تعليماث تنظيم إقامت وتشغيل ومراقبت مصانع مخلفاث ربح
الحيىاناث والذواجن بهذف تحىيلها إلى مىاد علفيت رقم (ز)17/
لسنت 2003
صبدس ثًٕخت انًبدح  44يٍ لبٌَٕ انضساػخ انًؤلذ سلى  44نغُخ 2002
المادة 1
رغًٗ ْزِ انزؼهًٛبد( رؼهًٛبد رُظٛى البيخ ٔرؾغٛم ٔيشالجخ يصبَغ يخهفبد
رثر انسٕٛاَبد ٔانذٔاخٍ ثٓذف رسٕٚهٓب انٗ يٕاد ػهفٛخ نغُخ ٚٔ )2003ؼًم ثٓب
يٍ ربسٚخ َؾشْب ف ٙاندشٚذح انشعًٛخ .
المادة 2
يغ يشاػبح يب ٔسد فَ ٙص انًبدح ( )2يٍ لبٌَٕ انضساػخ انًؤلذ سلى ( )44نغُخ
ٚ 2002كٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ انًؼبَ ٙانًخصصخ نٓب اال ارا دنذ انمشُٚخ
ػهٗ خالف رنك .

يصُغ
انًخهفبد
يغسٕق
يخهفبد
يغبنخ
انذٔاخٍ

أ٘ اَؾبء ٚغزخذو نغبٚبد ردًٛغ ٔرصُٛغ يخهفبد رثر
انسٕٛاَبد ٔانذٔاخٍ ثٓذف اَزبج انًٕاد انؼهفٛخ ( يغبزٛك
:
ػهفٛخ يٍ اصم زٕٛاَ. ) ٙ
ْٕ انُبرح يٍ غجخ ٔردفٛف ٔغسٍ االخضاء انُظٛفخ انًزجمٛخ
ثؼذ رثر انذٔاخٍ يثم انشلبة ٔاالسخم ٔانجٛط غٛش انًكزًم
ٔ :االيؼبء  ،انخبن ٙيٍ انشٚؼ اال ثبنكًٛبد انز ٙال ًٚكٍ
رفبدٓٚب اثُبء ػًهٛخ انزصُٛغ اندٛذ .

ْٕ يغسٕق االخضاء انُظٛفخ انُبردخ يٍ رثر انسٕٛاَبد
انًدزشح يب ػذا انهسى ًٔٚكٍ اٌ رؾًم انشئزٔ ٍٛانطسبل
يغسٕق
يخهفبد رثر ٔ :انكهٗ ٔانكجذ ٔانذو ٔانؼظبو ٔاَغدخ دُْٛخ يضانخ انذٍْ
خضئٛب ػهٗ دسخخ زشاسح يُخفعخ ٔانًؼذح ٔانكشػ انًفشغخ
انسٕٛاَبد
يسزٕٚبرٓب ٔال رؾًم انؾؼش ٔانسٕافش ٔاالعُبٌ ٔانمشٌٔ .
المادة 3
رؾكم ٔثمشاس يٍ انٕصٚش ندُخ ف ٙانٕصاسح رغًٗ ( ندُخ رشخٛص يصبَغ يخهفبد
رثر انسٕٛاَبد ٔانذٔاخٍ ) ٔرزكٌٕ يٍ يُذٔث ٍٛاثُ ٍٛيٍ انٕصاسح ٔيُذٔة ػٍ كم
يٍ ٔصاسح انجٛئخ ٔٔصاسح انؾؤٌٔ انجهذٚخ ٚغً ّٛانٕصٚش انًخزص .
المادة 4
رؾكم ٔثمشاس يٍ يذٚش انضساػخ ف ٙانًسبفظخ ندُخ رغًٗ ( ندُخ يشالجخ يصبَغ
انًخهفبد ) ٔرزكٌٕ يٍ ثالثخ اعظبء يٍ انفُ ٍٛٛانؼبيه ٍٛف ٙانًذٚشٚخ .

