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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019)لسنة 59رقم(

  بشأن الئحة املساخل
  وزير احلكم احمللي املفوض:

 بعد االطالع على

 تعدیالته.و م  2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في: -
 میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17اسي اللیبي الموقع بتاریخ اإلتفاق السی -
مـــیالدي بشـــأن إصـــدار القـــانون الصـــحي  1973لســـنة  )106( القـــانون رقـــم -

 والئحته التنفیذیة.
   .حمایة البیئةم ،بشأن  2003لسنة  )15( القانون رقم -
م ،بشــــأن إصـــدار قــــانون عالقـــات العمــــل  2010) لســـنة 12القـــانون رقــــم ( -

 التنفیذیة..والئحته 
 م ،بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  )23( القانون رقم -
م ،بشأن نظام اإلدارة المحلیة وتعدیله والئحتـه  2012لسنة )59( القانون رقم -

 التنفیذیة.
 م ،بشأن إعادة تنظیم جهاز الحرس البلدي. 2016)لسنة 01القانون رقم( -
ــم( - ــرار مجلــس الــوزراء رق شــأن إنشــاء مركــز الصــحة م ،ب 2012)ســنة 100ق

 الحیوانیة.
م ،بشـــأن تحدیـــد اختصاصـــات  2014)لســـنة 133قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم( -

 وزارة الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
م ،بشـأن  2016)لسـنة 4قرار المجلس الرئاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -

 تشكیل الحكومة.
ــو  - ــاق ال ــم(قــرار المجلــس الرئاســي لحكومــة الوف م  2018)لســنة 1661طني رق

 ،بشأن تكلیف بمهام.
ـــي رقـــم( - م ،بشـــأن تشـــكیل لجنـــة  2018)لســـنة 195قـــرار وزیـــر الحكـــم المحل

 .وتحدید مهامها
م ،بشــأن إصــدار الهیكــل  2018)لســنة 212قــرار وزیــر الحكــم المحلــي رقــم( -

 التنظیمي الموحد للبلدیات.
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لســـنة  )195رار رقـــم(مـــا عرضـــه الســـید/رئیس اللجنـــة المشـــكلة بموجـــب القـــ -
 م.2018

  ررـــــق

  )1( مادة
  یعمل بأحكام الئحة المسالخ المرفقة بهذا القرار.

  )2( مادة
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه ،ویلغى كل 

  حكم یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  أ.د. ميالد عبد اهللا الطاهر

  فوضوزير احلكم احمللي امل
  

  م. 10/4/2019صدر في طرابلس الموافق: 
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  الئحة املساخل املرفقة بقرار وزير احلكم احمللي
  الئحة املساخل م 2019رقم( )لسنة 

  )1مادة(
فــي مقــام تطبیــق هــذه الالئحــة یقصــد بــالتعبیرات والكلمــات اآلتیــة المعــاني 

  الواردة قرین كل منها ما لم تدل القرینة على عكس ذلك:
منشــــأة عامــــة أو خاصــــة(حكومیة أو أهلیة)تخضــــع إلشــــراف  -المســــلخ: .1

ورقابــة البلدیــة وتســتخدم لــذبح المواشــي والــدواجن وتجهیزهــا لالســتهالك 
 البشري ومطابقتها لإلشترطات القیاسیة المعتمدة.

)الخاصـــة 2008-566صـــفة القیاســـیة رقـــم(االمواصـــفات القیاســـیة: المو  .2
یة ح)اإلشـترطات الصـ2015-894بمجازر الدواجن والعاملین بها ،ورقـم(

-824والفنیـــــة الخاصـــــة بالمواشـــــي واألغنـــــام والعـــــاملون بهـــــا ،ورقـــــم(
 )الخاصة بأختام اللحوم.2015

الشركة أو المؤسسة المعتمدة مـن البلدیـة حسـب الشـروط  -متعهد الذبح: .3
والضوابط الالزمـة للعمـل بالمسـلخ ومـرخص لهـا بـذبح المواشـي والـدواجن 

 لحسابها أو لحساب غیرها.
الشــركة أو المؤسسـة التــي تــم تأهیلهـا مــن قبــل البلدیــة  -سـتثمر الــذبح:م .4

دارة واســتثمار مســلخ البلدیــة لمــدة معینــة وتقــوم بــذبح  لتصــمیم وتنفیــذ وإ
 مواشي ودواجن المواطنین أو أصحاب المالحم والمعارض.

