3

تطهير مناسبة في مداخل البؤرة ومخارجها  موادشريطة استعمال المذكور أعاله بطلب من المعني باألمر، البيطرية 

 ؛وفي البنايات والمحالت التي تأوي الحيوانات الحساسة

لحيوانات الحساسة أو البنايات والمحالت التي تأوي ا وأتربية الطيور الداجنة مؤسسة  التزام األشخاص الذين يلجون (4

  ؛التي تمكن من تفادي انتشار فيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك يخرجون منها باحترام تدابير السالمة البيولوجية

إذا تعذر إتالف  ،. غير أنهالمرض حضانةلحوم الطيور الداجنة التي تم ذبحها خالل فترة  ، في عين المكان،إتالف (5

المصلحة البيطرية المذكور أن يرخص بنقلها، تحت مسؤوليته، لبيطري لحوم الطيور الداجنة في عين المكان، أمكن 
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السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي خطر انتشار  تدابيرإلى مكان آخر داخل منطقة الحماية مع مراعاة احترام 

 فيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك؛

للمكتب الوطني للسالمة الصحية يطرية تحت إشراف المصلحة الب ،هامن طرف مالك ذكرهاالمواد اآلتي  ،إتالف (6

 :هذه المواد التابع لها مكان تواجدللمنتجات الغذائية 

  ؛خالل فترة حضانة المرض تربية الطيور الداجنةمؤسسة  إخراجه منتم يالذي  حضينبيض الت (أ

تفويته وتم المصابة بالمرض  تربية الطيور الداجنةمؤسسة من الذي تم إخراجه البيض الموجه لالستهالك  (ب

 خالل فترة حضانة المرض؛

 م تفويتها خالل فترة حضانة المرض.وت تربية الطيور الداجنةمؤسسة المنتجة في تغذية الحيوانات معدة لمواد  (ج

بيض التحضين أو البيض الموجه لالستهالك أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المشار إليها إذا تعذر إتالف  ،غير أنه

أن يرخص بنقلها، تحت مسؤوليته، إلى مكان  السالف ذكرهاالمصلحة البيطرية لبيطري  المكان، أمكنفي عين أعاله 

يروس مرض السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي خطر انتشار ف تدابيرمع مراعاة احترام قصد إتالفها آخر 

أنفلونزا الطيور الفتاك. يجب أن تكون كل عملية إتالف البيض موضوع محضر، عقب نهاية عملية اإلتالف، يعده 

يجب وبيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان اإلتالف. 

ن تحديد مؤسسة تربية الطيور الداجنة وعدد البيض وكذا تاريخ وسبب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التي تمكن م

 إتالفه؛

المستعملة  المناطق المحيطة بها، البنايات والمحالت وسالف ذكرهاالالمصلحة البيطرية تنظيف وتطهير، تحت مراقبة  (7

ت التي قد تصاب بالعدوى نقل وكل البنايات األخرى وكل المعدالإليواء الحيوانات الحساسة والمركبات المستعملة ل

تطهير البنايات  ، أيضا،مرخص باستعمالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب تطهيرباستعمال مادة 

 أنفلونزا الطيور الفتاك. سالتي تستعمل إليواء األشخاص أو فضاءات المكاتب التي قد تصاب بعدوى فيرو

المصلحة البيطرية  أو لمسيرها من طرف بيطريالمؤسسة ، شهادة لمالك عملية التطهير هاتهيجب أن تسلم، عقب 

 ؛السالفة الذكر

 النقل من قبيل أقفاص والتي ال يمكن تطهيرها بطريقة فعالة تربية الطيور الداجنةالمعدات المستعملة ألغراض  إتالف (8

إذا تعذر إتالف المعدات المذكورة أعاله في عين  ،. غير أنهمن قبل مالكها في عين المكان ،بالنسبة للبيض ،اليرقاتو

أن يرخص بنقلها، تحت مسؤوليته، إلى مكان آخر داخل  السالف ذكرهاالمصلحة البيطرية لبيطري المكان، أمكن 

السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي خطر انتشار فيروس مرض أنفلونزا  تدابيرمنطقة الحماية مع مراعاة احترام 

