نظام المسالخ في منطقة الهيئة المحلية
رقم ( ) لسنة 1025

بعد اإلطالع على المادة ( )86من القانون األساسي المعدل لسنة ،3002

وبعد اإلطالع على المادة /11ب 1-من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم ( )1لسنة ،1991

وبناء على تنسيب وزير الحكم المحلي،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام اهلل بتاريخ / /

 ،استنادا للمادة ( )10من

القانون األساسي المعدل لسنة ،3002

وبناء على الصالحيات المخولة لنا قانونا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدر النظام التالي:
المادة ( :)2التسمية والنفاذ

يسمى هذا النظام (نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية رقمم ( ) لسمنة  ،1025ويعملل بله ملن تلاريخ نفلره فلي
الجريدة الرسمية.

المادة ( :)1تعاريف

يكللون لأللفللاظ والعبللارات التاليللة اللواردة فللي هللذا النظللام المعللاني المخصصللة لهللا أدنللاه نة نذا دلللت القرينللة علللى خللال
ذلك.
الرئيس :رئيس الهيئة المحلية.

المجلس :مجلس الهيئة المحلية.
الهيئة المحلية :وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي واداري معين.

المسلخ العمومي :المكان الذي تعده الهيئة المحلية لذبح وسلخ الحيوانات ومعاينة وحفظ لحومها.
الحيوان :ويقصد به في هذا النظام نلى الخ ار  ،الماعز ،البقر ،الجاموس ،والجمال ،العجول.
الطبيب البيطري :هو الطبيب البيطري المكل

من الهيئة المحلية بمعاينة الذبائح واللحوم في حدود الهيئة المحلية.

مفتش اللحوم :هو الطبيب البيطري أو ملممور الصلحة أو أي موظل

الحيوانات ومعاينة اللحوم.

خخلر مخلت

تعينله الهيئلة المحليلة لمراقبلة ذبلح

اللحوم :اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة.

اللحوم الطازجة :لحوم الحيوانات والدواجن والطيور واألرانب التي تذبح في المسلخ أو ترد مبردة نليه أو نلى

منطقة البلدية وتفمل األسماك واألحياء المائية وأحفاء الحيوانات المعدة لالستهالك البفري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة :لحوم الحيوانات والدواجن واألسماك واألحياء المائية المعدة لالستهالك البفري والتي ترد
مجمدة نلى المسلخ أو منطقة الهيئة المحلية.

التخزين العادي :حفظ اللحوم بعد ذبحها أو بعد وصولها نلى المسلخ مدة تتراوح بين ( )12-21ساعة بهد
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التحقق من صالحيتها لالستهالك.
التخزين اإلضافي :حفظ اللحوم مدة ة تزيد على ( )21ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
المادة ( :)3إنشاء المسالخ العمومية

 .1يتوجللب علللى كللل هيئللة محليللة يبلل عللدد سللكانها عفلرة خة

نسللمة فللمك ر أن تنفللم مسلللخ عمللومي أو أك للر

طبقا للمواصفات التي توافق عليها و ازرة الصحة ودائرة الرقابة والحجر البيطري.

 .3فللي حللال عللدم ت لوافر اإلمكانيللات المطلوبللة لللذلك ف نلله يجللوز ننفللاء مسلللخ عمللومي مف لترك ألك للر مللن هيئللة
محلية متجاورة.
المادة ( :)4تعيين الطبيب البيطري

 .1يعلين مجلللس الهيئللة المحليلة فللي كللل مسللخ عمللومي طبيللب بيطلري أو أك للر يكللون ملن مهاملله اإلفل ار

علللى

المسلللخ العمللومي بمللا فيهللا معاينللة الحيوانللات والللذبائح والللدواجن للتمكللد مللن صللالحيتها لالسللتهالك اآلدمللي،
وكذلك اإلف ار
المحلية.

