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املقدمة

الوكالة  اللحوم قامت  وتفتيش  املستجدات في مجال فحص  من مبدأ مواكبة  إنطالقاً 

متناول  في  لتكون  املتداولة  العلمية  األسس  كل  فيه  راعت  الذي  الكتيب  هذا  بوضع 

الالئحة  محتويات  شملت  الالئحة  هذه  اللحوم.  وتفتيش  فحص  مجال  في  العاملني 

رقم 524/ص في 1390/7/11هـ حيث متت  بالتعميم  الصادرة  اللحوم  التنفيذية لفحص 

إعادة دراستها وتنقيحها وإضافة املستجدات في هذا اجملال ،و في هذه الالئحة مت تصنيف 

أو  احلية  احليوانات  على  البيطري  الكشف  أثناء  اكتشافها  يتم  أن  ميكن  التي  األمراض 

حلومها وفق معايير املنظمة العاملية لصحة احليوان واألسس التي مبقتضاها ميكن احلكم 

على مدى صالحية احليوان للذبح أو حلمه، كما مت وصف األمراض الواجب التبليغ عنها عند 

إكتشافها واألمراض األخرى ومعايير احلكم عليها . 

	

إن وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية للشئون البلدية ال تألوا جهداً في عمل   

صحية  اللحوم  تصل  أن  تضمن  حتى  املسالخ  مجال  في  واملراجعة  والتقييم  الدراسات 

املستجدات  إيصال  تبذل كل جهد في  للمستهلكني، كما  واآلفات  األمراض  وخالية من 

العلمية في مجال فحص وتفتيش اللحوم للعاملني في هذا اجملال والوكالة تتطلع إلى 

التفاعل معها من قبل اجلميع وعلى وجه اخلصوص من املهتمني واخملتصني من خالل إبداء 

املالحظات وطرح املقترحات عن طريق رابط الوكالة مبوقع الوزارة على الشبكة العنكبوتية  

	www.momra.gov.sa
																										 واهلل املوفق  	

                                   والسالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته، ،

																																																									

	 وكالة الوزارة للشئون البلدية  	 	 	 	
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أهداف الالئحة:
 وضعت الالئحة التنفيذية لفحص اللحوم لتحقيق األهداف التالية: 

•   حماية حيوانات اللحم ومنتجاتها أثناء مراحل تداولها اخملتلفة في املسالخ. 

•  التحقق من معاملة حيوانات الذبح برفق وإنسانية وذبحها وفقاً للشريعة 

    اإلسالمية. 

•   التحقق من سالمة الذبائح وجودتها وخلوها من األمراض والعيوب والتشوهات 

    أثناء فحصها قبل الذبح وبعده. 

•  حماية الصحة العامة من خالل وضع أحكام وقوانني قياسية لفحص اللحوم واحلكم 

عليها. 

املساهمة في حماية الثروة احليوانية من األمراض املعدية التي يتم اكتشافهافي   •

املسالخ.

قواعد الكشف على احليوانات قبل الذبح:

أ – تفحص احليوانات عند وصولها فحصاً مبدئياً وال يُسمح بإنزال احليوانات املشتبه فيها 

أو ُتجز في مكان منفصل حتى يتم التحقق من سالمتها.

ب- تُوضع بقية احليوانات – خصوصاً البقر - تت املراقبة ملدة 12 ساعة على األقل على أن 

يعاد الكشف عليها قبل الذبح مرة ثانية.

ج- تُفحص احليوانات من اجلانبني أثناء احلركة والوقوف؛ مع تديد جنس الذبيحة )أنثى أم 

ذكر( وتقدير سّنها لتتبع القواعد العامة والشروط املعينة للذبح سواء للجنس أو 

للسن.

د- التحقق من خلّو احليوانات من األمراض والعيوب وأي مظاهر أخرى جتعلها غير صاحلة 

لالستهالك اآلدمي، وأن يتضمن ذلك مايلي: 

احلالة الصحية العامة.  .1

احلالة اجلسمانية العامة.  .2

وجود أعراض عصبية أو تغّير في سلوك احليوان وطريقة وقفته ومشيه.  .3

حالة األغشية اخملاطية الظاهرة واجللد والشعر.  .4

مظاهر اإلجهاد.  .5
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اجلروح و الكدمات و الكسور.   .6

احلمى.  .7

خروج إفرازات غير طبيعية أو بروزات من فتحات اجلسم.   .8

عيوب  وأي   )pigmentations( والتصّبغات  اخللقية  والتشوهات  األورام   .9

ظاهرية أخرى.

اخلراجات.   .10

األمراض اجللدية.   .11

صدور روائح غير طبيعية من احليوان.  .12

طبيعة الروث ومظهره.   .13

أي عالمات أخرى تشير إلي احتمال وجود مرض وبائي أو معد أو أي أسباب   .14

قد جتعل اللحوم غير صاحلة لالستهالك اآلدمي.

)أنظر  االضطراري  الذبح  تّتم  حالتها  كانت  إذا  أي سن  من  اإلناث  بذبح  يســمح  هـ- 

صفحة 47 (.  

و- يسمح بذبح العجالت اخملنَثة )Freemartin( واإلناث العقيمة من أي سن وكذا اإلناث 

التي تتجاوز أعمارها ما يلي:	

الغنم ما فوق اخلمس سنوات.  .1

البقر ما فوق ثمان سنوات.  .2

اإلبل ما فوق خمسة عشر سنة.   .3

ز- ال يسمح بذبح احليوانات في احلاالت التالية:

1- اإلجهاد حتى تزول مظاهره.

كّلي  إعدام  من  احملموم  احليوان  ذبح  على  يترتب  ملا  اجلسم  حرارة  ارتفاع   -2

للذبيحة. 

 ،)Febrile Disease( عند االشتباه بوجود مرض معد ُمسّبب للحمى -

يُحجز احليوان في مكان منفصل ويتخذ الطبيب البيطري اإلجراءات 

الالزمة حسب املرض املشتبه بوجوده. 

- إذا قّدر الطبيب البيطري بناء على نتائج الكشف الظاهري أن احلمى 

قد تكون ناجتة عن أسباب غير معدية - كاإلجهاد احلراري مثال – وأنها قد 

تزول بعد إعطاء احليوان قسطاً من الراحة أو عالج مساند بسيط، ميكن 
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تأجيل الذبح حتى زوال احلمى والتأكد من خلو احليوان من مرض معد. 

وإعادة  احليوان  تسّلم  من  ساعة   24 خالل  الفحص  إجراء  يجب  األحوال  جميع  في  ح- 

الفحص إذا تأخر الذبح ألكثر من 24 ساعة. 

ط- أي حيوانات لم يتم الكشف عليها قبل الذبح ال يسمح باإلفراج عن حلومها حيث أن 

بعض األمراض - مثل داء الكلب وجنون البقر وغيرها - ال تسبب أصالً آفات تشريحية 

وبالتالي فإن اكتشاف مثل هذه األمراض في  الذبيحة  رؤيتها في أي جزء من  ميكن 

املسلخ ال يتم إال عن طريق الفحص قبل الذبح. كما أن عددا من األمراض املعدية ال 

تسبب في مراحلها املبكرة أية آفات ميكن اكتشافها بواسطة الفحص بعد الذبح.

ى - قبل اإلذن بذبح احليوانات، يجب التأكد من سالمة اإلجراءات الصحية اخلاصة بنظافة 

العنابر باملسلخ وتوفُّر املياه وعدم تعطل مجاري الصرف.

قواعد الكشف على احليوانات بعد الذبح:

يجب أن يتم الذبح حسب أحكام الشريعة اإلسالمية.  .1

ال يسمح بنفخ احليوانات بالفم خوفاً من العدوى أو التلوث ويسمح بالنفخ   .2

بالطرق اآللية. 

يجب سلخ احليوانات بعد الذبح مباشرة وال يسمح بخروج احليوانات بجلودها   .3

من املسلخ، ويراعى دقة السلخ حتى ال تتلف اجللود.

يجب توفر إضاءة كافية إلجراء الفحص ويفضل أن يُجرى في ضوء النهار متى   .4

ما تيسر ذلك.

يُبدأ بالكشف على الذبائح السليمة ظاهرياً ويؤجل الكشف على احليوانات   .5

أن  حيث  سابقتها،  من  االنتهاء  بعد  ما  إلى  بأمراض  إصابتها  في  املشتبه 

جميع  يشمل  دقيقاً  فحصاً  يتطلب  فيها  املشتبه  احليوانات  على  الكشف 

العقد الليمفاوية باجلسم وأحياناً إجراء فحص مخبري، أما إذا كان عدد األطباء 

البيطريني كافياً فيمكن إجراء الكشف عليها دفعة واحدة.

يجب مراعاة الشروط التالية أثناء الكشف:  .6

وضع املعدة واألمعاء تت الذبيحة اخلاصة بها على أن يترك الطحال في  أ -  

وضعه الطبيعي وأن تظل األمعاء متصلة باملستقيم عند فصلها.
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تظل الكبد والرئتان والقلب والكلى واألعضاء التناسلية والضرع واملثانة  ب - 

في وضعها الطبيعي باجلسم حتى ينتهي فحصها.

عدم نزع أي جزء من األعضاء أو األحشاء أو العقد الليمفاوية أو اللحم  ج - 

قبل الفحص.

عدم عمل أي قطع في اللحم أو العقد الليمفية أو األعضاء التناسلية  د - 

أو أي عضو آخر إال بواسطة الطبيب البيطري.

األختام: يجب أن تكون واضحة القراءة على الذبيحة، وأن يكون لكل نوع من   .7

اللحم ختم خاص، أما احلبر فيجب أن يكون من نوع ال مييع باملاء ويحتوي على 

مادة سرية لسهولة الكشف عنه ومتييزه عن األحبار املغشوشة.

أن يكون النقل في سيارات مطابقة للشروط واملواصفات اخلاصة بنقل اللحوم   .8

وأن تغسل وتطهر يومياً قبل وبعد النقل.
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األمراض وأحكامها

البند األول: تفسير األحكام املتعلقة بنتيجة فحص اللحوم

أو  إجراءات  من  يقابلها  ما  التالية  بالعبارات  يقصد  األحكام  تطبيق  عند 

تعريفات:

ارتشاح )Infiltration; Effusion(: تسرب السوائل من الدورة الدموية إلى األنسجة   .1

وجتاويف اجلسم ويسّمي أيضاً "إنسكابات" )effusions( كما يستخدم مصطلح 

ارتشاح للخاليا عند ورودها بأعداد كبيرة إلى املناطق امللتهبة في اجلسم.

