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مواد اإلصدار

المادة 1  -إصدار

يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 2002 المرفقة بهذا القرار.

 

المادة 2  -إصدار

على جميع الجهات المختصة٬ كل فيما يخصه٬ تنفيذ هذا القرار .ويعمل به من تاريخ صدوره .وينشر في الجريدة الرسمية.

 

باب تمهيدي

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه الالئحة٬ يكون للكلمات والعبارات التالية٬ المعاني الموضحة قرين كل منها٬ ما لم يقتض السياق معنى آخر :
 *القانون :قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 .

 *المجلس :المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية .
 *األمانة العامة :األمانة العامة للمجلس .

 *األمين العام :األمين العام للمجلس .
 *المعالجة :العمليات التي تجري للنفايات لتغيير خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية٬ أو تركيبها أو لتقليل حجمها أو لجعل هذه النفايات غير خطرة أو أقل خطورة وآمنة عند نقلها أو تخزينها أو

التخلص النهائي منها .
 *المشغل :الشخص المسؤول عن جميع العمليات التشغيلية في موقع التخلص من النفايات.

 *معايير الجودة البيئية :المعايير التي تشير إلى مستوى التلوث أو اإلزعاج الذي ينبغي عدم تجاوزه .
 *تنفيس :عملية انبعاث غير مستمرة وغير روتينية تحدث نتيجة خطأ أو طوارئ عبر فتحات تهوية .

 *النقل عبر الحدود :نقل النفايات الخطرة من منطقة سلطة وطنية لدولة معينة إلى أو عبر منطقة سلطة وطنية لدولة أخرى أو عبر منطقة ال تخضع للسلطة الوطنية ألي دولة بشرط أن تكون هناك دولتان على
األقل تشتركان في عملية النقل .

 *العبور :المرور المتواصل من حدود إلى أخرى عبر األراضي الدولية بدون القيام بالتخزين٬ وال يؤثر في ذلك التخزين المؤقت بسبب النقل .
 *رّدصُملا :أي شخص يقوم بالترتيبات لنقل أو شحن النفايات الخطرة إلى الخارج بقصد التخلص منها وفقاً ألحكام القانون وهذه الالئحة .

 *المولِّد :أي شخص يؤدي نشاطه إلى انتاج نفايات خطرة .
 *المتخلِّص :أي شخص يقوم بعملية التخلص من النفايات الخطرة في الداخل أو بالنقل أو الشحن إلى الخارج .

 *بلد التصدير :الدولة التي بدأ عندها أو يخطط للبدء عندها نقل النفايات الخطرة عبر الحدود .
 *بلد االستيراد :الدولة التي يخطط لنقل النفايات الخطرة عبر الحدود إليها٬ بهدف إجراء عملية التخلص فيها أو بهدف عمل التعبئة السابقة لعملية التخلص في المناطق التي ال تخضع للسلطة الوطنية ألي دولة .
 *تسهيالت أو مرافق االستقبال :التجهيزات والمعدات واألحواض المخصصة ألغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه االتزان٬ وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في

مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات اإلدارية المشرفة على الموانئ والممرات المائية.

 

الباب األول

حماية البيئة من التلوث

الفصل األول

البيئة والتنمية المستدامة

المادة 2

تتولى الجهات اإلدارية المختصة٬ بالتنسيق مع المجلس٬ وضع اإلجراءات والتدابير الالزمة لتحقيق األهداف المنصوص عليها في المواد ( 3 (٬ ) 4 (٬ ) 5 (٬ ) 6 (٬ ) 7 (٬ ) 8 (٬ ) 9 ) من القانون٬ وعلى
األخص ما يلي:

1 -حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية٬ والكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ برامج المحافظة على البيئة٬ واالستفادة منها في إعداد وتنفيذ المشروعات والدراسات التي تقوم بإعدادها .
2 -توفير المعلومات المحلية والدولية الخاصة بالوضع البيئي والتغييرات التي تطرأ عليه بصفة دورية٬ وتقويمها واستخدامها في اإلدارة والتخطيط البيئي ونشرها .

3 -اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع األنشطة المختلفة على اتخاذ إجراءات منع التلوث .
4 -اقتراح المشروعات التجريبية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية ووضع آلية تنفيذها.
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المادة 3

يتم العمل بمقاييس ومعايير الحماية البيئية المنصوص عليها في الملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة.
ويتولى المجلس٬ بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة٬ مراجعتها وتطويرها وتحديثها.

 

الفصل الثاني

التأثير البيئي للمشروعات

المادة 4

تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة٬ أياً كان نوعها أو موقعها٬ بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية على المجلس عند التخطيط لها وقبل تنفيذها٬ لمراجعتها وتقويمها
والتأكد من التزامها باألساليب العلمية والعملية للتخطيط البيئي المالئم٬ وفقاً للمعايير والمواصفات واألسس والضوابط واإلجراءات واالشتراطات المنصوص عليها في هذه الالئحة.

 

المادة 5

تتحدد فئات وأقسام مشروعات التنمية العامة والخاصة التي تكون بطبيعتها قابلة ألن تحدث أضرارًا بيئية٬ على النحو المبين بالملحق رقم ( 1)  المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 6

تتحدد المناطق والمواقع ذات األهمية البيئية وفقاً لمعايير حماية البيئة٬ في المناطق والمواقع التالية :
1 -المناطق ذات القيمة البيئية العالية٬ بحسب معايير حماية البيئة٬ كالوديان٬ واألراضي الساحلية٬ والجزر٬ والشعب المرجانية٬ والمناطق الفريدة للمجموعات النباتية والحيوانية٬ بما في ذلك المحميات

الطبيعية .
2 -المواقع األثرية والتاريخية٬ وذات القيمة العلمية أو الجمالية .

3 -مناطق استغالل أو استخدام الموارد الطبيعية٬ وبخاصة الشحيحة منها .
4 -المناطق المتعلقة بأنماط خاصة من التنمية٬ مثل المدن الصناعية٬ ومناطق الخدمات الصناعية٬ والضواحي الجديدة.

 

المادة 7

ال يجوز للجهات المرخصة إصدار التراخيص للمشروعات المحددة بالملحق رقم ( 1)  المرفق بهذه الالئحة وتوسعاتها أو تجديداتها٬ قبل إجراء دراسة لتقويم التأثير البيئي لها٬ والحصول من المجلس على
التصريح البيئي للمشروع أو توسعته أو تجديده .

وال يجوز تشغيل المشروع أو المنشأة ًءادتبا أو تشغيل التوسعة أو التجديد٬ إال بعد الحصول على تصريح التشغيل من األمانة العامة.

 

المادة 8

على طالب الترخيص أو التوسعة أو التجديد للمشروع الحصول من الجهة المرخصة على استمارة طلب الحصول على تصريح بيئي وملؤها وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم ( 2/2)  المرفق بهذه الالئحة٬
وتقديمها إلى الجهة المرخصة مرفقاً بها المخططات التفصيلية والمستندات والبيانات المحددة بالنموذج٬ وكذلك دراسة لتقويم التأثير البيئي بالنسبة للمشروعات المحددة بالملحق رقم ( 1)  المرفق بهذه الالئحة.
وعلى الجهة المرخصة٬ قبل إصدار الترخيص للمشروع أو لتوسعته أو لتجديده إرسال صورة من الطلب المشار إليه ومرفقاته إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فيه ورفعه إلى المجلس إلصدار قراره بشأنه٬

وذلك وفقاً لإلجراءات المبينة بمخطط إجراءات الحصول على التصريح البيئي المبين بالملحق رقم ( 2/3)  المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 9

تتولى األمانة العامة٬ االستعانة بمن تراه من الخبراء٬ أو الجهات العامة أو الخاصة لفحص دراسات تقويم التأثير البيئي للمشروعات٬ وفقاً للمعايير والمواصفات واألسس والضوابط المقررة بهذه الالئحة
ومالحقها المرفقة بها٬ وترفع نتيجة الدراسة إلى األمين العام.
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المادة 10

تتولى األمانة العامة دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع على ضوء المستندات المرفقة بالطلب٬ وما تطلبه من مستندات وبيانات مكملة٬ وفقاً للمعايير والمواصفات والضوابط المقررة بالمالحق المرفقة
بهذه الالئحة٬ وإبداء الرأي في الطلب وفقاً لما تسفر عنه الدراسة٬ بأحد التوصيات التالية :

1 -الموافقة على المشروع أو النشاط أو التوسعة أو التجديد المطلوب .
2 -الموافقة على إصدار التصريح البيئي للمشروع بعد تنفيذ بعض اإلجراءات أو التدابير البيئية .

3 -عدم الموافقة على منح التصريح البيئي.

 

المادة 11

تقوم األمانة العامة برفع تقرير إلى المجلس بنتيجة دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع متضمناً توصيتها وأسبابها خالل عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب والدراسة والبيانات مستوفاة إليها٬ ليصدر
المجلس قراره في شأن التصريح البيئي خالل عشرة أيام تالية٬ ويجب أن يكون قرار رفض التصريح مسببا٬ً وعلى األمانة العامة أن توافي الجهات المرخصة بقرار المجلس خالل عشرة أيام من تاريخ

صدوره وبما ال يجاوز ثالثين يوماً من تاريخ ورود الطلب والدراسة والبيانات مستوفاة٬ وذلك بخطاب مسجل.

 

المادة 12

يشترط للحصول على تصريح التشغيل المنصوص عليه في المادة ( 7)  من هذه الالئحة ما يلي :
1 -الحصول على التصريح البيئي إذا كان المشروع من بين المشروعات المحددة بالملحق رقم ( 1)  المرفق بهذه الالئحة .

