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مـقـدمـة

 انطلقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدال بن عبد العزيز وولي
 عهده الميـن صـاحب السـمو الملكـي الميـر سـلطان بـن عبـد العزيـز - حفظهمـا ال -
ــة للمواطنيــن ــة وتوفيــر البيئة الحضري  بالمحافظــة على البيئة وموارد المملكــة الطبيعي
 والمقيمين، صدر النظام العام للبيئة بالمملكة العربية السعودية لتحقيق وضمان وسلمة

التنمية من جميع جوانبها .
ع م البيئي للمشارـي  وتضمـن النظام العام للبيئة بالمملكـة على إجراء دراسـات التقيـي
 ذات الحساسية البيئية العالية وفق السس والمقاييس البيئية، ونظرًا للعمل الكبير الذي
 تقوم بـه وزارة الشؤن البلديـة و القرويـة فـي مجال المحافظـة على البيئة إذ يعتـبر أحـد
 الجوانب المهمة للمهام التي تقوم بها الوزارة تجاه الوطن والمواطنين, ولتسهيل تطبيق

م البيئيهذا النظام على المختصـين بالمانات والبلديات أصـدرت الوزارة  ل التقيـي  "دلـي
.للمشاريع البلدية"

ــبة ــع الحلول المناس ــاعدًا للمانات والبلديات لوض ــل مس ــل أن يكون هذا الدلي  آم
 للمشاريـع البلديـة ومشاريـع القطاع الخاص التـي ترخصـها الوزارة وذلك حمايـة للبيئة

من الثار السلبية لتلك المشاريع.
وال الموفق ،،،

                                   متعـب بـن عبـدالعـزيـز
                                

وزير الشئون البلدية والقروية

تمهيد
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 لقــد تــبين مــن خلل الفترة الماضيــة أن عددًا مــن المشاريــع التنمويــة تفرز العديــد مــن الثار
ل ر البيئي لي مشروع قـب م الـث ة، ممـا جعـل مـن الضروري إجراء دراسـات تقيـي ر المرغوـب ة غـي  البيئـي
 البدء فيه؛ لخـذ الحتياطات اللزمـة للحـد ـمن هذه الثار الضارة، واعتبار هذه الدراسـات ـمن العناصـر
ة سـلبية، وإعداد الخطوات ـا مـن آثار بيئـي ـد يترـتب عليه ـا ق ة م ع؛ لمعرـف ط لتلك المشارـي  الرئيسـية للتخطـي
 المطلوبـة؛ لمنـع حدوث هذه الثار أو الحـد منها، وأخـذ العتبارات البيئية ـفي الحسـبان ـفي أثناء مراحـل
 التخطيط والتنفيذ والتشغيل للمشاريع التنموية التي قد يسهم تنفيذها أو تشغيلها في حدوث تأثيرات سلبية

على البيئة وبالتالي تأثيرات على الصحة العامة. 
ـا الوزارة تجاه الوطـن ي تقوم به ب المهمـة للمهام الـت  ولمـا كان هذا المفهوم يشكـل أحـد الجواـن
ـا والحفاظ على البيئة ع جوانبه ة مـن جمـي ة العمرانـي ق وضمان سـلمة التنمـي ـبيل تحقـي ي س ن ـف  والمواطنـي
د قامـت وكالة الوزارة للشئون الفنيـة بالتنسـيق مـع وكالة الوزارة للشئون البلديـة بوضـع  الحضريـة ، فـق
ــر البيئي بغرض مســاعدة أجهزة ــة التــي تحكــم الترخيــص للمشاريــع البلديــة ذات الث  المتطلبات البيئي

م إعداد  د الترخيـص بإقامتهـا، وـت  " دليـل التقييـم البيئي للمشاريـعالمانات والبلديات والمسـتثمرين عـن
ة،البلديـة "  ة، وإيضاح العتبارات البيئـي ـا البيئـي ة تأثيراته ع مـن ناحـي  الذي يهدف إلى تصـنيف المشارـي

ة ط البيئـي ل الضواـب ة، كمـا يوضـح الدلـي ع ذات التأثيرات البيئـي ة للمشارـي م البيئي المطلوـب  وعناصـر التقيـي
 المطلوبـة لبعـض المنشآت الحيويـة التـي يلزم التقييـد بهـا قبـل الترخيـص بإنشائهـا وتشغيلهـا؛ لمسـاعدة
 المانات والبلديات على تأديـة رسـالتها الوطنيـة على أكمــل وجـه، انطلقًا مــن توجيهات حكومـة خادم
 الحرميــن الشريفيــن الملك عبدال بــن عبــد العزيــز وولى عهده الميــن صــاحب الســمو الملكــي الميــر

سلطان بن عبد العزيز ــ حفظهما ال ــ .
ي خدمـة قطاع ـا يسـاعده على السـهام ـف ت نفسـه م ي الوـق ـا المسـتثمر ـف ـا نأمـل أن يجـد فيه   كم
 التنميـة العمرانيـة، عـن طرـيق إقامـة هذه المشروعات التنمويـة، وفقًا لسـس بيئيـة مدروسـة تسـاعده على
ي يقدم عليهـا القطاعان العام والخاص. ويمكـن الرجوع إلى  ضمان الوجهـة الصـحيحة للسـتثمارات الـت

www.momra.gov.saالدليل والنظمة الصادرة بهذا الشأن على موقع الوزارة على النترنت: 

                                                                    وكيـل الوزارة للشئون الفنية

                                                                  عبدالعزيز بن علي العبدالكريم
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- التعاريف1
 الوزير 1-1

وزير الشئون البلدية والقروية.
 الوزارة1-2

وزارة الشئون البلدية والقروية.
 الجهات التابعة للوزارة1-3

 المانات والبلديات والمجمعات القروية.
 الدليل1-4

  بـه دليـل التقييـم البيئي للمشاريـع البلديـة الصـادر عـن وزارة الشئونيقصـد
 البلديــة و القرويــة الذي يتضمــن الســس و الجراءات التــي يتــم بهــا تقييــم

التأثير البيئي للمشاريع البلدية.
 البيئة1-5

 كـل مـا يحيـط بالنسـان مـن ماء وهواء ويابسـة وفضاء خارجـي، وكـل مـا
 تحتويــه هذه الوســاط مــن جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفــة مــن طاقــة

ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية. 
 اليكولوجي1-6

 العلم الذي يختـص بدراسـة خواص الوسـط الذي تعيـش فيـه الكائنات الحيـة,
 كما يختص بدراسة علقة الكائنات الحية بعضها مع بعض، وعلقاتها مع

مكونات الوسط الذي تعيش فيه.
 النظام البيئي 1-7

ــة منتجــة و مســتهلكة و مكونات ــة متكاملة تتكون مــن كائنات حي  وحدة بيئي
غير حية في مكان معين، يتفاعل بعضها ببعض وفق نظام بيئي متوازن.
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 حماية البيئة 1-8
المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك.

 النظام العام للبيئة بالمملكة العربية السعودية1-9
  هـ28/7/1422 وتاريخ 34النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/

  هـــ،7/7/1422) و تاريــخ 193المبنــي على قرار مجلس الوزراء رقــم (
 الذي يهدف إلى تحديــد الســس و الجراءات اللزمــة لتقويــم الثار البيئيــة
ة فصـول ـهي: ن مادة ـفي أربـع ع و عشرـي ل النظام على أرـب  بالمملكـة، ويشتـم
 الفصـل الول: مادتان تختصـان بالتعاريـف وأهداف النظام؛ الفصـل الثانـي:
 أربـــع عشرة مادة تتعلق بالمهام واللتزامات؛ الفصـــل الثالث: خمـــس مواد
ــع: ثلث مواد تتعلق بالحكام  تختــص بالمخالفات والعقوبات؛ الفصــل الراب

العامة. 
 مصادر التلوث1-10

 أي منشأة أو نشاط يحتمـــل أن يكون ســـببًا مباشرًا أو غيـــر مباشـــر للتلوث
البيئي أو التدهور البيئي.

 صحة البيئة1-11
 سـلمة كـل مـا يحيـط بالنسـان مـن ماء وهواء وتربـة وغذاء وخلوهـا مـن
 المراض أو مسـبباتها التـي قـد تتسـبب فـي حدوث آثار سـلبية على الصـحة

العامة.
 الملوثات البيئية 1-12

ــة أو البخرة أو الروائح أو ــة أو الدخن  المواد الصــلبة أو الســائلة أو الغازي
 الضوضاء أو الشعاع أو الحرارة أو الهتزازات، وكــل مــا يؤدى بطريقــة

مباشرة أو غير مباشر إلى التلوث البيئي.
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 تلوث البيئة1-13
 وجود مادة أو أكثــر مــن المواد أو العوامــل بكميات أو صــفات لمدة زمنيــة
 تؤدى بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلى الضرار بالصــحة العامــة أو
 بالحياء أو المواد الطبيعيـة أو الممتلكات، أو تؤثـر سـلبًا على نوعيـة الحياة

ورفاهية النسان. 
 تلويث البيئة1-14

 عمـل أو تصـرف مباشـر أو غيـر مباشـر مـن أي شخـص معنوي ينجـم عنـه
ـــة ـــر متعمدة أو نتيج ـــل بصـــفة متعمدة أو غي ـــواء كان العم  تلوث للبيئة س

للهمال أو سوء تصرف بسبب الجهل أو لي سبب كان.
 تدهور البيئة1-15

 التأثيـر السـلبي على البيئة بمـا يغيـر مـن طبيعتهـا أو خصـائصها العامـة أو
 يؤدى إلى اختلل التوازن الطــبيعي بيــن عناصــرها, أو فقــد الخصــائص

الجمالية أو البصرية لها .
 التأثيرات البيئية1-16

 مجموعـة مـن التفاعلت الناتجـة مـن عمليـة العداد أو إقامـة أو تشغيـل أي
مشروع و تكون مؤثرة على المقاييس البيئية وقد تسبب تلوثًا للبيئة .

 المقاييس البيئية1-17
كل من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر .

 المعايير البيئية1-18
 المواصفات والشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث البيئي .

 مقاييس المصدر1-19
ي ل يسـمح ة الـت ز الملوثات مـن مصـادر التلوث المختلـف  حدود أو نسـب تركـي
 بصرف ما يتجاوزها إلي البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم

اللزمة للتمشى مع هذه الحدود .
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 مقاييس الجودة البيئية 1-20
ي الهواء أو الماء ـا ـف ي ل يسـمح بتجاوزه ز الملوثات الـت  حدود أو نسـب تركـي

اليابسة . أو
 التقييم البيئي1-21

ة عـن د الثار المحتملة أو الناجـم ـم إجراؤهـا للمشروع لتحدـي ي يت  الدراسـة الـت
 المشروع والجراءات والوسـائل المناسـبة لمنـع الثار السـلبية أو تخفيضهـا
ق مـع ة للمشروع على البيئة بمـا يتواـف ق أو زيادة المردودات اليجابـي  وتحقـي

المقاييس البيئية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
 المشاريع1-22

مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.
 المشاريع البلدية 1-23

 مرافـــق أو منشآت خدميـــة أو اســـتثمارية أو تنمويـــة أو أنشطـــة تنفذهـــا أو
ترخص بإنشائها أو ترخص لها للموقع فقط المانات والبلديات.

 المشاريع القائمة 1-24
المشاريع التي بدئ في إنشائها قبل تاريخ اعتماد هذا الدليل.

 المشاريع الجديدة1-25
ي ي ـف ل، أو تلك الـت ص لهـا بعـد صـدور هذا الدلـي م الترخـي ي يـت ع الـت  المشارـي

مرحلة التصميم أو الترخيص أو البدء في العمليات النشائية. 
 صاحب المشروع1-26

ه أو المسـئول عـن ي تمتلك المشروع أو المشرف علـي  الشخـص أو الجهـة الـت
إدارته أو تشغيله.
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 المشاريع ذات الثر البيئي 1-27
ـــل أن تكون مصـــدرًا للتلوث أو ـــق أو المنشآت أو النشطـــة المحتم  المراف

.التدهور البيئي
 المشاريع المعدلة1-28

 مشاريع قائمة أجريت عليها عملية تعديل أو مجموعة من عمليات التعديل،
 وتشمـل تلك العمليات التوسـعة فـي المسـاحة أو حجـم النتاج أو التغييـر فـي
 عمليات التشغيـل أو فـي حجـم ونوع وكميات المواد الخام ممـا يترتـب عليـه

حدوث تأثير محتمل على البيئة.
 المشاريع ذات الطبيعة الخاصة 1-29

ر مباشرة ة مباشرة أو غـي ط نشاطهـا بطريـق م تنفيذهـا ويرتـب ي ـت ع الـت  المشارـي
بالمن أو الصحة العامة أو القتصاد الوطني.

 تغيير رئيسي   1-30
 أي توســعة أو تغييــر فــي تصــميم أو تشغيــل أي مشروع قائم يحتمــل معــه
 حدوث تأثير سلبي علي البيئة، وعمًل بهذا التعريف فإن أي استبدال مكافئ

نوعًا وسعة ل يعد تغييرًا رئيسيًا .
 المياه السطحية1-31

جميع المياه الجارية وغير الجارية التي تظهر على وجه الرض.
 المياه الجوفية 1-32

مياه كامنة في باطن الرض.
 الساحل  1-33

منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر.
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 النطاق الساحلي 1-34
المنطقة الساحلية المتأثرة بالبحر والمنطقة البحرية المتأثرة باليابسة.

 خط الشاطئ 1-35
أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة في أثناء أعلى مد.

