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مقدمــة

نظرًا ألمهية الدور الذي تلعبه املسالخ يف صحة وسالمة اللحوم التي يتناوهلا 
املواطنون واملقيمون باململكة تقوم الوزارة بمراجعة ومواكبة ما يستجد يف هذا 
املضامر احليوي اهلام من حني آلخر. وألمهية الناحية اإلنشائية للمسالخ و موقعها 
يف احلفاظ عىل البيئة وسالمتها فقد قامت الوزارة بمراجعة وحتديث الضوابط 

الفنية املتداولة حاليًا وذلك لتسرتشد هبا البلديات عند  إنشاء املسلخ. 

ومكونات  صحية  وإشرتاطات  عامة  رشوط  عىل  الضوابط  هذه  تشتمل 
الكلية  واإلعدامات  والصلبة  السائلة  النفايات  من  التخلص  وطريقة  املسلخ 
كام  وامليكانيكية  والكهربائية  اإلنشائية  لألعامل  عامًا  هندسيًا  ووصفًا  واجلزئية 

يوجد هبا تصاميم ألنواع املسالخ املختلفة.

عند  البلدية  للشئون  والقروية  البلدية  الشئون  وزارة  وكالة  راعت  لقد 
مراجعة الضوابط الفنية للمسالخ األهلية إستكاماًل لتحديث الالئحة التنفيذية 
لفحص اللحوم التي متت مراجعتها ونرشها متزامنة مع هذه الضوابط املجال 
قبل اجلميع وعىل وجهة اخلصوص من  التفاعل معها من  إىل  تتطلع  والوكالة 
املهتمني واملختصني من خالل إبداء املالحظات وطرح املقرتحات عن طريق 

  .www.momra.gov رابط الوكالة بموقع الوزارة عىل الشبكة العنكبوتية
             

  واهلل املوفق 

            وال�سالم عليكم  ورحمة اهلل وبركاته، ،
                                                          

وكالة الوزارة لل�سئون البلدية       
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أوالً : الشروط العامة إلنشاء املسالخ

قبل البدء يف انشاء املسلخ جيب توفر الرشوط العامة التالية:

البلدية عىل موقع  أو  البلدية والقروية ممثلة يف األمانة  الشئون  رضورة موافقة وزارة   .1
مرشوع املسلخ حسب أنظمة التخطيط وقبل البدء يف اإلنشاء. 

يقدم املستثمر دراسة متكاملة مع خمطط كروكي تفصييل للمرشوع لإلعتامد من اجلهة   .2
الرسمية.

املواطنني فقط )وتشمل  الذبح عىل موايش  املسالخ األهلية ونقاط  الذبح يف  3.  يقترص 
األغنام واملاعز واإلبل والبقر( وجيري عليها الكشف قبل وبعد الذبح من قبل الطبيب 
البيطري املسئول عن املسلخ ويرصح باللحوم الصاحلة لالستهالك اآلدمي مع مراعاة 

عدم ختمها باألختام املميزة ملسالخ البلديات )العامة( ومنع بيعها يف األسواق.

البيطري أن يضع عالمة مميزة )ختم( عىل ذبائح املواطنني كدليل عىل  جيوز للطبيب   .4
آدائه الكشف البيطري وصالحية اللحوم لالستهالك البرشي إذا ما طلب منه ذلك.

تذبح موايش اجلزارين يف املسلخ العام التابع للبلدية فقط ويف حالة عدم وجود مثل   .5
هذا املسلخ يمكن ذبح موايش اجلزارين يف املسلخ األهيل ويتم أداء الكشف البيطري 
املميز  باخلتم  البرشي  لالستهالك  الصاحلة  الذبائح  ختم  مع  الذبح  وبعد  قبل  عليها 

واخلاص بالبلدية ويرصح ببيعها يف األسواق.

6.  يتوىل األطباء البيطريون واملساعدين البيطريني بالبلدية التفتيش اليومي عىل املسلخ 
واملذبوحات.

7.  يلتزم املسئول عن املسلخ باتباع أحكام الالئحة التنفيذية لفحص اللحوم.

مراعاة تطبيق األنظمة والتعليامت التي تصدرها الوزارة.  .8

ثانياً : اشتراطات املوقع 

مع عدم اإلخالل بام جاء يف املواصفة القياسية السعودية رقم 1116 /1995» دليل املامرسة 
الصحية لتجهيز ونقل وتداول وختزين اللحوم الطازجة« يشرتط يف موقع املسلخ األيت:

1- يقام املسلخ داخل النطاق العمراين للمدينة وعىل أطرافها بحيث يكون معاكسًا الجتاه 
الرياح السائدة باملنطقة حتى ال تترضر املدينة من اآلثار واملخلفات الناجتة عن املسلخ 
لعدم  وكذلك  وخالفه(  ودم  روث  من  احليوانات  خملفات  الرصف،  مياه   ، )روائح 
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اإلرضار بممتلكات الغري.