 .ها ومباحة شرعاأیة ثدییات مصرح بذبح - مواشي الذبح: .5
. أي طیور مصرح بذبحة -الدواجن: .6  ومباح شرعًا
 كل ما یتخلف عن الذبیحة بعد تجهیزها. - مخلفات الذبح: .7
الــــذبائح أو أجزائهــــا أو أعضــــائها التــــي یــــتم إتالفهــــا لعــــدم  -اإلتالفــــات: .8

 صالحیتها لالستهالك البشري.
المسمیات والمصطلحات الوارد ذكرها في هـذه الالئحـة ولـم تتضـمنها هـذه  .9

 صفات القیاسیة المعتمدة.المادة تخضع للتعارف الواردة في الموا
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  )2مادة(
ال یجـوز ذبــح وتجهیــز المواشــي والــدواجن المشـار إلیهــا فــي المــادة األولــي 

  بقصد بیع لحومها إال في المسالخ المرخص لها بذلك.
  )3مادة(

یتوجب على كل بلدیة أن تنشئ سلخانة أو أكثر بنفسـها فـي نطاقهـا أو أن 
ــًا للمواصــفات القی ــة تعــذر ذلــك ،یكــون تعهــد بــذلك لغیرهــا طبق اســیة وفــي حال

  الذبح في أقرب مسلخ لها.
  شریطة أن یتم تقدیم دراسة األثر البیئي للموافقة على إختیار المسلخ.

  )4مادة(
  -یشترط لذبح الماشیة توافر الشروط االتیة:

 أن تكون كاملة النمو غیر هزیلة وذات قیمة غذائیة. -1
ن خمسة عشر عا قائمًا أشهر وال ینقص وزنه هقل سنها عن ستیأن ال  -2

 كیلو جرام وذلك إذا كانت من األغنام والماعز.
وال ینقص وزنها قائمًا عن مائة كیلو  قل سنها عن إثنى عشر شهرایأن ال  -3

 إلبل.اجراما وذلك إذا كانت من البقر أو 
یقل سنها عن خمسة سنوات إذا كانت من إناث الماعز والغنم وعن  الوان  -4

 إناث األبقار أو الجاموس واإلبل. عشرة سنوات إذا كانت من
 أن ال تكون حامًال إذا كانت من إناث المواشي واألغنام والماعز. -5
أن یتم الكشـف الظـاهري علیهـا للتثبـت مـن سـالمتها قبـل الـذبح واسـتیفائها  -6

للشروط الصحیة والمواصفات القیاسیة المعتمدة ویجوز في حالـة الضـرورة 
ور والجــروح البلیغــة واإلنــاث العقیمــة كحــاالت اإلصــابة الواضــحة مثــل الكســ

،وبعــد موافقــة طبیــب المســلخ عــدم التقیــد بالشــروط المنصــوص علیهــا فــي 
 ).5.4.3.2البنود(

  )5مادة(
  ال یجوز ذبح أو تجهیز الحیوانات أو الدواجن النافقة.
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  )6مادة(
ال یجوز ذبح الماشیة بقصد البیع إال بعد قضائها سـت سـاعات علـى األقـل 

مسالخ یتم خاللها تقدیم المـاء والكشـف الظـاهري علیهـا للتحقـق في حظائر ال
  من حالتها الصحیة ومطابقتها للشروط المطلوبة وعزل الحاالت المرضیة.