 تلوث المياه 1-36
 إدخال أي مواد أو طاقــة فــي البيئة المائيــة بطريقــة مباشرة أو غيــر مباشرة
ـة، بمـا يهدد صـحة النسـان، أو ر الحي ة أو غـي ه ضرر بالموارد الحـي  ينـتج عـن
 يفسـد الخواص الطبيعيـة للمياه، أو يعوق النشطـة المائيـة، بمـا فيهـا الصـيد

والنشاط الترفيهي.
 تلوث الراضي 1-37

 القيام بأي نشاط أو إدخال أي مواد بطريقـــة مباشرة أو غيـــر مباشرة فـــي
ــه ضرر بالخواص ــج عن ــا ينت ــة؛ بم ــا المختلف ــة بأنواعه ــي والترب  الراض
ـــة، أو بهـــا جميعـــا، أو يهدد صـــحة ـــة أو البيولوجي ـــة أو الكيميائي  الفيزيائي

النسان، أو يعوق النشطة الزراعية أو العمرانية.
 تلوث الهواء1-38

 إضافــة أي مواد أو عناصــر فــي الهواء بشكــل يمكــن أن يؤثــر على نوعيــة
الحياة وصحة النسان ، ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية.

 حاوية1-39
وعاء يستخدم لحفظ أو نقل المواد أو النفايات بما فيها النفايات الخطرة.
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 الحمأة  1-40
 نفايات صــلبة أو شبــه صــلبة أو ســائلة أو مترســبة فــي قاع الخزانات أو
 الحاويات، أو كالتـــي تنتــج عــن عمليات معالجـــة مياه الصـــرف الصـــحي
 المنزلي أو التجاري أو الصناعي، أو مياه الشرب، أو من أجهزة التحكم في

تلوث الهواء.
 النفايات 1-41

 المواد الملقاة والمهملة التــي ل يمكــن الســتفادة منهــا بصــورة مباشــــرة أو
غير مباشرة، وتشمل المواد التي يمكن إعادة تدويرها.

 كومة نفايات 1-42
ر السـائلة, دون وضعها ـفي حاويات, وليسـت في مدفن  تجمعات النفايات غـي

أو بركة تخزين.
 النفايات الخاملة 1-43

مواد غير فعالة كيميائيًا أو بيولوجيًا في البيئة الطبيعية.
 النفايات التجارية والصناعية1-44

 النفايات المماثلة للنفايات المنزليـة أو النفايات الخاملة التـي تنتجهـا المنشآت
 التجاريـة و الصـناعية، ول يشمـل ذلك النفايات المحتويـة على مواد مذيبـة،
 أو مواد مزيلة للشحوم، أو زيوت، أو أحبار، أو رواســب عجينيــة (حمأة)،
ـــــــر النوع ـــــــن غي  أو أحماض أو قلويات، أو أي مواد أو نفايات أخرى م

المنزلي.
 المعالجة 1-45

ـــة أو ـــة أو الكيميائي ـــر الصـــفات الفيزيائي ـــة تســـتخدم لتغيي ـــة أو تقني  طريق
ــن ــتفادة م ــل أضرار النفايات، أو الس ــتعمل لتقلي ــة للنفايات, وتس  البيولوجي
ــل ــتعمل لتحوي ــا، أو تس ــا، أو المتحررة منه ــة الموجودة فيه  المواد أو الطاق

النفايات
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ل أو ـد النـق   الخطرة إلى نفايات غـير خطرة، أو اقل خطورة أو أكثر أمانًا عن
التخزين أو التخلص أو تهيئتها بغرض تخزينها أو التقليل من حجمها.

 تدوير النفايات 1-46
ـــج تجارى، أو ـــل لمنت  الســـتخدام الفعال أو إعادة الســـتخدام للنفايات كبدي
ـــناعية، أو ـــة ص ـــي عملي ـــا ف ـــة أو جزء منه ـــتخدام النفايات كمادة أولي  اس
 اســـتصلح جزء مفيـــد مـــن مادة النفايات، أو إزالة ملوثات مـــن النفايات

لتصبح صالحة لعادة الستخدام.
 التخزين  1-47

 العمليات التـــي يقصـــد بهـــا الحتفاظ أو احتواء النفايات والمواد الخطرة أو
السامة أو المشعة، بغرض نقلها ومعالجتها أو التخلص منها.

 بركة التخزين   1-48
ـا أو ة منخفضـة أو محجوزة، طبيعي ة أو أي منطـق ر مبطـن ة أو غـي  حفرة مبطـن
ــمنتية أو أي مواد ــة أو إس ــن مواد ترابي ــي م ــل رئيس ــة بشك ــناعيا مكون  ص

مصنعة أخرى تستخدم لحتواء النفايات المجمعة المحتوية على سوائل.
 التخلص1-49

 حرق أو ترسيب أو حقن أو تصريف أي نفايات أو مواد خطرة أو مشعة أو
 أحـد مكوناتهـا فـي حالتهـا الغازيـة أو السـائلة أو الصـلبة إلى أحـد الوسـاط
ة مقصـودة ة) بطريـق ـا المياه الجوفـي ـا فيه ة أو الهواء أو المياه بم ة (الترـب  البيئـي

أو غير مقصودة، أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة..الخ.
 تصريف النفايات1-50

 تسريب أو ضخ أو انبعاث أو رمى نفايات بما في ذلك النفايات الخطرة إلى
ي أي أرض أو ماء أو هواء، سـواء كان ذلك بصـورة مقصـودة  أو على أو ـف

أم غير مقصودة.  
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 المخلفات السائلة 1-51
 المواد ذات الطبيعـة السـائلة وشبـه السـائلة الناتجـة عـن أنشطـة المسـاكن أو
ة والخاصـة أو ة أو المؤسـسات العاـم  المجمعات السـكنية أو المحلت التجارـي
 المطاعـــم أو المصـــانع والورش والمعامـــل، بمـــا فيهـــا مخلفات الصـــرف

الزراعي والصناعي.
 المخلفات الصلبة1-52

ة أو الصـناعية ـه الصـلبة الـتي تخلف عن النشطـة البلدـي  المواد الصـلبة أو شب
م التخلص منهـا  أو الزراعيـة أو المسـتشفيات أو مخلفات الهدم و البناء، و يـت
 عنــد مصــدر تولدهــا كمخلفات ليســت ذات قيمــة، و إن كان مــن الممكــن أن
 يكون لها قيمة في موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الوضاع المواتية

لعمليات إعادة الستخدام أو التدوير. 
 النبعاثات الغازية1-53

ــي ــة أو متطايرة، و الت ــل أبخرة أو غازات أو أترب ــد توجــد على شك  مواد ق
ة كالمصـانع و الكسـارات و المحاجـر و أعمال  تنبعـث مـن: (أ) مصـادر ثابـت
 الهدم و البناء و محارق و مرادم النفايات. (ب) مصــادر متحركــة كوســائل
ة الناجمـة عـن ة كالغبار والشوائب الدقيـق ـة. (ج) مصـادر طبيعـي ل المختلف  النـق
ــبيعي أو ــرب الغاز الط ــن تس ــة ع ــف أو النبعاثات الناجم  الرياح والعواص
 البراكيــن. (د) مصــادر أخرى كالغازات الصــادرة عــن الجهزة والمعدات
ــن، أجهزة ــة، التدخي ــة والكيميائي ــمدة العضوي ــبيدات، الس ــة، الم  الكهربائي

التبريد وتكييف الهواء و مرذات اليروسولت وغيرها.
 المدفن الصحي للنفايات 1-54

 مشروع إنشائي يتــم اختيار موقعــه وفــق معاييــر محددة، ويتــم إنشاؤه وفــق
 تصــميم هندســي ومخططات ومواصــفات مفصــلة، ويتـم تشغيله وقفله وفـق

خطة محددة، ويوضع عند التصميم غرض استخدامه بعد قفله.
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 النفايات الخطرة   1-55
ــا خصــائص تجعلهــا تشكــل خطرًا يهدد صــحة النســان والبيئة،  نفايات لهـ
ـة الشتعال  وتتمـيز هذه النفايات بالصـفات التالية: السمية، شدة التفاعل, قابلي

والنفجار, قابلية التآكل, العدوى، والشعاع.
 المالك للمرفق1-56

 الشخــص الذي يملك المرفــق أو جزء منــه والمســئول عــن إدارة عمليات
المرفق.

 مرفق إدارة نفايات خطرة 1-57
ي تسـتحدث فيهـا  ي ذلك الرض المقام عليهـا والتغيرات الـت ـا ـف ق بم  أي مرـف

والذي يستخدم لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة.  
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- الهدف من التقييم البيئي 2
ـــة الصـــحة العامـــة والبيئة مـــن أخطار النشطـــة ـــم البيئي إلى حماي  يهدف التقيي
ـــد تضـــر بالبيئة، وإيجاد الحلول المناســـبة للحـــد مـــن التلوث، ـــي ق  والعمال الت
ي أثناء ة ـف ة، مـن خلل مراعاة العتبارات البيئـي  والمحافظـة على الموارد الطبيعـي

 التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل للمشاريع التنموية.

- أهداف الدليل3
يهدف هذا الدليل إلى ما يلي: 

 التخطيط السليم عند تنفيذ المشاريع البلدية ذات الحساسية البيئية العالية. 3-1
  إدراج دراسـات التقييـم البيئي فـي مرحلة دراسـات الجدوى القتصـادية للمشاريـع3-2

التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة.
 تصنيف المشاريع البلدية من حيث الثر البيئي.3-3
التعريف بنموذج التقييم البيئي. 3-4
. إيضاح متطلبات وعناصر تقرير دراسة التقييم البيئي 3-5
 إيضاح المعايير والضوابط البيئية لبعض المشاريع ذات التأثيرات البيئية العالية.3-6
 إيضاح أساليب المعالجة والتخلص من النفايات البلدية بجميع أشكالها.  3-7
  إيضاح الجراءات المطلوبة للترخيص للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية.3-8
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الفصل الثاني
الضوابط والشروط البيئية للمشاريع البلدية
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- تصنيف المشاريع البلدية1
يمكن تصنيف المشاريع البلدية إلى: - 

ة تقوم 1-1 ع خدمـي ق تعود ملكيتهـا مشارـي  بتنفيذهـا المانات والبلديات على مراـف
للقطاع العام،  مثل مدافن النفايات والمسالخ.

ــتثمارية 1-2 ــع اس ــا على مشاري ــص بإنشائه ــدر المانات و البلديات تراخي  تص
ق لئحـة م تأجيرهـا وـف  أرض تعود ملكيتهـا للقطاع العام أو الخاص ومـن ـث
ع السـياحية قرب ل المنتجعات والمشارـي ـة، مـث ي العقارات البلدي  التصـرف ـف
ـــكنية ـــة والمحميات والمجمعات الس ـــق الثري ـــاسة والمناط  البيئات الحس

والسواحل.
 مشاريع التنمية التي ترخص بإنشائها المانات و البلديات للموقع فقط، مثل 1-3

محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومزارع الدواجن.

- تصنيف المشاريع من ناحية تأثيراتها البيئية 2
  يتم تصنيف المشاريع من ناحية تأثيراتها البيئية إلى ثلث فئات كما يلي:

 مشاريع الفئة الولى:2-1
 ل تحتاج إلى إعداد دراســـات التقييـــم البيئي وإنمـــا يجـــب اللتزام
 بالتنظيمات والشتراطات الفنيــة والصــحية لهذه النشطــة التــي تــم
ة أو  أخذها ـفي العتبار في أثناء مرحلة إعداد المخطـط العام للمديـن

القرية, ويندرج ضمن هذه الفئة ما يلي:
 المساجد. 2-1-1
 المدارس.2-1-2

 الفلل السكنية. 2-1-3
 المباني السكنية.2-1-4
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  المحلت المهنيــة ( الســباكة والكهرباء, المشاغــل النســائية, الخياطــة2-1-5
 الرجاليـة, صـيانة الجهزة الكهربائيـة, إصـلح الحذيـة, إصـلح

المفاتيح, النجارة..... وما في حكمها).
ــم,2-1-6  ــة (التموينات, الملح ــحة العام ــة بالص ــا علق ــي له   المحلت الت

ــع ــة, المعجنات والحلويات, محلت بي ــز العادي ــن, المخاب  الدواج
 المياه المحلة, الخضار والفاكهـة والمحامـص, صـوالين الحلقـة,

بيع القرصان..... وما في حكمها).
  المحلت التجاريــة العامــة ( بيــع الجهزة الكهربائيــة واللكترونيــة,2-1-7

ــب عقاري, ــة, مكت ــب خدمات عام ــة, مكت ــس جاهزة وأحذي  ملب
ــة, ــسة مقاولت عام ــام, مؤس ــل ديكور, خطاط ورس ــة, مح  مكتب
 أســتوديو تصــوير, تســجيلت, صــيدلية, كبائن هاتــف، مكتــب
ـــتلزمات ـــر مس ـــبيوتر, تأجي ـــياحة, نظارات, المفروشات, كم  س

الحفلت والرحلت, الصراف اللي... وما في حكمها).
  مشاريع الفئة الثانية:2-2

 مشاريع الفئة الثانية ( أ )2-2-1
ــا يجــب اللتزام ــم البيئي وإنم ــات التقيي  ل تحتاج إلى إعداد دراس
ــة والصــحية المعدة لهذه النشطــة  بالتنظيمات والشتراطات الفني

ــد ( ــي البن ــة المذكورة ف  )4واتخاذ الحتياطات والعتبارات البيئي
 مــن هذا الفصــل فــي أثناء التنفيــذ والتشغيــل, ويندرج ضمــن هذه

الفئة المشاريع التالية وما في حكمها:
   مراكز تأجير المعدات الثقيلة.1 -2-2-1

    مراكز بيع مواد البناء.2-2-1-2
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 .)1(     المقاهي الشعبية 2-2-1-3
     مجمعات المدارس ( ابتدائي, متوسط, ثانوي).2-2-1-4
 بيع وتوزيع الغاز.ت     محل2-2-1-5

    خزانات المياه.2-1-6 -2
     البار الرتوازية والسطحية.2-2-1-7
     معارض بيع السيارات.2-2-1-8
     أسواق الفحم والحطب.2-2-1-9

   مراكز تأجير الدراجات النارية و ركوب   2-2-1-10
                الحيوانات.