اخلاليا  في   )reversible( عكوس  تغير  هو   	:)Degeneration( استحالة/تنكس   .2

ينتج عن تعرضها لعوامل ضارة وميكن للخلية أن تعود إلى حالتها الطبيعية 

والورم  الدهنية  االستحالة  ذلك  أمثلة  ومن  إذا استمر.  أو متوت  السبب  زال  إذا 

الغيمي )cloudy swelling( ...الخ.  

	The World Organization for Animal( احليوان  لصحة  العاملية  املنظمة   .3

لألوبئة  الدولي  "املكتب  سابقاً  تسّمى  وكانت  1924م  عام  تأسست   :)Health

احليوانية" )Office International des Epizooties( ورئاستها في باريس وهي 

السعودية  العربية  اململكة  بينها  من  دولة   125 حوالي  عضويتها  في  تضم 

مجال  في  والتنسيق  الدولي  التعاون  بتعزيز  املنظمة  تقوم  مؤسس(.  )عضو 

مكافحة األمراض احليوانية ومنع انتشارها وذلك من خالل تسني صحة احليوان 

في العالم. 

باعتبارها  واألحشاء  اللحوم  الشامل عن  اإلفراج  إفراج غير مقيد بشروط: هو   .4

صاحلة لالستهالك اآلدمي دون أي قيد. 

إفراج ُمقّيد بشرط: هو التصريح باالستهالك اآلدمي للحوم أو األحشاء, بشرط   .5

معاجلتها بالتبريد، أو التسخني، أو التعقيم، أو أي معاجلة أخرى جلعلها خالية 

من اخملاطر سواء على صحة اإلنسان أو احليوان. وفي حالة عدم توفر سبل املعاجلة 

املطلوبة تتخذ اإلجراءات باإلعدام الكلي.

الذبيحة  من  أجزاء  أو  جزء  حجز  هو  	:)Partial Condemnation( جزئي  إعدام   .6

وإعدامها - سوياً مع العقد الليمفية التابعة لها – لكونها مصابة بتغييرات 



��

وم
لح

ص ال
ح�

 لف
ية

يذ
نف

الت
حة 

الئ
ال

الالئحة التنفيذية لفح�ص اللحوم

موضعية، أو آفات مرضية، أو عيوب، أو تشوهات، أو أي مظاهر أخرى يقرر مفتش 

اللحوم أنها تستوجب إعدام اجلزء املتأثر واإلفراج عن باقي الذبيحة.

بكامل  وإعدامها  الذبيحة  حجز  هو   :)Total Condemnation( كلي  إعدام   .7

جتهيزها  أثناء  مخلفات  من  منها  إزالته  أو  فصله  مت  وما  وأحشاءها  أعضاءها 

املأكولة  غير  واخمللفات  واألقدام  الهضمي  واجلهاز  واجللد  الرأس  ذلك  في  مبا   -

صالحية  لعدم  وذلك   – والضرع  والرحم  البولية  واملثانة  التناسلية  كاألعضاء 

الذبيحة لالستهالك اآلدمي سواء كان ذلك ناجتاً عن إصابتها بحالة مرضية، أو 

تغيرات، أو عيوب، أو تشّوهات، أو تلّوث، أو روائح، أو أية مظاهر أخرى يقرر مفتش 

اللحوم أنها تتم اإلعدام الكلي للذبيحة. 

في  بكتيري  التهاب   	:)Vegetative Endocarditis( التنبتي  الشغاف  التهاب   .8

على   )  Fibrinous )فبرينية  ليفينية  جلطات  بوجود  يتميز  القلب  صّمامات 

سطوح الصّمامات املصابة.

أمراض واجبة التبليغ )Notfiable Diseases(: يقصد بها األمراض احليوانية التي   .9

يجب على الدول األعضاء في املنظمة العاملية لصحة احليوان تبليغ املنظمة 

القائمة  املنظمة في قائمتني هما  بها في حال حدوثها لديهم وقد وضعتها 

)أ( والقائمة )ب( حسب خصائص تلك األمراض ومدى خطورة انتشارها. وتقوم 

أو  احليوان  صاحب  تلزم  وقوانني  التبليغ  الواجبة  باألمراض  قوائم  بوضع  الدول 

الرسمية  اجلهات  إلى  عنها  بالتبليغ  احليواني  اإلنتاج  مشاريع  في  املسؤولني 

املعنية بالصحة احليوانية في األمانة أوالبلدية التخاذ اإلجراءات الالزمة.   

إنسمامية )Toxemia(: هي وجود سموم بكتيرية )bacterial toxins( في الدورة   .10

الدموية مما يسمح بوصولها إلى جميع أعضاء اجلسم.

الدموية  للدورة  الضراوة  شديدة  البكتيريا  غزو   :)Septicemia( دموي  إنتان   .11

وأنزفة  حادة  مرضية  حالة  مسّببة  الدم  في  سمومها  وتفرز  تتكاثر  حيث 

حبرية)petechial hemorrhages( في عموم اجلسم. ويستخدم املصطلح أيضاً 

ليشمل تكاثر الفيروسات والكائنات املمرضة األخرى في الدورة الدموية مما يؤدي 

إلى حدوث تغيرات جهازية حادة في عموم اجلسم.  

واألعضاء  األنسجة  في  ترّسبها  أو  صبغات  وجود  هو   :)Pigmentation( تصّبغ   .12
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التي ال توجد فيها عادة. وقد تكون الصبغات من داخل اجلسم نفسه مثل صبغة 

امليالنني أو من خارجه مثل صبغات الكاروتني. 

تلوث: هو تلوث الذبيحة أو جزء منها بأية مواد كيميائية، أو جراثيم، أو أية مواد   .13

أخرى جتعل اللحوم غير آمنة و/أو غير مقبولة لالستهالك اآلدمي.  

في  الكالسيوم  أمالح  ترسب  هو   :)Dystrophic Calcification( حثلي  تّكلس   .14

أو  امليتة  الطفيليات  وعلى  السل  ودرنات  اخلراجات  مثل  املّيتة  األنسجة  بعض 

يرقاتها أو بيضها... الخ.

األجربة هي  	:)Necrotic Bursitis of the Ankle( النخري  الكاحل  التهاب جراب   .15

املفاصل  من  قريباً  العظمية  والنتوءات  والوترات  العضالت  بني  توجد  أكياس 

والكاحل. 

خّراج )Abscess(: كيس مملوء بصديد.	  .16

أو الوذمة تراكم سوائل رائقة في اجلسم وقد  أو األودمية  خزب )Edema(: اخلزب   .17

يكون اخلزب موضعياً أو عاماً وتستخدم لوصفه أسماء مختلفة حسب موضع 

اخلزب.

دنف )Cachexia(: هزال مدقع )extreme emaciation( مصحوب بفقر دم شديد   .18

التغذية  أو حاالت سوء  اخلبيثة  النهائية لألمراض  في األطوار  كما يحدث مثالً 

الشديدة.  

دنف موهي )Hydrocachexia(: دنف مصحوب بتراكم سوائل رائقة في جتاويف   .19

اجلسم واستحالة مصلية للدهون بحيث تصبح شبه سائلة.

دهن هالمي القوام )Gelatinous fat(:	 في حاالت الهزال الشديد أو الدنف تختفي   .20

معظم الدهون من اجلسم ويصبح املتبقي منه هالمي القوام أو جيالتيني شبه 

سائل ويسمى ذلك باالستحالة املصلية أو االستحالة البنية للدهن. 

ذبيحة: هي جثة احليوان املذبوح بعد إدماءه، وسلخه وإزالة األجزاء غير املأكولة.  .21

صفاق )Peritoneum(:	 غشاء مصلي رقيق يشكل طبقة شفافة تبطن جتويفي   .22

البطن واحلوض وتغطي أعضاءهما.   

طور دّملي )للجدري( )Postular Stage(: الدمامل عبارة عن عقيدات فيها صديد   .23

والطور الدملي للجدري هو أحد أطوار تكوين بثرات اجلدري حيث تبدأ البثرة في 
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شكل بقعة حمراء )macule( ثم تتحول إلى ُعقيدة )nodule( ثم إلى حويصلة 

اآلفة  إلى صديد وتسمي  السائل  )vesicle( ثم يتحول ذلك  بها سائل شفاف 

في هذه املرحلة "دّمل" )postule( ثم يخرج منها الصديد ويجف مكوناً قشرة 

)crust( وأخيرا تسقط القشرة لتترك "ندبة" )scar( في مكانها.   

منو  في  تشوهات   	:)Congenital Malformations; Anomalies( خلقية  عيوب   .24

اجلنني يترتب عليه عيب معني مثل عدم تنسج أحد األعضاء )aplasia( أو نقص 

تنسجه )hypoplasia( أو تغّير شكله بأي صورة عن الشكل الطبيعي أو وجود 

الطبيعي  العدد  عن  الضرع  حلمات  عدد  في  مثال  زيادة  كوجود  زائدة  أعضاء 

)supranumerary teats( وهكذا. 

املعني  اجلزء  إلى  الدموي  التزويد  انقطاع  عن  ناجت  نخر  	:)Gangrene( غنغرينا   .25

يرافقه تعفن )تدّعص( األنسجة املّيتة. 

قائمة )أ(	:List A	قائمة أعدتها املنظمة العاملية لصحة احليوان وتتضمن األوبئة   .26

احليوانية الشديدة القادرة على عبور احلدود وإحداث خسائر اقتصادية جسيمة 

صحة  على  اخلطرة  أو  لها  اجملاورة  والدول  الوباء  فيها  حدث  التي  الدولة  في 

اإلنسان. 

وتتضمن  احليوان  لصحة  العاملية  املنظمة  أعدتها  قائمة  	List B: )ب(	 قائمة   .27

)أ(  القائمة  في  املدرجة  األمراض  تأثيرات  نفس  تسبب  التي  احليوانية  األوبئة 

ولكنها تنحصر عادة في الدولة مكان الوباء.  

قيح )Pus; Suppuration(:	 صديد.  .28

مخلفات الذبيحة: هي األجزاء املفصولة عن الذبيحة بعد السلخ والتجويف   .29

وتشمل مخلفات مأكولة ومخلفات غير مأكولة. 

مفتش اللحوم:	 الطبيب البيطري أو املساعد البيطري اخملّول له فحص حيوانات   .30

اللحم في املسلخ قبل الذبح وبعده. 

