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 الرتخيص بإنشاء جمازر الدواجن اآللية ونصف اآلليه
 وزارة الزراصة -  الهيئة العامة للخدمات البيطرية :الترخيصجهة 

  ون البيئةئجهاز ش-   يشارك في دراسة طلب الترخيص  مديرية الزراصة 
 
  االشرتاطات  /1
 
 : (نصف آليو / مجازر آليو  ) الشروط العامة لمجازر الدواجن 1/1 

. الذبح طبقا لمشريعة اإلسالمية  ضرورة إتمام عممية  - 

 87أن يكون المجزر خارج نطاق التجمعات السكانية وطبقا لقرار وزير اإلسكان رقم   - 
 . 1978لسنة 

. يجب أن يكون المجزر متصال بشبكة الطرق العامة   - 

وجود مدخل مناسب لدخول السيارات المحممة بالطيور الحيو وخروج المنتج النيائي   - 
. والمخمفات 

صالحة لالستيالك اآلدمي لالستخدام  (عادية وساخنة  )توفر مصادر كافية لممياه   - 
. في جميع مراحل التجييز حتى المنتج النيائى 

 ومناسب لمقوى الكيربائية لإلضاءة الجيدة بحيث يسمح الضوء توفير مصدر ثابت  - 
. بتمييز األلوان والتغييرات المختمفة 

. توفر مولد كيربائى الستخدامو عند المزوم   - 

 . (وتيوية طبيعية / شفاطات / مراوح  )توفر مصادر وادوات كافية لمتيوية   - 

توفر عدد من دورات المياه مناسب لعدد العاممين وغرف لخمع المالبس ومكاتب   - 
. إدارية ومخازن بحيث تكون خارج األقسام اإلنتاجية 
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يتم تنظيف المجزر ومعداتو واجراء التطييرات يوميا فور االنتياء من العمل حسب   - 
االصول الفنية ، ويراعى استعمال المطيرات المصرح بإستعماليا فى مصانع المواد 

 .الغذائية 

تواجد األجيزة المختمفة لمتبريد والتجميد والحفظ مع تجييزىا بحوامل ، مع مراعاة   - 
. وضع المنتج النيائى فى كراتين 

/ احذية مطاطية / مريمة جمد / غطاء لمرأس  )توفير زى موحد مناسب لمعاممين   - 
 . (قفازات 

استخراج شيادات صحية لجميع العاممين بالمجزر طبقا لتعميمات السمطات الصحية   - 
. المختصة 

. توفر وحدة اسعافات أولية مناسبة   - 

ضرورة إنشاء سجالت يومية يدون بيا بيانات دقيقة عن مصدر الطيور الواردة   - 
لممجزر وحالتيا الصحية والجيات المصدر ليا المنتج واالحتفاظ بيذه السجالت 

. لمرجوع الييا عند المزوم 

. يتم نقل المنتج النيائى خارج المجزر فى سيارات ثالجة   - 

. توفر شروط وسائل السالمة والصحة المينية المناسبة   - 

 

:  اشتراطات خاصة بمبنى المجزر ومكوناتو 1/2 

 : األرضيات ـ 

يجب أن تكون مغطاه بمواد عالية التحمل وشديدة الصالبة وغير منفذة ومقاومة -   أ 
لممياه وسيمة التنظيف وبيا الميل الكاف التمام عمميات النظافة والتطيير عمى الوجو 

. األكمل 

 .أن تكون مجارى الصرف عمى جانبى العنبر ذات ميول وفتحات مناسبة ومغطاه   - 
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 : الحوائط ب ـ 

أن تكون الحوائط مغطاة بالقيشانى األبيض من األرض حتى السقف ، مع مراعاة ان   - 
 .تغطى النقاط الميتة مثل اتصال الحوائط باألرضيات بدورانات قيشانى يسيل نظافتيا 