  مواقف السيارات بالقبية والدوار المتعددة.11 -2-2-1
  الستراحات المعدة لليجار.12 -2-2-1

    المراكز الرياضية.2-2-1-13
    قصور الفراح.2-2-1-14
    الشقق المفروشة.2-2-1-15

 _______________________________________________
 ) توجـد لئحـة للشتراطات الفنيـة والصـحية لهذا النشاط ضمـن مشروع تطويـر الرقابـة الصـحية الذي يعـد مـن قبـل1(

الوزارة – الدارة العامة لصحة البيئة.
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 مشاريع الفئة الثانية (ب)2-2-2 

 تحتاج إلى تعبئة اســــتمارة التقييــــم البيئي لمشاريــــع الفئة الثانيــــة
ــم ( ــب1الموضحــة بالملحــق رق ــل أحــد المكات ــد مــن قب ــي تع  ) الت

 الســتشارية المعتمدة والمؤهلة مـن قبـل الرئاســة العامــة للرصــاد
 وحمايـــــة البيئة، كمـــــا تحتاج إلى اتخاذ الحتياطات والعتبارات

 ) من هذا الفصل ، ويندرج ضمن4البيئية المذكورة في البند رقم (
هذه الفئة المشاريع التالية وما في حكمها:

   أسواق التشليح.2-2-2-1

.)1(  محطات الوقود و الغسيل و التشحيم 2-2-2-2

   مراكـــز صـــيانة الســـيارات والمعدات وتشمـــل تغييـــر2-2-2-3
الزيوت والتشحيم وغسيل السيارات.

    مجمعات الورش المهنية.2-2-2-4

    المجمعات السكنية التي تشمل:2-2-2-5

  مجمع العمائر السكنية الخاصة والحكومية (التي يزيد2-2-2-5-1
ارتفاعها على ثلثة أدوار).           

  فلة40 مجمـع الفلل السـكنية (التـي يزيـد عددهـا على 2-2-2-5-2
سكنية).

____________________________________________________
) توجــد لئحــة لمحطات الوقود والغســيل والتشحيــم صــادرة مــن قبــل الوزارة – الدارة العامــة للشئون الهندســية (1(

هـ).1422
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ــة داخــل المدن (التــي2-2-2-6     مدن اللعاب والمراكــز الترفيهي
).2م3000تقل مساحتها عن 

الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.   2-2-2-7
.)1(    المراكز الصحية والمستشفيات والمعامل الطبية2-2-2-8
الفنادق.   2-2-2-9

. مجمعات السواق التجارية2-2-2-10
.)2(  المطابخ 2-2-2-11
.)2(  أسواق السمك 2-2-2-12
.)2(  أسواق اللحوم 2-2-2-13
.)2(   أسواق الخضار والفاكهة المركزية2-2-2-14
 .)2(  مصانع ومعامل المواد الغذائية 2-2-2-15
  مصانع الطوب الحمر التوماتيكي والبلدي.2-2-2-16
  معامل تحميض الفلم.2-2-2-17
  معامل الصباغ الواقعة خارج المناطق الصناعية. 2-2-2-18
  محلت بيـــع ومســـتودعات تخزيـــن المواد الكيميائيـــة2-2-2-19

والمنظفات.
  مـن3م 130 مغسـلة الملبـس التـي تسـتخدم أكثـر مـن 2-2-2-20

الماء /اليوم.

_______________________________________________
 ) توجد لئحة للشتراطات البلدية للمستوصفات والمستشفيات الهلية صادرة من قبل الوزارة – الدارة العامة للشئون1(

هـ).1421الهندسية (

ة الصـحية الذي يعـد مـن قبـل2( ر الرقاـب ة والصـحية لهذه النشطـة ضمـن مشروع تطوـي  ) توجـد لئحـة للشتراطات الفنـي

.الوزارة – الدارة العامة لصحة البيئة
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    المطابع.2-2-2-21
ــــــة خارج المناطــــــق 2-2-2-22  خلط وتعبئة المنتجات الكيميائي

الصناعية.
 أعمال المحركات وورش الماكينات ومصـــــــــــــــانع 2-2-2-23

المواسير ومصانع الغليات.
. )1(     مطاحن الحبوب والغلل 2-2-2-24
  مصـــانع المنســـوجات والغزل والســـليلوز الواقعـــة 2-2-2-25

خارج المدن الصناعية.
   مصـــانع المطاط والبلســـتك الواقعـــة خارج المدن 2-2-2-26

الصناعية.
ة الدواجـن اللحمـة أو إنتاج2-2-2-27 ع الخاصـة بتربـي     المشارـي

ل ـمن   20000المهات أو مجازر الدواجـن لـق
طائر في الدورة.

  مشاريع تصنيع وإنتاج العلف.  2-2-2-28
مواقع مستودعات تخزين الكيماويات غير البترولية.   2-2-2-29
   توســعة وتعديــل الطرق القديمــة بمــا ل يزيــد على 2-2-2-30

15.٪
   أسواق الحراج.2-2-2-31
   أسواق النعام.  2-2-2-32

_______________________________________________
 ) توجـد لئحـة للشتراطات الفنيـة والصـحية لهذا النشاط ضمـن مشروع تطويـر الرقابـة الصـحية الذي يعـد مـن قبـل1(

.– الدارة العامة لصحة البيئةالوزارة 
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 المجمعات الموحدة للكســارات والخلطات الســمنتية  2-2-2-33
ل مـن ـا أـق ي طاقته  داخـل المدن والمحافظات الـت

طن من الخرسانة سنويا.2000
  فـي السـنة أو2أعمال الدباغـة لقـل مـن مليون قدم م  2-2-2-34

 جلدًا حيوانيًا يوميًا.750
 مشاريع الفئة الثالثة2-3 

 المشاريـع التـي تحتاج إلى إعداد "دراسـة تقييـم بيئي شامـل"، واقتراح الحلول
ــي أثناء ــة ف ــف الثار البيئي ــب أو تخفي  اختيار الموقــع والتصــميم الكفيلة لتجن

ــذ والتشغيــل, ويلزم إعداد دراســة مشتملة على العناصــر المذكورة فــي  والتنفي
 ) مـــن هذا الفصـــل، و اتخاذ الحتياطات و العتبارات البيئيـــة5البنـــد رقـــم (

د ( ي البـن ل4المذكورة ـف  ) مـن هذا الفصـل، على أن تكون الدراسـة معدة مـن قـب
ل الرئاسـة العامـة للرصـاد ن قـب ب السـتشارية المعتمدة والمؤهلة ـم  أحـد المكاـت

م ( ة بالملحـق رـق ة البيئة، أو أحـد مراكـز البحوث بالجامعات والمرفـق  )2وحماـي
ـــن هذه الفئة ـــة للمشروع, ويندرج ضم ـــم التأثيرات البيئي ـــة تقيي  لعداد دراس

المشاريع التالية:
ــة مياه الصــرف الصــحي وشبكات2-3-1  محطات معالجــة وتنقي

.)1(الصرف الصحي
 المنتجعات والمشاريـــع الســـياحية قرب البيئات الحســـاسة 2-3-2

 والمناطــق الثريــة والمحميات والمجمعات الســكنية
والسواحل وقمم الجبال والماكن البرية.

___________________________________________________
) هذا المشروع يتم ترخيصه من قبل وزارة المياه والكهرباء ، ويتم الترخيص للموقع من قبل وزارة الشئون 1 (

البلدية والقروية.
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 المجمعات الموحدة للكســـــارات والخلطات الســـــمنتية2-3-3
 والسفلتية بالمدن و المحافظات التي طاقتها أكثر من

 طن من الخرسانة سنويا.2000
مدافن النفايات البلدية. 2-3-4
المسالخ. 2-3-5
.)1 ( طائر في الدورة20000    مزارع الدواجن لكثر من 2-3-6
ــنويا   أو2-3-7 ــع س   أعمال الدباغــة لكثــر مــن مليون قدم مرب

جلدًا حيوانيًا يوميًا.750
ــــة وتوســــعاتها2-3-8 ــــة والمخططات العمراني ــــع التنمي   مشاري

ومجمعات السكان العام.
- المشاريع البلدية القائمة3

د صـدور 3-1 ة) عـن ة، اسـتثمارية، تنموـي ة القائمـة(خدمـي ع البلدـي ح المشارـي  تمـن
 هذا الدليـــل مهلة أقصـــاها ثلث ســـنوات مـــن تاريـــخ اعتماده لترتيـــب
ـــة هذه المهلة ـــبين عدم كفاي ـــه، وإذا ت ـــا لحكام ـــة وفق ـــا البيئي  أوضاعه
 للمشاريـع ذات الصـبغة الخاصـة فيتـم تمديدهـا بقرار مـن وزيـر الشئون

البلدية والقروية بناًء على اقتراح المانة أو البلدية. 
ــة 3-2 ــة والقروي ــع وزارة الشئون البلدي ــيق م  تقوم المانات والبلديات بالتنس

ة القائمـة ع البلدـي ة) للوضـع البيئي الراهـن للمشارـي  بإجراء (مراجعـة بيئـي
ع ـلبية الناجمـة عـن هذه المشارـي ف الثار الس ة لتخفـي  ووضـع خطـة تنفيذـي
على البيئة أو تجنبها بصورة تدريجية خلل المهلة التي يحددها الدليل.

 تلتزم المشاريــع القائمـة بوضــع خطــة مرحليــة لتصــحيح أوضاعهــا بمـا 3-3
ـــر والرشادات البيئيـــة خلل المهلة ـــد بالجراءات والمعايي  يكفـــل التقي
 المحددة وتزويـد المانات و البلديات و وزارة الشئون البلديـة و القرويـة

بتقرير دوري يوضح مدى تصحيح أوضاع هذه المشاريع.
____________________________________________________

.) هذا المشروع يتم ترخيصه من قبل وزارة الزراعة ، ويتم الترخيص للموقع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية1(
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 - العوامل التي تؤخذ بالعتبار عند تحليل التفاعلت البيئية لمشاريع الفئة الثانية4
 (أ) و (ب) و الفئة الثالثة

أي أثر بيئي على صحة النسان والتجمعات السكنية. 4-1
 أي أثــر بيئي على النظمــة اليكولوجيــة فــي المنطقــة التــي يقــع فيهــا 4-2

المشروع أو أي أنظمة أيكولوجية أخرى قد تتأثر بالمشروع.
 أي تأثير على منطقة أو مبنى له أهمية جمالية أو أثرية أو ترفيهية أو 4-3

ة ة أو اجتماعـي ة أو علمـي ـة أو تاريخـي ة أو ثقافي ة أو معمارـي  أنثروبولوجـي
 أو أي خصــائص بيئيــة أخرى لهــا قيمــة خاصــة بالنســبة للحاضــر أو

الجيال القادمة.
أي أثر على المياه السطحية ومجاريها والمياه الجوفية. 4-4
أي تهديد لي نوع من أنواع المجموعات الحيوانية والنباتية. 4-5
أي تأثيرات بعيدة المدى على البيئة. 4-6
أي تغيير في نوعية البيئة في المنطقة المعينة. 4-7
أي تدهور في نوعية البيئة. 4-8
ل غاز أم صـلب أم سـائل أم ضوضاء أم4-9  أي تلوث بيئي سـواء على شـك

إشعاع (دخان أو غبار أو أبخرة).
أي تهديد لسلمة البيئة. 4-10
أي تقليص لمدى الستخدامات النافعة للبيئة. 4-11
أي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات. 4-12
ـــن الموارد 4-13 ـــا م ـــة وغيره ـــي الطلب على الموارد الطبيعي  أي زيادة ف

الشحيحة، أو التي يحتمل أن تنضب. 
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ـــة أو النشطـــة 4-14 ـــة نتيجـــة للنشطـــة الحالي  أي تراكـــم للتأثيرات البيئي
المستقبلية المحتملة. 

- عناصر تقرير التقييم البيئي لمشاريع الفئة الثالثة5
 تقديم للمشروع.5-1
 وصف المشروع وأغراضه.5-2

   أهدافه.5-2-1
  الحاجة منه. 5-2-2
ة بالمشروع 5-2-3 ع والملحـق ي الموـق ق ـف   مكونات المشروع ( المراـف

ــة المياه, محطــة ــة المياه ، محطــة تحلي ــل محطــة تنقي  مث
الطاقة الكهربائية, السكان..).

 مراحل إنشاء المشروع.  5-2-4
 القوى العاملة اللزمــة لتنفيــذ المشروع (الحــد الدنــى- الحــد  5-2-5

القصى).
 القوى العاملة المشغلة للمشروع ( الحـــــد الدنـــــى - الحـــــد  5-2-6

القصى).
 البدائل والختيارات.  5-2-7

   وضع البيئة المحيطة بالمشروع وتشمل التالي:5-3
  جودة الهواء. 5-3-1
  التربة وطبقات الرض. 5-3-2
   المياه السطحية والجوفية.5-3-3
البيئة البرية (نباتية، حيوانية).   5-3-4
  البيئة البحرية ( نباتية، حيوانية). 5-3-5
استخدامات أرض الموقع المختار وما حوله من أراٍض.   5-3-6
ملكية الرض ( المالك الصلي ).   5-3-7
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  تقييم التأثيرات البيئية ويشمل:5-4
   تحديـد التأثيرات البيئيـة العامـة المحتملة للمشروع مـع إيجاد 5-4-1

البدائل.
تحديد التأثيرات البيئية الجوهرية المحتملة من المشروع.   5-4-2
تحليل التأثيرات على كل مما يلي:    5-4-3

 جودة الهواء.3-4-3-1
البيئة الطبيعية للبحر والساحل. 5-4-3-2
المياه السطحية والجوفية. 5-4-3-3
البيئة الحيوانية والنباتية. 5-4-3-4
استخدامات الراضي والعمران. 5-4-3-5
المجمعات السكنية. 5-4-3-6
المنظر الجمالي العام. 5-4-3-7
 غيرها.5-4-3-8

 تقييم التأثيرات البيئية الجوهرية 5-5
   ترتيبها حسب تأثيرها على المصادر الطبيعية.3-5-1
   تقدير نسبة الضرر على المنطقة ومدى إمكانية اتساعه.3-5-2
   العمر الفتراضي للمرفق.3-5-3
   وسائل تخفيف التأثيرات البيئية المتوقعة.3-5-4

  خلصة التأثيرات الهامة بعد إجراءات عمليات التخفيف5-6
 تغييرات في التخطيط و التصميم5-6-1
 تحسين الرصد و الدارة.5-6-2
 إعادة تحديد الموقع.5-6-3
 طرق بديلة للنتاج أو التصنيع.5-6-4
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- الضوابط والعتبارات البيئية لمشاريع الفئة الثالثة.6
 الصـــحي وشبكات الصـــرف  محطات معالجـــة وتنقيـــة مياه الصـــرف6-1

الصحي:
ــًا لتجاه6-1-1 ــة ومعاكس ــي أطراف المدين ــة ف ــع المحط   أن يكون موق

 الرياح السائدة، بحيث تمر الرياح على التجمعات السكنية قبل
وصولها إلى الموقع. 

