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 رصف 3صادر في  6.17382رقم  قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

بيلوروم ( يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة مرض البيلوروز )سالمونيال 2017 برتوأك 23) 1439

  والديك الحبشي  » gallus  «كاليناروم( في مؤسسات تربية الطيور الداجنة من صنفي الدجاج

» meleagris .«  

 (2543، ص 03/50/2018بتاريخ   6670 )ج ر    رقم  

 

 ،والتنمية القروية والمياه والغابات وزير الفالحة والصيد البحري

 

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

باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من األمراض المعدية، كما تم تغييره وتتميمه، والسيما الفصول 

 منه؛ 7، و6، و5، و3

بمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة و 49.99وعلى القانون رقم 

(، وال سيما 2002يونيو  13) 1423بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  1.02.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 7المادة 

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

 منه؛  2(، وال سيما المادة 2009فبراير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.20م الظهير الشريف رق

( لتطبيق القانون رقم 2004ديسمبر  27) 1425من ذي القعدة  14الصادر في  2.04.684وعلى المرسوم رقم 

 20سيما المادة المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، وال  49.99

 منه؛

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد والمالية،

 

 

 قرر ما يلي :

 

 

 الباب األول : مقتضيات عامة

 

يُنجز التصريح بمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( في مؤسسات تربية طيور التوالد  المادة األولى:

ضمن سلسلتي الطيور الداجنة المنتجة  « meleagris »  والديك الحبشي « gallus » الداجنة من صنفي الدجاج

من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه  3للحم والطيور الداجنة المنتجة للبيض، طبقا لمقتضيات الفصل 

، من قبل األشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور، وكذا من قبل بياطرة مجازر 1.75.292أعاله رقم 

والمراكز الحدودية والمختبرات وبياطرة القطاع الخاص عند معاينة أعراض مرض البيلوروز  الطيور الداجنة

)سالمونيال بيلوروم كاليناروم( على طيور التوالد الداجنة أو كتاكيت اليوم الواحد أو في حالة معاينة جروح على 

مرض البيلوروز )سالمونيال  قصبتها خالل التشريح أو خالل تشخيص تجريبي أو عند إنجاز تحاليل الكشف عن

 بيلوروم كاليناروم( على بيض التحضين

 

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

التحضين المصابة أو كتاكيت اليوم الواحد أو بيض  للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد طيور التوالد الداجنة

بمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(، هوية مالك مؤسسة تربية الطيور  أو المشتبه في إصابتها

أو  الداجنة وطيور التوالديتضمن البيانات التي تمكن من التعرف على المؤسسة المذكورة أو مسيرها والداجنة 

 كتاكيت اليوم الواحد أو بيض التحضين. 
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 لول هذا القرار بالمصطلحات اآلتية ما يلي: ديراد في م: 2المادة 

المشار  49.99ضيعة تربية الطيور الداجنة حسب مدلول القانون رقم  كل الداجنة:الطيور  مؤسسة تربية (1

أو حيازتها أو مناولتها بصفة أو كتاكيت اليوم الواحد  الداجنة طيور التوالدتتم تربية حيث  إليه أعاله

 ؛بضيعة في الهواء الطلق، عندما يتعلق األمر آخر و كل مكانأدائمة أو مؤقتة، بما في ذلك المحضن 

 « meleagris » روميوالديك ال « gallus » صنفي الدجاج  من الطيور الداجنة :الداجنةالتوالد طيور  (2

 ؛ والموجهة إلنتاج بيض التحضينأكثر ساعة أو  (72) البالغة اثنتا وسبعين

البالغة  أعاله (2 في البندشار إليها كل الكتاكيت المتأتية من طيور التوالد الداجنة الم: كتاكيت اليوم الواحد (3

 ؛( ساعة، على األقل72اثنتا وسبعين )

والموجه أعاله  (2 البندفي المشار إليها طيور التوالد الداجنة البيض الذي تنتجه بيض التحضين:  (4