على محالت الج ازرة ومحالت بيل اللحلوم المجملدة ومحلالت بيل اللدواجن فلي منطقلة الهيئلة

 .3يقوم مجلس الهيئة المحلية بانتداب طبيب بيطري خخر ليقوم بمهام الطبيب البيطري المعين في حال غيابه.
المادة ( :)5ذبح الحيوانات والدواجن

 -1ة يج للوز ذب للح وس لللخ الحيوان للات وال للدواجن الت للي يل لراد اس للتعمال لحمهل لا لالس للتهالك اآلدم للي خ للارل المس لللخ
العمومي ،على أنله يجلوز لمجللس الهيئلة المحليلة وفلي حلاةت اسلت نائية أن يلرخ

ذبلح وسللخ الحيوانلات

والدواجن خارل المسلخ العمومي فريطة:
 .1أن يبين في الترخي

وقت ومكان الذبح.

 .3تسللري علللى الحيوانللات والللدواجن المللرخ
المتبعة في معاينة وفح

بللذبحها خللارل المسلللخ العمللومي أصللول المعاينللة والفح ل

الحيوانات والدواجن األخرى التي تذبح في المسلخ العمومي.

 -3فللي حللال عللدم وجللود مسلللخ عمللومي فللي الهيئللة المحليللة ف نلله يتوجللب ذبللح الحيوان لات والللدواجن فللي المسلللخ
العمومي التاب للهيئة المحلية األقرب.
المادة ( :)6رخص ذبح الحيوانات:

 -1يلتزم كافة الج ازرين واألفخا

 -من خارل طواقم المسلخ العملومي  -اللذين يقوملون بلذبح حيوانلاتهم وسللخ

جلودهلا فللي المسللخ العمللومي بالحصلول علللى رخل

سللنوية ملن قبللل مجللس الهيئللة المحليلة ،وة يجللوز مللنح

هللذه الرخصللة لمللن يقللل عم لره عللن  16عللام ،وتعتبللر الرخصللة ملغللاة نذا لللم يللتم تجديللدها خللالل  20يللوم مللن
تاريخ انتهاء مدتها.
لار) اةقتلراح
 -3تستوفي الهيئة المحلية علن رخصلة ذبلح الحيوانلات وسللخ جلودهلا رسلم سلنوي قلدره (عفلرون دين ا
(خمسون دينا ار) ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لهذه الغاية.
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 -2يقتضي على حامل الرخصلة حلين وجلوده داخلل المسللخ العملومي أن يحملل فلارة خاصلة صلادرة علن الهيئلة
المحلية.
المادة ( :)7معاينة الحيوانات

 -1ة يجوز ذبح وسلخ الحيوانات والدواجن قبل معاينتها من قبل الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
 -3ة يجللوز ذبللح وسلللخ الحيوان لات والللدواجن نة مللن قبللل األفللخا

الللذين يحملللون رخصللة مللن الهيئللة المحليللة

بذلك.
 -2يتوجللب علللى الملزارع أو التللاجر الحصللول علللى رخصللة مللن البلديللة لمزاولللة مهنللة بيل اللحللوم وتزويللد المسلللخ
بنسخة من هذه الرخصة سنويا.
المادة ( :)8األشخاص الممنوعون من دخول المسلخ

 -1ة يسمح بدخول المسلخ العمومي وقت ذبلح الحيوانلات واللدواجن نة للطبيلب البيطلري ومفلتش اللحلوم وعملال
المسلخ ،والج ازرين واألفخا

خاصا من الهيئة المحلية.

المرخ

لهلم بلذبح الحيوانلات وسللخ جلودهلا واألفلخا

اللذين يحمللون نذنلا

 -3يمن بمي حال على األطفال ممن لم يبلغوا السادسة عفر من العمر ملن دخلول المسللخ العملومي وقلت ذبلح
الحيوانات والدواجن.
 -2يمنل مللن دخللول المسلللخ العمللومي كللل مللن ألللم بله مللر
الفقرة ( )1من هذه المادة أو غيرهم من األفخا
أم ار

من أي فخ

سللار أو معللد سلواء مللن األفللخا

المللذكورين فللي

 ،وللطبيلب البيطلري فلي سلبيل ذللك أن يطللب فلهادة خللو

يريد دخول المسلخ العمومي.