 ســهولة الوصــول إلى الموقــع تحــت جميــع الظروف المناخيــة، 6-1-2
ويفضل الموقع القريب من الطرق المعبدة.

أن يتوفر بالموقع مصادر للكهرباء. 6-1-3
يراعي عند تحديد موقع المشروع استبعاد المواقع التالية: 6-1-4

ة والتجمعات السـكنية و6-1-4-1 ة والثرـي   المناطـق التاريخـي
السياحية.

   الموارد الطبيعية الهامة.6-1-4-2
    الطبقات الصــخرية مــن النوع المســامي أو التــي6-1-4-3

 تحتوي على شقوق جيولوجيــة وذلك لتقليــل
التسربات إلى المياه الجوفية.

 تحديـد مواضـع طرح مياه الصـرف الصـحي بعـد  6-1-4-4
المعالجة.
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ـــة والنطاق6-1-4-5 ـــن المحط ـــلة بي ـــاحة فاص    فرض مس
ل عـن  ي ل تـق  كـم كمـا هـو موضـح2العمراـن

).1بالشكل رقم (

): اشتراطات موقع محطات معالجة مياه الصرف الصحي.1شكل رقم (
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محطة معالجة مياه

الصرف الصحي

النطاق العمراني 

الرياح السائدة

)المسافة الفاصلة(كم 2 



ــع الســياحية قرب البيئات الحســاسة والمناطــق6-2   المنتجعات والمشاري
 الثريـــة والمحميات والمجمعات الســـكنية والســـواحل وقمـــم الجبال

والماكن البرية:

  إجراء عملية تقييم بيئي للمنطقة قبل إعداد الدراسات التصميمية6-2-1
ــد أن ــياحية، والتأك ــع الس ــة للمنتجعات والمشاري  والتخطيطي

 الحساسة الواقعة عملية التقييم البيئي تشمل البعد عن البيئات
 بالقرب من المناطق الثرية والمحميات والمجمعات السكنية

والسواحل وقمم الجبال والماكن البرية.
  مراعاة الطاقـة السـتيعابية للمشروع لتلفـى الثار الناجمـة عـن6-2-2

الزدحام.
  منــــع التخلص غيــــر المناســــب لمياه الصــــرف الصــــحي إلى6-2-3

ي العراء، أو أي مناطـق، الشواطـئ، أو مـن قمـم الجبال  أو ـف
حساسة أخرى.

ـــن البحـــر أو المنتزهات6-2-4 ـــن النفايات بالقرب م   عدم التخلص م
الجبلية أو البرية أو المنافع الخرى.

  عدم الردم وتجريـــــف الســـــواحل التـــــى تحتوى على نباتات6-2-5
(الشورى (المانجروف) أو أي كائنات نباتيــة أو حيوانيــة أخرى

1( .

_______________________________________________
ـامي رقـم 1( ة المشكلة بموجـب المـر الس ل اللجـن ف على السـواحل مـن قـب ص لمواقـع الردم والتجرـي م الترخـي  / م182) يـت

هـ والمكونة من وزارة الزراعة ورئاسة الرصاد وحماية البيئة وحرس الحدود والمانة .15/9/1419وتاريخ 
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 عدم استخراج الرمل من الشواطئ لعمليات النشاء.6-2-6
ـــة6-2-7 ـــة للحصـــول على مواد جمالي ـــر الشعـــب المرجاني   عدم تدمي

تستعمل في البناء.
  الحد من النشطة الساحلية على الشواطئ التي تعيش بقربها6-2-8

السلحف البحرية.                
ـــة الناتجـــة مـــن6-2-9 ـــة لرصـــد الثار البيئي ـــر الجهزة اللزم   توفي

المشاريع السياحية.
 تحقيق أفضل المواصفات للمنشآت السياحية.6-2-10
 تقليص مستوى الضوضاء إلى الحد المقبول.6-2-11
  تقديم خطة حول كيفية إدارة المخلفات بالنسبة للسفن السياحية6-2-12

التي يزيد طولها على سبعين قدمًا.
ــــحي6-2-13 ــــرف الص ــــة لمياه الص ــــة معالج   ضرورة إنشاء محط

بالمشروع.

   المجمعات الموحدة للكسارات والخلطات السمنتية والسفلتية بالمدن: 6-3
  أن يقام مصنع الخرسانة الجاهزة خارج المدينة ومعاكسا لتجاه6-3-1

ــة، بحيــث تحمــل الرياح الســائدة  الرياح الســائدة فــي المنطق
الغبار المتصاعد منه إلى خارج المدينة, وان ل تسبب 

ر, كمـا تقام مصـانع الخلطات  أضرارا محتملة بممتلكات الغـي
السفلتية داخل مواقع الكسارات المتخصصة لذلك.
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  أن تتــم كافــة الحتياطات الصــحية والبيئيــة؛ لمنــع انتشار الغبار6-3-2
 وذرات السمنت بهواء الموقع والمناطق المجاورة له, ومنع
ــــة والتلوث ــــة للهواء وللبيئة المحيط  انتشار الغازات الملوث

بالضوضاء.
 أن تكون جميع أنشطة التصنيع وسط موقع المصنع.6-3-3
ـــقوفة 6-3-4 ـــع مس ـــي الموق ـــن مواد الخلط ف ـــق تخزي  أن تكون مناط

ع انتشار الغبار وتجنـب تأثيـر العوامـل الجويـة  ومحميـة؛ لمـن
عليها.

  أن ل يســـمح بتســـرب المخلفات الناتجـــة عـــن غســـيل المعدات6-3-5
ـــــمنت ـــــة والشاحنات ومضخات الس  والخلطات المركزي
 وغيرهــا مــن المياه إلى التربــة والمياه الجوفيــة، أو تسـريبها

إلى الوديان القريبة.
  وضــع تجهيزات ومواقــع خلط الخرســانة فــي منطقــة بعيدة عــن6-3-6

أماكن المياه السطحية والشواطئ قدر المكان.
  توفيـر مصـفاة التقنيـة الخاصـة بالسـمنت والسـفلت، وتشغيلهـا6-3-7

طيلة مدة العمل.
ــي حال6-3-8 ــة ف ــة على محطــة التعبئة المركزي ــر مصــفاة للتنقي   توفي

الخلط الجاف للخرسانة وتشغيلها طيلة مدة العمل.
  ســفلتة طرق الموقــع بالكامــل, وعمــل أرضيات خرســانية أســفل6-3-9

ـــة ـــف الشاحنات وكاف ـــن تنظي ـــة وأماك  الخلطات المركزي
الماكن التي يمكن أن يتسرب منها الماء المخلوط
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  بالســمنت، وربــط هذه الرضيات بقنوات لتصــريف المياه
السطحية ومياه المطار.

  تنظيـم عمليـة الحركـة والمرور داخـل وخارج موقـع المصـنع،6-3-10
مع وضع الرشادات المرورية والشارات اللزمة لذلك.

 يتــم حمايــة الطرق العامــة مــن تســرب مواد الركام والســمنت 6-3-11
 والسفلت والخرسانة، وتنقل الخرسانة المصنعة حديثًا في
ــع ــفلتية، م ــصة لذلك وكذلك الخلطات الس  شاحنات مخص
 أخــذ الحتياطات الضروريــة لمنــع ســقوط الخلطــة فــي

الشوارع العامـة.
  يتــم التخلص مــن مخلفات الخرســانة أو الخلطــة الســفلتية فــي6-3-12

غ ، وكذلك غسـيل وعاء خلط الخرسـانة د التفرـي  المصـنع بـع
 الخاص بالشاحنات, كمــا يتــم التخلص مــن كافــة المخلفات
 السمنتية والسفلتية الخرى التي تنشا من المصنع بحيث
 ، تجمــــع هذه المخلفات فـــي أحواض يتـــم التخلص مـــن
 محتوياتهــا بالطريقــة وفــي الماكــن التــي تحددهــا البلديــة

وحسب توجيهاتها.
  يمنــــع منعًا باتًا التخلص مــــن المخلفات أو غســــيل الشاحنات6-3-13

 الخلطـــة أو شاحنات نقـــل الخلطـــة الســـفلتية على الطرق
العامة أو خارج موقع المصنع.

ــة6-3-14 ــة العام ــة البيئة الصــادرة عــن الرئاس ــس حماي ــد بمقايي   التقي
 للرصــاد وحمايــة البيئة ومــا يصــدر عنهــا لحقــا مــن

تعليمات.
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ــل إقامــة6-3-15 ــة الواردة فــي (دلي ــط الفني   اللتزام بالشروط والضواب
 مصــانع بيــع الخرســانة الجاهزة) الصــادر مــن قبــل وكالة

هـ).1421الوزارة للشئون الفنية / الدارة الهندسية ــ
 مدافن النفايات البلدية 6-4

  أن يكون الموقــع خارج المدينــة ومعاكســًا لتجاه الرياح الســائدة6-4-1
ــل ــكنية قب ــائدة علي التجمعات الس ــر الرياح الس ــث تم  بحي
 وصـولها إلي موقـع المدفـن، وتكون المسـافة الفاصـلة بيـن

ل عـن ( ي ل تـق ن النفايات والنطاق العمراـن ـا3مداـف  ) كـم كم
).2هو موضح بالشكل رقم (

 
                                                   

): اشتراطات موقع المدافن البلدية2شكل رقم (
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مدفن النفايات

النطاق

العمراني
االرياح السائدة )المسافة الفاصلة(كم 3 



  أن يكون متوافقًا مـع اسـتخدامات الراضـي الحاليـة والمسـتقبلية6-4-2
في المنطقة.

ــة 6-4-3 ــع الحتياج الفعلي وتكون كافي ــع م ــاحة الموق ــب مس  أن تتناس
ــة لمدة ــة المخدوم  لســتيعاب النفايات المنتجــة مــن المنطق
 عشريــن عامــا واســتيعاب مشاريــع تدويــر النفايات فــي

الموقع.
يراعى عند تحديد موقع المشروع استبعاد المواقع التالية:-  6-4-4

 القريبـة مـن مصـادر المياه أو التـي يكون فيهـا  المواقـع6-4-4-1
 متر.10منسوب المياه مرتفعًا إلى عمق 

والشعاب ومجارى السيول. الودية المواقع 6-4-4-2
 مترًا.50القريبة من المياه الجوفية على عمق المواقع 6-4-4-3
 التــــي تكون الطبقات الصــــخرية التحــــت المواقــــع 6-4-4-4

ي تحتوى  سـطحية فيهـا مـن النوع المسـامي، أو الـت
ـــربات ـــل التس ـــة وذلك لتقلي  على شقوق جيولوجي
ــن النفايات إلى المياه ــة الناتجــة م ــائلة والغازي  الس

الجوفية.
٪.15المنحدرات التي يزيد ميولها على  6-4-4-5
ــة، 6-4-4-6 ــة، والمحميات الطبيعي ــة والثري ــق التاريخي  المناط

والتجمعات السكنية والسياحية. 
المناطق ذات الموارد الطبيعية الهامة. 6-4-4-7
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ة6-4-5 ر الترـب ل توفـي ة مـث ع الخصـائص الضرورـي ي الموـق ر ـف   أن تتواـف
ــبة والكافيــة لتغطيــة النفايات ويفضــل أنواع التربــة  المناس

الطينية أو الجيرية لتماسكها وضعف مساميتها.
  أن يكون مــن المواقــع التــي يســهل الوصــول إليهــا تحــت جميــع6-4-6

ــن الطرق الظروف ــة م ــع القريب ــل المواق ــة، ويفض  المناخي
المعبدة.

  تسـوير موقـع المدفـن بسـلك مـن الحديــد لمنـع دخول الشخاص6-4-7
والناقلين غير المصرح لهم، وكذلك الحيوانات الضالة. 