المادة 5
أ ُٚ .زٓ ٙانؼًم ثبنزشخٛص ثُٓبٚخ ؽٓش كبٌَٕ أل يٍ كم ػبو ٔػهٗ صبزت
انًصُغ رمذٚى غهت انزدذٚذ خالل يذح الصبْب َٓبٚخ ؽٓش اراس يٍ كم ػبو .
ة .ػُذ البيخ يصُغ نهًخهفبد ٚدت انسصٕل ػهٗ انًٕافمخ انًغجمخ يٍ انٕصٚش
ٔثزُغٛت ثزنك يٍ ندُخ رشخٛص يصبَغ انًخهفبد ٔظًٍ انؾشٔغ انزُظًٛٛخ
انٕاسدح فْ ٙزِ انزؼهًٛبد .
ج .ػُذ انسصٕل ػهٗ رصشٚر ثبَؾبء يصُغ نهًخهفبد ٚدت انجذء ثبَؾبئّ خالل
عزخ اؽٓش يٍ ربسٚخ انزصشٚر ٔاالَزٓبء يٍ اَؾبئّ خالل عُخ َٔصف يٍ ربسٚخّ
ٔاال اػزجش انزصشٚر الغٛب .
دٚ .صذس انٕصٚش انزشخٛص انُٓبئ ٙنًصُغ انًخهفبد ثؼذ اعزكًبل اَؾبئّ
ٔاعزٛفبئّ نهؾشٔغ انفُٛخ انٕاسدح فْ ٙزِ انزؼهًٛبد ٔثزُغٛت يٍ ندُخ رشخٛص
يصبَغ انًخهفبد ٔثؼذ انسصٕل ػهٗ انًٕافمبد انالصيخ يٍ اندٓبد انشعًٛخ راد
انؼاللخ .
ْـٚ .زى ردذٚذ رشخٛص يصُغ انًخهفبد عُٕٚب يٍ لجم يذٚش انضساػخ ف ٙيذٚشٚبد
انضساػخ ثزُغٛت ثزنك يٍ ندُخ يشالجخ يصبَغ انًخهفبد ف ٙانًذٚشٚخ ٔثًٕخت
غهت خط ٙثزنك يٍ صبزت انًصُغ .
المادة 6
أ ٚ .سظش البيخ يصبَغ انًخهفبد داخم زذٔد رُظٛى ايبَخ ػًبٌ انكجشٖ
ٔانًدبنظ انجهذٚخ .
ةٚ .غزثُٗ يًب ٔسد ف ٙانفمشح ( أ ) يٍ ْزِ انًبدح انًصبَغ انًمبيخ لجم صذٔس
ْزِ انزؼهًٛبد ٔرًٓم ْزِ انًصبَغ يٓهخ خًظ عُٕاد لبثهخ نهزدذٚذ ؽشٚطخ
ثمبءْب ثؼٛذح ػٍ انزدًؼبد انغكبَٛخ ٔاعزًشاس يسبفظزٓب ػهٗ اعزٛفبء انؾشٔغ
انفُٛخ انٕاسدح فْ ٙزِ انزؼهًٛبد
ج .ف ٙزبل دخٕل لطؼخ االسض انًمبو ػهٓٛب يصُغ انًخهفبد زذٔد انزُظٛى
ًُٚر انًصُغ يٓهخ خًظ عُٕاد لبثهخ نهزدذٚذ ؽشٚطخ ثمبؤِ ثؼٛذا ػٍ
انزدًؼبد انغكبَٛخ ٔاعزًشاس اعزٛفبؤِ نهؾشٔغ انفُٛخ انٕاسدح فْ ٙزِ
انزؼهًٛبد .
المادة 7
ٚدت اٌ ركٌٕ لطؼخ االسض انًمبو ػهٓٛب يصُغ انًخهفاد يهكب نصبزت انًصُغ .
المادة 8
أ ٚ .دت اٌ ال رمم يغبزخ االسض انًُٕ٘ البيخ انًصُغ ػهٓٛب ػٍ اسثغ دًَٔبد
ٔراد اثؼبد رغًر رُظًٛٛب ثبلبيخ انًصُغ .
ةٚ .غزثُٗ يًب ٔسد ف ٙانفمشح ( أ ) يٍ ْزِ انًبدح انًصبَغ انًمبيخ لجم صذٔس
ْزِ انزؼهًٛبد .