2 -الحصول على الترخيص الالزم من الجهة المرخصة .
3 -مأل استمارة طلب الحصول على تصريح التشغيل وفقاً للنموذج المحدد بالملحق رقم ( 2/4)  المرفق بهذه الالئحة .

4 -إستيفاء متطلبات التشغيل المحددة بكل من التصريح البيئي واستمارة تصريح التشغيل.

 

المادة 13

تتولى األمانة العامة دراسة طلب تصريح التشغيل٬ ولها أن تطلب استيفاء ما تراه الزماً من البيانات أو المعلومات على ضوء ما تكشف عنه الدراسة .
وتصدر األمانة العامة تصريح التشغيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ومرفقاته وبياناته مستوفاة٬ ويعتبر فوات المدة دون رد بمثابة رفض للتصريح٬ وعلى األمانة العامة إخطار الجهة المرخصة
وطالب التصريح بقرار الرفض مسبباً بخطاب مسجل خالل عشرة أيام من تاريخ صدوره٬ وذلك وفقاً لإلجراءات المبينة بمخطط إجراءات طلب الحصول على تصريح التشغيل المبينة بالملحق رقم ( 2/5) 

المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 14

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض التصريح البيئي أو تصريح التشغيل خالل ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار بقرار الرفض٬ أو فوات المدة المشار إليها في المادة السابقة .
ويقدم التظلم إلى األمانة العامة ًةباتك مستوفياً أسباب التظلم وأسانيده ومستنداته المؤيدة له٬ ويقوم األمين العام بإحالته إلى لجنة التظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس٬ لتتولى دراسته وإصدار

توصيتها في شأنه خالل عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم مستوفيا٬ً وترفع توصيتها إلى األمين العام لرفعها إلى المجلس للبت فيها.

 

المادة 15

يجب أن تشتمل دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع على األسس والعناصر التالية بحسب ما يتفق منها مع طبيعة المشروع :
1 -وصف كامل ودقيق للمشروع .

2 -مبررات إنشاء المشروع من المنظور االقتصادي واالجتماعي .
3 -األهداف المرجوة من المشروع .

4 -مراحل تشييد المشروع .
5 -النتائج المترتبة على تنفيذه بصورة عامة ومدى تأثيرها على الموارد الطبيعية والسالمة بصفة خاصة .

6 -اإلجراءات التي سوف تتخذ لحماية البيئة .
7 -برنامج رصد التصريف واالنبعاثات الصادرة من المشروع .

8 -وصف شامل للوضع البيئي الذي قد يتأثر بالمشروع٬ مع إيضاح مدى تفاعله في جميع مراحله مع هذا الوضع وتحليل التفاعالت البيئية الناتجة عنه في هذه المراحل.

 

http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2685&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=24409&LawID=2108&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2686&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2692&language=ar


المادة 16

يجب أن يتضمن بيان تفاعالت الوضع البيئي الذي قد يتأثر بالمشروع والمشار إليها في المادة السابقة٬ التأثيرات والعوامل التالية :
1 -التأثير على صحة اإلنسان والتجمعات السكانية .

2 -التأثير على األنظمة البيئية ( األيكولوجية ) في المنطقة التي يقع المشروع فيها٬ أو أي أنظمة بيئية ( أيكولوجية ) أخرى قد تتأثر بالمشروع.
3 -التأثير على منطقة أو مكان أو مبنى يكون له أهمية جمالية٬ أو أثرية٬ أو ترفيهية٬ أو معمارية٬ أو ثقافية٬ أو تاريخية٬ أو علمية٬ أو اجتماعية٬ أو أي خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر

أو لألجيال القادمة .
4 -التهديد ألي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية .

5 -التأثير على البيئة بعيد المدى .
6 -التغيير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية .

7 -التدهور في نوعية البيئة .
8 -التلوث للبيئة .

9 -التهديد لسالمة البيئة .
10 -التقليص لمدى اإلستخدامات النافعة للبيئة .

11 -المشكالت البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات .
12 -الزيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الشحيحة أو التي يحتمل أن تنضب .

13 -تراكم التأثيرات البيئية نتيجة للنشاطات الحالية أو النشاطات المستقبلية المحتملة.

 

المادة 17

على جميع الجهات اإلدارية المختصة والمشروعات الخاصة واألفراد تقديم جميع البيانات والمعلومات والدراسات التي يرى المجلس لزومها لمباشرة اختصاصاته في إقرار خطط ومشروعات التنمية
وإصدار التصاريح البيئية المتعلقة بها.

 

المادة 18

على صاحب المشروع االحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة٬ وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم ( 6/أوًال)  المرفق بهذه الالئحة٬ تدون فيه على األخص٬ البيانات التالية :
1 -االنبعاثات الصادرة عن المنشأة والتي تصرف منها ومعدالت صرفها .

2 -مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة .
3 -إجراءات المتابعة واألمن البيئي المطبقة في المنشأة .

4 -االختبارات والقياسات الدورية ونتائجها .
5 -المسؤول المكلف بالمتابعة.

ويلتزم صاحب المشروع أو المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية األمانة العامة والجهة اإلدارية المختصة٬ بأي تجاوزات في معايير ومواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة واإلجراءات التي
اتخذت للتصويب.

 

المادة 19

تقوم األمانة العامة بمتابعة بيانات السجل المنصوص عليه في المادة السابقة للتأكد من مطابقتها للواقع٬ وأخذ العينات الالزمة وإجراء االختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة٬ وتحديد مدى
التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة .

وتتم تلك المتابعة دوريا٬ً وإذا ما تبين وجود أي مخالفات تقوم األمانة العامة بإبالغ الجهة اإلدارية المختصة٬ وإخطار صاحب المشروع أو المنشأة بخطاب مسجل بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة
بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة٬ فإذا لم يقم بذلك خالل ستين يوما٬ً يكون للمجلس بناء على توصية األمانة العامة٬ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوقف النشاط المخالف وفقاً لإلجراءات المحددة في المادة التالية

من هذه الالئحة٬ والمطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة األضرار الناشئة عن المخالفات .
وتلتزم تلك المنشأة باالحتفاظ بهذا السجل مدة بقاء المنشأة.

 

المادة 20

يجوز للمجلس٬ بعد التنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة٬ وبيان األسباب التي تبديها تلك الجهة٬ وقف أو إلغاء تصريح التشغيل في األحوال التالية:
1 -إذا صدر التصريح بناء على بيانات غير صحيحة .

2 -إذا خالف المرخص له شروط تصريح التشغيل .
3 -إذا نتجت عن مزاولة النشاط أثار بيئية لم تكن متوقعة عند صدور التصريح .

وعلى المجلس قبل وقف أو إلغاء تصريح التشغيل إخطار صاحب المشروع أو المنشأة بالمخالفة٬ وتكليفه بإزالة أسبابها خالل المدة المناسبة التي يحددها المجلس بحسب طبيعة وحجم المخالفة٬ وذلك مع عدم
اإلخالل بحكم المادة السابقة .

وللمجلس والجهة اإلدارية المختصة إزالة أسباب المخالفة إذا اقتضى األمر ذلك على نفقة المخالف.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار اإللغاء أو الوقف٬ خالل المدة ووفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( 14)  من هذه الالئحة.

 

الفصل الثالث
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خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية

المادة 21

يتم التنسيق بين المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجهات اإلدارية المختصة لوضع خطة عامة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية٬ وال تعتبر هذه الخطة نافذة إال بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .
وتستند الخطة العامة للطوارئ٬ بوجه خاص٬ إلى العناصر المبينة في المراحل التالية :

1 -مرحلة ما قبل وقوع الكارثة:
أ -جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية وسبل التخفيف من األضرار التي تنتج عنها .

ب -حصر اإلمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية االستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
ج -إجراء التدريبات واالختبارات لمعرفة مدى استعداد أفراد فريق الطوارئ٬ وبيان نقاط ضعف األداء٬ وكيفية تطوير الخطة أو أداء الفريق .
د -تحديد أنواع الكوارث البيئية والمناطق األكثر تأثراً ومعرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها٬ ووضع اإلجراءات المناسبة لمواجهة كل نوع .

هـ تحديد الجهات المسؤولة عن اإلبالغ عن الكارثة أو توقع حدوثها .
و -إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البالغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد اإلمكانات الالزمة لمواجهتها

ز -تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند توقع حدوثها وعند وقوعها٬ ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات الالزمة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات اإلدارية
المختصة.

ح -اإلشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة الكوارث على جميع المستويات.
ط -تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته.

ي -تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة األزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة.

2 -مرحلة اجتياح الكارثة :
أ -تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي لضمان استمرارية تدفق اإلمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة .

ب -تحقيق االستخدام األمثل لإلمكانات الفعلية المتوفرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة .
ج -تحديد أسلوب إعالم المواطنين عن الكارثة وتطوراتها وسبل التعامل مع آثارها .

3 -مرحلة إزالة آثار الكارثة :
أ -تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة .

ب -تطوير الخطط بهدف تحسين األداء .
ج -رفع مستوى الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث .

4 -مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس المستفادة :
أ -تسجيل اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي ترتبت على حدوث الكارثة .

ب -تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة .
ج -المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المواجهة.

 

الفصل الرابع

النفايات والمواد الخطرة

المادة 22

تتحدد الجهات اإلدارية المختصة بالترخيص في شأن النفايات والمواد الخطرة وفقاً للجدول المبين بالملحق رقم ( 5)  المرفق بهذه الالئحة٬ وذلك بحسب نوعية كل منها واستخداماتها٬ ومالءمة الموقع لنوع
النشاط .