موقع المسلخ                                   إتجاه الرياح السائد
                       

                                  

حسب  املستقبيل  التوسع  واحتامالت  العمراين  االمتداد  املوقع  اختيار  يف  يراعي   -2
أنظمة التخطيط للمنطقة املقام فيها املسلخ.

تكون األرض التي سيقام عليها املسلخ بعيدة عن التجمعات السكانية واملصانع   -3
وجتمعات  السيول  وأماكن  والقبور  القاممة  ومقالب  البرتول  ومصايف  والورش 

الرصف الصحي ووفقًا ألنظمة التخطيط يف املناطق املقامة فيها.

سهولة الوصول إىل املوقع بحيث يتصل بطريق مواصالت سهل ومعبد يؤدي إىل   -4
املدينة أو القرية.

)راجع  الصحي  الرصف  وسيلة  وكذلك  الكهربائية  والطاقة  املياه  مصادر  توفر   -5
البنود سادسًا وسابعًا وثامنًا(.

البعد عن مصادر تلوث اهلواء واملياه.  -6

ثالثاً : عناصر املسلخ 

احلاجة  حسب  اليومية  وطاقتها  وحجمها  األهلية  املسالخ  عدد  البلدية  أو  األمانة  حتدد 
ويؤخذ يف االعتبار وجود مسالخ أخرى سواء تابعة للبلدية )عامة( أو أهلية أو نقاط ذبح 

يف املنطقة وتنقسم هذه املسالخ إىل فئتني صغرية ومتوسطة :

مسلخ الفئة الصغيرة:   وتقدر طاقة الذبح اليومية فيه بـ 100 رأس غنم وماعز/ساعة 
و10 رأس إبل/ساعة  و10 رأس بقر/ساعة، وترتواح املساحة 

الكلية هلذه املسلخ ما بني 1675-2000م2 تقريبا.

الفئة الصغرية، حيث تقدر طاقة  وهو أكرب نسبيًا من مسالخ   : المتوسطة  الفئة  مسلخ 
فيه بـ300 رأس غنم وماعز/ساعة و 25 رأس  اليومية  الذبح 
إبل/ساعة و 25رأس بقر/ساعة ، وترتاوح املساحة الكلية هلذا 

الرياح حدود المدينةحدود المدينةموقع المسلخموقع المسلخ اتجاه 
السائدة

الرياح  اتجاه 
السائدة
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المدينة   حدود 
المسلخ موقع 
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املسلخ ما بني 6800-7600م2 تقريبًا.

ويوضح اجلدول رقم )1( العنارص األساسية واملساحات املطلوبة حسب فئة كل مسلخ.

وقد حيتوي املسلخ عىل عنارص أخرى يعتمد توفرها عىل حسب الفئة )إنظر نامذج املخططات 
املرفقة والعنارص املتوفرة هبا واملساحات املطلوبة لكل عنرص(

ومع عدم اإلخالل بام جاء يف املواصفة القياسية السعودية رقم 1116 /1995 » دليل املامرسة 
رقم  اخلليجية  القياسية  واملواصفة  الطازجة«  اللحوم  وختزين  وتداول  ونقل  لتجهيز  الصحية 
1984/21« الرشوط الصحية يف مصانع األغذية والعاملني هبا«، يتكون املسلخ األهيل بصفة 

عامة من العنارص األساسية التالية:

احلظرية.  -1

2- مبنى املسلخ )صالة الذبح والسلخ والتجويف(.

3- ملحقات مبنى املسلخ )غرفة جتميع جلود- غرفة لتنظيف األحشاء –	مستودع –	غرفة 
أو اسرتاحة عامل وخدماهتا(.

4- غرفة تربيد )ثالجة(.

5- غرفة جتميد 

6- خمترب )للمسالخ املتوسطة(

7- منطقة انتظار وحتميل

8- مبنى اإلدارة .

9- مباين اخلدمات )مصىل –	دورات مياه عامة –	بوفيه صغري(.