المادة 9
أ ٚ .دت اٌ رجؼذ لطؼخ االسض انًمبو ػهٓٛب انًصُغ يغبفخ كٛهٕيزش ٔازذ ػهٗ
االلم ػٍ الشة يضسػخ يشخصخ نزشثٛخ انذٔاخٍ أ االثمبس أ االغُبو أ يفشخخ
دٔاخٍ يشخصخ .
ةٚ .غزثُٗ يًب ٔسد ف ٙانفمشح ( أ ) يٍ ْزِ انًبدح انًصبَغ انًمبيخ لجم صذٔس
ْزِ انزؼهًٛبد .
المادة 10
ٚدت اعزٛفبء انؾشٔغ انفُٛخ انزبنٛخ ف ٙيصبَغ انًخهفبد :
أ  .اٌ ركٌٕ خًٛغ يشافك انًصُغ يسبغخ ثغٕس أ عٛبج يٍ انُٕع انمبدس ػهٗ
يُغ يشٔس انسٕٛاَبد انعبنخ ٔانجشٚخ ٔثبسرفبع يزش ٍٚػهٗ االلم .
ة .اٌ ٚزكٌٕ انًصُغ يٍ االلغبو انزبنٛخ ٔاٌ ركٌٕ ْزِ االلغبو يفصٕنخ :
 .1لغى اعزالو انًخهفبد ٔػهٗ اٌ ٚغٓم اغاللّ ٔاٌ ٚكٌٕ يصُٕػب يٍ يبدح
ٚغٓم رُظٛفٓب ٔرطٓٛشْب ٔاٌ ٚكٌٕ يضٔدا ثُظبو يغهك نزصشٚف يٛبِ انغغم
انُبردخ ػٍ انًخهفبد انٗ زفشح يصًزخ .
 .2لغى َمم انًخهفبد انٗ أػٛخ انزصُٛغ ثٕاعطخ َبلم ان ٙيسكى االغالق .
 .3لغى رصُٛغ ٔغجخ انًخمفبد ثٕاعطخ اخٓضح ( غجبخبد ) يسكًخ االغالق
ٔيدٓضح فُٛب نٓزِ انغبٚخ .
 .4لغى رجشٚذ ٔغسٍ ٔغشثهخ ٔاظبفخ يٕاد يبَؼخ انزبكغذ ٔرؼجئخ انًغسٕق
انًُزح .
 .5انًغزٕدػبد انخبصخ ثزخض ٍٚانًغسٕق انًُزح .
ج .اٌ ركٌٕ خًٛغ يشافك انًصُغ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ ٔاسظٛبرٓب يصُٕػخ يٍ يٕاد
ٚغٓم رُظٛفٓب ٔرطٓٛشْب ٔاٌ ركٌٕ َٕافز ٔاثٕاة انًصُغ يضٔدح ثًُبخم رًُغ
دخٕل انسؾشاد .
د .اٌ ٚكٌٕ انًصُغ يضٔدا ثُظبو فؼبل نزدًٛغ االثخشح انُبردخ ف ٙخًٛغ يشازم
انزصُٛغ ٔرسٕٚهٓب انٗ عٕائم ٚزى َمهٓب ثٕاعطخ ؽجكخ صشف يغهمخ انٗ زفشح
يصًزخ .
ْـ .اٌ ٚزى ٌلم انًخهفبد انٗ انًصُغ ثبعزخذاو ٔاعطخ َمم يصًًخ نٓزِ
انغبٚخ رًُغ رغشة انًٛبِ اثُبء ػًهٛخ انُمم أ ثٕاعطخ ثشايٛم ثالعزٛكٛخ يسكًخ
االغالق .
ٔ .اٌ ٚزٕفش ف ٙانًصُغ يٕلؼب يُبعجب نغغم ٔرطٓٛش ٔعبئػ أ أػٛخ َمم
انًخهفبد ٔيضٔدا ثؾجكخ صشف يغهمخ نزصشٚف يٛبِ انغغٛم انٗ زفشح يصًزخ .
ص .اٌ رزٕفش ف ٙانًصُغ اخٓضح انٕصٌ انذلٛمخ انًؼزًذح يٍ اندٓبد انًؼُٛخ .
ذٚ .دت رغٕٚك انًغسٕق انًُزح يكٛغب ثبعزخذاو اكٛبط خذٚذح نى ٚغجك
اعزخذايٓب نغبٚبد اخشٖ يثجزب ػهٓٛب ثطبلخ انجٛبٌ زغت انًٕاصفبد انًطهٕثخ
ٔاٌ ٚزى اغاللٓب ثبزكبو .
غ .اعزٛفبء ؽشٔغ انغاليخ انؼبيخ ٔعاليخ انؼًبل .
المادة 11
ٚسظش ف ٙيصبَغ انًخهفبد يب ٚه: ٙ
أ  .اعزخذاو انسٕٛاَبد ٔانطٕٛس انُبفمخ ف ٙػًهٛخ انزصُٛغ .
ة .اعزخذاو يخهفبد رثر انسٕٛاَبد دٌٔ اٌ ركٌٕ يغًٕزب ثبعزؼًبنٓب يٍ لجم
انٕصاسح .