وتحجـــز الــــدواجن الحیـــة داخــــل أقفاصـــها فــــي الصـــالة المخصصــــة لــــذلك 
ن ال یـــتم فحصـــها قبـــل الـــذبح إال بعـــد ســـتة ألمالحظـــة حالتهـــا العامـــة علـــى 

  ا المسلخ واستبعاد أي حاالت مرضیة من الذبح.ساعات من وصوله
  )7مادة(

یـــتم الـــذبح وفقـــًا ألحكـــام الشـــریعة اإلســـالمیة وذلـــك تحـــت إشـــراف الطبیـــب 
ـــة واالشـــتراطات  ـــًا للقواعـــد العلمی ـــذبائح وفق ـــتم تجهیـــز ال ـــى أن ی الصـــحي عل

  الصحیة التي تضمن منع وانتشار التلوث بین الذبائح.
  )8مادة(

أو الجهــة المختصــة إبــالغ طبیــب المســلخ عــن  یجــب علــى مالــك المواشــي
المواشـــي المریضـــة أو المشـــتبه فـــي مرضـــها لعزلهـــا عـــن المواشـــي الســـلیمة 
ـــر صـــالحیة لحومهـــا  ـــان منفصـــل یـــتم الكشـــف علیهـــا لتقری وذبحهـــا فـــي مك

  لالستهالك البشري.
  )9مادة(

ــة المواشــي  ال یجــوز اســتعمال العنــف أو القســوة بغیــر مقتضــي فــي معامل
ــدواجن أ ــاء نقلهــا أو حجزهــا أو ذبحهــا فــي المســوال لخ كمــا ال یجــوز ذبــح اثن

  المواشي واألغنام أمام أنظار بعضها البعض.
  )10مادة(

یجــب أن تتــوافر فــي وســائل نقــل المواشــي والــدواجن المواصــفات القیاســیة 
المعتمــدة ،وعلــى مالكهــا اتخــاذ االحتیاطــات الالزمــة عنــد نقلهــا إلــي المســلخ 

  داخله أو في الطرق المؤدیة إلیه.تفادي وقوع أي حادث ب
  )11مادة(

ـــي المســـلخ أو ذبحهـــا  یمنـــع دخـــول المواشـــي والـــدواجن ووســـائل نقلهـــا إل
بصــاالت الــذبح وكــذلك نقــل الــذبائح ومخلفاتهــا إال فــي المواعیــد التــي تحــددها 

  اإلدارة المختصة بالبلدیة ویستثني من ذلك:
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داخل المسلخ بعد تقریر  المواشي التي تتطلب حالتها الذبح االضطراري -  1
 حالتها من قبل الطبیب أو المفتش الصحي المختص.

 المواشي المذبوحة اضطراریا خارج المسلخ بالشروط اآلتیة: -  2
أن یصل الحیوان المذبوح كامال بدون تجویف وبجمیع أجزائه دون فصل أي  -

 جزء منه وذلك قبل مرور ساعتین من وقت الذبح.
(أثنــــــاء حیــــــاة الحیــــــوان) وفقــــــًا ألحكــــــام الشــــــریعة أن یكــــــون الــــــذبح حیویاً  -

 ة.ـــــــاإلسالمی
 أن یصاحب الحیوان شهادة من الجهة البیطریة المختصة توضح األتي: - 3
إســـم صـــاحب الحیـــوان أو المزرعـــة التـــابع لهـــا الحیـــوان المـــذبوح ورقمـــه إن  -

 د.ــــــــوج
 وم.ـــــــها علي اللحنوع األدویة المستخدمة في العالج إن وجدت ومدي تأثیر  -
خلــو الحیــوان المــذبوح مــن األمــراض التــي تــأثر علــى صــحة المســتهلك ،وفــي  -

حالــة عــدم تــوافر الشــروط الســابقة أو أي منهــا یــتم إعــدام الحیــوان المــذبوح 
 دون أدني مسئولیة علي البلدیة.