نخر )Necrosis(: موت اخلاليا أو األنسجة داخل اجلسم احلي.  .31

امللتهبة  والسطوح  األنسجة  في  يتراكم  التهابي  سائل   :)Exudate( نضح   .32

ويحتوي على تركيز عال من البروتينات املتسربة من الدم إضافة إلى خاليا 
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أنواع  ويوجد  صديد  أو  دم  أو  مخاط  وأحياناً  املدّمر  النسيج  وبقايا  التهابية 

االلتهاب. وطبيعة  تكوينه  حسب  مختلفة  أسماء  وله  النضح  من  مختلفة 

ملحوظة : جميع املصطلحات الطبية واألسماء الالتينية الواردة في هذا اجلزء 
الدول  في  الصحة  وزارات  اعتمدته  الذي  املوّحد  الطبي  املعجم  عن  مأخوذة 
املصطلحات  وهي  العاملية.  الصحة  وهيئة  العربية  الدول  وجامعة  العربية 
االجنليزية  باللغة  الكلمة  رديف  وضع  وقد  بها  األخذ  يجب  التي  واملُسّميات 
اإلنترنت  شبكة  على  باجملان  املذكور  للمعجم  الرجوع  وميكن  الضرورة.  عند 

بالصفحة االلكترونية املبينة أدناه:
www.emro.who.int/umd	
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:)Notifiable  Diseases(	   البند الثاني: أمراض احليوان الواجبة التبليغ

جميع أمراض احليوان املدرجة في القائمتني )أ( و )ب( للمنظمة العاملية للصحة احليوانية 
هي أمراض يجب التبليغ عنها جلهة اإلختصاص في اململكة العربية السعودية	التخاذ 
اإلجراءات الالزمة. وعند اكتشاف هذه األمراض أو أي أمراض معدية أخرى يجب تطهير املسلخ 
بطريقة سليمة واتخاذ كافة االجراءات املمكنة لوقاية العاملني في املسلخ من األمراض 
التي ميكن أن تنتقل إليهم أثناء العمل. ويبني اجلدول التالي األمراض التي يجب التبليغ 
عنها عند اكتشافها أو االشتباه بوجودها في احليوانات املذبوحة باملسالخ في اململكة: 

أمراض مدرجة ضمن القائمة )أ( للمكتب الدولي للصحة احليوانية

احلكماسم املرض
احلمى القالعية  -1

Foot and Mouth Disease		

وإفراج  محمومة,  اللحوم  كانت  إذا  كلي  إعدام 

معاجلتها  وبشرط  محمومة  تكن  لم  إذا  مقيد 

حرارياً قبل اإلفراج عنها، مع ضرورة إتالف الرأس 

اإلجراءات  كافة  واتخاذ  احلالتني  في  واألحشاء 

دون  واحليلولة  التلوث  ملنع  الالزمة  الصحية 

انتشار املرض عن طريق املسلخ.
الطاعون البقرى  -2

Rinderpest		
الصحية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مع  كلي  إعدام 

انتشار املرض  التلوث واحليلولة دون  الالزمة ملنع 

عن طريق املسلخ.

طاعون اجملترات الصغيرة   -3

Peste des petits ruminants 

)PPR(         

الصحية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  مع  كلي  إعدام 

طريق  عن  املرض  وانتشار  التلوث  ملنع  الالزمة 

املسلخ.

الصدع وادي  حمي   -4

Rift valley fever	
بها  توجد  والتي  احملمومة  للذبيحة  كلي  إعدام 

اإلجراءات  اتخاذ كافة  عالمات مرضية حادة مع 

وانتشار  التلوث  الالزمة ملنع  والصحية  الوقائية 

إلى  انتقالها  أو  املسلخ  طريق  عن  العدوى 

العاملني فيه. 

املذبوحة بعد شفاءها فيتم  أما حلوم احليوانات 

اإلفراج عنها إذا كانت جيدة اإلدماء علي أن يتم 

والكبد  باملرض  تأثرت  التي  األجزاء  التخلص من 

والدم.   
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احلكماسم املرض

اللسان األزرق  -5

Blue Tongue		

يتوقف احلكم على حّدة املرض وحالة الذبيحة. 

يتم اإلعدام الكلي للذبيحة احملمومة أو التي بها 

عالمات أو آفات مرضية عامة أو الهزيلة. 

في احلاالت األخرى يتم اإلفراج عن الذبيحة بعد 

إزالة األجزاء التي تأثرت باملرض. 

ذات الرئة الساري البقري   -6

املعدي  واجلنبة  الرئة  )إلتهاب 

البقري(

Contagious Bovine	

 Pleuropneumonia )CBPP(

إعدام كلي للذبيحة إذا كانت محمومة أو غير 

كافية اإلدماء أو هزيلة أو وجد رشح مصلي في 

األجزاء احمليطة بالصدر. 

الذبيحة مع  في احلاالت األخرى يتم اإلفراج عن 

والقفص  اجلنبة  وغشاء  للرئتني  جزئي  إعدام 

الصدري.
جدرى الغنم  -7

Sheep Pox		
كانت  إذا  املرضية  اآلفات  ملواضع  جزئي  إعدام 

املضاعفات؛  من  وخالية  محمومة  غير  اللحوم 

وإعدام كلي إذا كانت الذبيحة محمومة أو غير 

فيها عالمات مرضية  أو شوهدت  اإلدماء  جيدة 

الطور  في  كانت  أو  ثانوية  مضاعفات  أو  حادة 

بها  وجدت  أو  للمرض   )postular stage( الدّملي 

بثرات اجلدري في األحشاء الداخلية. 
	Goat Pox   جدرى املعز متاماً كما في جدري الغنم.8- 

اجللد  )مرض  اجللدي  التأم   -9

العقدي(. 

Lumpy Skin Disease	

في احلاالت الطفيفة وغير احملمومة تعدم مواضع 

مقّيد  إفراج  أو  اللحوم  بقية  عن  ويفرج  اآلفات 

بشرط املعاجلة احلرارية. 

واحلاالت  بحمى  املصحوبة  احلادة  احلاالت  في 

البدنية العامة يتم إعدام كلي للذبيحة.  

الفقاعي  الفم  التهاب   -10

الفيروسي

Viral Vesicular Stomatitis		

إفراج غير مقيد بعد إزالة مواضع اآلفات شرط 

أال تكون احلالة حاّدة أو محمومة أو بها إصابات 

ثانوية. 

 إعدام الذبيحة في احلاالت احلادة واحملمومة. وإذا 

احلمى  معاملة  تعامل  التشخيًص  يتأكد  لم 

القالعية.
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احلكماسم املرض

أمراض تصيب جميع أنواع حيوانات اللحم

احلمى الفحمية   -1

Anthrax
إصابته  في  املشتبه  احليوان  بذبح  يسمح  ال 

باحلمى الفحمية وفي حالة ذبحه يجب التخلص 

من الذبيحة وجميع مخلفاتها وتوابعها باحلرق 

مع  باجلير  مغطاة  عميقة  حفرة  في  الدفن  أو 

اتخاذ كافة اإلجراءات الصحية الالزمة للحد من 

انتشار التلّوث وحماية العاملني.

السعار   -2

Rabies	

إذا مت الذبح خالل فترة ال  - اإلفراج عن الذبيحة 

تقل عن 48 ساعة وال يزيد عن 8 أيام من العقر, 

مع إزالة منطقة العقر وما حولها بحذر. 

- إعدام كلي في احلاالت األخرى.

املاء القلبي    -3

	Heartwater

إعدام كلي للذبيحة في احلاالت احلادة، واإلفراج 

كافياً  اإلدماء  كان  إذا  املزمنة  احلاالت  في  عنها 

ومظهر اللحم جيداً.   

داء البرميات النحيفة  -4

Leptospirosis		

واإلفراج  احلادة  احلاالت  في  للذبيحة  كلى  إعدام 

عن الذبيحة إذا كانت اإلصابة موضعية مزمنة 

مع التخلص من األعضاء واألجزاء املتأثرة.

الدودة احللزونية   -5

Screw-worm Myiasis	

باقى  عن  واإلفراج  املصابة  األجزاء  من  التخلص 

تتم  جهازية  تغيرات  توجد  لم  ما  الذبيحة 

اإلعدام الكلي. 

نظير السل    -6

	Paratuberculosis; Johne’s

Disease

عامة  بحالة  كانت  إذا  الذبيحة  عن  اإلفراج   -

واملساريقا  األمعاء  إعدام  يتم  أن  على  جيدة، 

والعقد الليمفية املساريقية. 

العام  واخلزب  بالهزال  املصابة  الذبائح  إعدام   -

بعد  حالتها  تتحسن  لم  إذا  اللحم  وليونة 

وضعها في غرفة التبريد ملدة 48-24 ساعة.

أمراض مدرجة ضمن القائمة )ب( للمكتب الدولي للصحة احليوانية
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احلكماسم املرض
7-احلمى اجملهولة )حمى املسالخ( 

Q-Fever 

في  تشريحية  آفات  أو  أعراض  توجد  ال  غالبا 

املرض  عن  الكشف  يصعب  وبالتالي  احليوانات 

تجز  املرض  في  االشتباه  عند  اختبارات.  بدون 

تأكيد  مت  فإذا  اخملتبر  إلي  وترسل عينات  الذبيحة 

التشخيص تعدم الذبيحة ومخلفاتها بالكامل 

وتتخذ التدابير الالزمة من نظافة وتطهير وخالفه 

لوقاية العاملني.

8-حمى القراد

	Tick Fever; Babesiosis;

Piroplasmosis

احلادة  احلاالت  في  للذبيحة  الكلي  اإلعدام   -

املصحوبة باليرقان والذبائح الهزيلة ذات الدهن 

الهالمي املصفر.

الطفيفة  احلاالت  في  الذبيحة  عن  اإلفراج   -

باليرقان  وليس  خفيف  باصفرار  واملصحوبة 

في  الذبيحة  بحجز  ذلك  من  التحقق  ويجب 

غرفة التبريد ملّدة 24 ساعة قبل اإلفراج. 

أمراض البقر

1-       بروسيلة البقر )مرض باجن(

Bovine Brucellosis )Bang 

Disease(

اإلدماء  وجيدة  احملمومة  غير  اللحوم  عن  اإلفراج 

بعد حجزها بغرفة التبريد ملدة 24 ساعة مع إزالة 

واألعضاء  واألمعاء  والكبد  التناسلية  األعضاء 

الليمفاوية. وعلى العاملني توخي احلذر ومراعاة 

أثناء  السليمة  الصحية  واإلجراءات  القواعد 

الذبح والتجهيز.    