 : االسقف ج ـ 

. أن تكون معزولة حراريًا ومزودة بنظام لتعريف مياه األمطار من األسطح   - 

 األبواب-  د 

وبيا -   مقاومة لمماء – سيمة التنظيف والتطيير –أن تكون األبواب شديدة التحمل   - 
. سمك ضيق معدنى لمنع الحشرات والجرذان 

 : معدات التشغيل ىـ ـ 

معدات التشغيل المستخدمة داخل خطوط اإلنتاج تكون من معادن غير قابمة لمصدأ   - 
. والتآكل ومصرح باستخداميا فى مصانع األغذية وسيمة النظافة والتطيير 

 : النوافذ و ـ 

.  تفتح بميل ألعمى –ان تكون النوافذ مانعة لدخول الحشرات واألتربة والغبار   - 

بعضيا  ( التجييز والتعبئة والتغميف – الذبح –االستالم  ) ز ـ الفصل التام بين أقسام المجزر 
. البعض والعاممين فييا ضمانا لتجنب تموث المنتج النيائى 

 . ح ـ عدم اإلخالل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة إلنشاء مجازر الدواجن 

 
: الشروط الخاصة بمجازر الدواجن اآلليو والنصف آلية  1/3 

 : توافر المقومات التالية 

 ـ نظام جيد لمصرف الصحى يمكن ربطو بالشبكة العامة وفقا لممواصفات القياسية الخاصة 1 
بيذا الشأن مع ضرورة إنشاء وحدة لمعالجة المياه الناتجة من االستخدام قبل ربطيا 

. بالشبكة العامة لمصرف الصحى إن وجدت 
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أو تتوفر  (وحدة تصنيع المخمفات  ) ـ نظام جيد ومناسب لمتخمص من مخمفات الذبيح 2 
. وسائل النقل الصحية المناسبة ليا خارج المشروع 

.  ـ معمل مجيز لعمل الفحوص المعممية الالزمة وضبط الجودة 3 

.  ـ عدد من المخازن المنفصمة لمستمزمات اإلنتاج المختمفة 4 

.  ـ قسم خاص لصيانة وتشغيل المجزر 5 

 : أقسام المجزر - 6 

:  أ ـ قسم استقبال الدواجن الحيو 

أن يتوفر لو منطقة بمساحة كافية تسمح باستيفاء إجراءات الفحص البيطرى الظاىرى    
. عمى الدواجن قبل الذبح 

 : قسم الذبح ب ـ 

. توفر الوسائل المناسبة لتجميع ونقل الدماء ومخمفات الذبح    

 : قسم السمط والترييش ج ـ 

توفر وحدة سمط مطابقة لممواصفات الفنية إلتمام عممية السمط بطريقة سميمة وتوفر   - 
مصدر متجدد من المياه الساخنة بدرجات الحرارة الالزمة لعممية السمط بما يضمن 

. اتمام العممية ونزع الريش بصورة كاممة 

 : قسم التجييز  د ـ 

. توفر األجيزة واألدوات المناسبة لعممية تجييز الدواجن    * 
. توفر الوسائل المناسبة لتجميع مخمفات التجييز    * 

. توفر الوسائل المناسبة لنظافة وغسيل الكبد والقوانص    * 

. توفر الوسائل المناسبة لنقل المنتج الى قسم الوزن والتعبئة    * 

حسب الشروط والمواصفات الفنية  (أحواض غسيل  )توفر وحدة الغسيل المناسبة   * 
المزودة بمصدر كاف ومناسب من المياه الصالحة ومزود بتيار مستمر ومتجدد 

. وحسب طاقة اإلنتاج 
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. توفر مكان إلتمام إجراءات الكشف الطبى البيطرى عمى ذبائح الدواجن   * 

 : قسم التبريد المبدئى ىـ ـ 

توفر وحدة التبريد المبدئى لمدواجن بعد غسميا باستخدام مصدر كاف ومناسب   - 
 4من المياه المبردة لموصول بدرجة حرارة المياه الى  (كل أربع ساعات  )ومتجدد 