جمیـع المواشـي المذبوحـة اضـطراریا تحجـز لحومهـا وأحشـائها بـالبراد لمـدة  - 4
سـاعة یــتم بعـدها تقریــر صـالحیتها لالســتهالك البشـري مــن قبـل الطبیــب  24

 البیطري المختص بالسلخانة.
  )12مادة(

ال یجــــوز ممارســــة ذبــــح وتجهیــــز المواشــــي والــــدواجن أو مباشــــرة إحــــدى 
العملیــات المتعلقــة بالــذبح إال بعــد الحصــول علــى تــرخیص بــذلك مــن البلدیــة 

صـحیة مـن البلدیـة بعـد تقـدیم  ویشترط لمـنح التـرخیص الحصـول علـى بطاقـة
شهادة صحیة من وزارة الصحة بخلـو طالـب التـرخیص مـن األمـراض المعدیـة 
والجلدیة وعدم حملة أي جراثیم مسببة لهذه األمراض ویجب تجدید التـرخیص 

  في المواعید المقررة.
  )13مادة(

یلتــزم متعهــدو الــذبح ومســتثمري المســالخ بتــوفیر العمالــة بالكیفیــة والعــدد 
الزمــــین لتغطیــــة متطلبــــات العمــــل الفعلیــــة خاصــــة فــــي الموســــم واألعیــــاد ال
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بالطریقـــة التـــي ال تـــؤدي إلـــي تـــأخیر العمـــل وعلـــیهم مراعـــاة مواعیـــد العمـــل و 
  أن.ــــــــالمقررة في هذا الش

  )14مادة(
أو مســتثمري المســالخ والعــاملین لــدیهم االلتــزام بنظــام  ایجــب علــى متعهــدو 

عمـل تــوفیر الـزي الخـاص للعـاملین لدیـه وفقــًا العمـل الـداخلي وعلـى صـاحب ال
لأللـــوان والمواصـــفات لكـــل مهنـــة مـــع المحافظـــة علـــى نظافـــة الـــزي والنظافـــة 
الشخصیة والتقید بقواعـد النظافـة العامـة كمـا یجـب علـیهم عـدم السـماح ألي 
عامل بمباشرة العمل بدون الزي المقرر ومنـع خـروج العمـال أو الجـزارین بـزي 

  لسكاكین مراعاة للمظهر العام.العمل أو حزام ا
  )15مادة(

یراعــي عــدم الشــروع فــي ســلخ المواشــي المذبوحــة إال بعــد التأكــد مــن تمــام 
خــروج الـــروح ویمنـــع منعـــًا باتـــًا نفـــخ الــذبائح بـــالفم كمـــا یمنـــع فصـــل الـــرأس 
واألطـراف أو استئصــال أي جـزء مــن الذبیحـة أو تغییــر معالمهـا أو إحــداث مــا 

المة الكشـف الطبـي علیهـا قبـل التصـریح بـذلك مـن من شـأنه الثـأثیر علـى سـ
ال تعامل الذبائح معاملة المواشي المذبوحة اضطراریا.   قبل طبیب المسلخ وإ

  )16مادة(
إال بعـــد یحظـــر تشـــغیل أي عامـــل مصـــاب أو یصـــاب بجـــروح أثنـــاء العمـــل 

األكــل أو التــدخین أو النــوم أو وضــع األمتعــة  اكتمــال شــفائه ویمنــع منعــا باتــا
  أو الصنادیق والكراتین داخل صاالت الذبح. الشخصیة

  )17مادة(

كشف علـى الـذبائح لتقریـر مـدى صـالحیتها لالسـتهالك البشـري طبقـا الیتم 
ــه إذا اكتشــف أن لحــوم المواشــي أو  لمــا یقــرره طبیــب المســلخ المخــتص ،ول
الــدواجن مصــابة بمــرض ضــار بصــحة اإلنســان أو الحیــوان أو قابلــة للفســاد 

عــدامها كلیـًا أو جزئیــًا مـع تبلیـغ الجهــات المختصـة التخــاذ السـریع أن یقـرر إ
التدابیر الوقائیة ویتم التخلص من اإلعدامات والمخلفات غیـر الصـالحة طبقـًا 

  للضوابط واالشتراطات بمعرفة مكتب اإلصحاح البیئي بالبلدیة. 
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  )18مادة(
ي ال یجـوز إخـراج لحـوم المواشـي المذبوحـة المعـدة للبیـع مـن المسـالخ والتـ

