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  : معطيات عامة

 أ 5الطريق الوطنية رقم :      الموقع. 1

 1994:       تاريخ اإلحداث  . 2
 مطابق:   . مطابقته لمثال التهيئة العمرانية3
 X ال   نعم )*( . مدرج بالمخطط المديري للمسالخ4

 

............................................................................................................................ 
 

  صعب  X سهل   المسلخ. النفاذ إلى 5

 2م 200المساحة المهيأة :   2م 300المساحة المغطاة :     2م 700:  . مساحة األرض6
 : . طريقة التصرف7

   ك استغالل مشتر  X استلزام    استغالل مباشر 
 ................................................................................ البلديات األخرى للمسلخ : 

 2018:  سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة. 8

 
 100  رأس / يوم أغنام االستيعابطاقة  .9

 12 رأس / يوم أبقار 

 
 

 X ضعيفة  : %. نسبة االستغالل 10

 
   عالية  متوسطة 

  نعم . إمكانية التوسعة11

 
 

 لعدم توفر األرض   
 صعوبة االقتناء   
 عدم مطابقة صبغة األرض    

 :  الربط بمختلف الشبكات 
  ال  نعم 

  X   االتصاالت
    X الماء الصالح للشرب

    X الكهرباء
  X   )*(تطهير المياه المستعملة

 يح المصب النهائيفي صورة اإلجابة بـ "ال" توض  )*(
 استعمال بالوعة وقتية لتجميع المياه المستعملة وشفط المياه بواسطة الصهريج

 
 دوافع إبقاء المسلخ قيد االستغالل في صورة اإلجابة بـ "ال" توضيح  )*(



 :  وصف الوضعية البيئية للمسلخ
 

 قنوات تصريف المياه الداخلية بالمسلخ   من البالوعة الرئيسية بعد صرفها بواسطةشفط دماء الذبح :  طريقة معالجة دماء الذبح
 

  ال  نعم 
  X   ة تصفية أولية بالمسلخ :وجود محط

 في صورة اإلجابة بـ "نعم" : ذكر حالة محطة التصفية األولية 

 

  متوقفة بصفة دائمة    عطب متكرر  تعمل في حالة جيدة 
 في صورة اإلجابة بـ "ال" : توضيح مكان المصب النهائي 

 طة الصهريجاستعمال بالوعة وقتية لتجميع المياه المستعملة وشفط المياه بواس 
  ال  نعم 

  X   :هل أن اإلمكانيات البشرية والمادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البلدية
  النقائصفي صورة اإلجابة بـ "ال" : توضيح  

 محطة تصفية أولية بالمسلخ وجدتال 
 

 (وحالتها ومدى حاجتها للصيانة أو للتجديدذكر التجهيزات المتوفرة بالمسلخ ( : )3وصف لحالة التجهيزات بالمسلخ )انظر الملحق عدد 
 الحاجة إلى التركيز الحاجة إلى   حالة التجهيزات  متوفرة   نوعية التجهيزات  

 التجديد  الصيانة  جيدة  متوسطة  معطبة  ال نعم
إدراجه ضمن برنامج االستثمار  تم -     X   X المبنى 

 2018السنوي لسنة 

 2019/ 20/02تم إستالم األشغال بتاريخ 

   X    X أدواش وبيت راحة 
   X    X مكتب الطبيب 

   X    X ادوات تعليق الذبائح 
    X   X مكان تجميع الفضالت 

  X  X   X الساحة الخارجية 

   X    X التنوير

      X  محطة تصفية اولية 

 
 معطيات المردودية المالية : 
 دينار 15000 مصاريف االستغالل

 دينار 20000 لسنويةالمداخيل ا 
 

 