10- مواقف سيارات. 
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جدول رقم )1(: العنارص واملساحات املقرتحة للمسالخ

العناصر 
 

مسلخ الفئة الصغرية )نقاط ذبح(مسلخ الفئة املتوسطة 
مجالأبقارأغناممجالأبقارأغنام

10 رأس10 رأس100 رأس25 رأس25 رأس300 رأسللطاقة االنتاجية يف الساعة

2400 الطاقة االنتاجية يف الوردية)8ساعة(
200 200 رأسرأس

80 رأس80 رأس800 رأسرأس

10012121001010 رأسالطاقة االنتاجية خلط االنتاج الواحد
خط مشرتكخط مشرتك1خط2خط2خط3خطوطعدد اخلطوط االنتاجية
   20001200800حظائر العزل واحلجز 

1 مسار1 مسار2 مسار2 مسار2مسار3مساراتمسارات الدخول للحيوانات
150150100100منطقة الذبخ  والتعليق )م2(

ــ100الذبح االضطراري)م2(
1001005050منطقة إزالة اجللود)م2(

1001005050منطقة التجويف ونزع األحشاء
75755050منطقة الغسيل اآليل )م2(

75755050منطقة شق الذبائح والتختيم )م2(
2002002025التربيد )م2(

ــ200200التجميد )م2(
ـ15015030مستودع جاف )م2(

ـ 500500منطقة االنتظار والتحميل )م2(
15015070تقطيع وجتهيز اللحوم )م2(

50502525اسرتاحة العامل )م2(
120180اإلدارة )م2(

3720975إمجايل املسطحات الداخلية )م2(
800300القبو )م2(

45201275إمجايل املسطحات املغطاة )م(2
 600مسطحات خرضاء )م2(

2500700مواقف سيارات )م2(
  سكن العامل )م2(

  معاجلة املخلفات )م2(
3100700إمجايل املساحات اخلارجية )م2(

76201975إمجايل مساحات املسالخ )م2(
68201675إمجايل املساحات بدون قبو)م2(

باملسلخ مرصوفة وغري مثرية للغبار. وحياط كامل املسلخ بسور عايل من  املنطقة املحيطة  ويراعى أن تكون 
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املباين بارتفاع ال يقل عن ثالثة أمتار عليه بوابة واحدة للدخول واخلروج.

1- احلظيرة: 

ال  التي  البلديات  ويف  فيها،  املشتبه  أو  املريضة  احلية  األهايل  حيوانات  لعزل  تستخدم 
يوجد هبا مسلخ تابع للبلدية، جيب أن يكون هناك حظرية أخرى مفصولة حلجز موايش 
اجلزارين.  واحلظرية عبارة عن مساحة حماطة بأسوار من مواسري حديدية عرضية بارتفاع 
1.20 مرت بحث ال تسمح بخروج احليوانات وتكون مفتوحة اجلوانب للتهوية ومظللة 
بأسقف خفيفة مقبولة فنيًا وصحيًا حلامية احليوانات من حرارة الشمس واألمطار وتقسم 
املساحة املطلوبة إىل أقسام تسمح بالسيطرة عىل احليوانات بواقع 0.7 م2 لكل حيوان من 
الغنم أواملاعز، 3.3 م2 لكل بقرة، 4 م2 لكل مجل مع مراعاة الرشوط الصحية ألحواش 

احليوانات املعممة برقم 3/863/ص يف 1404/6/19هـ. 

240م2  عن  تقل  ال  الصغرية  الفئة  ملسلخ  بالنسبة  العزل  حظرية  ومساحة  	·
وتستوعب حوايل 100 رأس من الغنم واملاعز ، 40 رأس من اإلبل والبقر، وحظرية 
حجز موايش اجلزارين ال تقل عن 480 م2 وتستوعب 200 رأس من الغنم واملاعز، 
80 رأس من اإلبل والبقر. تلحق هذه احلظائر باملسلخ يف حالة عدم وجود مسلخ تابع 

للبلدية )مسلخ عام( باملدينة، وإما يف حالة كون املسلخ نقطة ذبح فال يلزم وجودها.

ومساحة حظرية العزل بالنسبة ملسلخ الفئة املتوسطة ال تقل عن 780م2 وتستوعب  	·
حوايل 600 رأس من الغنم واملاعز، 100 رأس من اإلبل والبقر، وحظرية حجز 
موايش اجلزارين )يف حالة عدم وجود مسلخ تابع للبلدية( ال تقل عن 1560م2 

وتستوعب حوايل 1200 رأس من الغنم واملاعز 200 رأس من اإلبل والبقر.

ويتم حساب مساحة حظرية احلجز عىل أساس نصف طاقة املسلخ القصوى للمذبوحات، 
وحضرية العزل عىل أساس ربع طاقة املسلخ القصوى للمذبوحات. 

2- مبنى املسلخ:

املسلحة وحوائط وأسقف  إنشائيًا من اخلرسانة  وهو عبارة عن دور واحد متكامل 
بارتفاع ال يقل عن 5.5 مرت)وقد يلحق باملسلخ دور اريض – قبو- يمكن استخدامه 
املبنى  ويستخدم  آخر(  أي غرض  أو يف  املسلخ  التخلص من خملفات  أو  لالستفادة 
كصالة للذبح والسلخ والتجويف والكشف البيطري. وجيب فصل منطقة الذبح عن 
بقية صالة املسلخ بفاصل من املباين املكسوه بالقيشاين بارتفاع ال يقل عن 1.2 مرت 
حلجز احليوانات احلية عن املذبوحات خوفًا من هيجاهنا وخاصة الكبرية منها وحيث 
واالستفادة  التجميع  مكان  إىل  الترصيف  وسهل  متسع  جمرى  يف  الدم  جتميع  يمكن 
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منه. 