  للتحضين؛

بيض التحضين وتفريخ في حضانة  ، حصريا،نشاطهايقتصر تربية الطيور الداجنة  ضيعةكل : محضن (5

 ؛أعاله ( 4في البند المشار إليه 

 الضيعةلنفس  ةتابعوحدة أخرى عن كل  تربية الطيور الداجنة مستقل ضيعةكل جزء من  وحدة إنتاج:  (6

الداجنة أو كتاكيت اليوم الواحد أو  تدبير طيور التوالدالمتمثلة في المعتادة ا وأنشطتها بالنظر لموقعه

 ؛ابيض التحضين من نفس األصناف التي تتم حيازتها داخله

نفس السن أو بيض  تبلغالداجنة أو كتاكيت اليوم الواحد  طيور التوالدمجموعة من كل  مجموعة: (7

 .نفس وحدة إنتاجتاريخ التحضين، متأتية من يتم تحديده من خالل التحضين 

 

، أعاله 2في المادة  كما هي معرفةمؤسسات تربية الطيور الداجنة  علىالقرار هذا تطبق مقتضيات  :3المادة 

 .المحاضنها بما في

 

ير الشريف بمثابة قانون السالف من الظه 5تشمل التدابير التكميلية والخاصة المشار إليها في الفصل  :4المادة 

 :يلي، ما لمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(، بالنسبة 1.75.292رقم  هذكر

 لكشف عن الداء؛ا (1

 تأهيل مؤسسات تربية الطيور الداجنة؛ (2

 الصحية.التدابير الخاصة بالشرطة  (3

 

يتخذوا، أعاله، أن ذكورة أو مسيريها، أثناء تطبيق التدابير الممؤسسات تربية الطيور الداجنة يجب على مالكي 

لمقتضيات  طبقا المذكورةإنجاز التدابير  فيتمكن من المساعدة  تحت مسؤوليتهم، كل االجراءات الضرورية التي

 .هذكرالسالف  49.99من القانون رقم  4المادة 

 

  الباب الثاني

 عن مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(الكشف 

 

من المرسوم رقم  23المادة في  انصوص عليهالعينات المعينة من كل على  يالقيام بكشف إجبار يجب: 5المادة 

يجب أن ينجز و. قصد البحث عن مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( المشار إليه أعاله 2.04.684

 .بيض التحضينأو أو كتاكيت اليوم الواحد الداجنة  مجموعات طيور التوالد علىهذا الكشف 

 

قرار وزير الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم لمقتضيات وفقا هذا الكشف القيام بتحدد كيفيات 

( المحددة بموجبه الشروط الصحية التي 2005ديسمبر  15) 1426من ذي القعدة  13الصادر في  2125.05
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" مدونة االستخدام  NM 08.6.301عيار المغربي رقم مالويجب أن تتوفر في كتكوت اليوم الواحد المعد للبيع 

التوالد الداجنة"  تشغيل المحاضن ومؤسسات تربية طيورو لتصميمبها فيما يخص السالمة الصحية  الموصى

القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة والمواصالت ووزير الفالحة والتنمية القروية رقم بالمصادق عليها 

مواصفة قياسية ( بإقرار معايير مغربية أو كل 2003ر سبتمب 12) 1424رجب من  15 الصادر في 1737.03

  . تعادله تحل محله

 

 .هذكرالسالف  2.04.684من المرسوم رقم  23لمقتضيات المادة  طبقاتؤخذ العينات 

 

الغذائية أو في مختبر تابع للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات على هذه العينات التحاليل المخبرية  تجرى

 في مختبر مرخص لهذا الغرض من طرف المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وفق

 .بعده 6لمادة الشروط المنصوص عليها في ا

 

 NMللمعيار المغربي رقم  أعاله إلى المختبرات التي تستجيب 5يسلم الترخيص المشار إليه في المادة  :6المادة 

ISO/CEI 17025  بقرار المصادق عليه لمتطلبات العامة المتعلقة باختصاص مختبرات المعايرة والتجارب" "ا

( 2006فبراير  27) 1427من محرم  28الصادر في  406.06وزير الصناعة والتجارة وتأهيل االقتصاد رقم 

المدير العام للمكتب الوطني للسالمة  أو كل مواصفة قياسية تعادله تحل محله وكذا للمواصفات الخاصة التي يقرها

  الصحية للمنتجات الغذائية اعتبارا للتحاليل المطلوبة.