.  درجات مئوية 8درجة مئوية ودرجة حرارة األنسجة الداخمية الى 

 : قسم التعبئة والوزن و ـ 

. توفر وحدة لمتدريج ووزن الدواجن   - 

. توفر أدوات ومستمزمات تعبئة وتغميف الدواجن   - 

. توفر وسائل تداول ونقل الدواجن الى انفاق التجميد والحفظ   - 

 : قسم التجميد ز ـ 

تشغيل تتناسب مع طاقة إنتاج  ( درجة مئوية تحت الصفر 40 )توفر انفاق تجميد   - 
. المجزر 

ذات طاقة تخزينية مناسبة  ( درجة مئوية تحت الصفر 18 )توفر ثالجة لمحفظ   - 
. لمطاقة اإلنتاجية األسبوعية لممجزر عمى االقل 

. توفر الوسائل المناسب لتداول ونقل الدواجن داخل الثالجات واإلنفاق   - 

درجة حرارة من  )فى حالة اجراء عمميات تجزئة وتشفية لمدواجن يشترط وجود ثالجة   - 
. لحفظ المنتج قبل إجراء عممية التجزئة والتشفية  ( درجة مئوية 4صفر الى 

 : قسم تصنيع المخمفات ح ـ 

: أن يكون منفصال عن أقسام اإلنتاج بالمجزر ، وينقسم الى   - 

. قسم استقبال وتجميع مخمفات عمميات الذبح والتجييز    * 

 . (توفر أجيزة التصنيع حسب المواصفات الفنية  )قسم التصنيع    * 

. قسم التعبئة والتخزين    * 

. الفصل التام بين ىذه األقسام وبعضيا البعض وكذا العاممين فييا   - 
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توفر نظام محكم لنقل المخمفات لمسيطرة عمى التموث بأقسام المجزر والمنطقة   - 
. المحيطة 

. توفر نظام لمتخمص من نواتج التصنيع واالبخرة والغازات باستخدام الدوائر المغمقة   - 

 

:  الشروط الخاصة بمجازر الدواجن اليدوية 1/4 

.  متر مربع بدون المرافق 200ـ يجب أال تقل مساحة المجزر اليدوى عن   

. ـ توفر شبكة صرف صحى مناسبة   

. ـ اتمام عممية الذبح واإلدماء والفحص بطريقة التعميق العموى   

. ـ توفر نظام جيد ومناسب لمتخمص من مخمفات الذبيح   

: ـ اقسام المجزر   

 : قسم االستقبال   

ان يتوفر بو مكان إلجراء الفحص البيطرى الظاىرى عمى الطيور المعدة لمذبح ،   - 
ويجب أن تتناسب مع طاقة المجزر وبيا مصدر من المياه ووسائل التطيير 

. الكافية إلتمام عمميات التنظيف والتطيير وصرف مناسب 

 : قسم الذبح والسمط والترييش   

. أن يتوفر بو مصدر متجدد وكاف لممياه الصالحة لالستيالك اآلدمى   - 

توفر نظام التعميق العموى عمى قضبان حديدية بيا عالقات تتحرك يدويا بحيث يتم   - 
. ذبح الطائر وىو معمق وال يتم الذبح عمى األرض أو بأى طريقة أخرى 

توفر حوض لمسمط من مادة ال تصدأ مزود بمصدر متجدد من المياه الساخنة   - 
يضمن إتمام عمميةالسمط بطريقة سميمة وصحية ويوفر لمطائر حجم المياه 

الالزمة ويضمن عممية اإلزاحة لممياه بالمعدالت المناسبة والتى تضمن التخفيف 
. والتقميب المستمر لمستويات تموث مياه السمط وطبقا لألصول الفنية 

. توفر رياشة أو أكثر من مادة غير قابمة لمصدأ   - 
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توفر أوانى مناسبة لتجميع المخمفات لسيولة التخمص منيا حسب الشروط   - 
. الفنية 