 الفتاك؛ الطيور

 حسب الحالة، في عين المكان.  أو معالجتهاأنفلونزا الطيور الفتاك عدوى كل مادة قد تصاب ب إتالف (9

 

المشار إليها أعاله، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، إلى مالك مؤسسة  التدابير السالف ذكرهايجب أن تبلغ المصلحة البيطرية 

وفقا لمقتضيات  الذي يجب عليه الحرص على تطبيقها" أو مسيرها  مرض أنفلونزا الطيور الفتاك تربية الطيور الداجنة "بؤرة

 السالف الذكر. 49.99من القانون  7المادة 

أو مسير مالك إلى  السالف الذكرلغذائية البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات ا ةالمصلح بيطرييسلم 

 التدابير"شهادة احترام  أعاله الخاصة بالشرطة الصحية المنصوص عليها التدابيرحترم الطيور الداجنة الذي يمؤسسة تربية 

 الخاصة بالشرطة الصحية".

 

III-  اآلتية في منطقة الحماية التدابيرتطبيق: 

وكذا  األسرلتي تتم تربيتها في اتي تأوي الطيور الداجنة والطيور ال تربية الطيور الداجنةمؤسسات إحصاء كل  (1

 أو مراكز التفتيش الحدودية؛ الداجنةالطيور  جازرمالتي قد تشكل خطرا مثل والمقاوالت  المؤسسات

المشار إليها أعاله والتي تشمل فحصا سريريا وأخذ العينات من  تربية الطيور الداجنة مؤسساتالمراقبة البيطرية ل (2

السالمة البيولوجية التي تمكن من تفادي خطر انتشار فيروس مرض أنفلونزا  تدابيرمع مراعاة  ،الحيوانات الحساسة

 الطيور الفتاك؛

المصلحة البيطرية لبيطري . غير أنه، يمكن تربية الطيور الداجنة مؤسساتمنع تنقل الحيوانات الحساسة ونقلها بين  (3

أن يرخص بنقل  كان تواجد منطقة الحمايةالتابع لها مالتابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

 الحيوانات الحساسة وفق الشروط اآلتية:

 تربية الطيور الداجنة مؤسسةالفحص السريري الذي يجرى على الحيوانات وكذا الحالة الوبائية ل ينتج عنأال  -

 وجود إصابة أو عدوى بفيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك؛في  اشتباه
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إلى  تربية الطيور الداجنة مؤسسةانطالقا من  المذكور أعاله مباشرة وتحت مراقبة البيطرييجب أن يتم النقل  -

 ،توجد داخل منطقة الحماية أوعلى المستوى الصحي تخضع لمراقبة منتظمة للطيور الداجنة معتمدة أو  مجزرة

لمراقبة منتظمة على  تخضعمجزرة معتمدة أو في حالة عدم وجود أي داخل منطقة المراقبة.  ،ند االقتضاءع

نقل أن يرخص ب السالف ذكرها المصلحة البيطريةلبيطري  مكن، ينطقتينن الماتيفي ه المستوى الصحي

  ؛منتظمة على المستوى الصحيتخضع لمراقبة معتمدة أو نحو أقرب مجزرة  هاذبحقصد الحساسة الحيوانات 

 من خالل استخدام المحاور الطرقية أو المحاور السككية الكبرى؛ الحساسة الحيواناتيتم القيام بنقل  -

 ستعمالهااتطهير مرخص بباستعمال مواد وبعدها المستعملة قبل كل عملية نقل  وسائل النقليجب تنظيف وتطهير  -

 ؛طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل

 ؛األسر في التي تتم تربيتها  لطيور الداجنة أو الطيوراتجمعات منع  (4

والمواد بيض الو والطيور التي تتم تربيتها في األسرالداجنة  الطيوروالحساسة، الحيوانات وخروج منع عمليات دخول  (5

الفرعية المتأتية المنتجات كل جنة أو الطيور األخرى والجثث والدا ونفايات الطيوروفرش المعدة لتغذيتها وكذا روث 