ثبت صالحیتها لالسـتهالك البشـري إال بعـد ختمهـا باألختـام واألحبـار الرسـمیة 
المعتمـــدة مـــن البلدیـــة لهـــذا الغـــرض ویمنـــع إدخـــال أي لحـــوم ســـبق ختمهـــا 

ــإذن مــن الطبیــب أو المفــتش ال حي المخــتص صــبالمســلخ بعــد خروجهــا إال ب
  ه.ـــــــــوتحت إشراف

  )19مادة(
الـــذبح ببیــــع مخلفـــات الـــذبائح إلــــي یلتـــزم مســـتثمري المســــالخ ومتعهـــدوا 

الشــركات والمؤسســات المتخصصــة والمرخصــة ،علــى أن یــتم نقلهــا بســیارات 
مطابقة للشروط التي تقررها البلدیة بالتنسیق مع الجهـات المختصـة علـى أن 

الـرؤوس -یتم تنظیف ومعالجـة المخلفـات التـي تتطلـب حالتهـا ذلـك (األحشـاء
تحـــت إشـــراف مكتـــب اإلصـــحاح البیئـــي  واألرجـــل) بـــالغرف الملحقـــة بالمســـلخ

  ة.ـــــــــــــــــبالبلدی
  )20مادة(

لخ إلـي منافـذ التوزیـع إال داخـل سـیارات نقـل اال یجوز نقل اللحوم من المس
  مبردة تتوافر فیها المواصفات القیاسیة المعتمدة واالشتراطات الصحیة.

  )21مادة(
ــع لحــوم المواشــي المذبوحــة فــي المســالخ و  اللحــوم المســتوردة ال یجــوز بی

ـــع أو حیازتهـــا  ـــع إال إذا كانـــت مختومـــة بالطازجـــة أو عرضـــها للبی قصـــد البی
باألختــام واألحبــار الرســمیة المعتمــدة لهــذا الغــرض ویجــب االحتفــاظ ببصــمات 
هذه األختام واألحبار على اللحوم حتى تمام البیـع للمسـتهلك وال یجـوز توزیـع 

المســــالخ والـــدواجن المســــتوردة منتوجـــات الـــدواجن المحلیــــة المذبوحـــة فـــي 
األختــام علــى منافــذ البیــع إال بعــد ثبــوت صــالحیتها وخــتم الكــراتین ب هالموزعــ

  التاریخ. بهامبین واألحبار المخصصة لذلك 
  )22مادة(

مثلـة فـي مكتـب اإلصـحاح تتخضع جمیع المسالخ إلشراف ورقابـة البلدیـة م
تشــغیل المســلخ البیئــي ولمــدیر المكتــب فــي جمیــع األحــوال إذا كــان اســتمرار 
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یشـــكل خطـــر یهـــدد الصـــحة العامـــة أن یـــأمر بإیقـــاف نشـــاطه حتـــى اســـتیفاء 
االشــتراطات المطلوبــة خــالل مــدة أســبوع وأن ال یــتم غلقــه إداریــًا إال بموافقــة 

  ة.ــــــــعمید البلدی
  )23مادة(

  یشترط في توزیع اللحوم المستوردة ما یلي:
  اإلسالمیة. أن تكون مباحة وفقًا ألحكام الشریعة أوالً:

  أن تكون مطابقة للمواصفات القیاسیة المعتمدة. ثانیاً:

  تصاحب الشحنة الواردة المستندات التالیة: ثالثاً:

شـــهادة الـــذبح اإلسالمي(شـــهادة حـــالل) صـــادرة وموثقـــة عـــن الجهـــة  -1
 المختصة والمعتمدة من الجهات المعنیة للدولة اللیبیة.