كما يصدر المجلس٬ بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة المشار إليها٬ كل في مجال اختصاصه٬ جدوًال ببيان المواد والنفايات الخطرة٬ يحدد فيه على األخص٬ ما يلي :
1 -نوعية المواد والنفايات الخطرة التي تدخل في مجال اختصاص كل جهة ودرجة خطورة كل منها .

2 -الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها .
3 -أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.

 

أوال :النفايات الخطرة

المادة 23

يحظر استيراد النفايات الخطرة٬ أو السماح بدخولها٬ أو مرورها٬ أو طرحها٬ أو دفنها٬ أو حقنها٬ أو وضعها٬ أو تخزينها في الدولة.

 

المادة 24

ال يجوز السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة٬ إال بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة المجلس٬
للضوابط التالية : ووفقاً 

1 -تقديم بيان كاف بمحتويات السفينة من النفايات الخطرة٬ ونوعها٬ وكميتها ومصدرها٬ ووجهتها٬ وخط سيرها .
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2 -تقديم ما يفيد موافقة الجهات المصدرة والمستوردة للنفايات الخطرة .
3 -تقديم ما يفيد تجهيز السفينة الناقلة بجميع وسائل األمان .

4 -تقديم ما يفيد وجود عدد من المختصين ذوي الكفاءة في مجال النفايات الخطرة القادرين على حسن التصرف في حالة الطوارئ .
5 -التعهد بااللتزام باتخاذ جميع االحتياطات األمنية المقررة باالتفاقيات الدولية ذات الصلة .

6 -تقديم شهادة الضمان المالي المنصوص عليها في المادة ( 49)  من القانون٬ أياً كانت حمولتها الكلية.

 

المادة 25

للضوابط التالية : يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت أو مرافق بغرض معالجة النفايات الخطرة إال بترخيص من الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة المجلس٬ وذلك وفقاً 
1 -التقدم إلى الجهة اإلدارية المختصة المحددة بالجدول المبين بالملحق رقم ( 5)  المرفق بهذه الالئحة٬ بطلب على النموذج المعد لذلك والموضح بالملحق رقم ( 2/2)  المرفق بهذه الالئحة .

2 -تتولى الجهة اإلدارية المختصة إرسال النموذج بعد ملئه مرفقاً به ما يلزم من المستندات٬ وفقاً لحكم الفصل الثاني من الباب األول من هذه الالئحة٬ إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فيه٬ ورفعه إلى المجلس
إلصدار قراره بشأنه٬ ويجب على األمانة العامة أن توافي تلك الجهات بقرار المجلس خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ ورود الطلب والنموذج ومرفقاته مستوفياً متطلبات القانون والالئحة٬ ويعتبر

مضي هذه المدة دون رد من األمانة العامة بمثابة رفض الطلب .
3 -أن تتوفر للمواقع المختارة إلقامة أي مشروعات أو منشآت أو مرافق لمعالجة النفايات الخطرة االشتراطات المحددة بالمادة ( 36)  من هذه الالئحة.

 

المادة 26

للشروط ال يجوز تداول النفايات الخطرة٬ أو إدارتها٬ أو معالجتها٬ أو إعادة تدويرها٬ أو التخلص منها في الداخل أو الخارج٬ إال بترخيص يصدر من الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة المجلس٬ وذلك وفقاً 
واإلجراءات التالية :

أوالً :الشروط:
1 -استيفاء جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تحددها هذه الالئحة.

2 -توفير الوسائل واإلمكانات والنظم الالزمة للتخزين والتداول اآلمن للنفايات الخطرة والمعالجة واإلدارة أو إعادة التدوير٬ أو التخلص منها.
3 -توفير الكوادر المدربة المسؤولة عن العمليات محل الترخيص .

4 -توفير متطلبات مواجهة األخطار التي قد تنتج عن حوادث التعامل مع النفايات الخطرة .
5 -عدم اإلضرار بالبيئة والصحة العامة.

ثانياً :اإلجراءات:
على طالب الترخيص التقدم بطلب كتابي إلى الجهة اإلدارية المختصة٬ يحدد فيه نشاط تداول النفايات الخطرة المطلوب الترخيص به٬ وأن يمأل النموذج المعد لهذا الغرض٬ بحسب النشاط٬ المبين بالملحق رقم

 (11 ٬10 ٬9 ٬8 ٬2/7 ) المرفق بهذه الالئحة٬ وأن يستوفى البيانات والمتطلبات التالية مؤيدة بالمستندات الالزمة :
1 -القائم بتداول النفايات الخطرة ( اسم المنشأة - العنوان ورقم الهاتف - موقع المنشأة ومساحتها - خرائط لموقع المنشأة - مستوى الماء األرضي - معدات األمان المتوفرة لدى المنشأة - المعلومات الخاصة

بالتأمين - برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة .) 
2 -الجهة المنتجة للنفايات الخطرة ( االسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والفاكس .) 

3 -توصيف كامل للنفايات الخطرة المزمع التعامل فيها٬ وطبيعة وتركيز العناصر الخطرة بها .
4 -تحديد كمية النفايات الخطرة المزمع تداولها سنوياً ووصف أسلوب تعبئتها ( براميل - صهاريج - سائب .) 

5 -توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين النفايات الخطرة٬ وفترة التخزين لكل منها٬ مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة لإلعالم عن محتواها ومدى خطورتها وكيفية التصرف فيها في حالة
الطوارئ.

6 -توضيح وسائل النقل المتوخاة ( بري - بحري - جوي (٬ وتحديد خطوط سيرها ومواقيتها.
7 -بيان شامل عن األسلوب المزمع اتباعه في معالجة وتصريف النفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها .

8 -التعهد بعدم خلط النفايات الخطرة مع غيرها من جميع أنواع النفايات األخرى التي تتولد عن األنشطة اإلنتاجية وغيرها .
9 -التعهد باالحتفاظ بسجالت تتضمن بياناً وافياً بكميات النفايات الخطرة ونوعياتها٬ ومصادر ومعدالت وفترات تجميعها وتخزينها٬ وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها٬ مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب٬

واالحتفاظ بهذه السجالت بصورة دائمة.
10 -التعهد باتخاذ جميع اإلجراءات التي تكفل حسن تعبئة النفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين .

11 -وصف تفصيلي لخطة الطوارئ لمجابهة جميع الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية الناس والبيئة .
12 -شهادة بسابق الخبرة في مجال تداول النفايات الخطرة .

13 -إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب والنموذج والمستندات .
وللجهة اإلدارية المختصة أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من بيانات أو مستندات أخرى تراها ضرورية لتأمين النشاط المرخص به٬ وذلك بالتنسيق مع المجلس.

 

المادة 27

تتولى الجهة اإلدارية المختصة إحالة صورة من طلب الترخيص والنموذج والمستندات إلى األمانة العامة إلبداء الرأي فيه٬ ورفعه إلى المجلس إلصدار قراره بشأنه٬ ويجب على األمانة العامة أن توافي تلك
الجهات بقرار المجلس خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من تاريخ ورود الطلب والنموذج ومرفقاته مستوفياً متطلبات القانون والالئحة٬ ويعتبر مضي هذه المدة دون رد من األمانة العامة بمثابة رفض للطلب.

 

المادة 28

يصدر الترخيص من الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة المجلس٬ بتداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها في الداخل أو الخارج شامالً األنشطة المشار إليها
جميعها أو بعضها٬ وذلك لمدة ال تجاوز سنتين .

ويجوز للجهة اإلدارية٬ أو المجلس٬ مراجعة الترخيص خالل مدة سريانه للتأكد من استمرار استيفائه لشروطه .
وفي جميع األحوال٬ ال يجوز لطالب الترخيص ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررًا على النموذج المعد لذلك.
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المادة 29

يجوز للجهة اإلدارية المختصة٬ بعد أخذ رأي المجلس٬ إلغاء الترخيص أو وقفه بقرار مسبب في األحوال التالية :
1 -إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة .

2 -إذا خالف المرخص له شروط الترخيص .
3 -إذا نتجت عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص .

4 -إذا رأي المجلس عدم سالمة تداول أي من تلك النفايات الخطرة.

 

المادة 30

يتولى كل من المجلس والجهة اإلدارية المختصة٬ كل في مجال اختصاصه٬ أعمال الرقابة على تداول النفايات الخطرة التي يبينها الجدول المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة ( 22)  من هذه الالئحة٬
وبمراعاة أصناف النفايات الواجب مراقبتها وفقاً لمصادرها وما تحتويه من مواد٬ وتلك التي تحتاج إلى اعتبارات خاصة٬ والمبينة بالملحق رقم ( 5 ٬7/4 ) المرفق بهذه الالئحة٬ وكذلك مراعاة قائمة

خصائص مخاطر النفايات الخطرة المبينة بالملحق رقم ( 7/6)  المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 31

تخضع إدارة النفايات الخطرة للشروط والمعايير والقواعد واإلجراءات المحددة بالمراحل التالية :
1 -مرحلة تولد النفايات الخطرة .

2 -مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة .
3 -مرحلة النقل الداخلى للنفايات الخطرة .

4 -مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها .
5 -مرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة.

 

المادة 32

تخضع" مرحلة تولد النفايات الخطرة "للقواعد واإلجراءات المحددة بهذه الالئحة٬ وتلتزم الجهة التي يتولد بها نفايات خطرة بجميع اإلجراءات الالزمة للحد واإلقالل من توليد النفايات الخطرة٬ من خالل
الوسائل واألساليب المناسبة٬ وعلى األخص ما يلي :

1 -العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كماً ونوعاً وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة وإتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل لطرق االنتاج أو المواد األولية أقل ضرراً على البيئة والصحة العامة .
2 -تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة .

