
  

ذكراس الشروط املتعلق بإحداث مراكز متخصصةكراس الشروط املتعلق بإحداث مراكز متخصصة

يف مراقبة النمو عند األغنام واملاعز يف مراقبة النمو عند األغنام واملاعز 
-***-  

ذذ

:ػاضبابػاألولػػ:ػاضبابػاألولػػ
ػػػأحصـــامػراطــــــــــــظػأحصـــامػراطــــــــــــظ

ذ

ذ

إحداثذعراطزذعتخصصةذيفذؼضبطذػذاذاظؽراسذذذروطذذذ:ذاظػصؾذاألول

ذ .تعارلذغشاطذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذ

ذصصالذ27ذوؼتضؿـذذصػحاتذ10ؼشتؿؾذػذاذاظؽراسذسؾكذ:ذذذ2اظػصؾذ

ذأبقابذوؼتعؾؼذاظبابذاألولذباألحؽامذاظعاعةذأعاذاظبابذاظثاغلذ4عؼدؿةذإديذ

عراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذإحداثذعراطزذعتخصصةذيفذصقخصذذروطذ

وؼفؿذاظبابذاظثاظثذجمالذتدخؾذاإلدارةذوؼتعؾؼذاظبابذاظرابعذذذباطخاظػاتذ

ذذ:ذعالحؼذوػلذ6واظعؼقباتذباإلضاصةذإديذ

.ذذبطاضةذارذاداتذذ:ذ1اطؾحؼذ

.ذبرغاعجذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذذ:ذذ2اطؾحؼذ

.ذطشػذمنقذاضرصانذضبؾذاظػطام:ذذ3اطؾحؼذ

.ذتؼرؼرذحقلذاظـشاطذاظشفريذطراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذ:ذذ4اطؾحؼذ

.ذدصرتذتدجقؾذاظقالداتذوذحاالتذاإلجفاضذسـدذاطاسزذ:ذذ5اطؾحؼذ

ذ.دصرتذتدجقؾذاظقالداتذوذحاالتذاإلجفاضذسـدذاألشـامذ:ذذ6اطؾحؼذ

ذ

ذ،ذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذذباطراطزذاطتخصصةذيفذعراضبةذؼؼصدذ:ذذ3ذاظػصؾذذذ

ذصـقةذمبجؿقسةذعـذاألسؿالذؼتؿذإرازػاذدورؼاذربؼاذظرتاتقـــبذاطراطزذاظيتذتؼقم
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صادرةذسـذاطــــظؿةذاظعاطقةذظـــؿراضبةذإغتاجقةذتؽقنذعطابؼةذظؾرتاتقبذال

ذضبؾذوزارةذاظػالحةذواطقاردذاطائقةذبفدفذتـؿقةذعـاظـــــؿاذقةذوذعصادقذسؾقفاذ

ذ.عردودؼةذاطاذقةذ

:ذذؼؼصدذباظعباراتذاظتاظقةذعاذؼؾلذذ:ذذ4اظػصؾذ

اطراضبةذاظدورؼةذاظيتذتتؿذعـذضبؾذاظباسثنيذ:ذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذ●

ذواألسقانذاإلدارؼنيذاظعاعؾنيذيفذ ذذعـذػذاذاظؽراس5اطـصقصذسؾقفؿذباظػصؾذ

.ذاطقدانذحاظقا

اختقارذإغاثذاظرتبقةذوصحقلذاظدػادذذواظتؾؼقحذاالصطـاسلذبادتعؿالذ:ذاالغتؼاءاالغتؼاءذ●

.ذاظتؼـقاتذاطعتؿدةذظؾغرض

االدتغـاءذسـذاإلغاثذواظػحقلذاظيتذأصبحتذشريذصاصةذظؾرتبقةذ:ذاالدتبعاداالدتبعادذ●

.ذوتعقؼضفاذجبقؾذجدؼدذبادتعؿالذاظتؼـقاتذاطعتؿدةذظؾغرض

اظؼقامذجبردذطاعؾذظؾؼطقعذضصدذحصرذاإلغاثذذواظػحقلذاظيتذ:ذاظتعدادذاظدـقياظتعدادذاظدـقيذ●

 .دتشاركذيفذريؾةذاظدػاد

جمؿقسةذاإلغاثذعـذغػسذاظػصقؾةذواظدالظةذذ:ذضطقعذاألشـامذاطقجقدذذباظضقعةضطقعذاألشـامذاطقجقدذذباظضقعةذ●