وتراعى النقاط التالية بالنسبة هلذه الصالة:

تكون مساحة صالة مسلخ الفئة الصغرية حوايل 350 م2 ومسلخ الفئة املتوسطة   ·
حوايل680 م2 وبعرض ال يقل عن 10 أمتار )أنظر النامذج املرفقة(.

معلق هبا خطاطيف  الصالة  بطول  مدهونة  حديدية  بقضبان  الصالة  يزود سقف   ·
غري قابلة للصدأ حديدية مدهونة بالعدد الكايف لتعليق احليوانات االكبرية كاألبل 
و األبقار والصغرية كاألغنام و املاعز عىل ارتفاع مناسب كام هو موضح يف اجلدول 
رقم )2( ورقم )3( ومزود بروافع بقوة واحد ونصف طن وبالعدد املناسب، كام 
يدخل يف جتهيز تلك القضبان خطوط مياه وهواء للتنظيف والسلخ وتكون بالعدد 

الكايف للذبائح.

جدور رقم )2(: احلد األدنى للمسافة بني نقطة تعليق الذبيحة اىل ارضية الصالة 

يف منطقة الذبح
املسافة )مرت(نوع احليوانات

5.2مجال
3.7أبقار

2.7عجول
2.4أغنام وماعز

جدول رقم )3(: احلد األدنى للمسافة بني نقطة تعليق الذبيحة اىل ارضية الصالة يف منطقة 
السلخ

املسافة يف حال وجود الرأس والرقبة نوع احليوانات
) م(

املسافة يف حالة فصل 
الرأس و الرقبة عن 

الذبيحة )م(
5.23.8مجال

3.73.1أبقار
2.72.4عجول

2.42.1أغنام وماعز
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األبيض  بالقيشاين  مكسوه  األعمدة  فيه  بام  الداخلية  الصالة  جدران  مجيع  تكون   ·
الناعم بكامل االرتفاع.

جماري  نحو  مناسبة  ميول  وذات  لالنزالق  مانعة  مواد  من  الصالة  أرضية  تكون   ·
الرصف الصحي.

تزود الصالة بغرفة مفصولة لتنظيف األحشاء هبا رفوف رخامية ملساء وأحواض   ·
مزودة بامء بارد و ساخن.

تزود الصالة بشبكة رصف صحي مغطاة بشبكة )جريليا( حديدية مقسمة بأطوال   ·
نصف مرت ليسهل رفعها لتنظيف املجاري.

·  وجود غرف تفتيش لفصل الدهون وبقايا الشعر واجللد واللحوم والعظام.
·  تكون متديدات املياه والكهرباء بأماكن الذبح داخل احلوائط حتى ال يسهل نزعها 

من قبل احليوانات أثناء الذبح.

خيصص ممر لألهايل بعرض ال يقل عن 2.0 مرت بطول الصالة ومفصول عن مناطق   ·
العمل بحاجز من املباين املكسوة بالقيشاين األبيض بارتفاع ال يقل عن 1.50م + 
0.50 م من الزجاج )شفاف( يف منطقة الذبح ومنطقة السلخ والتجويف ليتسنى 

هلم مراقبة ذبائحهم ويزود املمر بمقاعد رخامية لالنتظار.

الذبح  بعد  الذبائح  لتسليم  وأخرى  احلية  احليوانات  لتسليم  منطقة  خيصص     ·
والتجهيز.

شبابيك املسلخ تكون علوية وارتفاعها ال يقل عن 0.8م وبكامل عرض احلوائط   ·
األربعة للمسلخ إلدخال أكرب قدر من اهلواء والضوء الطبيعي الذي يعتمد عليه 
املسلخ هنارًا وتكون من األملنيوم أو الكريتال وتغطى من اخلارج بشبك سلك ملنع 

دخول احلرشات. 

املواد غري  اىل مناطق  الصاحلة لألكل  املواد  اهلواء من منطق  تدفق  ان يكون  جيب   ·
الصاحلة لألكل.

األبواب من الكريتال املدهون وتفتح للخارج عىل جماري معدنية ويفضل ان تزود   ·
بواسائل غلق ذاتية.

3- ملحقات مبنى املسلخ:

ختصص مالحق ملبنى املسلخ تشمل اآليت:
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أ( منطقة إستالم احليوانات )اإلستقبال(

ب(  اسرتاحة للعامل واجلزارين ودورات مياه وأدشاش وغرفة خللع املالبس.