3 -التوسع في إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك .
4 -توصيف النفايات المتولدة كماً ونوعاً وتسجيلها .

5 -إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر٬ بشرط موافقة المجلس على أسلوب المعالجة٬ وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها.
وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها تلتزم الجهة التي يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك٬ والتي تحددها الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة

األمانة العامة٬ ويسري على تداول هذه النفايات جميع الشروط واألحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه الالئحة.

 

المادة 33

تخضع" مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة "للقواعد واإلجراءات المحددة بهذه الالئحة٬ وتلتزم الجهة التي تتولى تجميع وتخزين النفايات الخطرة بما يلي :
1 -تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة تتوفر بها شروط األمان التي تحول دون حدوث أي أضرار عامة أو خاصة .

2 -تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب ال تتسرب منها السوائل٬ ومزودة بغطاء محكم٬ وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة٬ أو حسب أصول تخزين
تلك النفايات طبقاً لنوعيتها .

3 -وضع عالمة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تشير لما تحويه هذه الحاويات وتنبه إلى األخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية .
4 -وضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث ال تترك فترة طويلة في حاويات للتخزين .

5 -إلتزام مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات المشار إليها٬ وعدم وضعها في األماكن العامة.

 

المادة 34

تخضع" مرحلة النقل الداخلي للنفايات الخطرة "للقواعد واإلجراءات المحددة بهذه الالئحة٬ فضالً عن االلتزام بالشروط التالية :
1 -حظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة٬ ويجب أن تتوفر في هذه الوسائل االشتراطات التالية:

أ ) أن تكون مجهزة بجميع وسائل األمان٬ وفي حالة جيدة صالحة للعمل .
ب ) أن تكون سعتها وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة .

ج ) أن يتولى قيادتها نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ.
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د ) أن توضع عليها عالمات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها واألسلوب األمثل للتصرف في حالة الطوارئ.
2 -تحديد خطوط سير وسائل نقل النفايات الخطرة٬ وإخطار سلطات الدفاع المدني والمرور فورًا بأي تغيير يطرأ عليها٬ بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ .

3 -حظر مرور وسائل نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وفي منطقة وسط المدينة خالل ساعات النهار .
4 -إخطار الجهة المسؤولة بعنوان المكان الذي تأوى إليه وسائل نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص .

5 -مداومة تطهير وسائل نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام.

 

المادة 35

تخضع" مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها "للقواعد واإلجراءات المحددة بهذه الالئحة٬ باإلضافة لاللتزام بالشروط واإلجراءات األخرى المتعلقة بما يلي :
1 -شروط مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها .

2 -اإلطار الذي تجري فيه عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدوير .
3 -اإلطار الذي تجري فيه عملية معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة االستخدام والتدوير

 

المادة 36

يجب أن يتوفر في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص منها االشتراطات التالية :
1 -البعد عن التجمعات السكانية بمسافة ال تقل عن خمسة كيلومترات .

2 -تناسب المساحة مع كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة .
3 -إحاطة الموقع بسور بارتفاع ال يقل عن 2,5 متر .

4 -تزويد الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول وخروج مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة .
5 -تزويد الموقع بالخدمات المختلفة من ماء وكهرباء وخط هاتف .

6 -تزويد الموقع بجميع مستلزمات الوقاية واألمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية .
7 -تزويد الموقع بجميع المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به .

8 -تزويد الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها٬ وتختلف هذه التجهيزات باختالف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق .
9 -تزويد المرفق بالمعدات والمنشآت الالزمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها .

10 -إحتواء الموقع على وحدات معالجة مختلفة يتم فيها معالجة النفايات التي تحتاج معالجة مسبقة قبل عملية الردم٬ مثل محرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة٬ أو وحدات معالجة فيزيائية أو كيميائية أو
غيرها .

11 -تزويد الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق٬ وأخرى لردم النفايات بحيث تكون من ناحية الطول والعرض والعمق كافية الستغاللها لفترة زمنية ال تقل عن عشرين عاما٬ً وأن
تكون جدران الحفرة مائلة من الجوانب ومثبتة لضمان عدم انهيارها.

 

المادة 37

تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام والتدوير للتخلص منها واالستفادة من المعالجة وفقاً لعمليات المعالجة والتخلص المبينة بالملحق رقم ( 7/7 - الجزء «ب» ( المرفق بهذه الالئحة٬
وتكون هذه العمليات٬ على األخص٬ في اإلطار التالي:

1 -إعادة استخدام النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة .
2 -إسترجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات االستخالص .

3 -تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة .
4 -إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها .

5 -تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة .
6 -إسترجاع وتدوير األحماض أو القواعد .

7 -إسترجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث .
8 -إسترجاع بعض مكونات العوامل المحفزة .

9 -إسترجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها.

 

المادة 38

تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة االستخدام والتدوير للتخلص منها وفقاً لعمليات المعالجة والتخلص المبينة بالملحق رقم ( 7/7 - الجزء «أ» ( المرفق بهذه الالئحة٬ وتكون هذه
العمليات٬ على األخص٬ في اإلطار التالي :

1 -ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي مفردات النظام البيئي .
2 -معالجة النفايات الخطرة إحيائياً باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها .

3 -معالجة النفايات الخطرة فيزيائياً أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكليس والتحييد والترسيب وغير ذلك .
4 -الترميد في محارق خاصة مجهزة بما ال يسمح بانبعاث الغازات واألبخرة الضارة في البيئة المحيطة.

 

المادة 39
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تخضع" مرحلة التخلص من النفايات الخطرة بالنقل أو بالشحن إلى خارج الدولة "للقواعد واإلجراءات المحددة باالتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة٬ وتلك المحددة بهذه الالئحة٬ وذلك باإلضافة إلى
الشروط واإلجراءات التالية:

1 -ال يجوز النقل والشحن عبر الحدود في الحاالت التالية :
أ -إذا كان النقل إلى جهة تقع جنوب خط عرض 60 درجة جنوب .

ب -إذا كان النقل يتم إلى دولة تفرض حظرًا على استيراد تلك النفايات .
ج -إذا كان النقل إلى الدول التي ال تستطيع توفير الضمانات على قدرتها على التخلص اآلمن من النفايات بأسلوب فني سليم من الناحية البيئية.

د -إذا كان النقل إلى الدول غير األعضاء في اتفاقية بازل٬ عدا حالة الدولة العضو في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف أو إقليمية.

2 -إجراءات الحصول على موافقة المجلس للنقل والشحن عبر الحدود :
أ -على مولد النفايات اتخاذ جميع الخطوات العملية للتأكد من أن النفايات الخطرة قد جرى التعامل معها والتخلص منها بشكل سليم وبدون أي آثار عكسية٬ ويكون مسؤوالً عن جمع ومعالجة وتخزين والتخلص

من تلك النفايات بشكل سليم سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق مشغل مرافق معينة .
ويجب على المولد أن يرفع شهرياً إلى المجلس الجزئين ( أ (٬ ) ب ) من التقرير المختصر للنفايات الخاص بالمولد٬ وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم ( 7/2)  المرفق بهذه الالئحة .وعلى المولد القيام بالجهود

المتواصلة لخفض النفايات الخطرة إلى الحد األدنى٬ وإجراء تقويم سنوي للجهود المبذولة ورفعها إلى المجلس٬ وفي هذه الحالة ال يكون ثمة مبرر للنقل أو الشحن عبر الحدود .
ب -تتولى األمانة العامة فحص مالءمة أسلوب التخلص من النفايات الخطرة المستخدم في مرافق معالجة النفايات في الدولة٬ فإذا تبين لها أن حالة المرافق أو أسلوب التخلص غير مالئم لذلك النوع المحدد من

النفايات فإنها تكلف المولد بالبحث عن طريقة أخرى للتخلص منها في مرافق خارجية موجودة في دولة أخرى.
ج -يقوم المولد بإفادة المجلس قبل سبعة أيام على األقل من بدء االتصاالت مع المرافق الخارجية٬ وفي حالة عدم استالم اعتراض خالل هذه المدة٬ يقوم بإرسال طلب معالجة النفايات مرفقاً به التقرير

المختصر للنفايات بجزئيه ( أ (٬ ) ب ) وعينة للنفايات من أجل تحليلها بواسطة المرافق الخارجية على أن يتم اعتماد العينة الممثلة للنفايات الموضحة بالتقرير المختصر المشار إليه وفقاً لنموذج اعتماد العينة
المبين بالملحق رقم ( 7/3)  المرفق بهذه الالئحة .

د -في حالة قبول المرافق الخارجية لمعالجة النفايات الخطرة٬ يجب الحصول على موافقة السلطات المختصة في بلد االستيراد متضمنة متطلبات التعبئة والعالمات والنقل٬ وتحديد نقطة الدخول إليها.
هـ يقوم المجلس بعد فحص الحالة بإصدار موافقته للنقل عبر الحدود مشروطة بموافقة دول العبور٬ وذلك وفقاً ألحكام ومتطلبات االتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة .

3 -إلتزامات المرخص له في شأن الشحن والنقل اآلمن عبر الحدود :
يلتزم المرخص له بالنسبة للشحن والنقل اآلمن للنفايات الخطرة عبر الحدود باتباع الخطوات المبينة بالمخطط البياني لشحن ونقل النفايات الخطرة عبر الحدود المبينة بالملحق رقم ( 7/1)  المرفق بهذه الالئحة٬

وذلك على النحو التالي :
أ -أن يوفر المرخص له للجهات المعنية بالدول المستوردة ودول العبور٬ البيانات الواجب توفرها في اإلخطار بشحن أو نقل النفايات الخطرة عبر الحدود٬ المحددة بالملحق رقم ( 7/8 ) المرفق بهذه الالئحة٬
على أن تقدم البيانات باللغتين العربية واإلنجليزية وبأي لغة أخرى تطلبها الدولة المستوردة أو دول العبور٬ وأن يمأل نموذج اإلخطار بشحن أو نقل النفايات الخطرة عبر الحدود المبين بالملحق رقم ( 2/10) 

المرفق بهذه الالئحة.
ب -أن يقوم الناقل بعمل تأمين لتغطية أي حوادث قد تحدث بسبب النقل عبر الحدود .

ج -يجب على الشركة الناقلة المستخدمة بواسطة المولد ضمان التغليف ووضع العالمات المعتمدة وفقاً لألحكام والمعايير والممارسات الدولية٬ وأن يتوفر لديها نسخ من أوراق التخليص والمستندات٬
ومستندات التأمين للتغطية ضد الحريق والحوادث واألضرار البيئية والمخاطر األخرى.

د -أن يتوفر لدى الناقل ست نسخ من البيانات الواجب توفرها في مستند شحن أو نقل النفايات الخطرة عبر الحدود المبينة بالملحق رقم ( 7/9)  المرفق بهذه الالئحة٬ ووفقاً لنموذج مستند شحن أو نقل النفايات
الخطرة عبر الحدود المبين بالملحق رقم ( 2/11)  المرفق بهذه الالئحة.

هـ يجب أن توقع جميع نسخ مستند النقل بواسطة المتخلص أو المشغل للمرافق الخارجية٬ وترد إلى الناقل نسختان منها٬ ليحتفظ بواحدة منهما٬ ويقدم النسخة األخرى إلى المولد أو المصدر إلثبات عملية النقل٬
ويحتفظ المتخلص بأربعة نسخ من مستند النقل .

و -بعد إكمال عمليات المعالجة والتخلص بشكل مرض٬ يقوم المتخلص صاحب المرافق الخارجية باالحتفاظ بواحدة من النسخ األربعة لمستند النقل وتوقيع وإعادة نسخة إلى كل من المولد والسلطات المختصة
في كل من بلدي االستيراد والتصدير .

. ويقوم المجلس بإخطار وإفادة أجهزة االتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة بأن الشحن وعملية التخلص من النفايات الخطرة قد تَّذفُن

 

المادة 40

يلتزم المرخص له بتداول وإدارة النفايات الخطرة بوضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية٬ من الكائنات الحية وغير الحية٬ في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة والتخلص
منها٬ وما يحيطها من مناطق .

كما يكون مسؤوالً عن األضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم االلتزام بأحكام القانون وهذه الالئحة٬ وعلى المجلس اتخاذ ما يلزم من اإلجراءات إللغاء أو وقف تصريح التشغيل فور ظهور أي دالئل
لإلضرار بالنظم البيئية المحيطة.

 

المادة 41

على صاحب المشروع أو المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة٬ االحتفاظ بسجل لها وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم ( 6/ثانياً)  المرفق بهذه الالئحة٬ تدون فيه على األخص٬ البيانات التالية :
1 -االشتراطات الخاصة الصادرة من المجلس للمشروع أو المنشأة .

2 -أنواع وكميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المشروع أو المنشأة .
3 -كيفية التخلص من هذه المخلفات .

4 -الجهات المتعاقد معها لتسلم المخلفات الخطرة .
وتتولى األمانة العامة متابعة ومراجعة بيانات السجل دورياً للتأكد من مطابقتها للحقيقة والواقع.

 

ثانياً :المواد الخطرة

المادة 42

تسري في شأن الترخيص باستيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة الشروط واإلجراءات ومدة الترخيص وااللتزامات وأحوال وقف أو إلغاء الترخيص المنصوص عليها في المواد ( 26 (٬ ) 27 (٬ ) 28 (٬
 (29 ) من هذه الالئحة٬ باإلضافة إلى الشروط واإلجراءات األخرى التي ترد في هذا الفصل.
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المادة 43

يشترط للترخيص باستيراد المواد الخطرة ما يلي:
1 -أن يكون الغرض من االستيراد استخدامها في أحد المجاالت التالية:

أ -الصناعة.
ب -البناء والتشييد.
ج -البحث العلمي.

د -البترول والغاز.
هـ الكهرباء.
و -المبيدات.

ز -معالجة المياه.
2 -أن يكون طالب الترخيص قد استوفى متطلبات الموافقة البيئية للقيد بالسجل التجاري أو إضافة نشاط إليه بشأن استيراد المواد الخطرة وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم ( 2/13)  المرفق بهذه الالئحة٬ وأن

يكون مستوفياً لمتطلبات الترخيص بممارسة نشاط استيراد مواد خطرة وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم ( 2/12)  المرفق بهذه الالئحة .
3 -أال تكون المادة الخطرة المطلوب استيرادها من بين المواد الخطرة المحظور تداولها بموجب االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة.

4 -إذا كانت المادة الخطرة مما يسبب خطرًا على عموم الناس٬ يتم إرفاق نسخة من الرخصة الصالحة من الجهات المختصة في بلد المنشأ التي تجيز استخدام المادة الخطرة لعموم الناس.
5 -إرفاق بيان يفيد قرب نفاد الكمية السابق استيرادها من المخزن من ذات المادة الخطرة المطلوب استيرادها .

6 -مأل االستمارة الخاصة بطلب استيراد مواد خطرة وفقاً للنموذج المبين بالملحق رقم ( 2/14)  المرفق بهذه الالئحة٬ متضمنة على األخص٬ ما يلي:
أ -إسم المادة الخطرة العلمي والتجاري والشائع وتركيبها الكيميائي .
ب -الرقم المسلسل الخاص باألمم المتحدة٬ ورقم التسجيل الكيميائي .

ج -درجة خطورة المادة وتأثيراتها الصحية والبيئية .
د -وزن المادة الخطرة المراد استيرادها .

هـ تاريخ ووقت النقل المتوقع .
و -الغرض من االستيراد ( وفقاً للمبين بالترخيص الصادر له .) 

ز -الطرق المثلى لتخزين المادة والتخلص منها .
ح -اإلجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث تسرب للمادة .

ط -اإلسم الكامل والعنوان ورقم اإليصال لوكيل الشحن والمرسل والمرسل إليه والجهة المستفيدة منها .
ي -شهادة المنشأ في الدول المصدرة وكذلك شهادة التحليل الخاصة بالمبيدات٬ وشهادة الخلو من الرصاص الخاصة باألصباغ٬ وشهادة خلو من المواد المشعة الخاصة باألسمدة .

ك -تاريخ صالحية المادة الخطرة.

 

المادة 44

يلتزم المستورد للمواد الخطرة بإمساك سجل للمواد الخطرة يحدد به أنواع وكميات المواد الخطرة المستوردة٬ نَّزخملاو منها٬ والمتداول والمنقول٬ وذلك وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم ( 6/ثالثاً)  المرفق
بهذه الالئحة.

وتتولى األمانة العامة٬ بالتنسيق مع الجهات اإلدارية المختصة٬ التفتيش الدوري على هذا السجل للتحقق من البيانات المسجلة به وشروط التخزين والتداول والنقل.

 

المادة 45

على المرخص له إذا كانت شحنات المواد الخطرة واردة عن طريق الجو٬ إرفاق المستندات والبيانات التالية :
1 -بيان الشاحن األصلي.

2 -بيان الشحن الجوي األصلي.
3 -قائمة فحص قبول المواد الخطرة األصلية.

أما إذا كانت شحنات المواد الخطرة واردة عن طريق البحر٬ فيجب على المرخص له ووكيل الشحن إخطار الهيئة العامة للجمارك والموانئ٬ قبل ثمانية وأربعين ساعة على األقل من وصول الشحنات إلى
الموانئ بما يلي:

1 -خطة تخزين الشحنة .
2 -بيانات الشحنة .

3 -بيانات المواد الخطرة.

 

المادة 46

على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة٬ سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة٬ أن يتخذوا جميع احتياطات األمان لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية٬ وعلى األخص٬ مراعاة
ما يلي :

للشروط الالزمة حسب نوعية وكمية هذه المواد . 1 -إختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين المواد الخطرة طبقاً 
2 -أن تكون األبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفقاً لألصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد٬ وتخضع تلك األبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة

اإلدارية المختصة والمجلس .
3 -توفر الشروط الالزمة لوسيلة النقل ومكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم االضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو السكان .

4 -أال يترتب على التكنولوجيا المستخدمة إلنتاج تلك المواد٬ وكذا التجهيزات واألجهزة٬ أي أضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين .
5 -أن يتوفر باألبنية أنظمة وأجهزة األمان واإلنذار والوقاية والمكافحة واإلسعافات األولية بالكميات واألعداد المناسبة٬ والتي تحددها إدارة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة والمجلس .

6 -أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد على أن يتم مراجعة هذه الخطة والتصديق عليها من الجهة اإلدارية المختصة٬ بعد موافقة المجلس وإدارة
الدفاع المدني .

7 -أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري٬ وأن يتم عالجهم مما يصابون به من أمراض مهنية على نفقة الجهة العاملين فيها.
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8 -توعية العاملين بمخاطر تداول تلك المواد وباالحتياطات الالزمة عند تداولها والتأكد من إلمامهم بجميع هذه المعلومات وتدريبهم عليها.
9 -توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد وكيفية مواجهتها والتأكد من تعرفهم على وسائل اإلنذار عند وقوع حوادث وبالتصرف الواجب

عند ذلك.