السل البقرى  -2

 Bovine Tuberculosis
أنظر البند الرابع.

التسمم الدموي النزفى  -3

  Haemorrhagic Septicemia

ال يسمح بذبح احليوان إذا مت تشخيص هذا املرض 

أثناء الفحص قبل الذبح. في حالة حدوث الذبح، 

يتم اإلعدام الكلي للذبيحة ومخلفاتها.

اخلبيثة  اخملاطية  احلمى   -4

)حمى الرأس اخلبيثة(

Malignant Catarrhal Fever

وجود  عدم  حالة  وفي  األولية  املرض  مراحل  في 

اللحوم  عن  يفرج  عامة  آفات  أو  هزال  أو  حمى 

أما  الرأس.  إعدام  بعد  الدرجة  متدنية  كلحوم 

فال  احملمومة  أو  الهزيلة  أو  املتقّدمة  احلاالت  في 

يسمح باالستهالك اآلدمي للذبيحة أو األحشاء 

وميكن االستفادة منها في التصنيع. 
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احلكماسم املرض
والقصبة  األنف  التهاب   -5

األنفي  )االلتهاب  املعدي  البقرى 

الرغامى املعدي(

 Infectious Bovin Rhinotracheitis 

)IBR(

محمومة  غير  الذبيحة  كانت  إذا  مقّيد  غير  إفراج 

وحالتها العامة جيدة. وإعدام جزئي للرأس والقصبة 

الهوائية والرئتني إذا وجدت بهم إصابة. 

البقرى  الدم  سرطان   -6

البقرى؛  الليمفي  )الغرن  املتوطن 

ابيضاض الدم( 

Enzootic Bovine Leukosis	

- في اإلصابة العامة: إعدام كلي للذبيحة 

املصابة  األجزاء  إزالة  املوضعية:  اإلصابة  في   -

واإلفراج عن املتبقي من الذبيحة.

داء املشّعرات    -7

Trichomoniasis

ما  وغالباً  الذبيحة  حالة  على  احلكم  يعتمد 

يسبب  وال  التناسلي  اجلهاز  في  املرض  ينحصر 

حلم  استهالك  دون  تول  عامة  بدنية  تغيرات 

الذبيحة.   

8-     داء الواويات التناسلي 

Vibriosis		

يسبب  وال  التناسلي  اجلهاز  في  املرض  ينحصر 

حلوم  استهالك  دون  تول  عامة  جهازية  تغيرات 

الذبائح.   
حمى الساحل الشرقي  -9

East Coast Fever; Theileriosis

احلاالت  في  واألحشاء  الذبيحة  عن  اإلفراج   -

املزمنة غير املصحوبة بتغيرات جهازية عامة أو 

حمى، مع إزالة األعضاء املصابة.

احلادة  احلاالت  في  للذبيحة  كلي  إعدام   -

واحملمومة.   

األسفنجي  الدماغ  اعتالل   -10

البقري )جنون البقر(. 

	Bovine Spongiform

Encephalopathy

إعدام كلي للذبيحة ومخلفاتها. 

	11-  داء احلوصلة املرارية  

	 Anaplasmosis; Gall Sickness

 حكمها  كما في داء احلوصلة املرارية في البقر 

)أنظر أدناه(.

أمراض اجملترات الصغيرة

بروسيلة املعز والغنم   -1

	Caprine and ovine Brucellosis
حكمها كما في بروسيلة البقر
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احلكماسم املرض
املعزي  الساري  الرئة  ذات   -2

)أبو رمح(

 Contagious Caprine   

Pleuropneumonia) CCPP(		

 إعدام الرئتني واجلنبة والقفص الصدري واإلفراج 

عن باقي الذبيحة إذا كانت حالتها العامة جيدة 

وال توجد آفات جهازية عامة. 

إعدام كلي للذبيحة في حالة املرض اإلنتاني.  

رجفان الغنم  -3

Scrapie	
ولكن  بالعني  واضحة  تشريحية  آفات  توجد  ال 

للذبيحة  إعدام كلي  يتم  باملرض  االشتباه  عند 

ومخلفاتها وتوابعها.

في  املتوطن  االجهاض   -4

الغنم 

Enzootic Ovine Abortion	

ال توجد تغيرات مميزة وعند االشتباه باملرض تجز 

حال  وفي  اخملتبر  إلى  عينات  وترسل  الذبيحة 

تأكيده تعدم الذبيحة.

انقطاع اإلدرار الساري  -5

Contagious Agalactiae					

بإنتان  املصحوبة  احلادة  احلاالت  في  كلي  إعدام 

القلب  وتامور  باملفاصل  التهابات  أو  دموي 

والعينني واألجهزة التناسلية.

االلتهاب الرئوي املتطّور   -6

في الغنم

Maedi-Visna		

اإلفراج عن الذبيحة بعد إعدام الرئتني شريطة 

أن تكون احلالة العامة للذبيحة جيدة وإصابتها 

الرئوية طفيفة أو متوسطة.

7-   الورم الغّدي الرئوي في 

الغنم

Ovine Pulmonary  Adenomatosis ) 

Jaagziekte ( 

كانت  إذا  الذبيحة  عن  واإلفراج  الرئتني  إعدام 

حالتها العامة جيدة. 

إذا وجدت إصابات بكتيرية ثانوية وانبثاث لألورام 

وهزال وضمور عضلي يتم إعدام كلي للذبيحة.  

والدماغ  املفاصل  التهاب   -8

املاعزي

Arthritis-Encephalitis	Caprine

إعدام كلي للذبيحة.

مرض نيروبي في الغنم  -9

Nairobi Sheep Disease

النشطة  احلاالت  في  للذبيحة  كلي  إعدام   

اجلهاز  في  حاد  بالتهاب  املصحوبة  أو  واحملمومة 

الهضمي.

احلادة وغبر  اللحوم في احلاالت غير  اإلفراج عن   

املصحوبة بحمى أو آفات جهازية.  
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البند الثالث: األمراض األخرى املتسببة عن كائنات ممرضة دقيقة

احلكماسم املرض

الساملونيال    -1

Salmonellosis		

إعدام كلي للذبيحة واألحشاء. 

2-  حمى السفر

	Shipping Fever		
احلاالت  في  احملمومة.  للذبيحة  كلي	 إعدام 

األخرى يتوقف احلكم على حالة الذبيحة.	

الكوكسيديا   -3

Coccidiosis		
اإلفراج عن الذبيحة إال في حالة اإلصابة احلادة 

أو الهزال الشديد حيث تعدم الذبيحة.  

عدوي أوليات بزنويت     -4

اجللدية واملعوية.

)Besnoitiosis(

باستهالك  يسمح  الطفيفة  اإلصابات  في 

عامة  بصورة  املنتشرة  اإلصابات  أما  الذبيحة. 

في اجلسم واملصحوبة بهزال فتستدعي إعدام 

كلي للذبيحة.     

النزالت املعوية في    -5

احليوانات الرضيعة 

Neonatal Diarrhoea	
إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

عفن احلافر   -6

Foot Rot	

ممتلئة  الذبيحة  كانت  إذا  لألرجل  جزئي  إعدام 

وليست هنالك مضاعفات. 

7- دفتريا العجول

Calf Diphtheria	
إعدام كلي في حالة اإلصابة العامة املرتبطة 

في  وكذلك  الرئوي  وااللتهاب  الدم  بتسمم 

إذا كانت اإلصابات موضعية  أما  الهزال.  حالة 

من  التخلص  بعد  الذبيحة  عن  اإلفراج  فيتم 

األجزاء املتأثرة. 

التسمم املعوي في احلمالن    -8

)دوسنتاريا احلمالن		 ومرض 

تعجن الكلية(

Enterotoxaemia in lambs		

إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

9-  املرض األسود

)Black Disease(	
إعدام كلي للذبيحة واألحشاء,
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)التهاب  الكاذب  السل   -10

العقد الليمفية التجبنى(

Gaseous lymphadenitis

عّدة  في  ومنتشرة  نشطة  اإلصابة  كانت  إذا 

انتشار  على  يدل  مما  ليمفية  وعقد  أنسجة 

الكلي  اإلعدام  يتم  الدم  بواسطة  امليكروب 

للذبيحة. - في  احلاالت األخرى يسمح باستهالك 

الليمفية  والعقد  األنسجة  إزالة  بعد  اللحوم 

املصابة. 

الساق األسود  -11

Blackleg		

املرض  إذا مت تشخيص  احليوان  بذبح  ال يسمح 

الذبح  إذا حدث  أما  الذبح،  قبل  الفحص  أثناء 

فتعدم الذبيحة ومخلفاتها بالكامل. 

األودميا اخلبيثة  -12

Malignant Edema		
إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

التيتانوس )الكزاز(  -13

Tetanus		
إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

التسمم الوشيقي  -14

Botulism		
إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

حمى الثالثة أيام  -15

Bovine Ephemeral Fever

غير  كانت  إذا  اللحوم  باستهالك  يسمح 
املتأثرة  األعضاء  من  التخلص  ويتم  محمومة 

إن وجدت.

داء اللسترية   -16
)مرض الدوران(

Listeriosis

املرض  اكتشاف  مت  إذا  احليوان  بذبح  يسمح  ال 
قبل الذبح بل يجب عالجه أو إعدامه. أما إذا مت 
ذبحه فيصعب التعرف على املرض من الفحص 
بالعني اجملّردة في النوع العصبي السائد للمرض 
املرض من  إذا كان  أما  العصبي(.  النوع  )أي في 

النوع اإلنتاني فيتم إعدام كلي للذبيحة. 

قيحمية الدم   -17
Pyemia

إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.
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تخشب اللسان  -18
Wooden Tongue; Actinobacillosis		

الرئة  في  نشطة  التهابية  آفات  وجود  عند 
والعقد الليمفية يتم إعدام الذبيحة. 

العقد  على  وقاصرة  اإلصابة طفيفة  كانت  إذا 
الذبيحة مبا في ذلك  الليمفية يتم اإلفراج عن 
الليمفية  العقد  إزالة  بعد  واللسان  الرأس 

املصابة.  
إذا اقتصرت اإلصابة على اللسان مع خلو العقد 
الليمفية وباقى الذبيحة من اإلصابة يتم اإلفراج 

عن الذبيحة والرأس ويعدم اللسان. 