.ذواظيتذتتؿذتربقتفاذوتدقريػاذبـػسذاظطرؼؼة

جمؿقسةذاإلغاثذعـذغػسذاظػصقؾةذواظدالظةذذ:ذضطقعذاطاسزذاطقجقدذباظضقعةضطقعذاطاسزذاطقجقدذباظضقعةذ●

.ذواظيتذتتؿذتربقتفاذوتدقريػاذبـػسذاظطرؼؼة

اظتابعذظؾؿرطزذواطدؤولذسـذاظؼقامذ ػقذاظعقنذذ:ذسقنذإرازذاطراضبةذاظدورؼةسقنذإرازذاطراضبةذاظدورؼةذ●

دورؼاذبعؿؾقاتذوزنذاضرصانذواشدؼانذوتدجقؾذاطعطقاتذاطتعؾؼةذبذاتذ

اجملالذواظدخقلذواظــخروجذوذإغــجازذســــؿؾقاتذاالغتؼاءذوذاالدـــــتبعادذ

.ذواظتــعدادذاظدـقيذواظرتضقؿ

ػقذاظعقنذاظتابعذظؾؿرطزذوذاطدؤولذسـذذ:ذاظدورؼةاظدورؼةذسقنذتثؿنيذغتائجذاطراضبةسقنذتثؿنيذغتائجذاطراضبةذ●

اإلحارةذباطربنيذوإساغتفؿذسؾكذادتغاللذغتائجذاطراضبةذيفذإدارةذاظؼطقعذ

.ذواظتحدنيذاظقراثلذسؾكذعدتقىذاظؼطقع
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ميؽـذظؽؾذذخصذعاديذأوذععـقيذؼدتجقبذظؾشروطذاطبقـةذ:ذذذ5اظػصؾذ

ذ.ذبفذاذاظؽراسذإحداثذعرطزذعتخصصذيفذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسز

وذؼتعنيذسؾكذاظباسثنيذاطادؼنيذاظراشبنيذيفذمماردةذػذاذاظـشاطذأنذ

ؼؽقغقاذعـذبنيذاظػـقنيذاطتحصؾنيذسؾكذاألضؾذسؾكذذفادةذعفـدسذصالحلذ

 .خمتصذيفذتربقةذاطاذقةذ
ذ

اذؼتعنيذسؾكذاظباسثنيذاظراشبنيذيفذمماردةذػذاذاظـشاطذأنذؼؽقغقاذـــطؿ

 :ذذعـذبنيذذ

 .ذيعقاتذعربلذاألشـامذوذاطاسزذ-ذ

 .جماععذاظتـؿقةذيفذضطاعذاظػالحةذواظصقدذاظبحريذ-ذ

 .اظشرطاتذاظتعاوغقةذظؾخدعاتذاظػالحقةذ-ذ

 .ذرطاتذاضدعاتذاظػالحقةذذذذذذذ-ذ
 

شريذأغفذميؽـذظغريذاألذخاصذاطذطقرؼـذأسالهذإحداثذعرطزذطراضبةذاظـؿقذ

ععذوجقبذتػرشفذذرؼطةذاغتدابذعفـدسذصالحلذخمتصذذيفذتربقةذاطاذقةذ

 . اظؽؾلذطؿاردةذػذاذاظـشاط
 

ختضعذسالضةذاظتعاعؾذبـنيذاطربلذوذصاحبذاطرطزذاطتخصصذ:ذذ6اظػصؾذ

يفذتعارلذغشاطذعراضبةذذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذذإديذسؼدذطتابلذحيّددذ

 .واجباتذوذحؼققذاظطرصنيذ
ذ

ذذذذميؽـذألصحابذذاطراطزذاطتخصصةذتعارلذغشاطذعراضبةذذ:7اظػصؾذ

اظـؿقذذسـدذاألشـامذوذاطاسزذيفذإرارذإتػاضقةذعـاوظةذععذذدؼقانذتربقةذاطاذقةذ

وتقصريذاطرسكذزددذاإلظتزاعاتذاظػـقةذذاحملؿقظةذسؾكذاظطرصنيذوذاإلظتزاعاتذ

.ذاطاظقةذظؾدؼقانذساهذاطرطزذ

ذ
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ذ طؿاذتضبطذذإتػاضقةذاطـاوظةذضائؿةذيفذاطربنيذاطعـقنيذمبراضبةذاظـؿقذ