 

يودع طلب الترخيص لدى المصلحة البيطرية المحلية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، 

صاحب الطلب والتأكد من استجابة مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن من تحديد هوية 

 أو كل مواصفة قياسية تعادله تحل محله هذكرالسالف  NM ISO/CEI 17025عيار المغربي رقم للمالمختبر 

 وللمواصفات الخاصة المشار إليها أعاله.

 

، أن لى عين المكانإ المذكورة البيطرية المصلحةيتبين، عقب زيارة تقوم بها يتم سحب هذا الترخيص عندما 

أو كل مواصفة  NM ISO/CEI 17025للمعيار المغربي رقم  لم يعد يستجيبالذي سلم له الترخيص المختبر 

 ذكر.القياسية تعادله تحل محله أو للمواصفات الخاصة السالف 

 

 

 الباب الثالث

 مؤسسات تربية الطيور الداجنة تأهيل

 

البيلوروز )سالمونيال بيلوروم من داء  ،رسميا ،"سليمةمؤسسة تربية الطيور الداجنة تعتبر كل  :7المادة 

 مجتمعة:الشروط التالية عندما تستوفي " كاليناروم(

 ؛ذكرالالسالف  49.99مقتضيات القانون رقم طبقا للها  مرخصمؤسسة تربية الطيور الداجنة أن تكون  (1

تقوم بها المصالح  ،مرتين في السنة ،بكتيرولوجية لمراقبةمؤسسة تربية الطيور الداجنة تخضع أن  (2

 البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية تفضي إلى نتيجة سلبية؛

من  ةسليم مجموعةمن مؤسسة تربية الطيور الداجنة التي يتم إدخالها إلى اليوم الواحد كتاكيت  أن تتأتى (3

 مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(؛

وجد داخل ت مجموعةعلى كل أعاله  5لمقتضيات المادة  طبقا يتم تنفيذ بروتوكول الكشف اإلجباري أن (4

 ؛للمراقبة الذاتية الشهرية يفضي إلى نتائج سلبيةوحدة اإلنتاج 

مؤسسة تربية أية عملية تلقيح ضد مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( داخل إنجاز يتم  أال (5

 .الطيور الداجنة

 

من داء البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(  ،رسميا ،سليمةالتحتفظ مؤسسة تربية الطيور الداجنة  :8المادة 

 التالية:تستوفي الشروط ما دامت بهذه الصفة 
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 لحةمرتين في السنة تقوم بها المص بكتيرولوجية أن تخضع مؤسسة تربية الطيور الداجنة لمراقبة (1

التابع لها مكان تواجد المؤسسة  البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

 تفضي إلى نتيجة سلبية؛ المذكورة

التي يتم إدخالها إلى مؤسسة تربية الطيور الداجنة من مجموعة سليمة من اليوم الواحد كتاكيت  أن تتأتى (2

 اليناروم(؛مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم ك

على كل مجموعة توجد داخل أعاله  5المادة طبقا لمقتضيات أن يتم تنفيذ بروتوكول الكشف اإلجباري  (3

 وحدة اإلنتاج يفضي إلى نتائج سلبية للمراقبة الذاتية الشهرية؛

أية عملية تلقيح ضد مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( داخل مؤسسة تربية إنجاز أال يتم  (4

 لطيور الداجنة.ا

 الشروط المذكورة أعاله.المؤسسة تستوفي شرطا واحدا من إذا لم تعد يتم سحب التأهيل 

 