المنتجات الضرورية لحياة بإدخال  ص  خ  ر  . غير أنه، يمكن أن يُ من منطقة الحماية من الطيور الداجنة أو الطيور

 أعاله؛ ذكورالبيطرية الم ةالمصلح بيطري يسلمها الحيوانات بموجب شهادة مرور

خروجها منها. غير أنه، يمكن لرئيس المصلحة و الحماية نطقةالحيوانات غير الحساسة إلى م منع عمليات دخول (6

عد لهذا الغرض بطلب من مالك الحيوانات بموجب شهادة مرور تُ ه التنقالت هذبأن يرخص  أعاله المذكور البيطرية

المذكورة أو مسيرها. تتضمن شهادة المرور هاته البيانات التي تمكن من تحديد هوية مالك الحيوانات أو مسيرها 

ت والحيوانات التي يتم نقلها ووجهتها. وتبين الشروط المتأتية منها الحيوانا تربية الطيور الداجنة مؤسسةوالتعرف على 

 التي يتم وفقها نقل الحيوانات لتفادي انتشار فيروس أنفلونزا الطيور الفتاك؛

عن كل اتصال مع الطيور الداجنة أو الطيور األسر في  التي تتم تربيتهاالطيور الداجنة والطيور األخرى بعاد عزل وإ (7

 ؛متوحشةال أو الطيوراألخرى الموجودة في األسر 

 أو غبار الطيور الداجنة أو الطيور األخرى أو نشرها؛وفرش روث منع أخذ  (8

السالمة البيولوجية المناسبة لتفادي  تدابيرباحترام مؤسسة تربية الطيور الداجنة أو يخرج منها يلج  كل شخص التزام (9

 انتشار مرض أنفلونزا الطيور الفتاك. 

 ؛الحماية منطقةفي كل نقط الخروج من  المركباتوضع نظام لتطهير األشخاص و (10

 في األسر. والطيور التي تتم تربيتها منع إطالق الطيور الداجنة (11

 

والطيور التي تتم  الطيور الداجنة على عبور ( أعاله10و( 9و 6و( 5( و4( و3المنصوص عليها في البنود  التدابيرطبق ال ت

 في منطقة الحماية. عبر الطرق أو السكك الحديدية دون تفريغ أو وقوفالحماية منطقة والحيوانات األخرى األسر  تربيتها في

 

IV-  اآلتية في منطقة المراقبة التدابيرتطبيق: 

التي تأوي الحيوانات الحساسة وكل الحيوانات الموجودة في هذه  تربية الطيور الداجنة مؤسساتإحصاء جميع  (1

 وكذا المؤسسات والمقاوالت التي تشكل خطرا كالمجازر ومراكز التفتيش الحدودية؛ ،مؤسساتال

المصلحة البيطرية لبيطري . غير أنه، يمكن تربية الطيور الداجنة مؤسساتمنع تنقل الحيوانات الحساسة ونقلها بين  (2

أن يرخص بنقل الحيوانات للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابعة لها منطقة المراقبة التابعة 

 وفق الشروط اآلتية:الحساسة 

 تربية الطيور الداجنة مؤسسةالفحص السريري الذي يجرى على الحيوانات وكذا الحالة الوبائية لينتج عن أال  -

 بفيروس مرض أنفلونزا الطيور الفتاك؛وجود إصابة أو عدوى اشتباه في 

معتمدة إلى مجزرة  تربية الطيور الداجنة مؤسسةيجب أن يتم النقل مباشرة وتحت مراقبة البيطري انطالقا من  -

داخل منطقة  ،عند االقتضاء ،أو المراقبةتوجد داخل منطقة أو تخضع لمراقبة منتظمة على المستوى الصحي 

السالفة الذكر المصلحة البيطرية بيطري المنطقتين، يمكن لاتين مجزرة في ه ةي. في حالة عدم وجود أالحماية

تخضع لمراقبة منتظمة على نقل الحيوانات الحساسة من أجل ذبحها نحو أقرب مجزرة معتمدة أو بالترخيص 

 ؛المستوى الصحي

 الكبرى؛ من خالل استخدام المحاور الطرقية أو المحاور السككيةالحيوانات نقل يتم القيام ب -