سـدذاألشـامذوذاطاسزذوذطقػقةذتؼاضلذصاحبذاطرطزذاطؼابؾذاطاظلذسـدذاظؼقامذ

وذؼتؿذضبطذاطؼابؾذاطاظلذعـذضبؾذدؼقانذتربقةذ.باضدعاتذاطتػؼذسؾقفاذ

ذ.اطاذقةذوذتقصريذاطرسكذ

ذ

ذ

ذروطػإحداثػطراصزػطتخصصظػسيػطراشبظػ:ػاضبابػاضثاظيػ ذروطػإحداثػطراصزػطتخصصظػسيػطراشبظػ:ػاضبابػاضثاظيػ
ػاضظطوػرظدػاألزظامػواضطارزػػاضظطوػرظدػاألزظامػواضطارزػ

اضذروطػاإلدارغظػ:ػاضقدمػاألولػ اضذروطػاإلدارغظػ:ػاضقدمػاألولػ
ذ

إحداثذعرطزذعتخصصذيفذتعارلذغشاطذذؼقدعذطؾذراشبذيفذذ:ذ8اظػصؾذ

ذىذاطـدوبقةذاشفقؼةذظؾتـؿقةذاظػالحقةعراضبةذاظـؿـــــقذسـدذاألشـامذوذاطاسزذظـــد

اظراجعذإظقفاذباظـظرذغدختنيذعـذػذاذاظـــــؽراسذممضكذسؾقفؿاذعـذضبؾفذوعؤذراذ

سؾقفؿاذيفذجــــؿقعذاظصػحاتذباإلضاصةذإديذبطاضةذإرذاداتذؼتؿذتعؿريػاذبدضةذ

نذحيتػظذظدؼفذبـدخةذعؤذرةذعـذأوصؼاذظألمنقذجذاطصاحبذهلذاذاظؽراسذسؾكذ

.ذ ضبؾذاإلدارةذإلثباتذإسالعفا
ذ

وذتتقديذاطـدوبقةذاشفقؼةذظتـؿقةذاظػالحقةذإحاظةذغدخةذعـذػذاذاظؽراسذ

.ذسؾكذاإلدارةذاشفقؼةذظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذاطرسكذذ

ذ

ذؼتعنيذسؾكذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذتعارلذذغشاطذ:ذ9اظػصؾذ

عراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذتقصريذحمؾذؼؽقنذاطؼرذاظرمسلذظؾؿرطزذ

.ذوسـقانذخماربتف

ذ

ذتعارلذغشاطذعراضبةذصاحبذعرطزذعتخصصذيفػرذطؾذزؼدتذ:ذ10اظػصؾذ

سـدذطؾذرؾبذعـذاإلدارةذبـدخةذممضاةذواظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذباطرطزذذ

ذطؿاردةذاظـشاطذةعـذػذاذاظؽراسذوجبؿقعذاظقثائؼذواطؤؼداتذاظؽتابقةذاظالزم

وذزػظذسؾكذ   .واظيتذتؼتضقفاذاظـصقصذاظتشرؼعقةذوذاظرتتقبقةذاشاريذبفاذاظعؿؾ
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سنيذاطؽانذذيقعذاطعداتذوذاظقثائؼذاطدتعؿؾةذععذضرورةذإحرتامذذروطذ

 .حػظذاظصحةذوذاظّدالعةذ

ذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذتعارلذغشاطذذطؾذىؼتعنيذسؾذ:ذ11اظػصؾذ

عراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذتشغقؾذصـقنيذعؽقغنيذيفذعقدانذعراضبةذاظـؿقذ

سـدذاألشـامذواطاسزذوؼؽقغقنذعتػرشنيذطؾقاذظؾؼقامذبفذهذاضدعاتذزتذإذرافذ

.ذذعفـدسذخمتصذيفذتربقةذاطاذقة

تــــــؿذعباذرةذسؿؾقةذاطراضبةذاظدورؼةذظؾـؿقذواالغتؼاءذت:ذذ12اظػصؾذ

واالدتبعادذواظتعدادذاظدـقيذسـدذاألشـامذواطاسزذعـذضبؾذاظػـقنيذاطتحصؾنيذ

رؼاذوتطبقؼقاذزذاألضؾذتابعقاذتؽقؼـاذنىذسؾذذذفادةذعؤػؾذتؼينذعفينذصالحلىسؾ

يفذعراضبةذإغتاجقةذاجملرتاتذاظصغرىذعـذضبؾذاطصاحلذاطختصةذبدؼقانذتربقةذ

ذ.اطاذقةذوتقصريذاطرسكذ

ؼتؿذتثؿنيذغتائجذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذعـذضبؾذصـقنيذبرتبةذو