المادة ( :)9شروط ذبح الحيوانات
يتوجللب عل للى األف للخا

ال للذين يقومللون ب للذبح الللدواجن والحيوانللات ونفخه للا وس لللخ جلوده للا وعل للى مفللتش اللح للوم

والج ازرين وموظفي المسلخ العمومي وعماله ما يلي:
 -1ارتداء اللباس الذي يقرره الطبيب البيطري أ ناء وجودهم في المسلخ العمومي.
 -3المحافظللة علللى نظافللة األبنيللة ،وحفللظ اآلةت واألدوات نظيفللة وغسلللها بالمللاء المغلللي والصللابون وتطهيرهللا
بمحلول الليزول أو الكحول أو أي مطهر خخر يعينه الطبيب البيطري قبل استعمالها ووفق الفلروط الصلحية

المعتمدة.
 -2نحضار فح

طبي وفهادة خلو من األم ار

بفكل دوري سنوي.

المادة ( :)20نفخ الذبائح

يحظر نفخ الذبائح بالفم ويجب استعمال خلة النفخ الميكانيكية لهذه الغاية.
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المادة ( :)22حظر البصق

يحظر البصق على المسن عند سلن سلكاكين ذبلح وسللخ الحيوانلات واللدواجن ،كملا يحظلر البصلق عللى أر

المسللخ

العمومي.
المادة ( :)21تطهير المسلخ وأدوات الذبح
يجب تطهير أر

المسلخ العمومي وجدرانه وقنواته والبكرات التلي تعللق عليهلا اللذبائح وأدوات اللنفخ والز ارئلب وغيرهلا

يوميا بمحلول مطهر يوافق عليه الطبيب البيطري وفق الفروط الصحية المعتمدة.
المادة ( :)23حفظ الحيوانات قبل ذبحها

 -1يللىتى بالحيوانللات الم لراد ذبحهللا للمسلللخ العمللومي قبللل  34سللاعة علللى األقللل مللن موعللد ذبحهللا وتحفللظ فللي
الحظائر المعدة لذلك لمعاينتها ،وة يسمح بذبح الحيوان ما لم يحفظ في المسلخ للمدة المذكورة.
 -3م مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة ،يسمح للحيوانات المهيمة للذبح بدخول المسلخ العمومي ،ويمن من
ذلك ما عداها من الحيوانات.

 -2تجللري عمليللة ذبللح وسلللخ الحيوانللات والللدواجن ومعاينتهللا فللي األمللاكن المخصصللة لهللذه الغايللة فللي المسلللخ
العمومي.
المادة ( :)24معاينة الذبائح:

 .1تتم معاينة الذبائح بعد الذبح مبافرة وتحفظ لحومها وأحفائها وبقية أجزائها بفكل يتيسر معه تمييزها ومعرفلة
ماهيتها ري ما يتم فحصها ،حيث:
أ .نذا تبين بنتيجة الفح

أن الذبائح و/أو أجزاىها سليمة وصالحة لالستهالك اآلدمي فتتم نجازتها وتدم

نفعا ار بذلك.
ب .أمللا نذا أظهللر الفح ل

أن الللذبائح مصللابة بمللر

معللين يجعللل مللن لحمهللا و/أو أجزائهللا األخللرى غيللر

صالحة لالستهالك اآلدمي فتدم بختم يفيد عدم صالحيتها ،ويلتم نتالفهلا فلو ار فلي حلو

خلا

بلذلك

وبحضور صاحبها أو من يم له وبحضور الطبيب البيطري و/أو مفتش اللحوم وينظم تقري ار بذلك.
 .3ة يسمح ألي فخ

غير مخول بدخول مكان المعاينة وقت معاينة الذبائح.