 أن يتم تصميم المدفن وفق المعايير والضوابط المعمول بها في 6-4-8
 هذا المجال، مــع توفيــر نظام لتجميــع الغازات الناتجــة عــن

تحلل النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة.
 أن يتـم تصـميم المدفـن وفـق المعاييـر و الضوابـط التـي حددتهـا 6-4-9

ــة فــي (الدليــل الفنــي لرشادات  وكالة الوزارة للشئون البلدي
 وضوابط الدفن الصحي للنفايات) الصادر من الدارة العامة

ــ ا لمـا سـيصدر عـن الوكالة1422لصـحة البيئة ـ ــ) ، ووفـق  ه
ـــميم ـــة التص ـــد انتهاء دراس ـــط بع ـــن اشتراطات وضواب  م

الهندسي للمدافن.
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  المسالخ6-5
: ضوابط وشروط الموقع6-5-1

 أن يكون الموقــع فــي أطراف المدينــة ومعاكســًا لتجاه 6-5-1-1
 الرياح السائدة بحيث تمر الرياح على التجمعات

السكنية قبل وصولها إلى موقع المسلخ.
  أن يكون بعيدًا عـن الماكـن السـكنية ومجارى السـيول6-5-1-2

 وتجمعات مياه المطار والصـــــرف الصـــــحي
 ومدافــن النفايات، وتكون المســافة الفاصــلة بيــن

  كم، كما5المسلخ والنطاق العمراني ل تقل عن 
).3هو موضح بالشكل رقم (

 

                                                 
 

): اشتراطات موقع المسالخ3شكل رقم (
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المسلخ

النطاق
العمراني

الرياح السائدة المسافة(كم 5
)الفاصلة



 أن يكون بعيدًا عن المصــانع الــتي تـلـوث الـجـو 6-5-1-3
 والدخان.بمخلفات نواتجها، كالمواد الكيميائية

ي يسـهل الوصـول إليهـا تحـت 6-5-1-4 ع الـت  أن يكون مـن المواـق
ـــع ـــل المواق ـــة، ويفض ـــع الظروف المناخي  جمي

القريبة من الطرق المعبدة.
 أن تتوافر فيه مصادر المياه والكهرباء.6-5-1-5
أن تكون المساحة كافية لستيعاب كل عناصر المسلخ. 6-5-1-6

ة و الحيوانات6-5-2 ـم التخلص ـمن مخلفات الذبائح و اللحوم المعدـم    يت
ـــة ـــط والتصـــاميم الخاص ـــة وفقًا للشروط و الضواب  النافق

بالمسالخ التي تصدرها وكالة الوزارة للشئون البلدية.
   الصــرف الصــحي بالمسـلخ على أن يتـم معالجــة مياه الصــرف6-5-3

ة للصـرف ة العاـم  الصـحي للمسـلخ قـبل تصـريفها إلى الشبـك
ـد استهلك الكسـجين (   على)BODالصـحي بحـيث ل يزي

ـــة (500 ـــد المواد العالق ـــر, ول تزي  ) علىSS مليجرام/لت
 100 مليجرام/لتــــــــر، ول تزيــــــــد الشحوم على 1000

مليجرام/لتر.
ط6-5-4 ل الضواـب ي (دلـي ة الواردة ـف ط الفنـي   اللتزام بالشروط والضواـب

 واللئحـة التنفيذيـة لفحـص اللحوم) الفنيـة للمسـالخ الهليـة
الصادر من قبل الوزارة ــــ الدارة العامة لصحة البيئة ـــ

هـ ).1413

 مزارع الدواجن 6-6
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ر مـن6-6-1 ة لقامـة مزارع الدواجـن (لكـث   تشمـل الجراءات المطلوـب
 طائر في الدورة) ما يلي:20000

 أن تقوم البلديـــة بزيارة ميدانيـــة لمعاينـــة الموقـــع على 6-6-1-1
ن اسـتيفائه للشتراطات الواردة د ـم ة للتأـك  الطبيـع
 فــي التعميــم "تعميــم صــادر مــن الوزارة ــــــ
 الدارة العامة لصحة البيئة ــــ قسم الغذية رقم

ـــــخ 9102/5 ـــــ"10/02/1424/وف وتاري   هـ
وإعداد تقرير فني يشمل ما يلي : -

ــــق محددة6-6-1-1-1 ــــن على مناط ــــع الدواج   إقامــــة مشاري
ــلح ــة ول تص ــفة دائم ــي بص ــتثمار الزراع  للس
ـــع ـــي المســـتقبلي ويكون الموق  للتوســـع العمران
 خارج المخطـــط العمرانـــي الحالي والمســـتقبلي

 ) كـم، كمـا هـو موضـح10بمسـافة ل تقـل عـن (
).4بالشكل رقم(

 

): اشتراطات موقع مزارع الدواجن4شكل رقم (
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العمراني

الرياح السائدة ـــــ10 المسافة(كم 

)الفاصلة

مزرعة

الدواجن



 أن يتـــم اختيار الموقـــع بالتنســـيق مـــع التخطيـــط 6-6-1-1-2
العمراني بالوزارة أو المانة أو البلدية.

 أن يكون الموقـــع على أراضـــٍ مســـتوية بعيدة عـــن 6-6-1-1-3
مجاري السيول.

ـــواء 6-6-1-1-4 ـــن، س ـــع ضررًا للمجاوري ـــبب الموق  أن ل يس
بالضوضاء أو الروائح.

 ومشاريـعأن لتقــل المســافة بيــن مشروع الدواجــن   6-6-1-1-5
) كم.5الدواجن الخرى المجاورة عن (

 أن لتقــل المســافة بيــن مشروع الدواجــن ومشاريــع 6-6-1-1-6
 النتاج الحيواني الخرى (أبقار/أغنام) عن

) كم.2(
وضع رسم كروكي لموقع المشروع. 6-6-1-2
  إرسال المعاملة بكامل مشفوعاتها إلى الوزارة- الدارة6-6-1-3

 العامـــة لصـــحة البيئة لبداء الرأي حول موقـــع
المشروع قبل منح الترخيص.

   تشمل التصميمات الهندسية و الدراسات البيئية لختيار الموقع ما يلي:6-6-2
التحليل الفيزيائي والكيميائي لتربة الموقع. 6-6-2-1
دراسة مصادر التلوث الهوائي. 6-6-2-2
 استخدامات المياه في المشروع وهذه تشمل:6-6-2-3

ة لمياه الشرب و الصـرف الصـحي 6-6-2-3-1  الوضاع المختلـف
و الصناعي.
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 التحليل الميكروبي والكيميائي للمياه.6-6-2-3-2
 معالجة مياه المشروع.6-6-2-3-3
شبكة الصرف الصحي ومعالجة مخلفاتها. 6-6-2-3-4
 تعقيم وتطهير المياه.6-6-2-3-5

   مدابغ الجلود 6-7
  تقام داخــــل المدن الصــــناعية، بالضافــــة إلى ضرورة توفيــــر جميــــع-6-7-1

 المتطلبات الســاسية مــن ماء وكهرباء وشبكــة للصــرف الصــحي,
 كمـا يجـب عمـل الدراسـات الخاصـة بتحليـل الموقـع قبـل البدء فـي

النتاج.
  يجــب أن تكون النشاءات مــن البناء المســلح أو الطوب أو مــا يماثله مــن-6-7-2

ــث الجودة، وان تكون الســقف مــن الســمنت المســلح ويمكــن  حي
ــة الجيدة والضاءة ــر التهوي ــك توف ــر أبواب وشبابي ــا وتوفي  تنظيفه
ر مراوح ع دخول الحشرات وتحـد ـمن التلوث الهوائي ، وتوفـي  وتمـن

شفط لتغيير الهواء باستمرار .
ة-6-7-3 ة بالجلد والدهون والكياس الورقـي ـا اللحوم العالـق   إدارة النفايات، مـثل بقاي

ــة ــا للســس العلمي ــة وفق ــي المركبات الكيميائي ــتيكية وأوان  والبلس
المتبعة في إدارة النفايات والمخلفات.

ل المخاطـر-6-7-4 ـة، وتطـبيق نظام تحلـي د ـمن الشتراطات الصـحية والوقائي   التأـك
 ونقاط التحكـــم الحرجــــة داخـــل المدابـــغ، للحـــد مـــن الضرار

والمشكلت البيئية والقتصادية والصحية.
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 مشاريع التنمية والمخططات العمرانية وتوسعاتها ومجمعات السكان العام6-8
يراعى عند تحديد المشروع استبعاد المواقع التالية: 6-8-1

 المناطـــــق التاريخيـــــة والثريـــــة والمجمعات الطبيعيـــــة 8-1-1- 6
والمحميات.

الموارد الطبيعية والمعدنية الهامة.     6-8-1-2
ــي تحتوي6-8-1-3       الطبقات الصــخرية مــن النوع المســامي أو الت

ــل التســربات إلى ــة وذلك لتقلي  على شقوق جيولوجي
المياه الجوفية.

مجاري السيول والمد والجزر وبطون الودية والشعاب.    6-8-1-4
    مناطـــق التوســـع الزراعـــي، والمطارات ومدارج القلع6-8-1-5

والهبوط، والمواقع العسكرية.
ــع، مــع عمــل الدراســات6-8-2 ــة والمرور ضمــن المشاري ــة الحرك ــم عملي   تنظي

 المروريــة والرشادات اللزمــة لذلك، ودراسـة مسـارات النقـل العام،
وأماكن محطاتها، وتوفير مسطحات لمواقف السيارات. 

ر شبكـة معالجـة لمياه الشرب، وشبكـة معالجـة لمياه الصـرف الصـحي6-8-3   توفـي
وشبكة تصريف مياه المطار والسيول.

ة مياه سـقي المزروعات، والسـتفادة ـمن مياه الصـرف الصـحي6-8-4 ر شبـك   توفـي
ــقي ــة كس ــة لغراض مختلف ــيول المجمع  المعالج ومياه المطار و الس

المزروعات. 
ـلبة وتدويرهـا ، واسـتخدام طرق فعالة6-8-5 ة والنفايات الص   إدارة متكاملة للنظاـف

في تجميع وتخزين النفايات الصلبة.
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ــة والقتصــادية6-8-6 ــة والثقافي ــة والصــحية والجتماعي ــة التأثيرات البيئي   دراس
الناتجة عن إنشاء هذه المشاريع.

ن عدم حدوث أي تغيرات مسـتقبلية على النظام البيئي نتيجـة إنشاء6-8-7 د ـم   التأـك
هذه المشاريع.

  اتخاذ الجراءات اللزمــة للحفاظ على الســواحل مــن التلوث نتيجــة انشاء6-8-8
هذه المشاريع.

 اتخاذ الجراءات اللزمة للتحكم في الحرائق ضمن مواقع المشاريع.6-8-9  
ــــة كالزلزل6-8-10 ــــد حدوث الكوارث الطبيعي ــــة عن  اتخاذ الحتياطات اللزم

والفيضان والسيول والعواصف.
  تحديــد مواضــع ســحب المياه ومواضــع طرح مياه الصــرف الصــحي6-8-11

المعالج ومياه السيول.
  حمايــة المواقــع مــن العواصــف الترابيــة، كالحزمــة الخضراء المجابهــة6-8-12

للرياح المحملة بالغبار والتربة.
  تحديد مواضع المناطق المفتوحة والحدائق و المساحات الخضراء داخل6-8-13

المشاريع.
ــة6-8-14 ــاحات المخصــصة للتنمي ــتخدام، كالمس ــد الراضــي حســب الس   تحدي

والمنطقة العازلة لخط الكهرباء والضغط العالي.
ـد على  6-7-15 د ميول الرض بحـيث ل تزي  ٪ ، ووضـع انحدارات مناسـبة5تحدـي

لسطح الرض ؛ لمنع تجمع المياه وخاصة مياه المطار و السيول. 
 تصنيف الشوارع حسب الغرض، كالشوارع الحدائقية، وشوارع المرور 6-8-16

العام ، والشوارع التجارية.
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 أن ل تزيـد مسـتويات الضوضاء و الضجيـج عـن المسـتوى المسـموح بـه 6-8-17
حسب المعايير القياسية. 

  توفيـر الوسـائل اللزمـة لمنـع التلوث البيئي والحفاظ على جمال المنظـر6-7-18
العام في أثناء إنشاء المشروع.

توفير إضاءة كافية في أثناء الفترة المسائية داخل محيط المشروع. 6-8-19
تضمين المعايير الجتماعية حسب خصوصية المجتمع وعاداته. 6-7-20
 تحديـد الخدمات الداريـة والجتماعيـة والثقافيـة والترويحيـة والصـحية، 6-8-21

 لتلبيـة احتياجات المجمـع السـكني، أو اسـتخدام خدمات مجاورة عنـد
توفر السعة المطلوبة.

 دراسة المعالجات المعمارية، كارتفاع المباني ومواد البناء وعدد الدوار 6-8-22
وعرض الشوارع.

ــاحات 6-8-23 ــكان ومس ــاحة الرض وعدد الس ــتيعابية كمس ــعة الس ــد الس  تحدي
الخدمات.

 التزان الجتماعــي و الســكاني و القتصــادي مــع المحيــط العمرانــي و 6-8-24
القليمي.

دراسة إمكانيات النمو المستقبلي. 6-8-25
ة و 6-8-26 ل المناخـي ة المباـني فيما بينها، ومدى تأثيرها على العواـم  دراسـة علـق

البيئية كتلوث الهواء و حجب أشعة الشمس و الرياح.
 دراســة التأثيرات البيئيــة والصــحية والجتماعيــة والثقافيــة والقتصــادية 6-8-27

الناتجة عن إنشاء هذه المشاريع.
 المســـــاحات والحزمـــــة الخضراء، وتحديـــــد أنواع الشجار تحديـــــد 6-8-28

والمغروسات ومواقعها.
دراسة التحليل الفيزيائي والكيميائي لتربة الموقع. 6-8-29
 سهولة الوصول للمواقع تحت جميع الظروف المناخية، وتفضل المواقع 6-8-30

القريبة من الطرق المعبدة.
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الفصل الثالث
 الضوابط والشروط الفنية لنفايات المشاريع

البلدية
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- أساليب التخلص من النفايات البلدية وتدويرها 1
  تشمل أساليب التخلص من النفايات تلك العمليات التي ل يتم فيها استرداد المواد1-1

 أو تدويرها أو استخلصها أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة،
ــن الصــحي ــط الدف ــي لرشادات وضواب ــل الفن ــم عمليات التخلص وفقًا للدلي  وتت
ة/ الدارة العامـة لصـحة البيئة  للنفايات الصـادر عـن وكالة الوزارة للشئون البلدـي

 هـ.1421عام 
ـــي قـــد تؤدي إلى اســـترداد المواد أو1-2 ـــر تلك العمليات الت   تشمـــل أســـاليب التدوي

ــي اســتخدامات مباشرة أو بديلة مــع مراعاة  اســتخلصها أو إعادة اســتخدامها ف
 ما يلي : الوزارة للشئون البلديةالرشادات والشتراطات التى ترد عن وكالة

ـــــ أو1-2-1 ــر ـ ــد المباش ــا عدا الحرق أو الترمي ـــــ فيم ــتعمال كوقود ـ   الس
كوسيلة لتوليد الطاقة.