 رابعالباب ال

 التدابير الخاصة بالشرطة الصحية

 

 الفرع األول

 المتخذة في حالة االشتباه في اإلصابة  التدابير

 بمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(

 

كل  داخل وحدة إنتاج اإلصابة بمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(بحالة اشتباه تعتبر : 9المادة 

التوصل إلى تم ذاتية سواء المراقبة الأجريت في إطار التي بكتيريولوجية الأو  يةمصلالللتحاليل  نتيجة إيجابية

بظهور أعراض سريرية أو جروح توحي مقرون الالكشف اإلجباري أو في إطار التتبع الصحي هذه النتيجة بعد 

 بوجود مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(.

 

، بمجرد توصلها عنيةالمتربية الطيور الداجنة ؤسسة مالتابع لها مكان تواجد تتخذ المصلحة البيطرية : 10 المادة

 بالتصريح المنصوص عليه في المادة األولى أعاله، التدابير اآلتية: 

قصد تأكيد أو نفي وجود مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( في  الضروريةأخذ العينات  (1

 موضوع االشتباه؛ المجموعةأوي ي ذياللمكان ا

 المحتمل؛بحث وبائي قصد تحديد مصدر العدوى إجراء  (2

وكذا التدابير  والنصوص الصادرة لتطبيقه 49.99مجموع مقتضيات القانون رقم  احترامالتحقق من  (3

 .اإلجبارية المتعلقة بالسالمة البيولوجية

 

 بما يلي: ها ذكر يقوم بيطري المصلحة البيطرية السالففي انتظار نتائج التحاليل التي يجريها المختبر، 

التابعة نتاج اإلوحدات من كافة  وبيض التحضينوكتاكيت اليوم الواحد الداجنة  التوالد طيورمنع خروج  (أ

 ؛مؤسسة تربية الطيور الداجنةل

 التحضين جميع بيض وبعده، ريخ، عند التفعلى مناولة ومعالجة داءا من تاريخ التصريح،بت، االحرص (ب

 ؛ منفصال عن المجموعات األخرى المشتبه في إصابتها بالمرض المتأتي من المجموعة

اليوم الواحد  مالك أو مسير مؤسسة تربية الطيور الداجنة، بإيواء كتاكيتمن طلب بالترخيص، إمكانية  (ج

خضعت لفراغ تكون قد  وحدات إنتاج أخرى في المتأتية من المجموعة المشتبه في إصابتها بالمرض

من تفادي  ،بحكم موقعها ،تمكنعلى ذلك،  عالوةيوما والتي،  (20عشرين ) صحي ال تقل مدته عن

 لمرض. المحتمل ل االنتشارخطر 

إخبار المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد  (د

إخضاع هذه  وجوبأعاله، بج( البند ي كتاكيت اليوم الواحد المذكورة في التي تأو اإلنتاجوحدات 

  ( أيام.7الكتاكيت لكشف بكتريولوجي عند بلوغها سبعة )

 

 .ات حيويةمضادب( أيام 7الكتاكيت التي لم تبلغ سبعة )منع معالجة ت
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 الفرع الثاني

 مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(اإلصابة بالمتخذة في حالة تأكيد  اإلجراءات

 

طيور التوالد  من مجموعةبالنسبة ل، بمرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(صابة اإلتأكد ت :11المادة 

 التالية:في الحاالت  في إصابتها بالمرض يشتبه الداجنة أو كتاكيت اليوم الواحد

 عندما:كتاكيت اليوم الواحد مجموعة من بالنسبة ل (1

 من)سالمونيال بيلوروم كاليناروم(  مرض البيلوروز من ،على األقل ،واحد عزلعلى  الحصول يتم -

الطيور الداجنة التي أنجبت الكتاكيت عند  العامل المرضينفس يتم تأكيده بعزل  هذه الكتاكيت

 أو المذكورة؛

من مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( من  ،على األقل ،يتم الحصول على عزل واحد -