تأم الفك  -19
 )عدوى الفطر الشعاعى(. 

Lumpy Jaw )Actinomycosis (

في اإلصابات املوضعية، يتم اإلفراج عن الذبيحة 
بعد التخلص من األجزاء املصابة. 

أكثر  في  نشطة  التهابية  آفات  وجدت  إذا  أما 
والعقد  الداخلية  من عضو من أعضاء اجلسم 

الليمفية فيتم اإلعدام الكلي للذبيحة. 

البقر  وجدري  البقر  جدري   -20
الكاذب

Cowpox and Pseudocowpox	

مع  محمومة,  تكن  لم  ما  اللحوم  عن  يفرج 
إعدام مواضع اآلفات املرضية.

التهاب اجللد الهلئي )هيربس   -21

اجللد( البقرى(
	Bovine Herpes Dermatophatic	
Disease BHDD

كما في التأم اجللدي.

واحلويضة  الكلية  التهاب   -21

الساري البقري 

Contagious Bovine Pyelonephritis

يتم اإلعدام الكلي للذبيحة في احلاالت احلادة 

أو تلف في األعضاء  املصحوبة بتغيرات عامة 

والعقد الليمفية وكذلك في احلاالت املصحوبة 

إلى  يؤدي  مما  الدم  في  البولينا  نسبة  بارتفاع 

تغير رائحة الذبيحة. 

املصحوبة  غير  الطفيفة  احلاالت  في  أما 

البولينا  نسبة  في  ارتفاع  أو  جهازية  بتغيرات 

بالدم فيتم اإلفراج عن الذبيحة بعد التخلص 

من الكلى املصابة واحلالبني. 
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22- اإلسهال الفيروسي البقري

Bovine Virus Diarrhea
إعدام كلي في احلاالت احلادة املصحوبة بحمى.

التهاب الرحم البكتيرى  -23

Metritis		

يسمح باستهالك الذبيحة في حاالت التهاب 

الدم  بتسمم  املصحوبة  غير  املزمنة  الرحم 

واخلالية من بقايا املضادات احليوية. 

أما في احلاالت احلادة املصحوبة بإنتان أو تسمم 

الدم فيجب إعدام الذبيحة.     

التهاب شغاف القلب  -24

	Endocarditis

أو  بتغيرات جهازية  احلاالت غير املصحوبة  في 

هزال يسمح باستهالك الذبيحة. 

بأعراض  مصحوباً  الشغاف  التهاب  كان  إذا 

جهازية و/أو هزال فيتم إعدام الذبيحة. 

التهاب التامور والشبكية   -25

الوخزى

Traumatic Reticulo-Peritonitis		

)1( يتم إعدام الذبيحة إذا ُوجد:   

• التهاب صفاقي حاد منتشر، أو التهاب بكتيري 

حاد في تامور القلب يصحبه إنتان دموي. 

أو  تاموري وخزى مصحوب بحمى،  التهاب  أو   •

التامور،  في  النضح  من  كبيرة  كمية  تراكم 

أو  احلشوية،  األعضاء  في  تنكسية  تغيرات  أو 

روائح كريهة في الذبيحة.     

)2( إذا كان التهاب الصفاق أو التامور موضعي 

هزال،  أو  جهازية  تغيرات  تصاحبه  وال  مزمن 

يسمح باستهالك الذبيحة بدون قيد بعد إزالة 

األجزاء املصابة. 

)3( إذا كان التهاب التامور من النوع النضحي 

الذبيحة  عن  املقيد  اإلفراج  يتم  احلاد،  تت 

القلب  من  والتخلص  حرارياً  معاجلتها  بشرط 

والتامور.   



��

وم
لح

ص ال
ح�

 لف
ية

يذ
نف

الت
حة 

الئ
ال

الالئحة التنفيذية لفح�ص اللحوم

احلكماسم املرض

الدّملي  اجللد  التهاب   -26

القوباء  )مرض  الساري	

املعدى(

	Contagious Postular Dermatitis;

;Contagious Ecthyma

	

الوجه  على  والقاصرة  الطفيفة  اإلصابات  في 

باستهالك  يسمح  اخلارجية،  واألعضاء  واجللد 

الذبيحة بعد إزالة األعضاء أو األجزاء املصابة.

بإلتهاب  املصحوبة  الشديدة  اإلصابات  في 

تُعدم  واألمعاء  الهوائية  والشعب  الرئتني 

الذبيحة.

)Toxoplasmosis( إذا كانت احلالة حادة وترافقها تغيرات جهازية 27- داء املقّوسات

في الذبيحة يتم إعدام كلي للذبيحة واألحشاء. 

فيما عدا ذلك يسمح باستهالك الذبيحة. 

ثايلريا الغنم واملعز اخلبيثة   -28

	Malignant Theileriosis of sheep	

and goats

ويرقان  بحمى  املصحوبة  احلادة  اإلصابات  في 

وآفات مرضية منتشرة تُعدم الذبيحة واألحشاء 

بالكامل.

بحمى،  املصحوبة  غير  املزمنة  اإلصابات  في 

يُسمح  منتشرة،  مرضية  آفات  أو  يرقان،  أو 

باستهالك اللحوم واألحشاء مع إزالة املواضع 

املتأثرة إن وجدت.

بوغيات اللحم  -29

)Sarcocystosis(	

كلي  إعدام  يتم  الشديدة  اإلصابة  حالة  في 

أو  طفيفة  اإلصابة  كانت  إذا  أما  للذبيحة. 

بعد  اللحم  باستهالك  فيسمح  متوسطة 

إزالة اآلفات املرئية. 
مثقبيات	 الدم  -30

)Trypanosomiasis( 

اإلصابة  حالة  في  للذبيحة  كلي  إعدام  يتم 

احلادة املصحوبة بحمى وتغيرات جهازية عامة 

في اجلسم.

التي  احليوانات  ذبائح  باستهالك  ويسمح 

شفيت من هذا املرض إذا كانت الذبيحة بحالة 

جيدة وليست فيها تغيرات جهازية عامة. 

أما الذبائح املشكوك فيها، فتحجز في غرفة 

بالتبريد  تّسنت  فإذا  ساعة   24 ملدة  التبريد 

يسمح باستهالك حلومها. 
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البند الرابع ؛ األحكام املتعلقة مبرض السل البقري

أوالً: إعدام كلي للذبيحة في احلاالت التالية:

وجود هزال شديد حتى لو كانت اإلصابة بالسل طفيفة.  .1

وجود إصابة عامة ومنتشرة بواسطة الدورة الدموية ويعتبر السل عاما في   .2

احلاالت التالية.

      أ( إذا وجدت – باإلضافة إلى البؤرة األولية الكاملة أو الناقصة في الرئتني 

أو اجلهاز الهضمي - إصابة في عضوين أو أكثر من األعضاء اآلتية: الطحال؛     

    الكلى؛  الرحم؛ الضرع؛ املبيض؛ اخلصية؛ الغدة الكظرية.

 ب( إذا وجدت درنات متماثلة احلجم ومنتشرة بانتظام في الرئة )سل دخني(.

وجود إصابة في العضالت أو في العظام أو في املفاصل, أو في عدد كبير من     .3

العقد الليمفية للذبيحة.  

وجود إصابة عنقودية منتشرة في أحد التجويفني الصدري أو البطنى أو     .4

كليهما )سل عنقودي(.   

وجود إصابات متعددة ونشطة ومتطّورة؛ ويتم التعرف على اإلصابة املتطورة    .5

مبشاهدة التهاب حول موضع التدّرن أو وجود درنات صغيرة وحديثة.  

إذا كانت اإلصابات متعددة وحادة وفي تقدم مستمر. وعالمات التقدم هي     .6

التهاب ما حول اإلصابة أو وجود درنات صغيرة وحديثة.  

.)congenital tuberculosis( السل الوالدي  .7

تعدم الذبيحة أيضاً إذا كانت درجة حرارة احليوان مرتفعة قبل الذبح.  .8

	

ثانياً: إعدام جزئي للذبيحة في احلاالت التالية:
         - يعدم العضو أو جزء الذبيحة املصاب فقط في حالة اإلصابة املوضعية.
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البند اخلامس: األمراض الفطرية

احلكماسم املرض

القراع اجللدى   -1

)Ringworm(.يفرج عن الذبيحة طاملا كانت بحالة عامة جيدة

2- عدوى فطر اجللد الكنغولي 
)Streptothricosis( ويسمح منتشرة  اإلصابة  كانت  إذا  اجللد  يُعدم 

العامة  حالتها  كانت  طاملا  الذبيحة  باستهالك 
جيدة.  

داء الشعريات املبّوغة  -3
)Sporothricosis(  من التخلص  بعد  الذبيحة  باستهالك  يُسمح 

األجزاء املصابة.
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البند السادس: الطفيليات الداخلية

احلـكـــماسم املرض

1- الكييسة )احلوصلة(

املذّنبة البقرية )كييسة 
الشريطية العزالء؛ كييسة 

شريطية حلم البقر( 

)Cysticercus bovis(

يتم احلكم بناء على عدد الكييسات )cysts( مع ضرورة 
أو  امليتة  والكييسات  احلية  الكييسات  بني  التمييز 

املتكلسة. 
أوالً: إعدام كلي في احلاالت التالية:

إذا ُوجدت أكثر من عشر كييسات حية.  -1
أو  ميتة  كييسات  عشر  من  أكثر  ُوجدت  إذا   -2

متكلسة.
حية  كييسات  عشر  من  أكثر  ُوجدت  إذا   -3

وميتة. 
إذا ُوجدت 2-3 كييسات في كل من: عضالت   -4
املضغ؛ اللسان؛ احلجاب احلاجز؛ القلب؛ عضالت 
الكتف أو العضالت املكشوفة في الذبيحة.  

ثانياً: إفراج مقيد بشروط في احلاالت التالية:
في حالة وجود عشر كييسات فأقل حية  -1

في حالة وجود عشر كييسات فأقل ميتة أو   -2
متكلسة.

حية  فأقل  كييسات  عشر  وجود  حالة  في   -3
وميتة.

وميكن عندئذ اإلفراج عن الذبيحة بشرط أن توضع في 
ثالجة ملدة 10 أيام في درجة حرارة 10 درجات مئوية تت 
درجة   7 حرارة  درجات  في  أسابيع  ثالثة  ملدة  أو  الصفر, 
الذبيحة في  الصفر. ميكن كذلك تسخني  مئوية تت 

درجة 56 مئوية. 
أو  بالتبريد  الذبائح  ملعاجلة  إمكانيات  تتوفر  لم  إذا 

التسخني، تعدم الذبيحة في احلال. 
عشر  وجود  حالة  في  بشروط  مقيد  غير  إفراج  ثالثاً: 
كييسات فأقل ميتة بالنسبة للبقر التي يزيد عمرها 
القواطع  األقل  على  استبدلت  التي  أو  السنتني  على 

الوسطى.