رؼاذوتطبقؼقاذزتؼينذداعلذخمتصذيفذتربقةذاطاذقةذسؾكذاألضؾذتابعقاذتؽقؼـاذن

يفذاظـــــغرضذعـذضبـــؾذاطصاحلذاطختــــصةذظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذ

.ذذاطرسكذ

ذعراضبةذاظـؿقذسـدذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذطؾذىجيبذسؾذ:ذ13اظػصؾذ

بةذسؾكذسؿؾقاتذإرازذاطراضبةذظػائدةذاطتعاعؾنيذععفذزاألشـامذواطاسزذاطقا

.ذظشروطذاظقاردةذبفذاذاظؽراساذبعقنذآخرذتتقصرذصقفذشقبوتعقؼضذطؾذسقنذعت

ذتعارلذغشاطذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذطؾذىؼتعنيذسؾ:ذذذ14اظػصؾذ

عراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذترضقؿذاألشـامذوذاطاسزذوأخالصفاذظػائدةذ

.ذذوصؼاذظؾرتاتقبذاطعتؿدةذيفذاظرتضقؿذاظرمسلذظؾحققاغاتوذظؽاطتعاعؾنيذععفذ

ػػ
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اضذروطػاضفظغظ:ػاضقدمػاضثاظيػ ػػاضذروطػاضفظغظ:ػاضقدمػاضثاظيػ
 

تتؿثؾذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذيفذعراضبةذأوزانذذ:ذ15اظػصؾذ

اطقاظقدذبصػةذدورؼةذعرةذطؾذثالثةذأدابقعذوزؾقؾذاطعطقاتذاطدجؾةذوتثؿنيذ

.ذاصاصؾةذيفذتدقريذوتغذؼةذاظؼطقعذواالغتؼاءذواالدتبعادذاظـتائجذ

ذتعارلذغشاطذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذطؾذىؼتعنيذسؾذ:ذ16اظػصؾذ

عراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذاستؿادذعدةذصاصؾةذبنيذعراضبتنيذعتتاظقتنيذ

وجيبذإرازذاطراضبةذاألوديذبعدذذ(ذؼقعاذسؾكذاألطثر21ذإديذ19)بثالثةذأدابقعذ

.ذذؼقعاذسؾكذاألطثرذعـذتارؼخذحصقلذأولذوالدةذباظؼطقع21

واظدجالتذاظيتذجيبذتقصريػاذذتشؿؾذاطعداتذواظتجفقزاتذ:ذذ17اظػصؾذ

:ذذعاذؼؾلراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزمل

ذ:ذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذذععدات–ذ1

 عقؽاغقؽقةذآالتذوزنذ( bascule cubique)ذ100ذطغذوعدّرجةذبـذ60ذحبؿقظةذ

ذاظقزنذعـذ%ذ1ذبدضةذ(bascule électronique )إظؽرتوغقةذآالتذوزنذشرامذأوذ

 .اظظاػرذسؾكذاظشاذة

 سدؼؾذ( Tare )ذيفذذؽؾذعثؾثذظتثبقتذاصققانذوإؼؼافذحرطتف. 

 ذ.(ذ6عؾحؼذسددذ)ذوذذ(5عؾحؼذسددذ)دصاترذظتدجقؾذاظقالداتذ 

 أضالمذمشعقةذ(crayons gras). 

 (دقارة)ودقؾةذتـؼؾذ. 

 ذإدارةذضبؾحادقبذظتدجقؾذععطقاتذاطراضبةذذاتذعقاصػاتذزددذعـذ

 .بدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذاطرسكذاإلسالعقة

 ذآظةذرابعة. 

 آظةذترادؾذاطعؾقعاتذ(Modemذ). 

 ذةـــتدجقؾذععطقاتذعراضبذلذظدؼقانذتربقةذاطاذقةةتابعالسالعقةذاإلتطبقؼةذال

.ذاظـؿقذواظرتضقؿ
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جيبذسؾكذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذعراضبةذمنقذاألشـامذوذاطاسزذ

ذ.ذصقاغةذآالتذاظقزنذدـقؼاذحدبذاظرتاتقبذاشاريذبفاذاظعؿؾ

ذ

ذ:ذترضقؿذاألشـامذواطاسزععداتذ-ذ2

 عالضطذظرتطقزذاألخراص. 