 .التي أنجبت الكتاكيت المذكورةالعينات المنجزة على الطيور الداجنة 

من مرض  ،على األقل ،الحصول على عزل واحد عندما يتم ،طيور التوالد الداجنةلمجموعة من بالنسبة  (2

 .الداجنة البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( من هذه الطيور

 

بواسطة  بيلوروم كاليناروم(مرض البيلوروز )سالمونيال عزل إجراء قصد عينات يتم أخذ أن يجب  :12المادة 

 : كما يليبحث بكتريولوجي 

تظهر عليها  ،على األقل ،ا( كتكوت20عينة تتكون من عشرين )على بالنسبة لكتاكيت اليوم الواحد:  (1

 المحاضن المعنية؛ رخعند خروجها من مف فرزهاعالمات الضعف يتم 

 :  طيور التوالد الداجنةلبالنسبة  (2

 ؛ مجموعةكل  عنمسحة ليفية  (20)عينة متكونة من عشرين على   -

من  على األقل جثث( 5) ةيتم أخذها من خمسالنخاع الشوكي الطحال والكبد والقلب والمبيض وعلى  -

 أيام متتالية. (3) ثالثة مدة مجموعةكل 

 

 المؤسسة المعنيةيتم وضع هذه ، ز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(عندما يتأكد وجود مرض البيلورو :13المادة 

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

إخبار المدير الجهوي للمكتب الوطني  ،الفور. ويتم، على المذكورة تربية الطيور الداجنة مكان تواجد مؤسسة

 المؤسسة المعنية أو مسير الذي يعينه مالكالخاص التابع للقطاع والبيطري  ،للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

التابع له مكان تواجد عامل العمالة أو اإلقليم وه، ذكرالسالف  49.99 رقم من القانون 7ادة طبقا لمقتضيات الم

المذكورة تحت المراقبة، وذلك قصد العمل على تفعيل المؤسسة بقرار وضع  الطيور الداجنةمؤسسة تربية 

 التالية: التدابير

مؤسسة تربية الطيور الداجنة في  وبيض التحضين الموجودالطيور الداجنة وكتاكيت اليوم الواحد زيارة  (1

 ؛مجموعاتوفق  هاوإحصاؤ

 ؛للطيور الداجنة في مجزرة  أو قتلها ذبحهاوحجزها إلى حين المذكورة  المجموعاتعزل  (2

وبيض التوالد الداجنة وكتاكيت اليوم الواحد  منع الدخول إلى مؤسسة تربية الطيور الداجنة على طيور (3

والنفايات وفراش الحيوانات هذه الطيور المتأتية من الفرعية المنتجات وطيور الداجنة الوجثث التحضين 

أو  مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم( نقلمن شأنها التي خرى األ الموادوكذا كل  والروث

، تحت أن يرخص هاذكرالسالف للبيطري رئيس المصلحة البيطرية خروجها منها. غير أنه، يمكن 

  مع مراعاة تدابير السالمة البيولوجية؛نقلها ب مسؤوليته،

البيلوروز )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(، بمرض قد تكون مصابة العمل على إتالف كل مادة أخرى  (4

 ؛غبارفراش الحيوانات وال السيما ،في عين المكان أو معالجتها، حسب الحالة

المستعملة محيطها وماكن األالبنايات و، هاذكر السالفالمصلحة البيطرية  إشرافتنظيف وتطهير، تحت  (5

والمركبات المستعملة لنقل  بيلوروم كاليناروم(البيلوروز )سالمونيال  لمرض الحساسة الحيوانات إليواء

باستعمال مواد مطهرة مرخص إصابتها، وذلك المحتمل الحيوانات وكل البنايات األخرى وكل المعدات 
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 التطهير" شهادة"، هاته تطهيرعملية اليجب أن تسلم، عقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل.  باستعمالها

 لمالك مؤسسة تربية الطيور الداجنة أو مسيرها من طرف البيطري رئيس المصلحة البيطرية السالف