بهـا اإلعـداد واألنـواع  شـهادة صـحیة صـادرة عـن طبیـب بیطـري موضـحاً  -2
 واألوزان وتبین اآلتي:

أن اللحوم مستخلصة من مواشي أو دواجـن تـم الكشـف علیهـا قبـل وبعـد  -
ـــة وذبحـــت  ـــت ســـالمتها وخلوهـــا مـــن األمـــراض المعدیـــة والوبائی ـــذبح وثب ال

 بالطریقة اإلسالمیة.
أن اللحـوم مستخلصـة مـن مواشـي أو الـدواجن لـم تعـط أو تتعـرض لمـواد  -

 دولیًا أو ضارة بالصحة العامة.محظورة 
 فاتورة تبین أعداد وأنواع وأوزان المذبوحات. -3
 شهادة منشأ تبین بلد المنشأ للحوم. -4

  .أن تختم اللحوم بختم یبین  المصدر وتاریخ الذبح رابعاً:     

    :ً ا ــدواجن  خامس أن تكــون مــدة صــالحیة لحــوم المواشــي عشــرة أیــام ولحــوم ال
ن تــاریخ إصــدار الشــهادة الصــحیة مــن منفــذ الــدخول ســبعة أیــام علــى األقــل مــ

  لدولة اللیبیة شرط أن تكون محتفظة بجمیع خواصها الغذائیة والصحیة.

:ً   للبلدیة أن تطلب أي شهادة الشتراطات صحیة مستجدة. سادسا

  )24مادة(
عنــد االشــتباه فــي ســالمة المخــتص لطبیــب المســلخ أو المفــتش الصــحي 
أو دواجــن أعطیــت أو تعرضـــت ألي اللحــوم أو أنهــا مستخلصــة مـــن مواشــي 
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أو أنهـا قـد تـم ذبحهـا اضـطراریا  دولیًا أو ضـارة بالصـحة العامـةمواد محظورة 
خـــارج المســـلخ أن یســـتعین بالكشـــف المخبـــري ویـــتم الـــتحفظ علـــى اللحـــوم 

  المشتبه بها لحین ورود نتیجة المختبر.
  )25مادة(

ة ــــاقـب بغراممع عدم اإلخالل بأیة عقوبـة أشـد یـنص علیهـا قـانون أخـر یع
د.ل(ثالثمائـة دینـار  300د.ل(مائة دینار لیبي) وال تزید عـن  100ال تقل عن 
  اآلتیة: الفاتإرتكب إحدى المخ منلیبي) كل 

مـــــن  5.4.3.2.1إذا أخـــــل بأحـــــد الشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا بـــــالبنود  .1
 )من هذه الالئحة.4المادة(

 المسلخ. ذبح الماشیة قبل انقضاء ست ساعات من تواجدها في حظائر .2
عدم حجز الـدواجن الحیـة فـي أقفاصـها فـي الصـالة المخصصـة قبـل الـذبح  .3

 ساعات. 6بـ
استعمال العنف والقسوة بغیر مقتضي في معاملة المواشـي والـدواجن أثنـاء  .4

 سالخ.منقلها أو حجزها أو ذبحها في ال
ر المواصـــفات القیاســـیة المعتمـــدة فـــي وســـائل نقـــل المواشـــي افإذا لـــم تتـــو  .5

 والدواجن.
دخـــول المواشـــي ووســـائل نقلهـــا إلـــي المســـالخ أو ذبحهـــا بصـــاالت الـــذبح  .6

وكـــذلك نقـــل الـــذبائح ومخلفاتهـــا فـــي غیـــر المواعیـــد المحـــددة مـــن الجهـــة 
 ).11من المادة(1،2المختصة بالبلدیة ویستثني من ذلك البندین 

 ممارســــة ذبــــح وتجهیــــز المواشــــي والــــدواجن أو مباشــــرة احــــدى العملیــــات  .7
 ون الحصول على ترخیص بذلك من البلدیة.المتعلقة بالذبح د

عـدم الحصــول علــى بطاقـة صــحیة مــن البلدیــة وعـدم تقــدیم شــهادة صــحیة  .8
 من وزارة الصحة بخلو طالب الترخیص من األمراض المعدیة والجلدیة.

عدم توفیر الزي الخاص بالعاملین لدیه بالمسلخ وفقًا لأللـوان والمواصـفات  .9
 لكل مهنة.