ج( مستودع األدوات الكهربائية واآلليات والعدد املستخدمة يف املسلخ.

د( غرفة جتميع اجللود ويراعى فيها أن تكون مجيع جدراهنا مكسوه بالقيشاين واألرض 
لتنظيف  بجريليا  مغطاة  صحي  رصف  بشبكة  ومزودة  لالنزالق  مانعة  مواد  من 

الغرفة بني احلني واآلخر. 

ملحقات  تشمل  أن  جيب  عام(  )مسلخ  للبلدية  تابع  مسلخ  وجود  عدم  حالة  يف  د( 
املسلخ األيت:

1- غرفة تربيد )ثالجة( لتخزين ذبائح اجلزارين تكون درجة حرارهتا بني -1±0.5 
°س مزودة بمقياس لدرجة احلرارة خارجي وُمطابقة إلشرتاطات غرف تربيد 

اللحوم. 

2- غرفة تربيد )ثالجة( إلحتجاز الذبائح املشكوك فيها حلني التأكد من سالمتها 
وصالحيتها لإلستهالك األدمي وُمطابقة إلشرتاطات غرف تربيد اللحوم.

4- مبنى اإلدارة:

حتدد مساحته وفقًا حلجم املسلخ بحيث يتكون عىل األقل من غرفتني ودورة مياه ومطبخ 
صغري ويكون قريبًا من صالة املسلخ ويتضمن مكانًا خيصص لإلسعافات األولية.

5- مباني اخلدمات: )خلدمة األهالي والعاملني باملسلخ(

)أ( مصىل 

)ب( دورات مياه عامة.

)ج( بوفيه صغري لتقديم األكل واملرشوبات وأوعية نقل اللحوم )أكياس وكراتني(.

6- مواقف السيارات:

وحتدد مساحتها تبعًا حلجم املسلخ وسعته وتنقسم إىل:

)أ( مواقف سيارات لألهايل.

)ب( مواقف سيارات للعاملني باملسلخ.

)ج( مواقف سيارات للحاويات الناقلة لنواتج وخملفات املسلخ.
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رابعاً : التخلص من النفايات 

مع عدم اإلخالل بام جاء يف الئحة طرق اإلستفادة أو التخلص من خملفات املسالخ،  جتمع 
املدينة  خارج  يوميًا  نقلها  ويتم  خاصة  أوعية  يف  وخالفها  والروث  الفرث  مثل  النفايات 
بعيدًا عن املسلخ يف أماكن حتددها البلدية ثم تعامل بالطريقة املناسبة كالطمر أو احلرق أو 

املعاجلة. 

خامساً : التخلص من اإلعدامات واحليوانات النافقة 

النافقة  واحليوانات  اإلعدامات  من  التخلص  طرق  الئحة  يف  جاء  بام  اإلخالل  عدم  مع 
باملسالخ، يتبع اآليت:

األوعية  يف  واملخلفات  اآلدمي  لالستهالك  الصاحلة  غري  اإلعدامات  جتميع  يتم   -1
يوميًا  منها  التخلص  ثم  عليها  املطهرات  أو  الفينيك  مادة  ووضع  بذلك  اخلاصة 

بالدفن او احلرق او املعاجلة حتت إرشاف البلدية املعنية باملنطقة.

العاملة  توفري  جانب  إىل  واملستلزمات  واملعدات  الصغرية  العربات  توفري  يراعى   -2
اخلاصة بذلك.

املسلخ عن  للنفايات خلف  الناقلة  للحاويات  املكان املخصص  3- ختفيض مستوى 
مستوى سطح األرض الطبيعية بحوايل 1.80 مرت ليمكن تفريغ حمتويات العربات 

الصغرية فيها بسهولة.

سادساً : املياه ومصادرها 

جيب أن يكون مصدر املياه الرئييس صحيًا ووفريًا ومتمشيًا مع املواصفة القياسية   -1
السعودية رقم 701/ 1993 »مياه الرشب غري املعبأة.

استعامل سخان شميس(  )يمكن  مركزي  أو جهاز تسخني  رضورة وجود غالية   -2
بحرارة ال تقل عن82 ْم لتزويد املسلخ باملياه الساخنة وبتمديدات موازية للمياه 

العادية املستمرة.

عىل  واحد  يوم  الستعامل  املياه  من  املطلوبة  بالكمية  حتتفظ  مياه  خزانات  وجود   -3
األقل.

4- مراعاة أن تكون كمية املياه القياسية املطلوبة 272 لرت/ يوم للحيوان الكبري كالبقر 
واإلبل، 45 لرت/ يوم للحيوان الصغري كالغنم واملاعز.
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5- توفري صنابري املياه داخل املسلخ وخاصة الصالة الرئيسية بالعدد الكايف عىل أن ال 
يقل قطر مواسريها عن 2 بوصة وبجوار أماكن تعليق الذبائح.

