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المراقبة  بالمجازر الحمراء اللحوم ختم  

 من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
 

 اللحوم مراقبةالمتعلقة بالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار المهام المنوطة بالمكتب 

د نظام اعتمم اتسي 2017 يناير ابتداء من فاتح هأن المستهلكينجميع يخبر المكتب  ،جازرالم في الحمراء

ضعت للبيع خ المعروضةمن أجل تمكين المستهلك من التأكد بأن اللحوم وذلك  الحمراء جديد لختم اللحوم

وم قتناء لحا على همما سيساعد، اللحمصنف الحيوان مصدر جودة والتعرف على  للمراقبة البيطرية وكذا

 سليمة وذات جودة.

 

 م اعتماد هذا النظام الجديد على الشكل التالي : توسي 
 

 المعتمدة  الحمراء اللحوم جازرم مستوى لىع 
ختم اللحوم كالتالي :ت  

الية : حمل البيانات الت  (oval) خاتم بني بيضاوي الشكل: خاتم التفتيش الصحي البيطري 

 (AVR) مجزرة اللحوم الحمراءَ –رقم اعتماد المجزرة  –تفتيش صحي بيطري 
 –ماعز  –غنم  –يبين صنف الحيوان مصدر اللحم )بقر خاتم أحمر مستطيل الشكل : خاتم الجودة 

2أو جودة  1جمال( وكذلك نوع الجودة : ممتازة أو جودة   
 

 البلدية  المجازر مستوى على 

اللحوم كالتالي :ختم ت  
لتالية : يحمل البيانات ا (oval) خاتم بني بيضاوي الشكل : خاتم التفتيش الصحي البيطري 

 رقم  المجزرة البلدية  –تفتيش صحي بيطري 

 –م غن –يبين صنف الحيوان مصدر اللحم )بقر  خاتم أحمر مستطيل الشكل: خاتم الجودة 

 2جودة  أو 1ممتازة أو جودة جودة جمال( وكذلك نوع الجودة :  –ماعز 
 

 األسواق األسبوعية ب وحدات الذبح مستوى على 

اللحوم كالتالي :ختم ت  

يحمل البيانات التالية : تفتيش صحي خاتم أحمر  بيضاوي الشكل : البيطري خاتم التفتيش الصحي 

صنف الحيوان مصدر اللحم  –وحدة الذبح  رقم –بيطري   

 

مل خاتم التفتيش الصحي حوتجدر اإلشارة إلى أن كل اللحوم الحمراء المعروضة للبيع يجب أن ت

.للبيعالبيطري الذي وحده يضمن سالمة وجودة اللحوم المعروضة   
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