 : قسم التجييز   

. أن يكون مزودا بمناضد سطحيا العموى مغطى بمادة مقاومة لمصدأ   - 

وفصل الكبدة  (- ...  الرئتين –األمعاء  )أن يتم فيو إزالة األحشاء الداخمية   - 
. والقوانص والقموب وغسميا 

. أن يتوفر بو أوعية لتجميع المخمفات لسيولة التخمص منيا طبقا لمشروط الفنية   - 

 : قسم الغسيل والتبريد المبدئى   

. أن يتوفر بو أحواض ممساء يسيل تنظيفيا وتطييرىا   - 

توفر مصدر مياه مبردة متجددة مناسبة لطاقة المجزر ، عمى أال تزيد عن درجة   - 
وبما يضمن الوصول بدرجة  ( درجة مئوية 4 الى 1من  ) درجة مئوية 4حرارة 

 درجة مئوية بعد عممية التبريد المبدئى ، 8حرارة األنسجة الداخمية الى درجة 
...  فيميو / أوراك / ويمكن بعد التبريد اجراء عمميات تقطيع وتشفية الدواجن 

حسب األصول الفنية عمى أن تكون األدوات المستعممة مصنوعة من مادة غير 
. قابمة لمصدأ ويسيل تنظيفيا وتطييرىا 

 : قسم التعبئة والوزن والتغميف   

. أن يتوفر بو مناضد سطحيا العموى مغطى بمادة ال تصدأ   - 

. أن يتوفر بو موازين مناسبة إلجراء عمميات الوزن والتصنيف   - 

 . أن يتم التغميف بمواد مناسبة وحسب المواصفات القياسية   - 
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  اإلجراءات واملستندات  /2
. (  6) مرفق  رقم .                          ـ يقدم طمب الترخيص وفقا لمنموذج المرفق

:  ـ أن يرفق بطمب الترخيص المستندات اآلتية 

ترخيص من الحى المزمع إنشاء المجزر بو بالموافقة عمى استغالل المكان كمجزر   * 
وميمتو ذبح تجييز  (يدوى / نصف آلى / آلى  )دواجن ونوع النشاط المسموح بو 

 بشأن  1954 لسنة 453وتعبئة وتغميف طبقا ألحكام القانون رقم 

   المحال التجارية والصناعية وغيرىا من األعمال المقمقة لمراحة والمضرة بالصحة 
، عمى أن يرد  (مرفق صورة النموذج  ) 1956 لسنة 359المعدل بالقانون رقم 

 . (مجزر دواجن  )بالترخيص نص 

. موافقة مديرية الشئون الصحية التابع ليا الموقع عمى إنشاء المجزر   * 

 . 1994 لسنة 4موافقة جياز شئون البيئة طبقا لقانون البيئة رقم   * 

 ـ أن تتم معاينة المجزر بواسطة الييئة العامة لمخدمات البيطرية لمتحقق من توفر الشروط 
. والمواصفات حسب نوع النشاط المطموب الترخيص بو 

 ـ تباشر مجازر الدواجن نشاطيا تحت اشراف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات ، وعمى 
مدير الطب البيطرى بالمحافظة أو من يكمفو من األطباء البيطريين التفتيش عمى ىذه 

. المجازر خالل مراحل ما قبل الذبح واثناء الذبح والتجييز والتعبئة والتغميف والحفظ 

ـ عمى االجيزة المختصة بالييئة العامة لمخدمات البيطرية المرور عمى مجازر الدواجن  
لمتفتيش عمييا ومتابعة أعماليا والتحقق من التزاميا بالقوانين والقرارات والشروط 

. الصحية 

الرسوم  / 3
: وىى عبارة عن مصاريف إدارية وقيمتيا كاالتى 

 جنيو مصاريف معاينة تحصل لحساب الييئة العامة لمخدمات البيطرية بناءًا عمى موافقة 1000
 31/7/1994مجمس إدارة الييئة العامة لمخدمات البيطرية فى 
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