6- توفري أحواض ماء ساخن )82 درجة مئوية( لتعقيم أدوات الذبح داخل الصالة 
وتكون قريبة من مناطق العمل. 

سابعاً : اإلضاءة 

1- االستفادة من اإلضاءة الطبيعية قدر اإلمكان.

2- أن تكون اإلضاءة صحية وال تنتج عنها أي ظالل.

أن تكون الطاقة الكهربائية مناسبة الحتياج املسلخ.  -3

ثامناً : الصرف الصحي 

لرصف خملفات املسالخ عىل شبكات الرصف الصحي العامة جيب أن تكون نوعية الفائض 
حتتوي عىل املواصفات التالية:

BOD 500 Mg/L      متطلبات األكسجني احليوية    500 ملغم/لرت -

SS 1000 Mg/L        الرواسب الصلبة 1000 ملغم/لرت -

Grease 100 Mg/L           شحوم وزيوت 100ملغم/لرت -

وللحصول عىل هذه املتطلبات جيب اتباع العمليات التالية:

جتميع الدماء بشكل منفصل يف جمرى خاص وترصيفه إىل مكان جتميع أو   -1
بياره خاصة حيث يمكن شفطه واالستفادة أو التخلص منه بطريقة مناسبة 

حتت إرشاف البلدية.

إزالة األجزاء الصلبة والعظام يدويًا وجتميعها يف حاويات والتخلص منها   -2
بالطرق املناسبة أواًل بأول.

أن يكون املجرى متسعًا ومكشوفًا عىل أن يغطى بشبك من احلديد بفتحات   -3
املجرى  تنظيف  وتنظيفها وكذلك  رفعها  ليسهل  مناسبة  وبأطوال  صغرية 

وان يكون اجتاة الرصف من املنطقة النظيفة اىل املنطقة غري النظيفة.

تركيب مصائد للشحوم خارج مبنى املسلخ وعند هناية جمرى أو عند نقطة   -4
جتميع فائض املجاري.
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األجزاء  ملنع   )Screen( مصايف  عىل  الفائض  يرصف  املصائد  عملية  بعد   -5
الصلبة من املرور عىل أن يتم تنظيفها بشكل دوري.

حجم  ثلثي  حجمه  يكون  توازن  خزان  عىل  الفائض  يرصف  ذلك  بعد   -6
متوسط الفائض اليومي للمسلخ.

وبعد ذلك تؤخذ عينات من خزان التوازن لفحصها ومعرفة مدى مطابقتها   -7
عىل  الفائض  ترصيف  يتم  مطابقتها  حالة  ويف  أعاله  املذكورة  للمتطلبات 
الشبكة ويف حالة عدم وصول نوعية الفائض النهائي بعد هذه العمليات 
للمتطلبات املذكورة أعاله جيب عمل مراحل تنقية متكاملة )تنقية بيولوجية 
هوائية أو ال هوائية( قبل رصف فائض املسلخ عىل الشبكة العامة للرصف 

الصحي.

من األفضل عمل غرفة تفتيش قبل نقطة التوصيل بالشبكة العامة للرصف   -8
الصحي.

تاسعاً : التهوية 

يزود املسلخ بالعدد الكايف من مراوح الشفط عالوة عىل النوافذ العلوية، وجيب أن يكون 
ابواب  تزود  ان  جيب  والبخار.  والروائح  االتربة  من  خاليًا  املسلخ  يف  يمر  الذي  اهلواء 
اىل  الصاحلة لالكل  املواد  مناطق  من  اهلواء  تدفق  يكون  وان  ذاتية  بوسائل غلق  املداخل 

مناطق املواد غري الصاحلة لالكل. 

عاشراً: األعمال الكهربائية 

مطابقة  تكون  أن  جيب  الكهربائية  والرتكيبات  واملعدات  املواد  مجيع   -1
عن  الصادر  الكهربائية  التمديدات  ونظام  السعودية  القياسية  للمواصفات 
وزارة الصناعة والتجارة باململكة وعند عدم توفر ذلك جيب أن تكون مطابقة 
الحدى املواصفات القياسية العاملية كام جيب أن تكون صاحلة للعمل حتت 

الظروف اجلوية املحلية للمملكة.

املجدول  األمحر  النحاس  من  موصالت  من  تتكون  أن  جيب  الكابالت:   -2
)القلوب(  املوصالت  وتغلف   )P.V.C( الفينيل  كلوريد  بعديد  واملعزول 
بطبقة أخرى من )P.V.C( وبجهد 1000/600 فولت ومن النوع املسلح.