ستعمالها مرخص با تطهيرالمستعملة قبل وبعد كل عملية نقل باستعمال مواد وسائل النقل يجب تنظيف وتطهير  -

 نصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛طبقا لل
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 ؛ في األسرالطيور التي تتم تربيتها لطيور الداجنة أو ا منع تجمعات (3

التي تأوي الطيور الداجنة  تربية الطيور الداجنة مؤسساتعمليات دخول الثديات األليفة إلى  تحترم، أثناءيجب أن  (4

تفادي انتشار مرض السالمة البيولوجية المناسبة قصد  تدابير ،منها وخروجهاوالطيور التي تتم تربيتها في األسر 

 .أنفلونزا الطيور الفتاك

 

أعاله إلى مؤسسات أخرى لتربية الطيور الداجنة متواجدة  IVو IIIو IIو Iيمكن أن تمتد التدابير المنصوص عليها في البنود 

خارج المنطقة المقننة، قد يشتبه في إصابتها بعدوى مرض أنفلونزا الطيور الفتاك اعتبارا لمكان إقامتها أو موقعها الجغرافي أو 

. في هذه الحالة، يجب على "بؤر ثانوية"ؤرة مرض أنفلونزا الطيور الفتاك. تسمى هذه المؤسسات وجود اتصال بينها وبين ب  

أن تخبر عمال تواجد البؤر الثانوية التابع لها مكان  للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية البيطرية التابعةالمصالح 

 .المذكورة قصد تطبيق التدابير المعنيينالعماالت واألقاليم 

 

أعاله عند تمام اليوم الثالثين، على األقل، الموالي لتاريخ نهاية  10: يتم رفع التدابير المنصوص عليها في المادة 11المادة 

عمليات تنظيف وتطهير مكان ذبح وإتالف أخر حيوان مصاب أو ُمعٍد. ويبلغ رفع هذه التدابير إلى عمال العماالت واألقاليم 

 المذكورة وإلى مالكي مؤسسات تربية الطيور الداجنة المعنية أو مسيريها. 10في المادة المنصوص عليهم 

 

مكان ما أوفي مؤسسة أحرى غير مؤسسة تربية الطيور وجود مرض أنفلونزا الطيور الفتاك في  يتم تأكيدعندما  :12المادة 

التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان رئيس المصلحة البيطرية البيطري، ، يعمل الداجنة

 10من المادة  IIالمنصوص عليها في البند  التدابيرواحد أو أكثر من  تدبيرعلى تفعيل  ،ينالمذكور المؤسسة المكان أوتواجد 

 .تهابأنشط اإلكراهات المرتبطةوأخذا بعين االعتبار خصوصيات هذه األماكن أعاله 

المذكورة قبل انصرام أجل أدناه أربعة أو المؤسسات  األماكن لىإ، ال يمكن السماح بدخول أي حيوان التدابيرهذه بعد تطبيق 

 ( ساعة بعد نهاية عمليات التنظيف والتطهير المنجزة.24وعشرون )

 

 مقتضيات تتعلق بالتلقيح:  الرابعالباب 

 

 مرض أنفلونزا الطيور الفتاكيمكن للمدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، عقب تأكيد وجود : 13المادة 

مة الصحية للمنتجات الغذائية طرية التابعة للمكتب الوطني للسالوتبعا لخالصات البحث الوبائي المنجز من طرف المصالح البي

فيروس أنفلونزا الطيور ورة دخول أو نظرا لخط انتشار المرض مخاطرلى تقييم إثر يهدف أكواحدة أو  جهةيمكن أن يشمل والذي 

ني ، ويحدد المجال الجغرافي المعالطيور الداجنة والطيور التي تتم تربيتها في األسر، أن يقرر تلقيح الفتاك إلى التراب الوطني

 ها القيام به.بالتلقيح والمدة التي يجب خالل

من قبل مة الصحية للمنتجات الغذائية أو الهذا التلقيح من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسيجب أن يُنجز 

 من طرف المدير العام للمكتب باستعمالها بياطرة القطاع الخاص المتوفرين على انتداب صحي، حصريا، بلقاحات مرخص