 أخراصذبالدتقؽقةذظؾرتضقؿذاظرمسلذباظـدبةذإديذحققاغاتذاظرتبقة. 

 ذأذفر6أخراصذبالدتقؽقةذظؾرتضقؿذاظقضيتذباظـدبةذظؾؿقاظقدذعـذؼقمذإديذ. 

 ذ.عاذقةدصاترذظتدجقؾذاظرتضقؿذاظرمسلذظؾ

ذ

جيبذسؾكذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذعراضبةذاظـؿقذسـدذذ:ذ18اظػصؾذ

األشـامذواطاسزذإســـدادذبرغاعجذظؾعــــؿؾذتردؾذغدخةذعـفذإديذاطـدوبقةذاشفقؼةذ

ذإديذاإلدارةذاشفقؼةذظدؼقانذتربقةذىظؾتـؿقةذاظػالحقةذاطختصةذترابقاذوأخر

ذاطختصةذترابقاذوذظؽذحدبذاألمنقذجذاطصاحبذىاطاذقةذوتقصريذاطرع

ذذ.ذ2باطؾحؼذسددذ

ذسـدذاألشـامذواطاسزذعـذضبؾذذاظدورؼةراضبةاملتتؿثؾذسؿؾقةذذ:ذ19اظػصؾذ

:ذذذجمؿقسةذاظتدخالتذاظتاظقةاطرطزذيف

ذ

 (إغاثذاظتعقؼضذواظـعاجذواألطباش)اظرتضقؿذاظرمسلذصققاغاتذاظرتبقةذ .1

دصــرتذتدجــــــقؾذاظقالداتذ"اظرتضقؿذاظقضيتذظؾؿقاظقدذوذتدــــجقؾذاظبقاغاتذبـذ .2

وذإحاظتفاذإديذاإلدارةذاشفقؼةذ"ذوذحاالتذاإلجفاضذسـدذاألشـامذوذاطاسزذ

 .6ذذواطؾحؼذسدد5ظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوذتقصريذاطرسكذربؼاذذظؾؿؾحؼذذسددذ

 :عراضبةذاظـؿق-3

ذ15وزنذاضرصانذأوذاشدؼانذخاللذأربعذزؼاراتذوذذظؽذربؼاذظؾػصؾنيذ-ذ

 .ذعـذػذاذاظؽراسذ16وذ

عؾحؼذ)تدجقؾذاألوزانذواظدخقلذواضروجذبؽشػذعراضبةذاألوزانذ-ذ4

 (3سددذ
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تدجقؾذوإردالذاطعطقاتذبادتعؿالذاطـظقعةذاإلسالعقةذاطعتؿدةذ-5

 .عـذضبؾذاطصاحلذاظػـقةذاطختصةذبدؼقانذتربقةذاطاذقةذوذتقصريذاطرسكذ

تثؿنيذاظـتائجذظدىذاطـخررنيذبصػةذدورؼةذبادتعؿالذاظتؼارؼرذاظػـقةذ-6

اظدورؼةذاطعتؿدةذعـذضبؾذاطصاحلذاظػـقةذاطختصةذبدؼقانذتربقةذ

 .اطاذقةذوتقصريذاطرسك

إدتالمذطشقصاتذاظقالداتذوذحاالتذاإلجفاضذوذإحاظتفاذإديذاإلدارةذ-7

.ذاشفقؼةذظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوذتقصريذاطرسكذاطعـقةذ

 .اغتؼاءذاظػحقلذوإغاثذاظرتبقة-8

 .ادتبعادذاظػحقلذواظـعاجذشريذاظصاصةذظؾرتبقة-9

.ذاظتعدادذاظدـقيذظؾؼطقعذاطراضبذ-ذ10

عدذاطربلذؼقمذاطراضبةذبـدخةذعـذطشػذعراضبةذاظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذذذ-ذ11

ذ.تؽقنذممضاةذعـذضبؾذاطربلذوذعـذضبؾذأسقانذاطراضبةذ

 

تتقديذاطصاحلذاظػـقةذاطختصةذبدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذذ:ذ20اظػصؾذ