 افة الزي والنظافة الشخصیة.عدم المحافظة على نظ .10
 عدم التقید بقواعد النظافة العامة. .11
 السماح للعاملین بمباشرة العمل لدیه بالمسلخ بدون الزي المقرر. .12
 خروج العاملین أو الجزارین بزي العمل وحزام السكاكین. .13
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 الشروع في سلخ المواشي المذبوحة قبل خروج الروح. .14
 نفخ الذبائح بالفم. .15
جزء من الذبیحـة وتغییـر معالمهـا قبـل  أياف واستئصال فصل الرأس واألطر  .16

 الحصول على تصریح بذلك من قبل طبیب المسلخ.
 ه.ــــــتشغیل عامل مریض أو مصاب بجروح أثناء العمل وعدم اكتمال شفائ .17
اآلكل والتدخین أو النوم ووضع األمتعة الشخصیة فـي الصـنادیق والكـراتین  .18

 داخل صاالت الذبح
المسالخ إلـي منافـذ التوزیـع داخـل سـیارات نقـل غیـر مبـردة من نقل اللحوم  .19

ــة والجهــات  ــر مطابقــة لالشــتراطات الصــحیة المقــررة مــن قبــل البلدی أو غی
 ة.ــــــالمختص

لخ والتـــي ثبـــت اإخـــراج لحـــوم المواشـــي المذبوحـــة المعـــدة للبیـــع مـــن المســـ .20
صـــالحیتها لالســـتهالك البشـــري قبـــل ختمهـــا باألختـــام واألحبـــار الرســـمیة 

 معتمدة من البلدیة.ال
المسـتوردة الطازجـة عرض لحـوم المواشـي المذبوحـة فـي المسـالخ واللحـوم  .21

ــام  ــر مختومــة باألخت ــاظ واألحبــار للبیــع غی الرســمیة المعتمــدة وعــدم االحتف
 على اللحوم حتي تمام البیع للمستهلك.ببصمات هذه األختام واألحبار 

  )26مادة(
لیها قانون آخـر یعاقـب بغرامـة ال مع عدم اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص ع

ــار لیبــي) وال تتجــاوز 300تقــل عــن  ــة دین ــار 1000د.ل (ثالثمائ د.ل(ألــف دین
  لیبي) كل من أرتكب إحدى المخالفات اآلتیة:

  
ذبح أو تجهیز الحیوانات النافقة أو ذبحها قبل أن یتم الكشف الظـاهري  -1

اصــفات علیهــا لتثبــت مــن ســالمتها واســتیفاءها للشــروط الصــحیة والمو 
 القیاسیة المعتمدة.

عدم قیام مالك الماشیة أو الجهة المختصـة بـإبالغ طبیـب المسـلخ عـن  -2
المواشي المریضة أو المشتبه في مرضها لعزلها عن المواشي السـلیمة 

 .وذبحها في مكان منفصل
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عدم التزام مستثمري المسالخ ومتعهدوا الـذبح ببیـع مخلفـات الـذبح إلـي  -3
خصصـة والمرخصـة ونقلهـا فـي سـیارات غیـر الشركات والمؤسسـات المت

 مطابقة للشروط والمواصفات القیاسیة.
)مــن 23-4إذا لــم یتــوافر أي شــرط مــن االشــتراطات الــواردة فــي المــادة( -4

 هذه الالئحة.
ذبح وتجهیز المواشي والدواجن بقصد البیع في المـذابح غیـر المـرخص  -5

 ا.ـــــــله
عًا بقصــد عــرض لحومهــا ذبــح الحیوانــات أو الطیــور الغیــر مباحــة شــر   -6

 ع.ـــــــللبی
مخالفــة أحكــام الشــریعة اإلســالمیة فــي الــذبح أو عــدم الــذبح بالمســالخ  -7

 المخصصة لكل نوع.
  )27مادة(

یكون ألعضاء الحـرس البلـدي ومـوظفي مكتـب اإلصـحاح البیئـي فـي سـبیل 
  تأدیة إعمالهم حق دخول المسالخ والتفتیش علیها على مدار الساعة.