2- كيسة املشوكة احلبيبية 
)األكياس العدارية(

Ecchinococcus granulosus 
Cysts )Hydatid Cysts(

إعدام  من  والبد  والرئة  الكبد  في  توجد  غالباً   -1
العضو املصاب مهما كانت درجة اإلصابة.

إعدام كلي للذبيحة إذا ُوجدت إصابة بالعضالت   -2
أو كانت الذبيحة هزيلة أو بها خزب. ويتم إعدام 
إليها  تصل  ال  حتى  بحرقها  أجزاءها  أو  الذبيحة 

الكالب.
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احلـكـــماسم املرض

كييسات مرأسة الدماغ   -3
)Coenurus cerebralis(

عدم السماح باستهالك حلوم الذبيحة مع إعدام الدماغ 
)علماً بأن تشخيص املرض يتم بناء على األعراض قبل 
الذبح وميكن تأكيده بفحص الدماغ والذي ال يفحص 

كإجراء روتيني عند تفتيش اللحوم(. 

كييسات الديدان   -4

الشريطية األخرى

حلم  شريطية  لكييسات  بالنسبة  جاء  كما  تعامل 
البقر.

5-   الديدان الكبدية املتوّرقة 
)Fascioliasis(

الذبيحة  وحالة  اإلصابة  شّدة  على  احلكم  يتوقف 
املصابة إصابة شديدة  للذبائح  إعدام كلي  يتم  حيث 
مصحوبة بهزال وارتشاحات مائية أو خزب أو يرقان. أما 
محصورة  الكبدية  واآلفات  طفيفة  اإلصابة  كانت  إذا 

فيسمح باستهالك الذبيحة بعد إعدام الكبد.    

املتغّصنة         املعى  متفرعة    -6
Dicrocoelium dendriticum

كما في الديدان الكبدية املتورقة.

املروادية  الكبد  شريطية   -7
)Steilezia hepatica(

كما في الديدان الكبدية املتورقة.

8- الديدان الرئوية

)Lung worms(
آفات  أو  بهزال  املصحوبة  وغير  الطفيفة  احلاالت  في 
ثانوية تعدم الرئة فقط ويسمح باستهالك الذبيحة. 

رئوى وهزال  بالتهاب  في اإلصابات الشديدة املصحوبة 
وفقر دم تعدم الذبيحة.

9- عدوى الديدان كالبية 
الذنب

)Onchocerciasis(

األجزاء  تُزال  التأثير  واحملدودة  الطفيفة  اإلصابات  في   -
املصابة ويسمح باستهالك الذبيحة.

منتشرة  بآفات  املصحوبة  الشديدة  اإلصابات  في   -
وهزال يتم إعدام كلي للذبيحة. 

ديدان اجلهاز الهضمى    -10
األسطوانية 

Intestinal Nematodes	

- في احلاالت الطفيفة يسمح باستهالك اللحوم. 
- في اإلصابات الشديدة املصحوبة بهزال وفقر دم يتم 

اإلعدام الكلي للذبيحة. 

األنفحة			 ديدان    -11
	Abomasal Nematodes

تعدم األنفحة واألمعاء إذا كانت اإلصابة شديدة.
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احلـكـــماسم املرض

األنكلوستوما    ديدان    -12
Ankylostomiasisِ

محدودة,  اإلصابة  كانت  إذا  فقط  املصاب  اجلزء  يعدم 
منتشرة  اإلصابة  كانت  إذا  كليا  الذبيحة  وتعدم 

ومصحوبة بالهزال وفقر الدم.

العقدية 	13-الديدان 
)Oesophagostomiasis ; 
Pimply gut worms; Nodular 

worms( 

يتم إعدام األمعاء املصابة بالتعقد ويسمح باستهالك 
إعدام  يتم  بينما  جيدة،  بحالة  كانت  طاملا  الذبيحة 
ومصحوبة  شديدة  اإلصابة  كانت  إذا  كلياً  الذبيحة 

بهزال وخزب. .

البند السابع: الطفيليات اخلارجية

احلـكـماسم املرض

)Mange( يسمح باستهالك حلوم الذبيحة.1. اجلرب

)Myiasis( 2. النغف
املناطق  إزالة  بعد  الذبيحة  حلوم  باستهالك  يسمح 

املصابة. 

3. ذبابة اجللد

Hypoderma bovis

تت  اآلفات  إزالة  بعد  الذبيحة  حلوم  باستهالك  يسمح 
اجللدية.
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البند الثامن: أمراض اإلبل

احلـكـماسم املرض

1.   جدرى اإلبل

Camelpox	

احلاالت  في  حلمه  واستهالك  احليوان  بذبح  يسمح 
وذلك  احلاد،  املرض  من  شفيت  التي  واحلاالت  الطفيفة 

بعد التخلص من األجزاء املصابة.
أما الذبائح احملمومة أو الهزيلة أو غير جّيدة النزف أو التي 

توجد فيها تغيرات جهازية فتعدم إعداماً كلياً. 
كما يوصي بالتبليغ عن املرض.

2.   الهيام

	Camel Trypanosomiasis
إعدام كلي للذبيحة في احلاالت احلادة املصحوبة بأعراض 

جهازية وكذلك الذبائح الهزيلة. 

الساري	 اجللد  نخر     .3

Contagious skin necrosis
أو  مبضاعفات  املصحوبة  وغير  املوضعية  اإلصابات  في 
هزال أو سوء إدماء، يسمح باستهالك اللحوم بعد إزالة 

األجزاء املصابة والكبد. 
كلي  إعدام  يتم  هزال  أو  جهازية  عدوى  وجدت  إذا   -

للذبيحة.

4.   النغف األنفي احللقومي 
Nasopharyngeal myiasis

تزال األجزاء املصابة ويسمح باستهالك اللحوم.

5.   السعار في اإلبل 

Rabies
إعدام كلي للذبيحة.

6. الثآليل اجللدية 
Infectious warts املعدية

السماح باستهالك الذبيحة مع إزالة األجزاء املصابة. 

املعدية  اإلبل  أكزميا   .7
Auzdyk Disease

كما في جدري اإلبل.

األخرى	 املعدية  األمراض   .8
Other Infectious Diseases

تنطبق عليها نفس األحكام املطبقة في ذبائح احليوانات 
األخرى.
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البند التاسع: أمراض غير معدية

احلـكـماسم املرض

أورام

األورام اخلبيثة واألورام 

احلميدة

	Malignant and Benign

Tumors

-1 إعدام كلي في حالة األورام اخلبيثة املصحوبة بانبثاث 

وهزال وفقر دم.

املصاب  اجلزء  إزالة  مع  بشروط  مقيد  غير  إفراج   2- 	

بالنسبة لألورام احلميدة احمللية وكذلك بالنسبة لألورام 

اخلبيثة في الطور األول واألورام اخلبيثة موضعية االنبثاث 

إذا لم يصاحبها هزال. 

اختالالت أيضية	 وأمراض نقص غذائي

تسمم احلمل  -1
Pregnancy toxemia

إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

حمى اللنب   -2

Milk fever

في  نّفاذة  أسيتون  رائحة  وجود  حالة  في  كلي  إعدام 

اللحم.

اخلالل   -3

Ketosis

في  أسيتون  رائحة  وجود  حالة  في  للذبيحة  كلي	 إعدام 

اللحم.

4- الهزال

	Emaciation
- يجب التحقق من عدم وجود أمراض معدية مزمنة 

كالسل ونظير السل وإذا اتضحت اإلصابة بأحد تلك 

األمراض يجب إعدام الذبيحة واألحشاء. 

 )leanness( ”كما يجب التفريق بني الهزال و”النحافة -

عند الضرورة وذلك بحجز الذبائح املشكوك فيها ملدة 

24 ساعة في غرفة التبريد ثم إعادة فحصها، وإذا 

تبنّي متاسك الدهن وجفاف جتاويف اجلسم وعدم ليونة 

العضالت بعد التبريد، يسمح باستهالك الذبيحة، أما إذا 

ظل الدهن هالمي القوام أو سائالً، فيتم إعدام الذبيحة.  

- في حالة الهزال املصحوب بخزب يتم إعدام الذبيحة.  

5- الكساح	

	)Rickets(
إعدام كلي.

6- لني العظام
	Osteomalacia

إعدام كلي.



��

وم
لح

ص ال
ح�

 لف
ية

يذ
نف

الت
حة 

الئ
ال

الالئحة التنفيذية لفح�ص اللحوم

احلـكـماسم املرض

تصّبغات

1-الصبغات الكاروتينية 
Carotenoid	pigments

يسمح باستهالك حلوم الذبيحة

)Anthracosis( تعدم الرئة املتصّبغة ويسمح باستهالك حلوم الذبيحة2- الفحام

)Melanosis( املالن  - إذا كان التصّبغ موضعياً يسمح باستهالك حلوم 3- 
الذبيحة بعد إزالة األجزاء املتصبغة. 

- إذا كان التصّبغ منتشراً تعدم الذبيحة. 

4- الضمور البني 
لعضلة القلب	

Brown Atroph of Heart

يسمح باستهالك الذبيحة بعد إزالة األجزاء املتأثرة إذا 
كان تصّبغها شديداً. 

الوالدية  البرفرية   -5
	Congenital Porphyria;

Xanthosis

إعدام كلي للذبيحة إذا كان التصّبغ منتشراً بشّدًة، أما 
إذا كانت احلالة موضعية فيكتفي بإزالة األجزاء املتأثرة 

فقط )كإعدام الرأس وتشفية اللحم من العظام املتأثرة(.
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احلـكـماسم املرض

Icterus  )يرقان )صفار

اليرقان	

)Jaundice; Icterus(
1- إعدام كلي للذبيحة في احلاالت التالية:

اليرقان الناجم عن مرض معد أو تسمم. أ- 
اليرقان الناجت عن إصابة حادة أو مزمنة بالكبد. ب- 
    ج- اليرقان املتسّبب عن االنحالل الدموي الشديد.