 .2يكون تقرير الطبيب البيطري فيملا نذا كانلت الذبيحلة أو أي جلزء منهلا صلالحة لالسلتهالك اآلدملي أم ة قل ار ار

نهائيا.

المادة ( :)25مصادرة لحوم الحيوانات والدواجن المذبوحة خارج المسلخ

تصللادر الهيئللة المحليللة الللدواجن ولحللوم الحيوانللات التللي تللذبح خللارل المسلللخ العمللومي دون تللرخي

 ،ف ل ذا كانللت هللذه

اللحللوم صللالحة لالسللتهالك اآلدمللي فيللتم تسللليمها للمىسسللات الخيريللة ،فللي حللين يللتم نتالفهللا وحرقهللا نذا كانللت غيللر
صالحة لالستهالك اآلدمي.
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المادة ( :)26حظر التعويض

ة يدف أي تعوي

عما يتل

من دواجن وذبائح و/أو أحفاىها و/أو أجزاىها األخرى أو ما يصادر من لحوم بموجب

هذا النظام.
المادة ( :)27حفظ لحوم الحيوانات

تحفلظ لحلوم الحيوانللات نذا ملا قلرر الطبيللب البيطلري ذللك فللي مخلزن التبريلد التللاب للمسللخ العملومي للمللدة التلي يقررهللا
مقابل رسم قدره ( )11دينار عن كل رأس عن مدة عفرة أيام في حالة الدودة الوحيدة.
المادة ( :)28نقل لحوم الحيوانات والدواجن

ة يجوز نقل اللحوم من المسلخ العمومي نة بواسطة السيارة المبردة والمعدة لهذه الغاية.

المادة ( :)29نقل األحشاء واألطراف والجلود

يجللوز نقللل أحفللاء الللذبائح وأطرافهللا وجلودهللا بعللد تنظيفهللا فللي عرب لات مبطنللة بللالزينكو األبللي

يوافللق عليهللا الطبيللب

البيطري.
المادة ( :)20دمغ الذبائح

 .1ة يسلمح بل خرال الللذبائح مللن المسللخ العمللومي مللا لللم تكلن مدموغللة بخللتم المسلللخ وملا لللم يبللرز صللاحبها نلللى
الموظ

المخت

 .3يجب على الفخ

نيصاة يفيد دف الرسوم المستحقة عنها بموجب هذا النظام .
الذي دف الرسوم أعاله أو أيا منها أن يحتفظ باإليصاةت من أجل التفتيش.

المادة ( :)12حظر إدخال الذبائح إلى منطقة الهيئة المحلية

يحظر ندخال الذبائح أو أي جزء منها (ما عدا اللحوم المبلردة أو المعلبلة) نللى منطقلة الهيئلة المحليلة ،وعللى أصلحاب
تلك اللحوم عرضها على الطبيب البيطري في المسلخ حال وصلولها وقبلل التصلر بهلا لمعاينتهلا ،فل ذا كانلت صلالحة
لالستهالك اآلدمي يختمها نفعا ار بذلك واة تتل

بحضوره.

المادة ( :)11التفتيش

يحلق للطبيللب البيطللري أو مفللتش اللحللوم أن يللدخل نلللى أي مكللان أو محللل خخللر لبيل اللحللوم أو الللدواجن للتفتلليش علللى

الذبائح وفح

اللحوم والتمكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
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المادة ( :)13منع بعض األشخاص من القيام بذبح الحيوانات والدواجن

يج للوز للهيئ للة المحلي للة وبن للاءا عل للى تقري للر الطبي للب البيط للري أن تق للرر منل ل أي م للن األف للخا

الم للرخ

له للم ب للذبح

الحيوانات أو سلخ جلودها من القيام بذلك في الحاةت التالية:
 .1نذا رف

أو أهملل القيلام بلمي عملل ملن األعملال التلي يترتلب عليله القيلام بهلا بمقتضلى أحكلام هلذا

الفخ

النظام.