ة (الورق-الزجاج-الكرتون-1-2-2 ر العضوـي ر و اسـتخلص المواد غـي  تدوـي
البلستيك).

  تدوير و استخلص المواد و السمدة العضوية (الكمبوست)، التي ل1-2-3
تستخدم كمذيبات.

 إعادة استخلص و استرجاع المذيبات العضوية.1-2-4
 إعادة تكرير الزيوت أو إعادة استعمالها بشكل آخر.1-2-5

- منتجو النفايات البلدية2

 الشروط العامة لمنتجي النفايات البلدية2-1
  تقــع على منتجــي النفايات بشكــل عام مســئولية تحديــد أنواع النفايات2-1-1

 البلديـــة التـــي ينتجونهــا، ومــا إذا كانــت تحتوى على أي نفايات
خطرة، كما تقع عليهم مسئولية التأكد من أن معالجة
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ــة ســليمة، وأل ــم بصــورة بيئي   تلك النفايات، أو التخلص منهــا يت
 يكون لها أثر ضار على صحة النسان وسلمته ورفاهيته، ول

على البيئة والموارد الطبيعية.
   يجـب على منتجـي النفايات البلديـة مـن مؤسـسات أو شركات سـواء2-1-2

كانت تجارية أم صناعية أم مهنية، ما يلي:
ــل2-1-2-1 ــل تقلي ــن أج ــة الناس م ــة لعام ــة البيئي   ضرورة التوعي

ــلها: زجاج، ــل فص ــن أج ــدر، وم ــن المص  النفايات م
 ورق، بلســــتيك، ومواد عضويــــة.......الخ لن ذلك
 ســيؤدي إلى تقليــل تكاليــف إعادة الســتخدام أو إعادة
ل ـا يشجـع المسـتثمرين على الدخول ـفي مـث ر مم  التدوـي

هذه المشاريع. 

  مراجعـــة الوزارة لتحديـــد مـــا إذا كان يقوم بإنتاج نفايات2-1-2-2
تحتوى على نفايات خطرة.

 عدم نقـل أي نفايات خارج الموقـع إلى أن ينهـي مراجعتـه 2-1-2-3
للمانة أو البلدية.

- الجراءات3

 واجبات منتجي النفايات3-1
 يجــب على منتجــي النفايات مــن أي مرفــق تجاري أو صــناعي أو مهنــي تقديــم

المعلومات التالية:

 اسم و عنوان ورقم هاتف مالك ومشغلي المرفق المنتج للنفايات.3-1-1
  اســم ورقــم هاتــف المرفــق المنتــج وعنوانــه البريدي ورقــم التصــال3-1-2

الخاص به ورقم هاتف الطوارئ بالمنشأة.
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  موقــع المرفــق ومســاحته، مــع إرفاق خريطــة بمقياس رســم مناســب3-1-3
يوضح الموقع.

 طبيعة المرفق (وصف موجز).3-1-4
 وصف للعمليات والنشطة المنتجة للنفايات.3-1-5
 نوعية وخصائص جميع النفايات المنتجة وكمياتها الشهرية.3-1-6
  وصف موجز لنشطة التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات في3-1-7

 المرفـق والمعدات المسـتخدمة لذلك، ويرفـق خريطـة بمقياس رسـم
مناسب توضح موقع كل منها.

  بيان النفايات الخطرة في المرفق.3-1-8
ــة النفايات الخطرة والتخلص 3-1-9 ــتخدمة لمعالج ــاليب المس ــف الس   وص

منها (داخل الموقع وخارجه).
  تحديــد أي انبعاثات أخرى ضارة فــي المرفــق (مثــل المياه العادمــة3-1-10

وإنبعاثات الهواء وغيرها).

- بعض تقنيات معالجة النفايات البلدية و ما قد تحتويه من نفايات خطرة4
 مدافن النفايات البلدية 4-1

ة الـتي ترد إلى  هنالك عدة تقنيات للحـد من الضرار الناتجـة عـن النفايات البلدـي
المدافن، نذكر منها ما يلي: 

 الستفادة من النفايات البلدية كسماد عضوي بطريقة التحويل الحيوي 4-1-1
مع مراعاة العتبارات التالية:

 الطريقة البيئية المناسبة للتحلل البيولوجى.4-1-1-1
ــن النفايات4-1-1-2 ــماد م ــتخلص الس   العتبارات القتصــادية لس

وتكلفة بيعه.
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  كيفيــة التخلص مــن بقايــا النفايات التــي ل يمكــن الســتفادة4-1-1-3
 منها كسماد والنسبة المئوية لهذه البقايا وتأثيرها على

عملية التحويل.

 إمكانية ضخ الهواء لزيادة فعالية التحلل الهوائي.4-1-1-4
 إمكانية طحن المواد العضوية بعد فصلها.4-1-1-5
ن4-1-1-6 ـبة الكربون إلى النتروجـي ـبة المثلى لنس   الوصــول إلى النس

في النفايات. 
 الفترة الزمنية لتحلل النفايات.4-1-1-7
 منع خلط النفايات والمواد السامة مع النفايات البلدية.4-1-1-8
  إضافــــة النفايات الزراعيــــة كأوراق الشجار إلى النفايات4-1-1-9

البلدية.
 إعادة استخدام النفايات البلدية مع مراعاة العتبارات التالية:4-1-2

  فرز مكونات النفايات لعادة اســـــتخدامها مثـــــل الحديـــــد4-1-2-1
 واللمنيوم والزجاج والوراق والمواد الســـــــليلوزية

واللدائن والمواد العضوية.
  إعادة السـيارات القديمـة والمتروكـة بعـد كبسـها إلى مصـانع4-1-2-2

ـــد والصـــلب, والزجاج المكســـور إلى مصـــنع  الحدي
 الزجاج, والخشاب الســـليلوزية إلى مصـــانع الورق,
 ونفايات اللدائن إلى مصــــنع اللدائن, وعلب اللمنيوم
 إلى مصـــــــانع اللمنيوم, والنفايات العضويـــــــة إلى

وحدات توليد الطاقة.
ي صـناعة الصـابون والشموع4-1-2-3 ا الشحوم ـف ـتفادة مـن بقاـي   الس

وزيت التشحيم.
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  الســتفادة مــن الثاث المنزلي ذو الحجــم الكــبير فــي إعادة4-1-2-4
 استخدامه، وعزله عن النفايات المنزلية ونقله من قبل

شركات أو أشخاص متخصصين.

ــا وذلك4-1-2-5 ــتفادة منه ــيتم الس ــي س ــد مكونات النفايات الت   تحدي
 بتحليــل إحجامهــا وكمياتهــا، وتحديــد النفايات الكثــر

استجابة للتقليل أو إعادة الستخدام.
د4-1-2-6   الدراسـة القتصـادية لفرز وإعادة اسـتخدام النفايات وتحدـي

السواق المستفيدة.
ن النفايات للحـد ـمن 4-1-3 ـد تصـميم مداـف  نقاط يجـب أخذهـا بعـين العتبار عن

:التلوث بالنفايات
  عنــد إغلق المدافــن يتــم تغطيــة المدفــن بتربــة صــالحة4-1-3-1

 للزراعــــة على شكــــل منحدرات ليتــــم زراعتهــــا
وتشجيرها بأشجار خشبية.

ع4-1-3-2 ل المناسـب لمـن ن مياه الرشـح بالشـك ع أو التخلص ـم   التجمـي
وصولها إلى مصادر المياه وتلوث البيئة المحيطة.

  تحديد كمية النفايات بعد معرفة: عدد السكان، ومعدل إنتاج4-1-3-3
 الفرد مـن النفايات فـي السـنة ، ونسـبة نمـو السـكان ،
 وكثافــة النفايات ، ونســبة الكبــس ، ومدى اســتغلل

المدافن.
ع مخصـص لهـا4-1-3-4 ي موـق ة المتروكـة ـف ـيارات التالـف ع الس   تجمـي

 فـي موقـع المدفـن ليتـم بيعهـا بالمزاد حسـب النظمـة
المقررة.
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ـــتشفيات إذا4-1-3-5 ـــة ومخلفات المس ـــي المخلفات الطبي ـــع رم   من
ن ي المداـف ا ـف ة أنواعـه ة بكاـف  احتوت على مخلفات طبـي
ــة ــحة والدوائر المعني ــع التزام وزارة الص ــة، م  البلدي

بذلك، وتشمل الدوات الحادة، والعضاء البشرية، 

 أدوات الجراحــة، الملبــس، الكيماويات والعقاقيــر،
والنفايات المشعة.

  إنشاء شبكة تجميع للغازات الناتجة عن تحلل النفايات لمنع4-1-3-6
 تلوث البيئة ولمـا ينتـج عنهـا مـن حرائق، بالضافـة
 إلى دراســة المردود القتصــادي لنتاج الطاقــة مــن

هذه الغازات.
ـــــن على المياه4-1-3-7 ـــــر المداف ـــــة تأثي   إنشاء بئر أو آبار لمراقب

 الجوفيــة ، وتؤخــذ عينات للفحــص حســب المعاييــر
المتبعة.

ــع لمعالجــة أوراق الشجار المتســاقطة لكبســها4-1-3-8 ــر موق   توفي
ي صـناعة ـا،كاسـتخدامها ـف ـتفادة منهـ  وتجهيزهـا للس

السماد العضوي.
  الحـــد مـــن النفايات بقدر المكان مـــن مصـــدرها بتشجيـــع4-1-3-9

الهالي بإعادة التدوير والستعمال.
  تحديــد موقــع للركام والنقاض الناجمــة عــن بقايــا أعمال4-1-3-10

البناء والهدم.
ع للنفايات الصـلبة الصـادرة ـمن محطـة معالجـة4-1-3-11 ـد موـق   تحدي

 المياه المنزليـة بحيـث ل تزيـد نسـبة المياه فيهـا على
75٪  .
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 المنتجعات والمشاريع السياحية 4-2
  وجد أن معدل إنتاج الفرد الواحد بالمجمعات السياحية من النفايات4-2-1

 ) كجم/ اليوم، و يعد فصل النفايات وإعادة تدويرها داخل1يبـلغ (
المجمعات السياحية والترويحية من أهم الساليب لتقليل حجم 

 النفايات والحـد مـن الضرار الناتجـة عنهـا فـي هذه المواقـع، وذلك
بوضع حاويات حسب صنف النفايات القابلة للتدوير.

ــم أنشاء المجمعات4-2-2 ــي ت ــواحل الت ــي مياه الس ــة ف   تزداد الملوثات التالي
ـــا :  ملوثات الصـــرف الصـــحي، ملوثات المواد ـــياحية بقربه  الس
 المغذيــــة، المواد الكيميائيــــة العضويــــة الصــــطناعية، الزيوت،

والكائنات الحية الناقلة للمرض.
 مـن الممكـن أن تكون هذه المشاريـع منتجـة لنفايات خطرة، وخاصـة 4-2-3

 الواقعــة على الشواطــئ، ومــن أمثلة ذلك مخلفات الزيوت، و التــي
يمكن معالجتها بالطرق التالية: 

 إعادة تدويرها.4-2-3-1
ة4-2-3-2 ة دقيـق ت بكائنات حـي ة وذلك بمزج الزـي   المعالجـة البيولوجـي

كالبكتيريا. 
ل الصـابون؛4-2-3-3 ة، مـث ة مواد كيميائـي ة بإضاـف   المعالجـة الكيميائـي

 لتحويــل الزيــت إلى مادة هلميــة ل تســتطيع الغطــس
داخل الماء.

ــن لزيادة  معدلت4-2-3-4 ــة كالجازولي ــة مواد حارق   الحرق بإضاف
حرق الزيت.

  المعالجــة الفيزيائيــة كالحجــز, القشــط، التبخيــر، و إضافــة4-2-3-5
المواد الماصة.
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  ضرورة وجود طرق مناســــبة للتخلص أو معالجــــة مياه الصــــرف4-2-4
ــرف ــة مياه الص ــة معالج ــع وإنشاء محط ــي هذه المواق ــحي ف  الص

الصحي في حالة عدم وجود شبكة صرف صحي بالمنطقة.

 إنشاء مواقع (مصدات المواج) لمنع تآكل الشواطئ. 4-2-5
  إنشاء خزانات ومجمعات للســــوائل الملوثــــة الحاويــــة على الوقود،4-2-6

 كالزيوت والمذيبات، والمنســكبات. ويــــتم التخـــلـص مـــن هذه
السوائل في المواقع المصرح بها بعد المعالجة.

  مراعاة عدم اســتخدام ــــــ قدر المكان ــــــ مواد تحوي على مكونات4-2-7
 خطرة فـي المجمعات السـياحية كالسـبستوس والمـبيدات والمواد
ــــــــــامة والناقلة للمرض  المتفجرة الكلة والقابلة للحتراق والس

والمركبات الكلوروفلور والكربونية الضارة بطبقة الوزون.

 محطات معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي:4-3
 ينتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي بعض النفايات الصلبة و التي
ــم ــن النفايات الخطرة. وتت ــا م ــا باعتباره ــب معالجته ــي يج  تعرف بالحمأة الت

المعالجة بالطرق التالية:
 الهضم غير الهوائي.4-3-1
التعرض لشعة جاما لقتل الجراثيم. 4-3-2
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  إعادة اســتخدامها بعــد المعالجــة لتكون ســمادًا عضويًا فــي الغراض4-3-3
الزراعية.

 التخلص من الروائح الناتجة عن المعالجة.4-3-4
 إعادة تدويرها في معالجة مياه الصرف الصحي.4-3-5

 المجمعات الموحدة للكسارات والخلطات السمنتية والسفلتية 4-4
ــــــد تشمــــــل النفايات الخطرة الناتجــــــة عــــــن هذه المجمعات على مخلفات  ق
 هيدروكربونيـة ورواسـب قطرانيـة  ويتـم التحكـم ومعالجـة هذه المخلفات بطرق

مختلفة منها:
 التخثير والتلبيد والترسيب.4-4-1
 وحدة المتصاص الغشائي.4-4-2
 الكسدة الكيميائية.4-4-3

 بقايا ومخلفات أعمال البناء والهدم 4-5
  يلزم عنــد عمليات التقييــم تحديــد مكونات مخلفات البناء مثــل بقايــا4-5-1

 الرمــل والخلطات الخرســانية ومواد البياض والبلط والســيراميك،
بالضافة إلى مخلفات الهدم بالموقع.