2- إفراج غير مقيد بشروط في احلاالت التالية:
    أ- في احلاالت غير الناجتة عن األسباب املذكورة

 أعاله.
    ب- في حاالت اليرقان اخلفيفة التي تزول بعد 24	

ساعة من حفظ الذبيحة. مع ضرورة التمييز بني 
اليرقان املرضي والوظيفي, وبني لون األنسجة 

والدهن األصفر الناجت عن تقدم العمر في البقر, أو 
تناول أغذية معينة.

تغيرات أخرى

تغير رائحة اللحم			
)Abnormal odors(

إعدام كلي إذا كان التغير متسبباً عن اآلتي:
1- حالة مرضية.
2- أغذية معينة.

3- أدوية أو مطهرات.
4- رائحة جنسية أو بولية كرائحة حلم ذكور املعز 

املتقدمة في السن أو رائحة روث.
5- أجنة غير مكتملة النمو.

عيوب خلقية 

	Congenital Anomalies	

السماح باستهالك الذبيحة بعد إزالة األعضاء أو األجزاء 
املشّوهة.  
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البند العاشر: التغيرات اجلهازية:
)أ( احلاالت العامة:

احلـكـمالتغيرات

الدم؛  فقر  مثل:  املزمنة  العامة  احلاالت   
الهزال؛  الدنف؛ استحالة األعضاء احلشوية 
احلثلى  التكلس  العام؛  اخلزب  العامة؛ 
املنتشر؛ متالزمة احلمى؛ االنسمامية؛ اإلنتان 
جهازية  مظاهر  أية  أو  القيحمية؛  الدموي؛ 
عامة وارتشاحات دالة على وجود مرض معد 
حاد؛ وكذلك املظهر الكريه للذبيحة ووجود 
روائح أو تصّبغات بالذبيحة يشتبه أن يكون 

مصدرها مرض حاد أو مزمن. 

إعدام كلي.

)ب( اجلهاز العصبي:

احلكمالتغير املرضي

التهاب الدماغ والسحايا احلاد  -1

)Acute encephalitis and meningitis(
إعدام كلي.

التهاب الدماغ والسحايا املزمن  -2

)Chronic meningo-encephalitis(

تكن  لم  إذا  إفراج غير مقيد بشروط 
اللحوم محمومة.

)Brain abscesses( خراجات الدماغ  -3
إعدام كلي إذا ُوجدت عالمات تسمم 
بشرط  مقيد  غير  وإفراج  وقيحمية. 
ومزمنة،  موضعية  اإلصابة  كانت  إذا 

ويكتفى بإعدام املخ.

التهاب النخاع الشوكي والسحايا   -4
)Encephalomyeilitis(

إعدام كلي للذبيحة إذا كان االلتهاب 
االلتهاب  كان  إذا  عنها  واإلفراج  حاداً 

مزمنا واللحوم غير محمومة.   
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)ج( اجلهاز الدوري:

احلكمالتغير املرضي
التهاب التامور   -1

)Pericarditis(
- إذا كانت احلالة ناجتة عن الوخز ووصول ميكروبات إلى 
والشبكية  التامور  التهاب  كمعاملة  تعامل  القلب 

الوخزي. 
- إعدام كلي إذا كان التهاب التامور من النوع النضحي 
السوائل  من  كبيرة  وكمية  حمى  وجود  مع  احلاد 
النضحية في التامور واضطرابات دورانية أو استحالة 

عامة في األعضاء احلشوية. 
- في حالة التهاب التامور تت احلاد يتم إعدام القلب 
مع  بالتبريد  ومعاملتها  الذبيجة  عن  املقيد  واإلفراج 

إرسال عينات إلى اخملتبر الستبعاد وجود عدوى.       
القلب  التخلص من  يتم  املزمن  االلتهاب  – في حالة 
حالتها  كانت  طاملا  قيود  بدون  الذبيحة  عن  واإلفراج 

العامة جيدة وال توجد مضاعفات.   

الشغاف  التهاب   -2
)Endocarditis(

- في حالة وجود التهاب ثؤلولى مصحوب مبضاعفات 
تعدم  حديثة،  وارتشاحات  الرئة  أو  الكبد  في  بآفات 

الذبيحة إعداماً كلياً.
- يُعامل التهاب الشغاف النضحي والتنبتي معاملة 

التهاب التامور تت احلاد.
اإلفراج  يتم  اآلفة  وتلّيف  املزمن  االلتهاب  - في حالة 

عن الذبيحة بدون قيود. 

تدّمى التامور   -3
)Hemopericardium(

إعدام القلب واإلفراج عن باقي الذبيحة.

القلب  عضلة  التهاب   -4
)Mycoarditis(

إعدام القلب واإلفراج عن باقي الذبيحة.

عضلة  استحالة   -5
	Cardiac القلب 
muscle	 degeneration

إعدام القلب واإلفراج عن باقي الذبيحة.

التهاب الوريد الُسّري   -6
اإلنتاني في العجول 

)Septic omphalophlebitis(

إعدام كلي للذبيحة.
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)د( اجلهاز التنفسي:

احلكمالتغير املرضي

1-  التهاب جتاويف الرأس 
)Sinusitis(

احلاالت  وفي  وهزال؛  حمى  وجود  حالة  في  كلي  إعدام 
الطفيفة يعدم الرأس فقط.

2-  التهاب شعبي 
رئوي صديدي 

	Suppurative
bronchopneumonia

احلاالت  في  أما  والهزال؛  احلمى  حالة  في  كلي  إعدام 
الطفيفة فيتم فقط إعدام الرئتني.

3- التهاب رئوي حاد

Acute pneumonia	

احلاالت  في  أما  والهزال؛  احلمى  حالة  في  كلي  إعدام 
الطفيفة تعدم الرئتان فقط.

4- التهاب رئوى تت احلاد
)Subacute pneumonia(

وال  محدودة  اإلصابة  كانت  إذا  الذبيحة  عن  يفرج 
ترافقها مضاعفات أخرى، مع إعدام الرئة املصابة.

بيني  رئوي  التهاب   -5
	Chronic interstitial مزمن 
pneumonia

إعدام الرئة املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

التهاب شعبي   -6
)Bronchitis( مخاطي

املصحوبة  غير  احلاالت  في  بشروط  مقيد  غير  إفراج 
مبضاعفات.

	Pulmonary( نفاخ رئوي  -7
)Emphysema

إعدام الرئتني فقط.

وهط رئوي  -8

)Aveolar Collapse( 
إعدام الرئتني فقط.

تصّبغ الرئتني   -9

Pulmonary Pigmentation
إعدام الرئتني فقط.

امتالء الرئتني بالدم   -10
أثناء الذبح

Aspirated blood in lungs	
إعدام الرئتني فقط.
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)هـ( غشاء اجلنبة:

احلـكـمالتغير املرضي

1- التهاب اجلنبة التقيحي 
Suppurative Pleurisy

يتوقف احلكم على شدة اإلصابة ووجود مضاعفات. ويتم 
إعدام كلي للذبيحة في حالة احلمى والهزال.

2- التهاب اجلنبة الفيبريني 
	Fibrinous pleurisy

مضاعفات.  ووجود  اإلصابة  شدة  على  احلكم  يتوقف 
ويتم إعدام كلي للذبيحة في حالة احلمى والهزال.

والرئة  اجلنبة  التصاقات   -3
	Pulmonary-Pleural
Adhesions

تعدم الرئتان والبلورا امللتصقة بالصدر بعد نزعها.

)و( املعدة واألمعاء:

احلـكـمالتغير املرضي

1- النزالت املعدية واملعوية 
احلادة واملزمنة

Acute gastroenteritis	

إعدام كلي للذبيحة إذا كانت محمومة أو هزيلة.ً  -1
إعدام املعدة واألمعاء والعقد الليمفية التابعة لهما   -2

فقط إذا كانت الذبيحة ممتلئة وغير محمومة.

2- التهابات املعدة واألمعاء 
الصديدية والفبرينية 

والنضحية
	Suppurative and exudative	
gastroenteritis

إعدام كلي للذبيحة.

3- االلتهاب املعدي واملعوى 
اخملاطى املزمن 

	Chronic catarrhal	
gastroenteritis

إفراج غير مقيد عن الذبيحة مع إعدام األمعاء واملعدة.

4- النفاخ 
Bloat Tympanitis

إعدام جزئي للكرش واإلفراج عن الذبيحة. 
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)ز( الصفاق:

احلـكـمالتغير املرضي

التهاب الصفاق احلاد   -1
)Acute peritonitis(

إعدام كلي للذبيحة واألحشاء.

التهاب الصفاق املزمن  -2

)Chronic peritonitis( 
إعدام جزئي للبريتون والعقد الليمفية التابعة له.

التصاقات الصفاق  -3

)Peritoneal adhesions( 
إعدام جزئي للبريتون والعقد الليمفية التابعة له.

)ح( الكبد واحلوصلة املرارية:

احلـكـمالتغير املرضي

1-  متدد األوعية الشعرية 
)Telengiectasis(

)Cysts( 2-  احلويصالت
3-  احلصوات املرارية 

)Gall stones(
4-  التغّبر الدهني 

)Fatty change(
5-  النخر العصيدى 

)Coagulative necrosis(
6-  النخر البؤرى

)Focal necrosis( 
)Amyloidosis(  7-  التشمع

8-  حويصالت الديدان الطفيلية 
)Parasitic cysts(

9-  تليف الكبد
)Liver cirrhosis( 

	Chronic( املزمنة  اخلراجات    -10
)abscess

)من  العشرة  األمراض  هذه  من  بأي  اإلصابة  عند   -
حسب  أجزاءها  بعض  أو  الكبد  تعدم   )10-1 رقم 

موضع اإلصابة ومدى انتشارها في الكبد. 
- في اإلصابات املوضعية غير املصحوبة مبضاعفات 

يتم إعدام الكبد ويفرج عن باقي الذبيحة. 
- إذا كانت احلالة مصحوبة بهزال أو حمى أو يرقان 
أو رائحة غريبة أو ناشئة عن حالة تسممية تعدم 

الذبيحة  بكاملها.

التهاب الكبد احلاد   -11
)Acute hepatitis(

إعدام كلي للذبيحة.

12-  احتقان الكبد السلبي 

)Passive	congestion(
إعدام الكبد واإلفراج عن باقي الذبيحة.
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احلـكـمالتغير املرضي

الورم الدمى                       -13
)Hematoma(       

اإلفراج عن الذبيحة وإزالة الكيس الدمي.