:ذاطرسكذ،إلمتامذسؿؾقةذاطراضبةذاظدورؼة،ذاظؼقامذباظعؿؾقاتذاظتاظقةذ

.ذختزؼـذاطعطقاتذاطتأتقةذعـذاطرطزذ-

عدذاطرطزذباظقثائؼذاظرمسقةذاطتعؾؼةذبتثؿنيذاظـتائجذعـذتؼارؼرذصـقةذ-ذ

.ذذتتعؾؼذباطراضبةذوغتائجذاظتؼققؿذاظقراثلذ

ععاؼـةذصؾقحقةذاطعداتذاطدتعؿؾةذيفذاظقزنذبصػةذدورؼةذوذإسدادذ-ذ

تؼرؼرذيفذاظغرضذعـذضبؾذاألسقانذاطختصنيذباظدؼقانذ

ؼؾتزمذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذتعارلذغشاطذذعراضبةذذ:ذ21اظػصؾذ

اظـؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذباحملاصظةذسؾكذدرؼةذاطعطقاتذوادتغاللذاظـتائجذ

.ذذعدتقىذطؾذعتعاعؾذععذاطرطزذذيفذطـػذاألعاغةذاظتاعةىسؾ
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تؼرؼرذحقلذاظـشاطذاظشفريذؼتقديذصاحبذاطرطزذإسدادذذ:ذ22اظػصؾذ

ردؾذغدخةذعـفذإديذاطـدوبقةذاشفقؼةذظؾتـؿقةذاظػالحقةذاطختصةذترابقاذيو

ذاطختصةذىذإديذاإلدارةذاشفقؼةذظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذاطرعىوأخر

.ذ4ذاطؾحؼذسددذذترابقاذوذظؽذحدبذاألمنقذجذاطصاحبذ

ذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذتعارلذغشاطذىؼـــتعنيذسؾذ:ذ23اظػصؾذ

عراضبةذاظـــؿقذسـدذاألشـامذواطاسزذمتؽنيذأسقانذاطراضبةذوتثؿنيذاظـتائجذعـذ

عتابعةذدوراتذاظتؽقؼـذوذاظردؽـؾةذاظيتذتؼقمذبفاذاطـــصاحلذاطختصةذبدؼقانذ

.ذتربقةذاطاذقةذوذتقصريذاطرسكذ

تقديذطؾذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذعراضبةذاظـؿقذسـدذيذ:ذ24اظػصؾذ

األشـامذواطاسزذسـدذاستزاعفذإؼؼافذغشارفذإسالمذدؼقانذتربقةذاطاذقةذوذتقصريذ

ذرذطتابقاذبذظؽذيفذأجؾذالذؼؼؾذسـذثالثةذأذفرذضبؾزذباظـاظقفإاطرسكذاظراجعذ

.ذذاظتقضػذسـذاظـشاطذتارؼخ

ميؽـذظؾؿصاحلذاظػـقةذاشفقؼةذأوذاطرطزؼةذاطختصةذاظتابعةذذذ:ذذ25ذاظػصؾ

ظدؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذاطرسكذاظؼقامذبزؼاراتذعقداغقةذطعاؼـةذسؿؾقةذإرازذ

اطراضبةذعـذضبؾذأسقانذاطرطزذوذسـدذاظضرورةذميؽـذذإسادةذإرازذاطراضبةذعـذ

ذداسةذعـذإرازذ72ضبؾذأسقانذاظدؼقانذاطذطقرؼـذأسالهذذوذذظؽذخاللذ

اطراضبةذضصدذاظتثبتذعـذصحةذوذذعصداضقةذاطعطقاتذاطدجؾةذعـذضبؾذأسقانذ

.ذاطرطزذ

ػػ
:ػاضثاضثػػاضثاضثػػاضبابػاضبابػ :ػطجالػتدخلػاإلدارةػػ طجالػتدخلػاإلدارةػػ

 

عراضبةذمنقذاألشـامذذعرطزذعتخصصذيفذطؾخيضعذغشاطذذ:ذ26اظػصؾذ

واطاسزذإديذاطتابعةذعـذضبؾذشانذصـقةذجفقؼةذخمتصةذوعـذضبؾذشـةذصـقةذ

.ذعرطزؼةذحمدثةذظؾغرض

ػػ
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:ػاضرابعػػاضرابعػػاضبابػاضبابػ :ػاضطخاضفاتػػواضطقوباتػ ذاضطخاضفاتػػواضطقوباتػ

 