ــي أعمال4-5-2 ــا ومخلفات أعمال البناء والهدم ف   يمكــن إعادة اســتخدام بقاي
البناء والنشاءات أو إرجاعها إلى المصانع النشائية لتدويرها.

  يمكــن الســتفادة منهــا و إعادة اســتخدامها فــي الموقــع دون نقلهــا إلى4-5-3
خارج الموقع.
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  يمكــن كذلك الســتفادة منهــا فــي مواقــع أخرى عــن طريــق إعادة4-5-4
الستخدام أوالتدوير.

 المسالخ 4-6
تشمل إدارة النفايات أو المخلفات الصادرة من المسالخ على المحاور التالية:

ة للحـد مـن تراكـم4-6-1 ق إتباع الطرق التطبيقـي   الحـد مـن النفايات عـن طرـي
 المخلفات مثـــل وضـــع الرســـوم وتطـــبيق الجزاءات والمخالفات

والنظمة التشريعية للحماية البيئية.

ل مـا يمكـن4-6-2 م فرزهـا وتحوـي ق جمـع النفايات ـث ر عـن طرـي   إعادة التدوـي
 تحويله إلى منتجات ذات فوائد مختلفــــــة بعــــــد إدخال بعــــــض

التحسينات عليها.
  الســـــتفادة مـــــن مخلفات الذبائح المختلفـــــة مثـــــل الجلود والدهون4-6-3

 والرؤوس والرجــل وبقايــا اللحوم المختلفــة. فلبــد مــن وجود
ـتفادة مـن مخلفات ة للس ة المختلـف  الدراسـات الخاصـة بطرق التقنـي

الذبائح استفادة تامة تحقق الهداف العامة للحفاظ على البيئية.
 الستفادة من مخلفات المسالخ في العديد من الصناعات المختلفة مثل 4-6-4

 صــــناعة الجلود وتــــبييض الســــكر وإنتاج النزيمات ودباغــــة
 والباديات التي تدخل في صناعة النواع المختلفة من الجبن وفي
 إعداد الشحوم لصـناعة الزيوت والسـمن وفـي صـناعة الصـابون

والمذيبات العضوية.
  قــد تنتــج بعــض نفايات الورق والبلســتيك بمختلف أنواعهــا وهذه ل4-6-5

 يستفاد منها حيث يتم استخدامها فقط لمرة واحدة ومن ثم ترمى،
ي هذا المجال إعادة تدويرهـا والسـتفادة منهـا مـن خلل  ويمكـن ـف
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 مشاريــع تعــد لهــا دراســات جدوى اقتصــادية جاهزة لتقدميهــا
للمستثمرين .

 مدابغ الجلود 4-7
  تحتوي المخلفات على جلود الغنام وقطع الجلود المدبوغة ومخلفات4-7-1

ــة مــن ــز عالي  الصــوف. كمــا تحتوي الفضلت الســائلة على تراكي
ــع وصــولها إلى  الكروم. لذلك يجــب التحكــم على هذه النفايات ومن
ة. وكذلك تحوي حمأة النفايات  مصـادر المياه وخاصـة المياه الجوفـي
م ة مـن الكروم. وتـت ز عالـي غ على تراكـي  الصـلبة الصـادرة مـن المداـب

المعالجة بطرق مختلفة منها:

  توليد الطاقة من نفايات المدابغ وحمأة المعالجة البايولوجية4-7-1-1
حيث يتولد غاز الميثان.

   موازنـة الكروم بطرق مختلفـة كمزج النفايات مـع طيـن أو4-7-1-2
مع السمنت.

  معالجــة فيزيائيــة وبايولوجيــة للنفايات الســائلة, ثــم معالجــة4-7-1-3
إزالة الكروم.

ل الكربون على امتزاز4-7-1-4 ة حـيث يعـم ة بالكربـن   معالجـة كيميائـي
 المادة العضويـــة وفـــي نفـــس الوقـــت يزيـــل الكروم

والمواد الصلبة غير العضوية.
ـــر4-7-1-5 ـــد متبوعـــة بالتخثي ـــة بأكســـدة الكبريتي   معالجـــة كيميائي

 والترســــيب والتعادل, وتتــــم إزالة معظــــم الملوثات
الخطرة التي منها الكروم.
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الفصل الرابع
إجراءات التقييم البيئي للمشاريع البلدية
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- إجراءات التقييم البيئي لمشاريع الفئة الولي1
 ل تحتاج هذه المشاريع إلى إعداد دراسات التقييم البيئي ، وإنما يجب اللتزام

 بالتنظيمات والشتراطات الفنية والصحية لهذه النشطة التي تم أخذها بالعتبار في
 أثناء مرحلة إعداد المخطط العام للمدينة أو القرية ، ويتم الترخيص لها من قبل

المانات والبلديات  والمجمعات القروية.

- إجراءات التقييم البيئي لمشاريع الفئة الثانية (أ) و (ب)2      
 )  مشاريع الفئة الثانية ( أ2-1

ــــب اللتزام ــــا يج ــــم البيئي، وإنم ــــات التقيي  ل تحتاج إلى إعداد دراس
 بالتنظيمات والشتراطات الفنيــة والصــحية المعدة لهذه النشطــة واتخاذ

ــد ( ــي البن ــة المذكورة ف ــل4الحتياطات والعتبارات البيئي ــن الفص  ) م
ل، ذ والتشغـي ي أثناء التنفـي ي ـف ل المانات الثاـن ص لهـا مـن قـب م الترخـي  ويـت

والبلديات والمجمعات القروية.
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 مشاريع الفئة الثانية (ب) 2-2
 تحتاج هذه المشاريــع إلى تعبئة اســتمارة التقييــم البيئي لمشاريــع الفئة 2-2-1

ـم ( ـة الموضحـة بالملحـق رق ي تعـد ـمن قـبل أحـد المكاـتب1الثاني  ) والـت
 البيئيـــة الســـتشارية المعتمدة والمؤهلة مـــن قبـــل الرئاســـة العامـــة
 للرصـاد وحمايـة البيئة أو أحـد مراكـز البحوث بالجامعات المرفقـة

 )، واتخاذ الحتياطات والعتبارات البيئية المذكورة2بالملحق رقم (
) من الفصل الثاني في أثناء التنفيذ والتشغيل. 4في البند (

 ترسـل أوراق المشروع مرفقًا بهـا اسـتمارة التقييـم البيئي إلى المانـة 2-2-2
 أو البلديـة لصـدار القرار بالموافقـة على إقامـة المشروع مـن قبـل

المانة والبلدية.
  يتم مراجعة الستمارة من قبل المانة أو البلدية، والتأكد من مطابقتها2-2-3

 لهذا الدليــل، لصــدار القرار بالموافقــة على تنفيــذ المشروع وفقًا
ــي ــة الموضحــة ف ــع البلدي ــم البيئي للمشاري ــة للتقيي  للدورة الجرائي

) من هذا الفصل.5الشكل التخطيطي رقم (
ــل الوراق بخطاب 2-2-4 ــة على المشروع، تعاد كام ــي حالة عدم الموافق  ف

ــه ــة إلى صــاحب المشروع موضحًا ب ــن أو رئيــس البلدي  مــن المي
أسباب عدم الموافقة.

- إجراءات التقييم البيئي لمشاريع الفئة الثالثة3
 المشاريع التي تنفذها المانات والبلديات 3-1
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  يجـب على المانـة أو البلديـة تضميـن وثائق تنفيـذ المشاريـع الخاصـة3-1-1
ــل ــم البيئي، على أن تشتم ــة التقيي ــة على دراس ــن الفئة الثالث ــا م  به

 ) مــن الفصــل5الدراســة على العناصــر المذكورة فــي البنــد رقــم (
ـم ( ـد رق ة المذكورة ـفي البن ط و الشروط البيئـي الثاـني، ووفقًا للضواـب

ــة6 ــي، واتخاذ الحتياطات والعتبارات البيئي ــل الثان ــن الفص  ) م
 ) من الفصل الثاني في أثناء التنفيذ والتشغيل.4المذكورة في البند (

 ويجـب أن تكون الدراسـة معدة مـن قبـل إحدى المؤسـسات أو أحـد
 المكاتــب البيئيــة الســتشارية المعتمدة والمؤهلة مــن قبــل الرئاســة
 العامـة للرصـاد وحمايـة البيئة أو أحـد مراكـز البحوث بالجامعات

 ) لعداد دراســة تقييــم التأثيرات البيئيــة2المرفقــة بالملحــق رقــم (
للمشروع.

ــم البيئي 3-1-2 ــة التقيي ــذ المشروع ودراس ــة وثائق تنفي ــة المنطق ــع أمان  ترف
 لوزير الشئون البلدية والقروية لصدار القرار بالموافقة على إقامة
 المشروع بعد مراجعة الدراسة من قبل الوكالة المختصـة بالوزارة

والتأكد من مطابقتها لهذا الدليل. 
ــدار القرار3-1-3 ــا وإص ــد مراجعته ــة بع ــتندات المرفوع ــع المس   تعاد جمي

ـا للدورة ة لكمال اللزم وفق ة المنطـق ر إلى أماـن ة مـن الوزـي  بالموافـق
ــة الموضحــة فــي الشكــل ــع البلدي ــم البيئي للمشاري ــة للتقيي  الجرائي

م ( ا5التخطيطـي رـق ل المشروع وفـق ذ وتشغـي  )، ويجـب متابعـة تنفـي
ع ن الترخـيص والرـف د الوزارة بصـورة ـم  لمتطلبات الدراسـة وتزوـي

للوزارة عن أي مخالفات قد تحدث عند التنفيذ أو التشغيل.
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  فــي حال عدم الموافقــة على المشروع, تعاد كامــل الوراق بخطاب3-1-4
الوزير موضحا به أسباب عدم الموافقة. من

 المشاريع التي ترخص لها المانات والبلديات 3-2
ـــص3-2-1 ـــة بطلب الترخي ـــة أو البلدي ـــاحب المشروع إلى المان   يتقدم ص

 بالمشروع مرفقًا بـــه وثائق تنفيـــذ المشروع الخاص بـــه ودراســـة
 التقييم البيئي، على أن تشتـمل الدراسـة على العناصـر المذكورة ـفي

ــم ( ــد رق ــط و الشروط5البن ــي ، ووفقًا للضواب ــن الفصــل الثان  ) م
 ) مــن الفصــل الثانــي ، واتخاذ6البيئيــة المذكورة فــي البنــد رقــم (

 ) من الفصل4الحتياطات والعتبارات البيئية المذكورة في البند (
 الثاني في أثناء التنفيذ والتشغيل. ويجب أن تكون الدراسة معدة من
 قبـــل أحـــد المؤســـسات أو المكاتـــب البيئيـــة الســـتشارية المعتمدة
 والمؤهلة مـن قبـل الرئاسـة العامـة للرصـاد وحمايـة البيئة أو أحـد

ـــم ( ـــق رق ـــة بالملح ـــز البحوث بالجامعات المرفق  ) لعداد2مراك
دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع.

  تقوم أمانــة المنطقــة بمراجعــة الطلب لقامــة المشروع وفقًا لمــا ورد3-2-2
 بدليــل التقييــم البيئي للمشاريــع والتأكــد مــن توفــر جميــع المعاييــر

والمتطلبات البيئية المطلوبة لهذا المشروع. 
  ترفع أمانة المنطقة كافة وثائق المشروع ودراسة التقييم البيئي لوزير3-2-3

 الشئون البلديـــة والقرويـــة لصـــدار القرار بالموافقـــة علي إقامـــة
المشروع وذلك بعد مراجعتها من قبل الوكالة المختصة بالوزارة.

 تعاد جميع المستندات المرفوعة بعد تقييمها وإصدار القرار بالموافقة 3-2-4
ــا للدورة الجرائيــة للتقييــم  إلى أمانــة المنطقــة لكمال اللزم وفق

 )،5البيئي للمشاريع البلدية الموضحة في الشكل التخطيطي رقم (
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ــا لمتطلبات الدراســة ــل المشروع وفق ــذ وتشغي ــة تنفي  ويجــب متابع
 وتزويــد الوزارة بصــورة مــن الترخيــص والرفــع للوزارة عــن أي

مخالفات قد تحدث عند التنفيذ أو التشغيل.
 فــي حالة عدم الموافقــة علي المشروع، تعاد كامــل الوراق الخاصــة 3-2-5

بالدراسة بخطاب من الوزير موضحًا به أسباب عدم الموافقة.
 المشاريع التي ترخص لها المانة أو البلدية للموقع فقط 3-3

ـــص 3-3-1 ـــة لطلب الترخي ـــة أو البلدي ـــاحب المشروع إلى المان  يتقدم ص
 بالمشروع للموقع فقط مرفقًا به وثائق المشروع ونسخة من دراسة

التقييم البيئي للموقع.
 ترفع أمانة المنطقة وثائق المشروع وصورة من دراسة التقييم البيئي 3-3-2

ــة علي ــدار القرار بالموافق ــة لص ــة والقروي ــر الشئون البلدي  لوزي
 الموقــع بعــد مراجعــة وتقييــم الدراســة والتأكــد مــن مطابقتهــا لهذا

الدليل.