 

المادة 47

يلتزم المرخص له بإدارة المواد الخطرة بما يلي :
1 -عدم القيام بأي أعمال تتجاوز مدة ونطاق الترخيص الصادر له بعد استيفاء المتطلبات الواردة باستمارات ونماذج إدارة المواد الخطرة المبينة بالملحق رقم ( ٬2/12 ٬14 ٬15 ٬16 ٬17 ٬18 ٬19 20) 

يحسب األحوال٬ والمرفق بهذه الالئحة .
2 -تجديد الترخيص قبل انقضاء مدته بوقت كاف .

3 -وضع قواعد داخليه لوقاية العاملين والجمهور والبيئة من الممارسات واألنشطة ذات الصلة بإدارة المواد الخطرة٬ وتوفير المعدات الشخصية الواقية .
4 -إعداد برنامج لخطة الطوارئ الالزمة لمواجهة الحوادث واألضرار البيئية الناجمة عن إدارة المواد الخطرة شامالً بيان حالة المخزن وعربات النقل وأسلوب التعبئة للمواد الخطرة٬ وبيان حالة العاملين من

حيث عددهم وسنوات الخبرة والملف الطبي لكل منهم٬ والخطة العامة لمواجهة األخطار من حرائق وإصابات عمل ناتجة عن نشاط إدارة المواد الخطرة .
5 -وضع نظام إداري يتناسب مع حجم وطبيعة الممارسة المرخص بها٬ على أن يتضمن هذا النظام معايير ومتطلبات الوقاية واألمان التالية:

أ - تحديد مسؤوليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالوقاية واألمان٬ ومسؤولية كل فرد في تنفيذ مقتضيات الوقاية واألمان .
ب -تحديد المشاكل التي تؤثر على الوقاية واألمان والعمل على عالجها .

ج - تأهيل وتدريب األفراد المكلفين بالوقاية واألمان .
د -وضع الترتيبات التنظيمية الكفيلة لتسهيل آلية االتصال وتسريع نقل المعلومات المتعلقة بالوقاية واألمان على جميع المستويات .

6 -تطبيق نظام للوقاية واألمان يتناسب مع حجم التعرضات الممكنة أو الكامنة واحتماالتها لتحقيق ما يلي :
أ -الحيلولة دون وقوع حوادث قد تسبب التعرض لمخاطر المواد الخطرة .
ب -تخفيف العواقب المترتبة على أي من هذه الحوادث في حالة وقوعها .

ج -ضمان وجود اإلسعافات األولية .
د -ضمان احتياطات األمن والسالمة من الحريق .

7 -وضع وتطبيق برنامج لتوكيد الجودة يعتمد على ضمان الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة بالوقاية واألمان٬ وتدريب العاملين وتوفير اآلليات واإلجراءات الالزمة لتوكيد الجودة بالمراجعة والتقويم الدوري
وإجراء الصيانة الدورية لمعدات األمن والسالمة .

8 -تعبئة المواد الخطرة وفقاً للمتطلبات العامة للتعبئة سواء بالنسبة للعبوات الداخلية أو الخارجية٬ ومراعاة األحكام المتعلقة ببطاقات المعلومات الخاصة بها من حيث نوعيتها ومواصفاتها٬ لكل من بطاقات
الحظر وبطاقات التداول٬ وذلك وفقاً للمتطلبات المبينة بالملحق رقم ( 8/ثانياً ورابعاً ) المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 48

على المرخص له بتخزين المواد الخطرة٬ بعد استيفاء متطلبات الترخيص المبينة بالملحق رقم ( 2/17) ٬ وإجراءات الترخيص بالمخزن وتخزين المواد الخطرة الواردة بالمخطط المبين بالملحق رقم ( 2/18) 
المرفق بهذه الالئحة٬ االلتزام بما يلي :

1 -عدم تغيير أو تعديل المواد المصرح بتخزينها بالمخازن وفقاً لفئاتها إال بموافقة الجهات المرخصة على ذلك .
2 -مراعاة احتياطات السالمة من الحريق٬ وذلك باتباع اإلجراءات والقواعد التي تقررها الجهات المختصة في هذا الشأن .

3 -التقيد بتعليمات المناولة شاملة أي احتياطات خاصة لحماية العاملين والبيئة .
4 -التقيد بالئحة السالمة للمواد قبل تنفيذ أي تداول للمواد الخطرة٬ والمحافظة على منطقة العمل نظيفة٬ واستخدام المالبس الواقية واستعمال معدات الحماية.

5 -إستخدام الحاويات المعتمدة والملصق عليها بطاقات معلومات التخزين والنقل للمواد الخطرة .
6 -عدم نقل البضائع الخطرة إلى حاويات غير قياسية٬ واتباع تعليمات الشركة الصانعة عند نقل مواد خطرة من الحاويات .

7 -االحتفاظ بالغاز المضغوط والمواد القابلة لالشتعال واالنفجار بعيدًا عن الحرارة .
8 -المحافظة على التنظيم الجيد في المكان للحد من مخاطر التلف والتسرب والحريق٬ إضافة إلى تحقيق التشغيل اآلمن والفعال .

9 -فحص المخزون بانتظام لكشف التسرب أو التلف الميكانيكي وذلك أوالً بأول .
10 -حفظ مواد التعبئة الفارغة القابلة لالحتراق بعيدًا عن أماكن التخزين .

11 -إبقاء جميع الطرق المؤدية إلى الخارج خالية٬ والتأكد من سالمة معدات الطوارئ.

 

المادة 49

٬ وأن يتوفر لها جميع المتطلبات المبينة بالملحق رقم ( 18 ٬2/17 ) المرفق بهذه يجب تخزين المواد الخطرة في مخازن تبعد عن األماكن السكنية المسافة المناسبة بحسب طبيعة المواد الخطرة ةنّزخملا
الالئحة٬ وأن يتم تصميمها وفقاً لألسس والمعايير والضوابط وااللتزامات التالية :

1 -أن تكون مادة البناء غير قابلة لالحتراق٬ وأن يكون هيكل المبني من الخرسانة المسلحة أو الحديد .ويفضل حماية الهيكل الحديدي من الحرارة باستخدام مواد عازلة٬ ويجب أن تكون مواد العزل غير قابلة
لالحتراق مثل الصوف المعدني أو األلياف الزجاجية .وذلك بمراعاة أن أفضل المواد التي تجمع المقاومة للحريق مع القوة الطبيعية واالستقرار هي الخرسانة أو الطابوق المصمت أو القوالب الخرسانية .

2 -وضع األنابيب والقنوات والكابالت الكهربائية٬ المارة بالجدران المقاومة للحريق٬ في أغطية رملية مثبطة للحريق .
3 -توفير مسارب للهرب من أي منطقة كبيرة مغلقة في اتجاهين على األقل٬ وأن توضع إشارات واضحة على مخارج الطوارئ التي يجب أن تصمم بما يسمح بالخروج السهل اآلمن في حاالت الطوارئ٬

على أن تكون سهلة الفتح في الظالم أو في حاالت الدخان الكثيف٬ ويفضل أن تزود بقضبان الفتح االضطراري .
٬ ويتم تحقيق التهوية الكافية بتوفير فتحة في السقف أو في الجدار الواقع تحت السقف أو بالقرب من األرضية . 4 -أن تكون تهوية المخزن جيدة وأن يؤخذ في االعتبار طبيعة المادة الخطرة أو المنتج نَّزخملا

5 -أن تكون األرضيات غير منفذة للسوائل٬ وناعمة غير زلقة٬ وخالية من التشققات٬ للسماح بالتنظيف السهل٬ وأن مّمصت بحيث تحتوي التسرب ومياه مقاومة الحريق الملوثة.
6 -تجنب المجاري المفتوحة في المخازن التي تحفظ بها مواد خطرة سامة من أجل منع اإلطالق غير المسيطر عليه لمياه مقاومة الحريق الملوثة والمنتجات المسكوبة٬ وأن يوصل المجرى بحفرة االحتباس

للتخلص منها فيما بعد .
7 -الحد من خطر الحريق واالنسكاب واالنصبابات وضمان فصل المواد غير المتوافقة .

8 -عند الحاجة لإلنارة ومرافق الكهرباء األخرى فإنه يجب تركيبها وصيانتها بواسطة مختص٬ وال يسمح بأي تركيبات كهربائية مؤقتة٬ ويجب تأمين سالمة كل المعدات الكهربائية بتزويد الدوائر الكهربائية
بقواطع دائرة التسرب األرضي وأجهزة الحماية من الحمل الزائد .

9 -عند تخزين مذيبات ذات نقطة وميض منخفضة أو الكيميائيات التي تولد غبارًا دقيقا٬ً فإنه يجب استخدام آالت وتجهيزات مضادة لالشتعال .
10 -عدم السماح بشحن البطاريات أو التغليف الحراري أو ختم شرائح البالستيك أو اللحام داخل المخزن .

11 -عند االضطرار لتخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق يجب توفير ترتيبات التحزيم وتوفير سقف أو غطاء للحماية من الشمس والمطر .
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12 -أن يتم تخزين البراميل بوضع رأسي على ألواح الحمل٬ ويجب تخزين كل البراميل بطريقة تترك دائماً مساحة كافية للدخول إلطفاء الحريق .
13 -إذا كانت المواد الخطرة من النوع الذي يمكن أن يولد كهرباء ساكنة خالل حركة التداول٬ فعلى المرخص له التأكد مما يلي :

أ - تأمين السالمة الكهربائية للخزانات واألنابيب وأنظمة التحويل ومحطات المعالجة٬ أو حمايتها بأي وسائل معتمدة .
ب -أن تأخذ إجراءات التشغيل في االعتبار تجنب المشاكل المرتبطة بتوليد أو تفريغ الكهرباء الساكنة .