 .الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 تربية الطيور الداجنة مؤسسةالخاص ب تربية الطيور الداجنةتدون عمليات التلقيح ضد مرض أنفلونزا الطيور الفتاك في سجل 

عدد الطيور الداجنة كذا ووتسميته التجارية ورقم حصة اإلنتاج وتاريخ التلقيح  المستعمل إلى نوع اللقاحمع اإلشارة  ،المعنية

 وأصنافها وعمرها.والطيور التي تتم تربيتها في األسر التي تم تلقيحها 

، يتم إطالع األشخاص بيضهاأو أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر أو كتاكيت اليوم الواحد في حالة تفويت الطيور الداجنة 

 التلقيح هاته. على كل المعلومات المتعلقة بعمليةالحيوانات أو البيض المذكور الموجهة إليهم 

 التعويض مقتضيات تتعلق :  الباب الخامس

 

السالف الذكر إال لمالك  1.75.292من الظهير بمثابة قانون رقم  7ال تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل : 14المادة 

 القرار.طبقا لمقتضيات هذا  هالذي تم إتالف بيضالمالكي قتلها وإتالفها وتي تم الطيور الداجنة ال

 الملحق بهذا القرار.تحدد مبلغ التعويضات طبقا لمقتضيات 

 .يتم استخالص هذا التعويض من ميزانية المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 

نفس في لمنصوص عليها من االستفادة من التعويضات ا أعاله 14في المادة  المالك المنصوص عليهمقصد تمكين : 15المادة 

 من: تتكونمن قبل لجنة أو هما معا أو البيض  الطيور الداجنةإعداد محضر تصنيف وتقييم  ، يجب أن يتمالسالفة الذكر 14المادة 
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 ؛الطيور الداجنة مربي ، ويستحسن اختياره من بين أعضاء جمعية أو البيض الطيور الداجنةمالك خبير يعينه  (1

قتل أو إتالف  الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لها مكانبيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب  (2

  أو البيض أو هما معا الطيور الداجنة

الطيور الداجنة المعنية أعاله إلى هوية مالك  15يجب أن يشير محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة  :16المادة 

الطيور  انتمي إليهت التي الفئةكذا و البيانات المتعلقة بمؤسسة تربية الطيور الداجنة أو هما معا وأن يتضمن المعني أو البيض

 المقدرة. اقيمتهعددها وو أو هما معا أو البيضالداجنة 

 يجب أن يعد المحضر المذكور في أصل واحد وعدد كاف من النسخ؛

من طرف المصلحة البيطرية التابعة للمكتب  ،لهذا الغرض ،يجب أن يودع طلب التعويض المعد وفق النموذج المسلم : 17المادة 

معني المالك ال، من طرف المعنية تربية الطيور الداجنة مؤسسةالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد 

 . المذكورة لدى المصلحة نوب عنهأو الشخص الذي ي

 .من طرف المالك عليهيكون الطلب المذكور مؤرخا وموقعا يجب أن 

 يتضمن ملف التعويض، عالوة على الطلب السالف الذكر، الوثائق التالية:

تربية  مؤسسةالبيانات التي تمكن من التعرف على والطيور الداجنة أو البيض أو هما معا بطاقة تحدد هوية مالك  -

المذكورة، طبقا لمقتضيات القانون  مرفوقة، عند االقتضاء، بنسخة من الترخيص المسلم للمؤسسة الطيور الداجنة

 ؛ ، ساري المفعولالسالف الذكر 49.99رقم 

 ؛أعاله 16محضر التصنيف والتقييم المنصوص عليه في المادة أصل  -

البيض أو هما معا  ها أو إتالفإتالفأو الطيور التي تتم تربيتها في األسر و الطيور الداجنةقتل محضر أصل  -

 ؛أعاله  10المنصوص عليه في المادة 

 .أعاله 10المادة  من IIالبند  الخاصة بالشرطة الصحية المنصوص عليها في التدابيروشهادة احترام تطهير الشهادة  -

بناء على الوثائق السالفة الذكر، يعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص الذي يفوضه لهذا 

 الغرض قرار التعويض.

