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مديرية التجارة لوالية قسنطينة  

حول المذابح لقـاء تحسيســي 

 2011ديسمرب 29يــــــوم 



 لحومها استهالك لغرض الحيوانات وتجويف وسلخ لذبح المخصص المبنى هو المذبح
 الذبائح ونظافة سالمة من والتأكد الذبح ومراقبة الذبح وبعد قبل عليها الكشف بعد

. بيعها لغرض األسواق إلى وإرسالها لحومها وحفظ البشري لالستهالك وصالحيتها

و نظرا للوضعية المزرية التي آلت إليها  المذابح على مستوى الوالية  ، فإّن هذا اللقاء يعتبر ضروري 
.  لبحث األسباب و إيجاد الحلول للحد من النقائص المسجلة على مستوى هذه المذابح



سالمة و صحة الّلحوم

النقلنظافة  وشروط 

كيفية حفظ اللحوم

المذابح أوالً نظافة 



حئ اب ذل ا ة  م ّل س ل ة  زم لّلا ا ة  ف ا ظ ن ل ا ري  وف ت ل

السلخ في أحسن الظروف والتجهيزات الاّلزمة لسير عمليات الذبح  ويجب توفير المرافق الضرورية 

األرضية يجب أن تكون أرضية المذبح مبّلطة يسهل غسلها وتطهيرها  
.ومائلة إلى اتجاه المجاري لسهولة مرور المياه 

يجب أن تبلط بارتفاع كافي ليسهل غسلها وتطهيرها : الداخلية الجدارن
.وتنظيفها من الدم والروث وغيرها من األوساخ 

يجب توفير المياه الساخنة لتعقيم وتطهير السكاكين والمناشير والمعدات 
.والتي تستخدم في ذبح وسلخ وتجهيز اللحوم

وغسلها يومياً بالماء والمطهرات  ذبحجميع مناطق الميجب تنظيف 



ة ي مي ظ ن ت ل ا وص  ص ن ل يت  ا ل ط ا ب ض حبت ا ذ مل ا ري  ي تس 

 1411شعبان  8رخ فً ٶم 53-91مرسوم تنفٌذي رقم 

المتعلق بالشروط الصّحٌة  1991فبراٌر  23الموافق 
المطلوبة عند عملٌة عرض األغذٌة لإلستهالك  

 18رخ فً ٶم 363-95مرسوم تنفٌذي رقم 

نوفمبر  11الموافق  1416جمادى الثانٌة 

المحّدد لكٌفٌات التفتٌش البٌطري  1995

ٌّة أو  ٌّة و المنتجات الحٌوان للحٌوانات الح

ًّ المخصّصة  المنتجات اآلتٌة من أصل حٌوان
لإلستهالك البشري  

جمادى  07رخ فً ٶم  08- 88قانون رقم 

 1988ٌناٌر  26الموافق  1408الثانٌة 

المتعلق بنشطات الطب البٌطري و حماٌة 
ٌّة الصحة الحٌوان

ٌولٌو  15الموافق  1417صفر  29رخ فً ٶقرار م

المحّدد لخصائص وضع الّدمغات على لحوم  1996
ٌّاتها القصابة و كٌف





بقايا عملية الذبح



إّتساخ األرضية



روائح   وتجمع المياه 
كريهة 



إّتساخ الحوض الخاص 
بغسل أحشاء الذبائح



الشبابيك مكسرة



تجمع الكالب المتشردة  
في المحيط الخارجي 

للمذبح



توفر المٌاه



بدالت العمال الئقة