14 -منع إقامة أماكن سكنى أو طهي أو غرف طعام أو غرف تغيير مالبس كجزء أساسي من المخزن٬ وعند الضرورة يجب فصل هذه األبنية بعيدًا عن المخزن بمسافة ال تقل عن عشرة أمتار.
15 -توفير مرافق غسل كافية٬ ونافورة الغسل الطارئ للعيون٬ ومرش ماء.

 

المادة 50

يجب أن يتوفر لتخزين المواد الخطرة غير المعبأة ( السائبة (٬ االشتراطات الخاصة التالية :
1 -أن يتم تخزينها داخل خزانات خاصة توجد فوق األرض أو تحت األرض .

2 -إذا كانت خزانات تخزين المواد الخطرة غير المعبأة موجودة فوق األرض٬ فيجب أن يتوفر لها الشروط التالية :
أ -أن توضع في مناطق مسورة غير منفذة٬ بحيث يكون حجم مكان التخزين ال يقل عن 110 %من مجموع حجم الخزانات ضمن النطاق .

ب -أال تشترك الخزانات في نفس المناطق المسورة٬ إال إذا كانت المواد الخطرة في هذه الخزانات واقعة تحت نفس التصنيف الخاص باألمم المتحدة .
ج -أن تكون أرضية المناطق المستخدمة للتخزين من مواد غير منفذة .

د -عدم وضع خزانات السوائل القابلة لالشتعال غير المعبأة على مسافة تقل عن 500 متر من المناطق السكنية أو 200 متر من سكن العمال .
3 -إذا كانت خزانات تخزين المواد الخطرة غير المعبأة موجودة تحت األرض٬ بما فيها منتجات البترول٬ فإنها يجب أن يتوفر لها الشروط التالية :

أ -أن تكون ذات تصميم مزدوج الجدران إذا تم تركيبها في أي من المناطق المحددة في البند ( 1 ) من المادة ( 6)  من هذه الالئحة .
ب -أن يتم تركيبها تحت إشراف مهندس من ذوي الخبرة في هذا المجال .

ج -أن تزود بوسائل التفتيش الالزمة على التسربات.

 

المادة 51

يجب أن يتم تخزين المواد الخطرة وفقاً لخطة تخزين تراعى٬ على األخص٬ ما يلي :
1 -ترك مسافة خالية بين الجدران الخارجية والمواد المخزنة وبين األكوام المرصوصة٬ للسماح بالدخول للتفتيش ولتسهيل حرية حركة الهواء ولتسهيل مقاومة الحريق عند حدوثه .

2 -أن ترص المواد بطريقة ال تعيق حركة الرافعات الشوكية ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ .
3 -تعريف كل الممرات والمعابر الجماعية بوضوح على األرضية والمحافظة عليها خالية من العوائق.

4 -أال يتجاوز ارتفاع األكوام ثالثة أمتار٬ إال إذا استخدم نظام الرفوف .
5 -تجهيز مخطط يبين طبيعة الخطر في كل جزء من المخزن٬ متضمناً قائمة بأماكن وكميات المواد المخزنة أو مجموعات المواد مع خصائصها الخطرة باإلضافة إلى موقع معدات الطوارئ ومقاومة الحريق

المتوفر٬ وطرق الدخول والهروب .
6 -أن يحتفظ أمين المخزن بنسخة من هذا المخطط٬ وأن يقوم بتحديثه كلما دعت الحاجة في المخزن٬ وكذلك في مكتب بعيد عن الموقع.

7 -فصل المواد الخطرة حسب نظام تصنيف األمم المتحدة والمتطلبات الواردة في جدول متطلبات فصل المواد الخطرة الوارد في الملحق رقم ( 8/ثالثاً)  المرفق بهذه الالئحة٬ كما يجب فصل المواد الخطرة
عن أي منطقة يرتادها الجمهور وفقاً لمتطلبات فصل المواد الخطرة عن الجمهور الواردة في الملحق المشار إليه .

8 -أن تتوفر التعليمات الخطية التالية لكل موظفي المخزن:
أ -تعليمات التشغيل اآلمن والصحيح ألي معدات ولتخزين المواد .

ب -أوراق الئحة بيانات السالمة الخاصة بالمواد لكل المنتجات المخزنة والمنقولة .
ج -التعليمات واإلجراءات الخاصة بالصحة والسالمة .

د -تعليمات وإجراءات الطوارئ .
9 -عدم تخزين المواد الخطرة مع المواد الغذائية أو تحميلها أو نقلها معها على نفس المركبة.

 

المادة 52

على المرخص له بتخزين المواد الخطرة االلتزام بخطط الطوارئ لالنسكابات والتسربات بعد الرجوع إلى الئحة بيانات سالمة المواد ( MSDS (٬ وأن يتبع على األخص٬ التدابير واإلجراءات وااللتزامات
التالية :

1 -عدم التخلص من أي كمية ولو ضئيلة من المادة الخطرة المسكوبة أو المتسربة عن طريق نظام المجاري .
2 -توفير وصيانة المعدات الالزمة للتعامل مع االنسكابات والتسربات وهي :

أ -معدات حماية شخصية .
ب -براميل فارغة .

ج -بطاقات ورقية ذاتية االلتصاق لتمييز البراميل .
د -مادة ماصة مثل الرمل أو نشارة الخشب .

هـ سائل تنظيف .
و -مكانس .

ز -مجاريف .
ح -مفاتيح ربط .

ط -قموع معدنية .
ي -أسافين خشبية إلغالق الثقوب في البراميل .

ك -مادة عازلة ومقاومة للكيميائيات .
3 -إجراء الفحص والصيانة المنتظمة لكل المعدات المتعلقة بالطوارئ والسالمة لضمان جودة تشغيلها .

4 -تطهير وتنظيف معدات الحماية الشخصية بعد االستخدام وصيانتها جيدًا .
5 -إمتصاص السوائل المسكوبة باستخدام مادة صلبة مالئمة ال تثير الغبار٬ مثل الرمل أو نشارة الخشب٬ مع مراعاة عدم استخدام نشارة الخشب مع السوائل القابلة لالشتعال أو التأكسد الواقعة ضمن الفئات

3 و5 من فئات المواد الواردة في الملحق رقم ( 8/ثالثاً)  المرفق بهذه الالئحة .
6 -أن تنظف المواد الصلبة المسكوبة باستخدام مكنسة شفط صناعية .

7 -التعامل مع حاالت االنسكاب أو الحريق التي تطلق غازات سامة باستخدام التهوية المالئمة واستخدام نظام التنفس اعتمادًا على نوع الغاز .
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8 -التخلص من كل النفايات بما فيها مواد التعبئة وألواح التحميل المكسورة بطريقة آمنة ومراعية للبيئة.

 

المادة 53

يلتزم المرخص له بتخزين المواد الخطرة بتوفير متطلبات الحماية الشخصية٬ واإلسعافات األولية الالزمة للتعامل مع المواد المشار إليها٬ وعلى األخص ما يلي :
1 -توفير المواد التالية من معدات الحماية الشخصية لالستخدام٬ وفقاً لما هو مالئم للعمل في مخازن المواد الخطرة .

أ -خوذة واقية .
ب -نظارات سالمة٬ أو نظارات ذات إطار واق٬ أو قناع للوجه .

ج -أداة واقية للجهاز التنفسي تتوافق مع طبيعة المواد التي يتم التعامل معها .
د -بدلة عمل من قطعة واحدة .

هـ مريلة مطاطية أو بالستيكية٬ أو قفاز واقي عند التعامل مع المواد.
و -حذاء سالمة ذو غطاء معدني لحماية القدم.

ز -أي متطلبات أخرى تفرضها اإلرشادات الفنية بشأن معدات الحماية الشخصية الخاصة بطبيعة المواد٬ وتلك التي تقررها الجهة اإلدارية المختصة.
2 -التزود باإلسعافات األولية٬ وفقاً للتعليمات الفنية الصادرة عن وزارة الصحة العامة .

3 -توفير نوافير غسل العيون والمرشات في مناطق يسهل الوصول إليها .
4 -عدم السماح بالنوم داخل أماكن تخزين المواد الخطرة.

 

المادة 54

يشترط في تعبئة المواد الخطرة االلتزام بمتطلبات تعبئة المواد الخطرة المبينة بالملحق رقم ( 8/رابعاً) ٬ باإلضافة إلى االلتزام بما يلي:
1 -أن تتم التعبئة في عبوات مناسبة ذات نوعية قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وتأثيرات االهتزاز والتغيرات الحرارية .

2 -التأكد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بها٬ بحيث ال تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر فيها .
3 -أن تكون العبوات محكمة الغلق٬ بأن تغلق العبوات الداخلية٬ أو تثبت٬ أو توضع على مادة تبطين من أجل منع كسرها أو حدوث تسرب منها٬ ومن أجل السيطرة على حركتها ضمن العبوة الخارجية .

4 -يجب عند استخدام مواد االمتصاص أو التبطين في تعبئة السوائل في أوعية٬ أن تكون هذه المواد قادرة على تقليل األخطار التي قد يتسبب فيها السائل.
5 -يجب أن تشمل األوعية التي تحوي سوائل خطرة حيزًا فارغاً في األعلى يكفي للتعامل مع أعلى درجة حرارة تزيد على درجة حرارة التعبئة٬ خالل النقل العادي .

6 -يجب أن تكون اسطوانات أوعية الغاز المضغوط مصنعة جيدًا وفقاً ألصول الصناعة٬ وأن تعبأ وتختبر وتصان بالشكل الصحيح.
7 -يجب أن تكون جميع أنواع العبوات وفقاً لدليل النقل البحري أو الجوي الدولي بحسب األحوال .