سـدذإخاللذصاحبذعرطزذعتخصصذيفذعراضبةذاظـؿقذسـدذذ:ذ27اظػصؾذ

سؾكذضقءذتؼرؼرذصينذصادرذسـذاظؾجـةذواألشـامذواطاسزذبأحؽامذطراسذاظشروطذ

اشفقؼةذؼتؿذاظتـبقفذسؾقفذعـذضبؾذاطـدوبذاشفقيذظؾتـؿقةذاظػالحقةذاطعينذذ

بقادطةذعؽتقبذعضؿقنذاظقصقلذععذوصؾذإؼداعذععذمتؽقـفذعـذعفؾةذتــرتاوحذ

.ذبنيذذفرذوذثالثةذأذفرذحدبذاصاظةذتضبطذعـذضبؾذاإلدارةذظتدقؼةذاظقضعقة

دذاغتفاءذاطفؾةذأوذسقدهذؼتؿذعويفذصقرةذسدمذاعتثالذاطعينذباألعرذب

ذوزؼرذاظػالحةذوذاطقاردذاطائقةذىسرضذعؾػفذعصحقباذبتؼرؼرذععؾؾذيفذاظغرضذسؾ

وذؼتؿذتقضقػذغشارفذمبؼتضكذضرارذعـذوزؼرذاظػالحةذواطقاردذاطائقةذذوؼتؽػؾذ

دؼقانذتربقةذاطاذقةذوتقصريذاطرسلذبتأعــــــنيذػذهذاضدعةذيفذاغتظارذاغتصابذ

ذ.باسثذجدؼدذوصؼاذألحؽامذػذاذاظؽراس

ذ

ػػإظيػاضططضيػأدفضهػأشرػبأظيػاطضطتػرضيػجطغعػاضذروطإظيػاضططضيػأدفضهػأشرػبأظيػاطضطتػرضيػجطغعػاضذروط
واألحصامػاضواردةػبكذاػاضصراسػبطاػسيػذضكػاضطالحقػواألحصامػاضواردةػبكذاػاضصراسػبطاػسيػذضكػاضطالحقػ
ػػاضطضطظظػبهػوأضتزمػباحتراطكاػواضططلػبطقتضاعااضطضطظظػبهػوأضتزمػباحتراطكاػواضططلػبطقتضاعا

ػػ
..................سيػ................... ػػ..................سيػ...................

ذاإلطضاءاإلطضاء

ذ
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   في الخانة المناسبة (x)توضع عالمة  )1(    
  أو جواز السفر بطاقة التعريف الوطنية: يذكر )2(  
 :ة في المربين المزمع تغطيتهم تتضمن البيانات التاليةترفق بهذه البطاقة قائمة اسمي )3( 

  اسم المربي ولقبه،  •
 عدد بطاقة التعريف الوطنية، •
  العنوان والهاتف، •
  الوالية والمعتمدية، •
 .عدد النّعاج أوالماعز •
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  2عدد  ملحق
 

  برنامج مراقبة النمو عند األغنام والماعز
  )............... - ...........موسم ( 

  
  : ..................................................................................................................نشاط مراقبة النمو عند األغنام والماعز ومتعاط

  

 

 رقم القطاعالضيعة رمزالضيعة اسمالمراقبة فريقالوالية
الفطيع

  تاريخ المراقبةالساللة
 1عدد 

  تاريخ المراقبة
 2عدد 

  تاريخ المراقبة
 3عدد 

  تاريخ المراقبة
 4عدد 

  تاريخ المراقبة
 5عدد 

  تاريخ المراقبة
 6عدد 

 مالحظات

               

               

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

               

               

  
  ................في.......

  
  و لقبه  المهندس المشرف إسم 

                                                                                                                          
  

   اإلمضاء                                                                                                       



  

  

  3 ملحق عدد
  

 
  



  

  

  4عددملحق 
 

  اقبة النمو عند األغنام والماعز تقرير حول النشاط الشهري لمر
  )............... - ...........موسم ( 

  
  : ..........................................................................................................نشاط مراقبة النمو عند األغنام والماعز ومتعاط

  
 مراقبة النمو التعداد اإلبعاد اإلنتقاء التعريف بالضيعة والقطيع 
 عددعددعدد عدد العددعددعددعددعددعدد              

الخرفان الخرفانالمواليدالنعاجالمنقحاإلناثاإلناثاإلناثاإلناثاإلناثالساللةرقمالقطاعالضيعة رمزاسمالمراقبة فريقالوالية 

المراقبةالمراقبةمنالوالدة إلناثالحاضرةالمبعدةالحاضرةالمنتقاةلحاضرةا  القطيع    الضيعة     

 1  مرة  الخرفان  التسفيدللتسفيد                      

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

                 

                 

  
  .............في ........