14-  خراجات الكبد املصحوبة 
بعدوى ثانوية في الطحال 

	Acute hepatic abscesses
with extension to the spleen

إعدام كلي للذبيحة.

15- أورام حبيبية ال نوعية 
وتكلسات 

 Non-specific granulomas
and calcified foci

في  اإلصابة  مواضع  إزالة  مع  الذبيحة  عن  اإلفراج 
الكبد أو إعدام الكبد حسب احلالة.  

16-  التهاب احلوصلة املرارية 
احلاد 

Acute cholecystitis
اإلفراج عن الذبيحة والتخلص من احلوصلة املرارية.

)ط( اجلهاز البولي:

احلـكـمالتغير املرضي

حصوات كلوية  -1

)Renal( calculi( 
إعدام الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

توصل كلوى  -2

)Cystic kidney( 
إعدام الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

الكلية    تصّبغ   -3
)Pigmentation(

إعدام الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

مزمن  كلوى  التهاب   -4
)Chron16ic nephritis

إعدام الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

التهاب كلوى حاد مع   -5
هزال أو قصور كلوى أو ارتفاع 

نسبة البولينا في الدم 
 Acute nephritis with
 emaciation, renal insufficiency
and/or uremia

إعدام كلي للذبيحة.

6-  التهاب كلوي قيحي 
 )Suppurative nephritis(

إعدام كلي للذبيحة.
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احلـكـمالتغير املرضي

7- التهاب كلوي انسدادى 
)Obstructive nephritis(

إعدام كلي للذبيحة

التهاب كلوي بيني تت   -8
احلاد أو مزمن 

	Subacute/chronic interstitial
nephritis

اإلفراج عن الذبيحة مع التخلص من الكلية 
املصابة.

نخر دهني حول كلوي   -9
Perirenal fat necrosis

اإلفراج عن الذبيحة مع التخلص من اجلزء املصاب.

نخر كلوي بؤرى  -10

)Focal necrosis( 

التخلص من الكلية املصابة واإلفراج عن باقي 
الذبيحة.

متّزق الكلية  -11

)Renal fracture( 
إزالة الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

12-   حصوات كلوية 

)Renal calculi(
إزالة الكلية املصابة واإلفراج عن باقي الذبيحة.

13- التهاب نزفي باملثانة البولية	
Hemorrhagic cystitis

اإلفراج عن الذبيحة إذا لم تكن احلالة مرتبطة 
مبرض معني.

14-  التهاب املثانة املزمن 
)Chronic cystitis(

اإلفراج عن الذبيحة.

انفجار املثانة ووجود بول   -15
في التجويف البطني

Urinary bladder rupture	

إعدام كلي للذبيحة.

)ي( اجلهاز التناسلي والضرع:

احلـكـمالتغير املرضي

	Acuteِ( حاد  رحم  التهاب    -1
)metritis

إعدام كلي للذبيحة.

)Pyometra( إعدام كلي للذبيحة.2-  تقيح الرحم
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احلـكـمالتغير املرضي

3-  متزق الرحم أو التواءه أو انفالته 
مع وجود التهاب صفاقى حاد أو جنني 

متعفن 

	Uterine rupture/torsion; fetal
maceration and acute peritonitis

إعدام كلي للذبيحة.

التهاب رحم مزمن مع وجود   -4
	Chronic جنني محنط داخل الرحم
metritis and fetal mummification

إعدام الرحم.

احتباس املشيمة   -5

Retention of the placenta

إعدام كلي في حالة احلمى والهزال والتهاب 
الرحم احلاد.

)Hematocoele( قيلة اخلصية  -6
باقي  عن  واإلفراج  املصابة  اخلصية  إزالة 

الذبيحة.

التقيحي  الضرع  التهاب   -7
الغنغريني	 الضرع  والتهاب  النخري 
Suppurative/gangerous mastitis

إعدام كلي في حالة احلمى والهزال أو وجود 
فقط  الضرع  وإعدام  الدم,  تسمم  مظاهر 

في احلاالت األخرى.

)ك( العظام واملفاصل والعضالت والدهن واجللد:

احلـكـمالتغير املرضي

الكسور املتقيحة  -1

Suppurating fractures	
إعدام كلي للذبيحة.

التهاب العظام الصديدي في العظام   -2
الفقرية

Vertebral purulent osteitis	

إعدام كلي للذبيحة.
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احلـكـمالتغير املرضي

)Chronic osteitis( التهاب العظام املزمن  -3
واإلفراج عن  املصابة  األجزاء  إزالة 

الذبيحة

التهاب العظام والنخاع العظمى القيحي   -4
أو املصحوب بحمى أو هزال 

Suppurative osteomyeilitis

إعدام كلي للذبيحة.

التهاب املفاصل املتعددة القيحي   -5
املصحوب بحمى أو هزال 

Suppurative polyarthritis

إعدام كلي للذبيحة.

)Fatigued meat( اللحم اجملهد  -6
لقصور  للذبيحة  كلي  إعدام 
اللحوم  طعم  وتغير  اإلدماء 

اجملهدة ورائحتها ومذاقها.

الدنف املوهي )Hydrocachexia( والضمور   -7
Generalized muscle atrophy العضلي العام

إعدام كلي للذبيحة.

8- إستحالة زنكر العضلية 
Zenker’s Degeneration

االستحالة  إذا كانت  إعدام كلي 
للعضالت  جزئي  وإعدام  عامة 
االستحالة  كانت  إذا  املتأثرة 

موضعية.
9- النخر الدهني 

)Fat necrosis(

- إعدام الذبيحة في حالة النخر 
الدهني العام.

تُزال  النخر املوضعي،  - في حالة 
باقي  عن  ويُفرج  املتأثرة  األجزاء 

الذبيحة إذا كانت بحالة جّيدة. 

	Pseudohypertrophia( العضلي  التشحم   -10
)lipomatosa

واإلفراج  املصابة  العضالت  إزالة 
عن باقي الذبيحة.

التهاب اجللد النخري النضحي  -11

Necrotic exudative dermatitis	

إعدام كلي للذبيحة.
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احلـكـمالتغير املرضي

12-  الكدمات والنزف العضلي		
)Bruising, trauma and hemorrhages(

إزالة املنطقة املتأثرة واإلفراج عن 
بقية اللحوم في حالة الكدمات 
احملدودة والنزف املوضعي واإلعدام 
حالة  في  للذبيحة  الكلي 
واألنزفة  والرضوض  الكدمات 

الشديدة.

13- التهاب العضالت املزمن 

)Chronic myositis(

واإلفراج  املصابة  العضالت  إزالة 
عن الذبيحة.

التهاب جراب الكاهل النخري القيحي في   -14
البقر 

Necropurulent bursitis of the withers

إعدام كلي للذبيحة.

15-   التهاب املفاصل الصديدي 
)Purulent arthritis(

كانت  إذا  للذبيحة  كلي  إعدام 
اإلصابة متعّددة.

)ل( اجلهاز الليمفاوى:

احلـكـمالتغير املرضي

1- التهاب العقد الليمفية 
غير النوعي 

 Non-specificِ
lymphadenitis

إفراج عن الذبيحة ما لم توجد آفات مرضية أخرى.

2- التهاب العقد الليمفية 
الصديدي

Purulent lymphadenitis

وموضع  املسبب  امليكروب  نوع  على  احلكم  يتوقف 
اإلصابة ووجود آفات مرضية أخرى. 

التهاب الطحال   -3
االحتقاني 

Congestive splenitis

إعدام الطحال واإلفراج عن باقي الذبيحة. 

التهاب الطحال   -4
)Chronic splenitis( إعدام الطحال واإلفراج عن باقي الذبيحة.املزمن
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احلـكـمالتغير املرضي

التهاب الضرع   -5
التقيحي النخرى والتهاب 

الضرع الغنغريني	
	Suppurative/gangerous
	mastitis

مظاهر  وجود  أو  والهزال  احلمى  حالة  في  كلي  إعدام 
تسمم الدم, وإعدام الضرع فقط في احلاالت األخرى.
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احلاالت املذبوحة اضطرارياً خارج املسلخ:   

إن االعتبار الرئيس واألول في الذبح االضطراري هو الرحمة باحليوان وإراحته – بأسرع وقت ممكن 
- من األلم الناجت عن الكسور أوالكدمات الشديدة أو عن بعض احلاالت املرضية املزمنة غير 

املعدية املسببة للعجز واأللم الشديد وغير القابلة للعالج. 

املذبوح  احليوان  يعامل  وأن  ومسقوف  منفصل  مكان  في  االضطراري  الذبح  يتم  أن  بد  وال 
اضطرارياً معاملة احليوان املشتبه في إصابته مبرض معد وأن يفحص مبنتهى الدّقة؛ ويجب 

بشكل خاص: 

التحقق من حيوية الذبح واإلدماء التام.  .1

فحص كامل أجزاء الذبيحة وجميع العقد الليمفية الرئيسة فحصاً شامالً ودقيقاً.  .2

مالحظة رائحة اللحوم ولونها.  .3

رى فحوص مخبرية في املسلخ  إذا لم ميكن تشخيص التغيرات املرضية, إن وجدت، تجُ  .4

أو  النتيجة  للتلف حتى تظهر  تتعرض  أن  دون  اللحوم  اإلمكانات حلفظ  توفرت  إذا 

أو  تعدم كلياً  للذبيحة  املرضية  احلالة  فإذا عرفت  آخر,  إلي مختبر  العينات  إرسال 

جزئياً حسب أحكام كل مرض.

وتعدم الذبيحة كلياً في احلاالت التالية:

الذبح غير احليوي.  .1

عدم كفاية اإلدماء.  .2

تغير لون اللحم.  .3

وجود آفات مرضية أو تغيرات جهازية تستوجب اإلعدام الكلي.  .4

ذبائح احليوانات الرضيعة

أ- ال يسمح بذبح احليوانات التالية:

عجل البقر أو اجلاموس الذي يقل عمره عن أسبوعني أو وزنه عن 33 كيلوجرام  .1

اإلبل الرضيعة التي يقل عمرها عن أسبوعني.  .2

الضأن واملعز الرضيعة التي يقل عمرها عن شهر أو وزنها عن 11 كيلوجرام.  .3

ب- تعدم ذبائح احليوانات الرضيعة بكل أنواعها إذا وجد بها التالي:

- ليونة اللحوم ورخاوتها املفرطة.

- عدم اكتمال منو العضالت.

- وجود رشح عام بني العضالت 

- وجود رشح مصلي أو مواد هالمية في املنطقة احمليطة بالكلية.  