 .3نذا أعاق أو عرقل أو رف
 .2نذا أصيب بمر

نطاعة أي أمر أصدره الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.

معد أو ضار.

 .4نذا سبب عن قصد ضر ار بالمسلخ العمومي أو بمجهزته أو حاول ذلك أو كان سيء الخلق أو مخلال بالنظلام
أو عديم النظافة.

 .1نذا تكرر نهماله أو تسبب عن قصد ب تال

جلود الذبائح.

المادة ( :)14الرسوم:

تستوفي الهيئة المحلية الرسم المبين أدناه عن كل رأس وذلك على النحو اآلتي:
 .1عن زرابة الحيوانات لمدة يوم واحد وذبحها ومعاينتها ونقل لحومها:
مقدار الرسم  /دينار

النوع
جمل بمنواعه

 31دينار لكل رأس

جاموس بمنواعه

 31دينار لكل رأس

بقر بمنواعه

 31دينار لكل رأس

الضمن والماعز بمنواعه (أقل من خمس سنوات )

 2دنانير لكل رأس

الضمن والماعز بمنواعه (أك ر من خمس سنوات )

 4دنانير لكل رأس

عجل ( أقل من سنة )

 30دنانير لكل رأس

 .3ال ة دنانير يوميا عن حفظ اللحوم في مخزن التبريد ،وديناران يوميا عن كل رأس من البقر وعلن كلل عجلل
يقل عمره عن سنة واحدة.
 .2ال ة دنانير لكل من مرب للبقر والعجول وكل  4قط خ ار
المحلية.

عن معاينة اللحوم التلي تلرد نللى منطقلة الهيئلة

 310 .4فلس عن سلخ كل رأس من األغنام ودينار واحد عن سلخ كل رأس من األبقار .
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المادة ( :)15كيفية دفع الرسوم:

تللدف الرسللوم المللذكورة فللي الفقلرة ( )1و ( )4مللن المللادة ( )34نلللى معتمللد الهيئللة المحليللة قبللل ذبللح الحيلوان أو سلللخه،
وتدف الرسوم المذكورة في الفقرة ( )3و ( )2من تلك المادة عند تسلليم الذبيحلة للحفلظ فلي ال الجلة أو عنلد تقلديم اللحلم
للمعاينة.

المادة ( :)16التعليمات:

يجوز لكل هيئة محلية أن تض ما تراه مناسبا من التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة ( :)17العقوبات:

 .1يعاقب كل من يخال

أحكام هذا النظام أو أحكام التعليمات التلي تضلعها الهيئلة المحليلة بغ ارملة ة تقلل علن

خمسلين دينللا ار وة تزيلد عللن ملائتي دينللار ،وفلي حللال تكلرار المخالفللة يعاقلب بللالحبس لملدة ة تقللل علن أسللبوع
وبغرامة ة تقل عن مائة دينار وة تزيد عن مائتي دينار و/أو نغلالق المحلل لملدة أسلبوع ،وفلي حلال التكلرار

مرة أخرى تضاع

العقوبة.

 .3ك لل مللن ذبللح حيوان لات أو دواجللن خللارل المسلللخ أو عللر
المسلخ العمومي فيعاقب بالعقوبات المنصو

أو بللاع أو رول أو نقللل لحومللا تللم ذبحهللا خللارل

عليها في الفقرة السابقة.

 .2كل من باع لحوم م لجة على أنها لحوم طازجة يعاقب بالعقوبات المنصو

عليها في هذا النظام.

المادة ( :)18اإللغاءات:

يلغى كل ما يتعار

م أحكام هذا النظام .

د .حسين األعرج

وزير الحكم المحلي
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