  إمضاء المهندس المشرف على البرنامج



5عـدد ملحق  
  :الوالية 
  
 :فريق المراقبة  

و حاالت اإلجهاض عند الماعز الوالدات دفتر تسجيل
  

   إلى تاريخ     من تاريخ
  
  

         رقم المربي       الضيعة رمز
  

 اسم المربي    بالضيعة رقم القطيع
  

 اسم الضيعة   اسم الراعي
  

 اسم الساللة      رمز الساللة
  

  
  
  عدد
 رتبي

 الــــمــــوالــــيــــــــــد األمـــــــــــهـــــــــــــات
  

 الترقيم الرسمي لألم
  والدة
  رقم
N° 
MB 

  تاريخ الوالدة أو اإلجهاض
N =Mise bas 

A=Avortement 

عــــدد  
 الــمـــوالــيـد

  
  الـتـرقـيــم الـوقــتـي
 للـمـوالـيـد األحـيــاء

نوع 
  الوالدة

  جنسوال
Sexe et 
mode  

 :مالحظات
  =Mو مـوت =V بـيع

 بعـد الـوالدة والتـرقيم الوقتي
 التاريخ الرمز أحياء أموات الرمز التاريخ

1 TN     TN    

2 TN     TN    

3 TN     TN    

4 TN     TN    

5 TN     TN    

6 TN     TN    

7 TN     TN    

8 TN     TN    

9 TN     TN    

10 TN     TN    

11 TN     TN    

12 TN     TN    

13 TN     TN    

14 TN     TN    

15 TN     TN    

16 TN     TN    

17 TN     TN    

18 TN     TN    

19 TN     TN    

20 TN     TN    
  

    ربياسم الم  اسم العون
 18من  1صفحة عدد     : وإمضاءه  : وإمضاءه

بهذا الدفتر وتسليم الصفحات  باإلجـهـاض والـوالدات والتـرقيـم الوقتـيالمتعلقـة  تسـجيـل األحـداث اليـوميةالرجاء من المـربي أو نـائبه 
  .اقبـة النمـواألصلية منه إلى أعوان مراقبة إنتاجية الماشية في آل زيارة لمـر

  

  :           /موسم 



 

6ملـحـق عــدد   
  :الوالية 
  
 :فريق المراقبة  

 عند األغـنامو حاالت اإلجهاض  الوالدات دفتر تسجيل
  

   إلى تاريخ     من تاريخ
  
  

         رقم المربي       الضيعة رمز
  

 اسم المربي    بالضيعة رقم القطيع
  

 اسم الضيعة   اسم الراعي
  

 اسم الساللة      رمز الساللة
  

  
  
  عدد
 رتبي

 الــــمــــوالــــيــــــــــد األمـــــــــــهـــــــــــــات
  

 الترقيم الرسمي لألم
  والدة
  رقم
N° 
MB 

  تاريخ الوالدة أو اإلجهاض
N =Mise bas 

A=Avortement 

عــــدد  
 الــمـــوالــيـد

  
  الـتـرقـيــم الـوقــتـي

 يـد األحـيــاءللـمـوالـ

نوع 
  الوالدة
  والجنس
Sexe et 
mode  

 :مالحظات
  =Mو مـوت =V بـيع

 بعـد الـوالدة والتـرقيم الوقتي
 التاريخ الرمز أحياء أموات الرمز التاريخ

1 TN     TN    

2 TN     TN    

3 TN     TN    

4 TN     TN    

5 TN     TN    

6 TN     TN    

7 TN     TN    

8 TN     TN    

9 TN     TN    

10 TN     TN     

11 TN     TN    

12 TN     TN    

13 TN     TN    

14 TN     TN    

15 TN     TN    

16 TN     TN    

17 TN     TN    

18 TN     TN    

19 TN     TN    

20 TN     TN    
  

    اسم المربي  اسم العون
 18من  1صفحة عدد     : وإمضاءه  : وإمضاءه

بهذا الدفتر وتسليم الصفحات  باإلجـهـاض والـوالدات والتـرقيـم الوقتـيالمتعلقـة  تسـجيـل األحـداث اليـوميةالرجاء من المـربي أو نـائبه 
 .تاجية الماشية في آل زيارة لمـراقبـة النمـواألصلية منه إلى أعوان مراقبة إن

  :            /موسم 