 )N.Y.A( نوع )P.V.C( 3- األسالك: من النحاس األمحر املجدول واملعزول بطبقة
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أو أي نوع أخر مناسب وذات جهد 600 فولت.

وباملقاسات  القايس  الصلب  البالستيك  من  قلوظته  املمكن  النوع  من  املواسري:   -4
املناسبة.

5- املفاتيح واملخارج: تكون يف مبنى اإلدارة عادية أما يف األماكن األخرى املعرضة 
للرطوبة وتناثر املاء فيجب أن تكون حممية.

للرطوبة  واملقاومة  باجلدار  الغاطس  املعدين  النوع  الفرعية: من  التوزيع  لوحات   -6
الترسب األريض  املزود بحامية  النوع  والغبار واألتربة. وحتتوي عىل قواطع من 

.)Earth	Leakage(

7- وحدات اإلنارة الداخلية:

أ ( وحدات إنارة مبنى اإلدارة: من الفلورسنت بنارش عام ومحاية ضد األجسام 
الصلبة وشدة اإلنارة يف حدود 250 لوكس.

فلورسنت  إنارة  وحدات  والتجويف:  والسلخ  الذبح  صالة  إنارة  وحدات  ب( 
)أطول عمرًا –	ذو طاقة اقتصادية –	مرحية للعني- مشاهبة لضوء النهار( من 
النوع املغلق بنارش عام وسداد حمكم وحممية ضد تناثر املاء ودخول األجسام 
الصلبة والغبار وتكون عىل ارتفاع 3 أمتار عن سطح األرض تقريبًا وشدة 

اإلنارة يف حدود 300 لوكس.

ج( وحدات إنارة حظرية احليوانات: وحدات إنارة فلورسنت من النوع املغلق 
يف  اإلنارة  وشدة  واألتربة  املاء  تناثر  ضد  وحممية  حمكم  سداد  ذو  عام  بنارش 

حدود 50 لوكس.

8- وحدات اإلنارة اخلارجية )إنارة املوقع العام(:

إنارة مغلقة مثبتة عىل أركان اجلدار  باستخدام وحدات  العام  املوقع  إنارة  يتم  أ( 
اخلارجي للمبنى وحممية ضد األجسام الصلبة وتناثر املاء.

ب( باستخدام فوانيس بخار زئبق ضغط مرتفع عىل أعمدة حديدية وحممية ضد 
تناثر املاء واألجسام الصلبة.

ج( شدة اإلنارة للموقع العام يف حدود 16 لوكس.
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9- إنارة الطوارئ:

أن يتم تزويد املبنى بنظام إنارة للطواريء كامل باستخدام بطاريات بشاحن أتوماتيكي 
وتكون وحدات إنارة الطواريء مقاومة للرطوبة ويتم توزيعها يف األماكن التي تزداد 

خطورهتا بانقطاع التيار الكهربائي.

أجهزة اهلاتف:   -10

أن يتم توفري أجهزة هاتف يف مبنى اإلدارة.

11- نظام االستدعاء للطوارئ: 

أن يتم توفري نظام لالستدعاء أثناء حاالت الطواريء باستخدام أزرار ضاغطة مقاومة 
لتناثر املاء وتوزع يف أماكن خمتلفة.

12- التأريض: 

بتأريض  القايض  1405/5/29هـ  يف  1/1700/ع  رقم  الوزاري  للتعميم  طبقًا 
املنشأت يتم اآليت:

أ ( تأريض اهليكل اخلرساين للمبنى.

املعدات  مجيع  يف  للتيار  حاملة  الغري  املعدنية  األجزاء  مجيع  تأريض  يتم  أن  ب( 
تسليح  وحديد  والفرعية  الرئيسية  اللوحات  تأريض  وكذلك  الكهربائية 
الكابالت  وجماري  العام  املوقع  إنارة  وأعمدة  اإلنارة  ووحدات  الكابالت 
عام  بأريض  وتوصيله  منفصل  أريض  خط  باستخدام  وذلك  املعدنية..الخ 

وجيب أال تزيد مقاومة األريض عن 5 أوم.

13- مصائد احلرشات والقوارض:

أن يتم تزويد املسلخ بعدة وحدات من مصائد احلرشات والقوارض و توزع يف أماكن 
بقتل  يقوم  مكهرب  وشبك  فلورسنت  بلمبات  ومزودة  بالسقف  تعلق  أو  مناسبة 

احلرشات بالصدمة الكهربائية مع الصيانة الدورية.