 1427ربيع اآلخر من  12الصادر في  1044.06 رقمالصيد البحري ينسخ قرار وزير الفالحة والتنمية القروية و: 18المادة 

 ، كما تم تغييره.نزا الطيورالتكميلية والخاصة لمحاربة أنفلوبالتدابير ( المتعلق 2006ماي  10)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.:  19المادة 

 

 

 

 (2017سبتمبر  26)1439محرم  5ي فالرباط وحرر ب

 والغابات، عزيز أخنوش والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزير

 

 

 

 

 26)1439محرم  5الصادر في. 2466.17رقم  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتملحق بقرار 

 التكميلية والخاصة لمحاربة مرض أنفلونزا الطيور الفتاك )طاعون الطيور(( يتعلق بالتدابير 2017سبتمبر 
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*-*-* 

 )بالدرهم( والسن االنتاجونوع صنف الحسب الممنوح  لغ التعويضمب

 ((2017سبتمبر  26) 1439محرم  5الصادر في. 2466.17من القرار رقم  14)المادة 

صنف الدجاج والديك الرومي حسب الفئة ونوع اإلنتاج 

 والسن

 للفرد/المبلغ بالدرهم

  المنتج للحم)ذكورا وإناثا(  Gallusطيور التوالد من نوع 

 30 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع 

 43 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 59 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 77 أسبوعا  40أسبوعا إلى  26من 

 62 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 40 فما فوقأسبوعا  50

  المنتج للبيض)ذكورا وإناثا(  Gallusطيور التوالد من نوع 

 48 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع 

 61 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 74 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 81 أسبوعا  40أسبوعا إلى  26من 

 52 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 27 أسبوعا فما فوق 50

 )ذكورا وإناثا(طيور التوالد من صنف الديك الرومي 

 152 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع 

 211 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 281 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 325 أسبوعا  40أسبوعا إلى  26من 

 192 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 108 أسبوعا فما فوق 50

 وضع بيض االستهالكالدجاج المقبل على 

 10 من أسبوع واحد إلى ثمانية أسابيع 

 22 أسبوعا 16أسابيع إلى  9من 

 33 أسبوعا 25أسبوعا إلى  17من 

 30 أسبوعا  40أسبوعا إلى  26من 

 25 أسبوعا 50أسبوعا إلى  41من 

 18 أسبوعا فما فوق 50

 الدجاج المنتج للحم

 8 (2-0أقل من أسبوعين )

 8 أسابيع 4 إلى 2من أسبوعين 

 13 أسابيع فما فوق 4

 الديك الرومي المنتج للحم

 17 (6-0أسابيع ) 6أقل من 

 40 أسبوع 12أسابيع إلى  7من  

 82 أسبوع فما فوق 12

 )ذكورا وإناثا( النعام

 600 أشهر 3ه على رالنعام الذي يقل عم

 1500 أشهر  3النعام الذي يفوق عمره 

 5000 البالغالنعام 

  

  

 الطيور الداجنة الموجهة للعلف

 25 أقل من شهر واحد 
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 50 ( 2من شهر واحد إلى شهرين )

 100 ( فما فوق2شهران )

 )تربية الطيور الداجنة بطريقة غير صناعية(الدجاج 

 4 أقل من شهر واحد 

 15 ( أشهر 3ثالثة )من شهر واحد إلى 

 30 فما فوق( 3ثالثة أشهر )

  الرومي واإلوز والبط والدجاج الحبشيالديك 

 8 (2أقل من شهرين )

 30 شهر   من شهرين إلى خمسة

 60 ( أشهر فما فوق 5خمسة )

 10 أو الطيور التي تتم تربيتها في األسر طيور داجنة أخرى

 البيض

 المبلغ/للبيضة الواحدة بيض التحضين:

 Gallus 0.9/طيور التوالد الداجنة المنتجة للحم

 Gallus 1/طيور التوالد الداجنة المنتجة للبيض

 3.9 طيور التوالد الداجنة من صنف الديك الرومي

 0.3 بيض االستهالك

 

 