 ؛هاذكر

البكتريولوجية التحاليل ج ائكشفت نت إذامجموعات طيور التوالد الداجنة  المكان،في عين إتالف، قتل و (6

 ؛كاليناروم(ز )سالمونيال بيلوروم مرض البيلوروضافة إلى إ sppسالمونيال عن وجود 

البكتريولوجية عن غياب كشفت نتائج التحاليل ، إذا للدواجنمجزرة في أقرب  طيور التوالد الداجنة ذبح (7

للتأكد المذكورة طيور التوالد الداجنة ساعة من نقل  48. يجب القيام بزيارة بيطرية قبل sppسالمونيال 

 قتلمكن ، يمجزرة الدواجنالذبح في في حالة تعذر ، غير أنه .خاصةعدم وجود عالمات سريرية  من

 أعاله؛ذكورة المتابع للمصلحة البيطرية  تحت إشراف بيطريفي عين المكان  هاتالفإوالدواجن المذكورة 

 المصابة؛المكان، كتاكيت اليوم الواحد المتأتية من المجموعات في عين قتل وإتالف،  (8

 ، المتأتي من مجموعاتأو المخزن الموضوع في التحضين بيض التحضينفي عين المكان، إتالف  (9

  ،المصابطيور التوالد الداجنة أو بيض التحضين 

باستعمال مواد  ،أو مسيرهامالك مؤسسة تربية الطيور الداجنة من قبل ، االتالفطهير مكان تنظيف وت (10

 مطهرة مرخص باستعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛

جموعة المصابة لفترة فراغ صحي ال تقل مدته عن ستين خضاع وحدة اإلنتاج التي كانت تأوي المإ (11

المكلف  الخاص فيها. عالوة على ذلك، يجب على البيطري الطيور الداجنة ( يوما قبل إعادة توطين60)

المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية بتأطير المؤسسة صحيا، تحت مراقبة بيطري 

، مراقبة تطهير الضيعة المذكورة بغية التأكد من عملية تطهير المؤسسة قبل للمنتجات الغذائية المعني

 ؛فيها الداجنة إعادة توطين الطيور

 طبقا للتنظيم الجاري به العملبمطهر مرخص باستعماله  هارشمعالجة فضالت الطيور كما يلي :  (12

 داخلا الغرض مكان مخصص لهذفي  وحدة متراصةشكل وضعها في ، ووحدة اإلنتاجوإخراجها من 

على  علوه ثلث علو الفضالت المذكورةبقدر من التربة يعادل ا بغطاء بالستيكي ثم تغطيتهو المؤسسة

 .تستمر عملية تحويل الغبار مدة ال تقل عن ستة أشهر، ويتم، بعد ذلك، طمره. األقل

 

المتأتية من بيض التحضين وكتاكيت اليوم الواحد و الداجنةالتوالد  طيور أو قتل و/أو إتالف ذبحأن يتم يجب 

 نتائج التحاليليوما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ ( 15خمسة عشر ) المصابة داخل أجل ال يتجاوزالمجموعة 

 .المصلحة البيطرية المشار إليها أعاله من طرف المختبر الذي قام بإجراء هذه التحاليل إلى بيطري ةالبكتريولوجي

 

، بيطري المصلحة ةقتل أو إتالف موضوع محضر يعده، عقب نهاية هذه العملي يجب أن تشكل كل عملية ذبح أو

. أو هما معا البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان الذبح أو اإلتالف

طيور و ر الداجنةهوية مالك مؤسسة تربية الطيويجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التي تمكن من تحديد 

 .أو إتالفهاو/قتلها ذبحها أو وكذا تاريخ وسبب  ،عددهاو ،التوالد الداجنة وكتاكيت اليوم الواحد وبيض التحضين

إلى مالك  هالسالف ذكر الغذائيةيسلم بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات 

أو مسير مؤسسة تربية الطيور الداجنة الذي احترم التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المنصوص عليها في هذه 

 المادة "شهادة احترام التدابير الخاصة بالشرطة الصحية".