  تعاد جميع المستندات المرفوعة بعد تقييمها وإصدار القرار بالموافقة3-3-3
 إلى أمانـــة المنطقـــة على الموقـــع فقـــط لكمال اللزم وفقًا للدورة
ــة الموضحــة فــي الشكــل ــع البلدي ــم البيئي للمشاري ــة للتقيي  الجرائي

 ) من هذا الفصل ، ويجب متابعة تنفيذ وتشغيل5التخطيطي رقم (
 المشروع وفقًا لمتطلبات الدراســة ، وتزويــد الوزارة بصــورة مــن
 الترخيـص والرفـع للوزارة عـن أي مخالفات قـد تحدث عنـد التنفيـذ

أو التشغيل. 
ــل الوراق 3-3-4 ــع, تعاد كام ــص الموق ــة على ترخي ــي حالة عدم الموافق  ف

بخطاب من الوزير موضحًا به أسباب عدم الموافقة. 
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): الدورة الجرائية للتقييم البيئي للمشاريع البلدية5شكل (
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الملحق
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)1ملحق رقم (

نموذج التقييم البيئي

مشاريع الفئة الثانية (ب)

70



المملكة العربية السعودية
وزارة الشئون البلدية و القروية

استمارة التقييم البيئي للمشاريع البلدية
مشاريع الفئة الثانية (ب)

( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )اسم المشروع 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)الجهة المانحة للتصريح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )     بتاريخ (   (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) تحت رقم
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تعليمات ينبغي اللتزام بها عند ملء الستمارة

 - يجب الجابة على جميع السئلة مع إمكانية إضافة مرفقات أخرى إن لزم المر مع الشارة إلى1
الجزء أو الفقرة المرتبطة بها في الستمارة.

 - يجب تعبئة الستمارة فقط من قبل إحدى المؤسسات أو المكاتب الستشارية البيئية المؤهلة لدى2
الرئاسة العامة للرصاد و حماية البيئة (مرفق قائمة بهذه الجهات).

 - يجب التوقيع والختم في نهاية الستمارة من قبل الشخص المسئول أو الممثل الرسمي للمشروع3
ومن قبل الجهة المؤهلة المعدة للستمارة.

- ترسل الستمارة بعد تعبئتها إلى العنوان التالي:4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمانة /بلديـــة   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان البريـــــدي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بيانات عامة:1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المشروع: 1-1
 (صناعي - زراعي - سكني - تجاري - سياحي - أخرى ــــــــــــــــــــــــــــ) نوع المشروع:1-2
منشأة جديدة ( ــــــــــــــــــــــــــ)  توسعة لمنشأة قائمة (ــــــــــــــــــــــــ) طبيعة المشروع:   1-3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسم مالك المشروع (مقدم الطلب):1-4
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوانـــــــه:1-5
: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفاكــس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الهاتف:1-6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموقع اللكتروني   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  البريد اللكتروني:1-7

- بيانات المشروع:-2
داخل (              ) أو خارج (            ) حدود مدينة (ــــــــــــــــــــ) الموقع: 2-1

 (يرجى إرفاق خريطة واضحة لموقع المشروع بمقياس رسم مناسب و معتمدة من الجهة
 الدارية المختصة موضحا عليها المجمعات السكنية و النشطة المجاورة و طرق

المواصلت و المناطق السياحية و المحمية إن وجدت)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عنوان المشروع:  2-2
ــــــــــــــــ): 2المساحة الكلية للمباني (مـــــــــــــ ):   2 مساحة موقع المشروع (م2-3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوحدة المستخدمة:: ــــــــــــــــــــــــــــــ  الطاقة النتاجية2-4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنتج الثانوي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المنتج النهائي: 2-5
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- وصف موجز للمشروع:3
  الخصائص الرئيسية للمشروع:3-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : المكونات الرئيسية للمشروع3-2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  مبررات المشروع:3-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  أهداف المشروع:3-4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  (مع إرفاق التقارير الفنية وصف العمليات الصناعية و التقنيات المستخدمة بالمشروع3-5

والكتالوجات التي تصف ذلك):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (يرفق نسخ التصاريح) التصاريح الخاصة بالمشروع:3-6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- وصف النشطة النشائية و التشغيلية للمشروع:4
  تاريخ بـدء النشاء ومدته:4-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المساحة المـراد تهيئـتها وتسويتها: 4-2
: ــــــــــــــــــــــــ وصف لمسارات الطرق المراد إنشاؤها داخل المنشأة أو خارجها4-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصف العمال النشائية وطرق التشييد المتبعة:4-4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريخ المقترح للتشغيل:4-5
: ـــــــــــــــــــــــــعدد الورديات: ـــ عدد ساعات النتاج: ــــ  عدد العمالة المتوقعة4-6
 كميات المدخلت والمستهلكات خلل النشاء والتشغيل:4-7

/يوم3في التشغيل م/يوم3في النشاء مالمدخلت

المياه للغراض الصحية

المياه للعمليات الصناعية

الطاقة المستخدمة

المواد الخام
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  وصف المخلفات و المخرجات و النبعاثات المختلفة:4-8
(يمكن إضافة ملحق مرفقة)

في التشغيلفي النشاءالمخرجات و النبعاثات

إنبعاثات غازية
(مواد عالقة- أتربة-أدخنة)

مياه صرف صحي

مياه صرف صناعي

مخلفات صلبة بلدية

مخلفات صناعية

مخلفات خطرة 

 متضمنــة نوعيــة و اســتخدام الراضــي و أنواع الكائنات و- وصــف البيئة المحيطــة بالمشروع (5
 النباتات و المناطق السياحية و الترفيهية و المحمية و السكنية - إن وجدت- يرجى التفصيل في ملحق

أخرى):    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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):وضح أهم التأثيرات مع التفصيل في ملحق مرفقة- التحليل المبدئي للتأثيرات البيئية ( 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التأثير على نوعية الهواء:6-1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التأثير على نوعية التربة:6-2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلوث المائي:6-3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التلوث الضوضائي:6-4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثروة النباتية:6-5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثرة الحيوانية و السمكية: 6-6

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أي تأثيرات أخرى محتملة ناتجة عن المشروع:6-7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- وصف لجراءات وتقنيات التحكم المعدة للتخفيف من التأثيرات البيئية: 7

(يمكن إضافة ملحق مرفقة)

إجراءات التحكم والتخفيف والتقنيات المستخدمةنوع التأثير

تلوث الهواء

تلوث المياه

التلوث بالمخلفات

تلوث التربة

حالت الطوارئ والسلمة

حالت أخرى

- إقرار الشركة أو المكتب الستشاري البيئي المعد للنموذج:8
ــي إجراء أي ــة ف ــي حالة الرغب ــي هذه الســتمارة وف  أصــرح بصــحة المعلومات المذكورة ف

تعديلت لحقة فسيتم إبلغ المانة أو البلدية قبل الشروع في ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــ         
  التاريخ                           الختم       المقر بما فيه                  اسم المكتب

- تصديق مقدم الطلب (صاحب المشروع):9

ـــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــ         
       الســــــم                      المنصب                     التاريخ                    ختم مقدم الطلب
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 الشركات والمؤسسات والمكاتب العاملة في مجال الستشارات

 وإعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية المؤهلة من قبل الرئاسة

العامة للرصاد وحماية البيئة
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 الشركات والمؤسسات والمكاتب العاملة في مجال الستشارات البيئية وإعداد دراسات تقييم الثر
البيئي المؤهلة من قبل الرئاسة العامة للرصاد وحماية البيئة - المملكة العربية السعودية.

العنوان البريدي (ص.ب)فاكسهاتفالجهةالرقم

21431 جدة 0210002-026659268-6659268مؤسسة القاعة للخدمات البيئية1

21532 جدة 0246233-026501116-6198040مكتب الستشارات والدراسات البيئية2

22484 جدة 0217084-022382747-2382745مؤسسة ألفتي3

11461 الرياض 0112962-014784186-4766668مكتب المهندس/ نزار كردي4

21573 جدة 0252838-026519237-6512286مؤسسة مسار للتقنية5

21471   جدة 023394-026060378-6060890الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة6

31424 الدمام 0314085-038437079-8438869مؤسسة عبدالرحمن الشهري7

21433 جدة 0210373-026919682-6919682مكتب المهندس هشام دمنهوري8

11393 الرياض 0136526-22-012791-2930855مكتب المهندس مشعل اللحياني9

21443 جدة 0210573-026521779-6533080مكتب المهندس أحمد بنجر10

11372 الرياض 01505-01465356-4622926مكتب المهندس موفق الرشيد11

21431 جدة 021032-026062454-6066616مكتب المهندس عبد العزيز كامل12

21443 جدة 0210876-026671946-6671942مكتب المهندس عبدالحكيم سحاب13

31952 الدمام 031587-8985271مكتب الستشارات الجيولوجية البيئية14

11595 الرياض 0162696-014657148-4652841مكتب د. عبد العزيز العطيشان للستشارات البيئية15

21423 جدة 029980-026974602-6974602مكتب المهندس عبدال خوجه16

11595 الرياض 0141346-012918986-2919990شركة كايد النجاز17

11632 الرياض 0186902-012931150-2931120مركز رأي للتدريب والستشارات البيئية18

21583 جدة 0253015-026226493-2750858مؤسسة باغفار19

21514 جدة 0254350-026603549-6603582مؤسسة تقنية تحسين البيئة20

21512 جدة 0245242-026988295-6988207مؤسسة عالم للبيئة21

13413 جدة 029113-0568551368977123مكتب خالد عبد الرحمن الشويعر22

31451 الدمام 032118-038335592-8335517شركة نظم المراقبة البيئية23

21424 جدة 0214107-026573120-6573103شركة جرانت الشرق الوسط24

11573 الرياض 0152671-014631088-4643772مكتب الدكتور عاصم عرب25

الكليات والمعاهد العلمية بالجامعات السعودية26
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قائمة بالمراجع المختارة
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قائمة بالمراجع المختارة

هـ.28/7/1422 في 34النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/-1

 3نظام التقويم البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/-2
 هـ.4/2/1421في 

 اللئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية، الصادر بالقرار الوزاري  -3
 هـ. 3/8/1424 بتاريخ 1/1/4/5/1/924رقم 

  في سلسلة الدراسات الفنية الصادرة عن البنك الدولي, واشنطن العاصمة139الدراسة رقم -4
(المرجع الساسي للتقييم البيئي) إدارة البيئة.

ر البيئي" أكتوبر -5 م التأثـي ل أسـس وإجراءات تقيـي   م، الصـادر مـن جهاز شئون1996"دلـي
البيئة بجمهورية مصر العربية (قطاع الدارة البيئية).

  هـ، الصادر من وزارة1421"الدليل الفني لرشادات وضوابط الدفن الصحي للنفايات " -6
الشئون البلدية والقروية وكالة الوزارة للشئون الفنية الدارة العامة لصحة البيئة.

  هـ، الصادر من1412"الضوابط الفنية للمسالخ الهلية واللئحة التنفيذية لفحص اللحوم " -7
ــة - وكالة الوزارة للشئون الفنيــة ،  الدارة العامــة لصــحة  وزارة الشئون البلديــة والقروي

البيئية .

ــن, (-8 ــد عــز الدي ــة للمشروعات، قســم2000الراعــي, الدكتور/ محم ــم الثار البيئي  م),  تقوي
الدراسات البيئية، معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة السكندرية.

 م، المملكة العربية السعودية.2002د. الجاسر، مذكرة الصناعة والبيئة، -9

 هـ/ وزارة الشئون البلدية و القروية.1419لئحة محطات الوقود و الغسيل و التشحيم -10

  هــ/ وزارة1421الشتراطات و المعاييـر الفنيـة لقامـة مصــانع بيـع الخرســانة الجاهزة- -11
الشئون البلدية و القروية- وكالة الوزارة للشئون الفنية- الدارة الهندسية.
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قائمة بالمصطلحات الواردة بالدليل
 Authorities Related to Ministryالجهات التابعة للوزارة •

Air Pollution    تلوث الهواء•

Applicantمقدم الطلب •

 Beach Line خط الشاطئ•

Coast    الساحل•

 Coastal Extentالنطاق الساحلي •

 Container    حاوية•

Crushers الكسارات •

Disposal التخلص •

  Site   Dump مردٍم•

Discharge تصريف   •

   Domestic Waste النفايات المنزلية•

     Environmental Protection حماية البيئة•

      Environmental Pollution  تلوث البيئة•

Environmental Polluting تلويث البيئة    •

Environmental Deterioration   تدهور البيئة •

 Environmental Measurementsالمقاييس البيئية    •

Environmental Standards    المعايير البيئية •

   Environmental Impact Assessment (EIA) Study  دراسة تقييم الثر البيئي•

   Projects Environmental Impact  المشاريع ذات الثر البيئي•

Ecology   علم البيئة  •

    Established Projects المشاريع القائمة•

Groundwater Pollution تلوث المياه الجوفية •

Groundwater المياه الجوفية    •
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Gaseous Emissions النبعاثات الغازية •

Hazardous Waste    النفايات الخطرة•

Investor المستثمر •

   Inert Waste النفايات الخاملة •

   Industrial and Commercial Wastes النفايات التجارية والصناعية •

   Pollution    Land  تلوث الراضي•

 Liquid Waste    المخلفات السائلة•

 Landfill مدفن النفايات   •

 Livestock Markets أسواق النعام       •

 Ministry الوزارة •

Mitigation Measuresإجراءات التخفيف  •

Modified Projects المشاريع المعدلة   •

Municipal Waste النفايات البلدية •

 New Projects  المشاريع الجديدة•

Project Owner     صاحب (مالك) المشروع•

Poultry Farms مزارع الدواجن    •

Recycle التدوير •

 Reuse إعادة الستخدام •

Resorts المنتجعات السياحية •

Soil Pollution تلوث التربة •

 Surface Water  المياه السطحية•

Storage    التخزين•

 Storage Pond   بركة التخزين •

 Sludge   الحمأة •

 Treatmentالمعالجة    •
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Water Pollution تلوث المياه •

 Waste Heap  كومة نفايات•

   Waste Producer منتج النفايات •

)Waste Water Treatment Plant (WWTP محطة معالجة مياه الصرف الصحي •

85


	المملكة العربية السعودية
	وزارة الشئون البلدية والقروية
	وكالة الوزارة للشئون الفنية
	دليل التقييم البيئي
	للمشاريع البلدية
	الطبعة الأولى