المادة 12
ٚدت االَزٓبء يٍ ػًهٛخ رصُٛغ انًخهفبد خالل  24عبػخ يٍ ٔسٔدْب انٗ
انًصُغ .
المادة 13
ٚدت اٌ ٚزى انؼًم ف ٙانًصُغ ثبؽشاف فُ ٙيٍ لجم يُٓذط صساػ ٙاسدَٙ
اندُغٛخ يغدال نذٖ َمبثخ انًُٓذع ٍٛانضساػٔ ٍٛٛيخزص ثبالَزبج انسٕٛاَ ٙأ
انزصُٛغ انضساػٔ ٙانغزائ. ٙ
المادة 14
ػمٖ صبزت انًصُغ االززفبظ ثبنغدالد انفُٛخ انالصيخ ٔػه ّٛرغٓٛم يًٓخ
انكؾف ػهٗ انًصُغ ٔػًهٛخ اخز انؼُٛبد نهفسص ٔانزسهٛم يٍ لجم ندبٌ
انزشخٛص ٔانًشالجخ انزبثؼ ٍٛنهٕصاسح .

المادة 15
أ  .كم يٍ اَزح أ خٓض ف ٙانًًهكخ يٕاد غٛش يغدهخ يٍ يغسٕق يخهفبد
يغبنخ انذٔاخٍ أ  ٔ /يغسٕق يخهفبد رثر انسٕٛاَبد أ دٌٔ رشخٛص ٚؼبلت
ثغشايخ يمذاسْب خًغًبئخ دُٚبس ٔرزى يصبدسح انكًٛبد انز ٙرى اَزبخٓب أ
ردٓٛضْب ٔاغالق يكبٌ االَزبج أ انزدٓٛض نس ٍٛرصٕٚت انًخبنفخ .
ة .كم يٍ اردش ثًغسٕق يخهفبد يغبنخ انذٔاخٍ أ  ٔ/يغسٕق يخهفبد رثر
انسٕٛاٌاد غٛش يغدهخ ف ٙانًًهكخ ٚؼبلت ثغشايخ يمذاسْب خًغًبئخ دُٚبس ٔٚزى
ارالف انكًٛبد يٕظٕع انًخبنفخ .
ج .كم يٍ اَزح يغسٕق يخهفبد يغبنخ انذٔاخٍ أ  ٔ /يغسٕق يخهفبد رثر
انسٕٛاَبد رخبنف خصبئصٓب انمٕاػذ انًؼزًذح ػُذ رغدٛهٓب ٔثًب ال ٚعش ثصسخ
االَغبٌ أ انسٕٛاٌ ٚؼبلت ثغشايخ يمذاسْب خًغًبئخ دُٚبس ٔٚكٌٕ يهضيب ثزسًم
االخشاءاد انز ٙرسذدْب انٕصاسح .
د .ف ٙزبنخ ركشاس انًخبنفخ ف ٙانفمشح ( ج ) الكثش يٍ ثالس يشاد أ اٌ انًخبنفخ
كبَذ راد ػاللخ نصسخ االَغبٌ أ انسٕٛاٌ ٚؼبلت ثغشايخ يمذاسْب خًغًبئخ
دُٚبس ٔرصبدس انكًٛبد يٕظٕع انًخبنفخ .
المادة 16
رهغٗ أ٘ رؼهًٛبد رزؼبسض ازكبيٓب يغ ازكبو ْزِ انزؼهًٛبد .

طراد الفايس
وزير السراعت