 

الموالي لتاريخ  أعاله عند تمام اليوم الستين، على األقل، 13في المادة يتم رفع التدابير المشار إليها  :14المادة 

المؤسسة  في الداجنةالطيور  نهاية عمليات تنظيف وتطهير مؤسسة تربية الطيور الداجنة. وال يمكن إعادة توطين

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية  للمكتب البيطريةلبيطري رئيس المصلحة اوافقة عد مبالمذكورة إال 

 .ور الداجنة المعنيةالتابع لها مكان تواجد مؤسسة تربية الطي

 

البيطري التابع للقطاع الخاص الذي يعينه مالك أو مسير مؤسسة تربية الطيور الداجنة  إلىهذا الرفع ويبلغ 

 عامل العمالة أو اإلقليم المعني. ومسيرها وإلىمؤسسة ال مالك هذه وإلى المعنية

 

 خامسالالباب 
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  تلقيحالمقتضيات تتعلق ب

 

 )سالمونيال بيلوروم كاليناروم(. البيلوروز ضد مرض مجموعات طيور التوالد الداجنة: يمنع تلقيح 15المادة 

 

 سادسالالباب 

 التعويض 

 

 1.75.292ابة قانون رقم بمث الشريف من الظهير 7ال تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفصل : 16المادة 

كتاكيت اليوم الواحد التي مالكي لووإتالفها قتلها  أوذبحها إال لمالكي طيور التوالد الداجنة التي تم  هذكرالسالف 

 طبقا لمقتضيات هذا القرار. تم إتالفهذي الإتالفها وكذا لمالكي بيض التحضين تم قتلها و

 

 لملحق بهذا القرار.اطبقا لمقتضيات ويحدد مبلغ التعويضات 

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

 

يجب أن يتم إعداد أعاله،  16في المادة ليه إالتعويض المشار تمكين المالكين من االستفادة من : قصد 17المادة 

يعتمد على الفئات المحددة بيض التحضين و/أو كتاكيت اليوم الواحد و/أو محضر تصنيف طيور التوالد الداجنة 

 من: كونتتمن قبل لجنة في الملحق بهذا القرار 

بيض التحضين، ويستحسن أو /أو كتاكيت اليوم الواحد وو/خبير يعينه مالك طيور التوالد الداجنة  -

 اختياره من بين أعضاء جمعية مربي الطيور الداجنة ؛

بيطري المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لها  -

 .تالفاإلأو و/قتل ال ذبح أوالعملية  تحيث أنجز مكانال

 

أعاله إلى هوية مالك طيور التوالد  17يجب أن يشير محضر التصنيف المنصوص عليه في المادة : 18المادة 

ة تربية الطيور بيض التحضين وأن يتضمن البيانات المتعلقة بمؤسس و/أوكتاكيت اليوم الواحد  و/أوالداجنة 

بيض و/أو كتاكيت اليوم الواحد و/أو التوالد الداجنة  طيور ضمنهاتصنف وكذا الفئة التي  ،الداجنة المعنية

. يجب أن يعد المحضر بينة في الملحق بهذا القرارمالمحددة على أساس المبالغ الالتحضين وعددها وقيمتها 

 تسليمه للمالك وعدد كاف من النسخ. واحد يتمالمذكور في أصل 

 

يناسب مبلغ التعويض المستحق عن قتل وإتالف طيور التوالد الداجنة أو كتاكيت اليوم الواحد وعن : 19المادة 

 أعاله. 18إتالف بيض التحضين القيمة المحددة في محضر التصنيف طبقا لمقتضيات المادة 

 

توالد الداجنة ويناسب مبلغ التعويض المستحق عن ذبح طيور التوالد الداجنة الفارق المسجل بين قيمة طيور ال

بيطري يُعد المحصلة من جثث الطيور الداجنة المذكورة. المذكورة المبين في محضر التصنيف المناسب والقيمة 