14- التمديدات الكهربائية: 

مجيع التمديدات الكهربائية يف األماكن التي يقل ارتفاعها عن ثالثة أمتار تكون خمفية 
التمديدات  تكون  فوق  فام  أمتار  ثالثة  ارتفاعها  يكون  التي  األماكن  وضمن  باجلدار 
داخل جماري كابالت من احلديد الصلب املجلفن الغري قابل للصدأ واملثقب وباملقاس 
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املناسب ويتم تثبيتها عىل اجلدار أو معلقة بالسقف حسب األصول الفنية. 

15-  أن يتم فصل متديدات اإلنارة عن متديدات القوى وعن متديدات اهلاتف واإلنذار 
ومتديدات معدات السلخ بحيث تكون كل منها منفصلة عن األخرى.

التعميم الوزاري رقم  الداخلية عن اإلنارة اخلارجية حسب  16-  أن يتم فصل اإلنارة 
1/1691/ع يف 1405/10/27هـ.

17- املولد االحتياطي: 

كافية  وبقدرة  بالديزل  تعمل  احتياطية  كهربائية  توليد  بوحدة  املسلخ  تزويد  يتم  أن 
وخزان  أتوماتيكي  حتويل  مفتاح  مع  املغلق  النوع  من  أو  غرفة  داخل  إما  وتكون 

للوقود.

18-  مراعاة أن تكون مجيع املواد الكهربائية من الصناعة الوطنية ما أمكن ذلك.

19- جيب مراعاة أن تكون اجلهود القياسية للتيار الكهربائي طبقًا للتعميم الوزاري رقم  
4/2289/ف بتاريخ 1406/10/8هـ وهي:

أ- جهد االنتفاع لألغراض العامة هو 127/220 فولت ثالثي األطوار 60    
هريتز.

ب- جهد االنتفاع لألغراض الصناعية هو 220/380 فولت ثالث األطوار 
60 هريتز.

حادي عشر: األعمال امليكانيكية 

توفري خزانات مياه لتخزين الكمية الكافية من املاء وكذلك املعدات واألدوات   .1
املستخدمة.

أن تكون هناك مضخات للمياه بسعة وقدرة مناسبة لتعطي الضغط املطلوب   .2
للامء.

طريق  عن  جيد  صحي  جو  لتوفري  هواء  وتكييف  هتوية  بنظام  املبنى  تزويد   .3
تغيري اهلواء باستمرار.
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للدفاع  العامة  املديرية  نظام  حسب  متنقلة  إطفاء  بمعدات  املبنى  تزويد  يتم  أن   .4
املدين ومتطلبات األمن والسالمة.

توفري نظام مناسب للتخلص من املياه املستعملة خارج منطقة املسلخ بعد معاجلته   .5
بالوسائل املناسبة ومن ثم التخلص منها يف املجاري العامة للمدينة.
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ثاني عشر: مقترح مناذج مخططات كروكية للمسالخ

    تم تصميم ثالث نامذج ملسالخ كبرية ومتوسطة وصغرية مع خطوط سري للحيوانات 
واألشرتاطات  مسلخ  لكل  اإلنتاجية  الطاقة  تصميمها  يف  وروعي  والصغرية  الكبرية 
بنقطة تسليم  وانتهاءًا  احلية  احليوانات  نقطة استالم  ابتدءًا من  املعامرية والفنية والصحية 

الذبائح. وهذه النامذج عىل النحو التايل:

النموذج األول: املسالخ األهلية الصغيرة 

     -    تقدر طاقة الذبح اليومية فيه بـ 100 رأس غنم وماعز/ساعة و   
                     10 رأس إبل/ساعة  و10 رأس بقر/ساعة.

-   املساحة الكلية هلذه املسلخ ما بني 1500-2100م2 تقريبا.   
)A1-A4 ( ومرفق املخططات الكروكية املقرتحة هلذا النموذج 

 النموذج الثاني: املسالخ األهلية املتوسطة 

- تقدر طاقة الذبح اليومية فيه بـ300 رأس غنم وماعز/ساعة و 25 رأس   
إبل/ساعة و 25رأس بقر/ساعة.  

-  املساحة الكلية هلذا املسلخ ما بني 9000-9800 م2 تقريبًا.  
)A5-A10( ومرفق املخططات الكروكية املقرتحة هلذا النموذج    

النموذج االثالث: املسالخ الكبيرة

هذا النموذج يمكن استخدامه لتشيد املسالخ العامة األلية.
-  تبلغ الطاقة األنتاجية له 500 رأس غنم/ساعة و 50 رأس بقر   

        ساعة  و 50 رأس إبل/ساعة، وبطاقة انتاجية للوردية الواحدة
  )8 ساعات( تبلغ 4000 رأس غنم و 400 رأس بقر و400 رأس إبل 

- املساحلة الكلية ترتاوح بني 13000 م2   و 15000 م2.  
.)A11-A16( ومرفق املخططات الكروكية املقرتحة هلذا النموذج  
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