 17المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المنصوص عليه في المادة 

 ا يتضمن كل هذه المعلومات.حسابيأعاله بيانا 

 

المسلم، لهذا الغرض، من طرف المصلحة  المطبوعيجب أن يودع طلب التعويض المعد وفق  : 20المادة 

البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها مكان تواجد مؤسسة تربية الطيور 

 لدى المصلحة المذكورة. الداجنة المعنية، من طرف المالك أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض 

 .من طرف المالك يجب أن يكون الطلب المذكور مؤرخا وموقعا عليه

 ، الوثائق التالية:هذكرتعويض، عالوة على الطلب السالف يتضمن ملف ال
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ومؤسسة بيض التحضين و/أو كتاكيت اليوم الواحد و/أو طيور التوالد الداجنة بطاقة تحدد هوية مالك  -

ضيات القانون طبقا لمقت الترخيص المسلم للمؤسسة المذكورةتربية الطيور الداجنة مرفوقة، بنسخة من 

 ؛ أو اإلتالفو/عند الذبح أو القتل  ، ساري المفعولهذكرالسالف  49.99رقم 

 أعاله؛ 13( من الفقرة األولى من المادة 5شهادة التطهير المنصوص عليها في البند  -

 أعاله؛ 13الذبح أو القتل واإلتالف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة أصل محضر  -

 13شهادة احترام التدابير الخاصة بالشرطة الصحية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة  -

 أعاله؛

 أعاله؛ 17أصل محضر التصنيف المنصوص عليه في المادة  -

 ؛في حالة الذبح أعاله 19المادة عد طبقا لمقتضيات البيان الحسابي للتعويض الم -

، يعد المدير العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أو الشخص هاذكر بناء على الوثائق السالف

 الذي يفوضه لهذا الغرض قرار التعويض.

 

 هذا القرار في الجريدة الرسمية.نشر ي: 21المادة 

 

 (2017اكتوبر  23) 1439صفر  3وحرر بالرباط في 

 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش
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صفر  3 صادر فيال  2836.17وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقمبقرار ملحق 

( يتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة مرض البيلوروز )سالمونيال بيلوروم 2017أكتوبر  23) 1439

  « meleagris ».  روميوالديك ال  « gallus » تربية الطيور الداجنة من صنفي الدجاج اتمؤسس كاليناروم( في

*-*-* 

 )بالدرهم(مبلغ التعويض الممنوح حسب الصنف ونوع االنتاج والسن 

 (16)المادة  

 المبلغ بالدرهم/للفرد ونوع اإلنتاج والسن الصنفحسب  الفئة

 المنتج للحم Gallusمن نوع طيور التوالد 

 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 أسبوعا فما فوق 50

 المنتج للبيض Gallusمن نوع  طيور التوالد

 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 فما فوق أسبوعا 50

 « meleagris » الحبشيالديك طيور التوالد من 

 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

 المبلغ بالدرهم /للبيضة الواحدة بيض التحضين

 0.9 من النوع المنتج للحمالداجنة طيور التوالد 

 1 من النوع المنتج للبيضالداجنة طيور التوالد 

 3.9 من نوع الديك الحبشيالداجنة طيور التوالد  

 المبلغ بالدرهم/للفرد كتاكيت اليوم الواحد

 1.75 للحمالمنتج الدجاج  صنفكتاكيت اليوم الواحد من 

 3 للبيضالمنتج الدجاج  صنفكتاكيت اليوم الواحد من 

 7.5   الديك الرومي صنفكتاكيت اليوم الواحد من 

  الدجاج المقبل على وضع بيض االستهالك

 10 من أسبوع واحد إلى أسبوعين

  الدجاج المنتج للحم

 8 من أسبوع واحد إلى أسبوعين

  الديك الرومي المنتج للحم

 17 أسبوع واحد إلى ستة أسابيعمن 

 