 (.MSDS ) 8 -يجب أن يكون حجم العبوة يسمح بوجود مساحة كافية للصق كل العالمات وبطاقات المعلومات المطلوبة بموجب الئحة بيانات سالمة المواد
9 -يجب أن تلصق البطاقات على كل عبوة بمادة متينة كافية لتحمل ظروف النقل العادية٬ ولضمان عدم قابلية البطاقة والمعلومات المسجلة بها للتلف أو المحو .

للضوابط التالية : 10 -أن يتم التعريف بالمواد الخطرة ووضع العالمات وبطاقات المعلومات واللوحات وفقاَ 
أ - االلتزام بالتعريف وفقاً لتصنيف المواد الخطرة المحدد بالملحق رقم ( 8/أوًال)  المرفق بهذه الالئحة٬ وبمراعاة تطبيق القواعد الخاصة ببطاقات الفئات وبطاقات الخطر الثانوية المبينة بالملحق رقم 8/ثانياً

المرفق بهذه الالئحة .
ب -عند تقديم المواد الخطرة للشحن بحرًا من الضروري تحديد نوعها من أجل تمكين الذين يتعاملون معها بأي طريقة من اتخاذ الحرص واالحتياطات الضرورية .

ج - أن تعلَّم العبوات التي تحوي مواد خطرة باإلسم العلمي الصحيح ورقم األمم المتحدة وبطاقة المعلومات والصور واللوحات حسب التصنيف الدولي للمواد الخطرة وذلك بصورة دائمة.

 

المادة 55

يشترط للترخيص بنقل المواد الخطرة استيفاء االشتراطات واإلجراءات المنصوص عليها في هذه الالئحة٬ فضالً عن االشتراطات واإلجراءات الواردة باستمارة طلب الحصول على ترخيص نقل المواد
الخطرة المبين بالملحق رقم ( 2/19)  المرفق بهذه الالئحة٬ وإتباع إجراءات الترخيص المبينة بمخطط إجراءات ترخيص نقل المواد الخطرة المبينة بالملحق رقم ( 2/20)  المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 56

يشترط لنقل المواد الخطرة برًا ما يلي :
1 -أن يتم النقل بطريقة آمنة٬ ضمن حدود السرعة المقررة٬ وباستخدام المواعيد والمسارات المخصصة لمركبات النقل .

2 -تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته٬ وأن تكون مطلية بطالء عاكس باللون المطلوب٬ وله مقاومة لظروف الطقس .
3 -أن تستخدم المركبات الناقلة للمواد الخطرة غير المعبأة ( السائبة ) مصباحاً أصفرًا متقطع اإلضاءة٬ يُثبّت على مقطورة السائق٬ ويكون في حالة تشغيل مستمر طوال مدة عملية النقل .

4 -أن يكون جميع سائقي المركبات المتعاملين مع المواد الخطرة٬ مدربين ومرخص لهم٬ مع توفر خطط جاهزة للطوارئ والحوادث .
5 -أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئيسية الضرورية للمواد الخطرة المنقولة ( االسم العلمي والفئة وتصنيف المواد٬ ورقم األمم المتحدة (٬ كما تثبت لوحة معدنية على الجسم الخارجي للمركبة
تحتوي على ذات المعلومات٬ ويجوز لشرطة المرور في كل األوقات إيقاف أي مركبة وعمل الفحوصات وإجراءات التفتيش الالزمة لتحديد سالمة المركبة٬ وعلى السائقين العابرين بالدولة االلتزام بالشروط

المبينة بهذه المادة.
6 -أن تشمل وثيقة الشحن التي يعدها الشاحن بياناً بوزن الشحنة وإتمام تعبئتها وفقاً للقواعد المقررة للتعبئة٬ وأن تقدم شهادة تعبئة حاوية موقعة تبين أن الشحنة قد تم تعبئتها وإغالقها بإحكام .

7 -أن يتم نقل المواد الخطرة غير المعبأة في صهاريج تتوافر لها المتطلبات التالية :
أ -أن تكون الحاوية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة للبيئة الخارجية٬ ومصنوعة داخلياً من مادة مناسبة للمادة المحمولة .

ب -أن تبنى حاويات الصهاريج حسب القواعد الفنية المعتمدة دولياً .
ج -مراعاة تصميم وبناء الحاويات على أساس الحمل المسموح به٬ والقوى٬ وتزايد الضغط٬ ودرجة الحرارة٬ ومميزات المادة٬ وغيرها من العوامل المؤثرة على متانتها.
د -توفير خدمة المعدات تاماَّمصلاك والتركيبات وأجهزة السالمة وأجهزة القياس وغيرها٬ بطريقة تضمن لها الحماية ضد أخطار تعرضها للتلف خالل النقل أو التداول .

هـ أن يزود كل قسم في حاوية الصهاريج بفتحة واسعة تسمح بالتفتيش على الحاوية أو أقسامها .
و -أن تُعلَّم بوضوح كل توصيالت الخزان ويجب أن تكون كل األنابيب من مادة مناسبة.

ز -أن تزود كل حاويات الصهاريج بجهاز مناسب لتنفيس الضغط .
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ح -معاينة وفحص هيكل وتركيبات كل حاوية صهاريج بواسطة شخص مؤهل .
للضغط الهيدروليكي٬ ومقاومة التسرب . ط -أن يشمل الفحص واالختبار األولى والدوري للصهاريج فحصاً داخلياً وخارجيا٬ً وفحصاً 

ي -التأكد من سالمة الخزان ومتانته وخلوه من العيوب٬ والعمل على اإلصالح الدوري له وعدم استعماله إال إذا كان آمناً .
8 -عدم استخدام أي مقطورة لنقل المواد الخطرة الموضوعة في حاويات٬ إال إذا كانت مزودة بأقفال التوائية مالئمة.

 

المادة 57

يشترط لنقل المواد الخطرة جوًا ما يلي :
1 -إلتزام الشاحن باألحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة سواء في دولة المنشأ أو العبور أو الدولة الموجه إليها الشحنة٬ وذلك باإلضافة إلى التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية .

٬ على األخص٬ عما يلي: 2 -يكون الشاحن مسؤوالً
أ -التأكد من عدم وجود حظر دولي بنقل المواد الخطرة محل الشحن .

ب -التأكد من التعبئة الصحيحة للمواد الخطرة وخلوها من التلف أو التسرب٬ والتعريف الصحيح لها٬ وصحة المعلومات التي تحويها البطاقات الملصقة عليها٬ وأن جميع بيانات الشحن صحيحة وموثقة.
ج -اإللتزام بتحمل المسؤوليات الناتجة عن نقل المواد المعدية والمواد الحساسة للحرارة والمواد الخطرة قيد االندماج٬ واتخاذ االحتياطات الالزمة للنقل اآلمن لها .

د -مراعاة األحكام التي تقررها االتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة في شأن المواد الخطرة التي يحملها الركاب أو الطاقم أو المشغلين وما يرتبط بها من موافقات أو تقييد أو منع.

 

المادة 58

يشترط لنقل المواد الخطرة بحرًا ما يلي :
1 -ضرورة االلتزام بأحكام التعبئة السليمة للمواد الخطرة .

2 -االلتزام بأحكام النقل البحري الدولية وفقاً لالتفاقيات المنضمة إليها الدولة .
3 -مراعاة أحكام ومتطلبات الصف والفصل للمواد الخطرة٬ بأن يتم الصف بشكل آمن وسليم حسب طبيعة المواد٬ وحسب دليل النقل البحري الدولي للمواد غير المتوافقة مع بعضها البعض .

4 -ضرورة صف المواد الخطرة المعبأة والتي تُطلق بخارًا خطرًا٬ في مكان يتوفر له التهوية الميكانيكية أو على سطح السفينة في مكان آمن٬ كما يجب أن تصف المواد الخطرة الصلبة غير المعبأة والتي
تطلق بخارًا خطرًا في مكان جيد التهوية .

5 -االلتزام باحتياطات األمان ضد الحريق واالنفجار في السفن٬ وبخاصة التي تحمل سوائل أو غازات قابلة لالشتعال .
6 -مراعاة اتخاذ احتياطات إضافية للحد من اندالع الحريق عند شحن المواد التي يمكن أن تتعرض للتسخين أو لالشتعال الذاتي .

7 -إلتزام القبطان أو أي شخص مسؤول على السفينة باإلبالغ عن حوادث المواد الخطرة فورًا وبالتفصيل المناسب٬ وبخاصة عند حدوث حادث يشمل خسارة أو احتمال خسارة مواد خطرة معبأة أو غير
معبأة.

 

المادة 59

يخضع التدريب على إدارة المواد الخطرة للقواعد واإلجراءات والشروط التالية :
1 -أن يكون األشخاص المتعاملين مع المواد الخطرة نيّملم بخواص المواد٬ والخطر الذي ينجم عن استخدامها٬ وكيفية الوقاية من األخطار وأسلوب التصرف في حاالت الطوارئ .

2 -على من يتولى التدريب على إدارة المواد الخطرة٬ سواء كان فردًا أو مركزًا أو جهة أن يوفر الدورات التدريبية الالزمة في شأن السالمة األساسية المتعلقة بالمواد الخطرة٬ والتخزين والتداول٬ وتصنيف
وبيان المواد الخطرة .

3 -على مراكز وجهات التدريب أن توفر المعلومات الالزمة عن الموظفين الرئيسيين لديها٬ وتأهيلهم وخبراتهم العامة والخاصة في مجال إدارة المواد الخطرة٬ وسابقة األعمال التدريبية لها٬ والمرافق
التدريبية التي وفرتها

4 -أال يسمح ألي شخص بقيادة مركبة لنقل المواد الخطرة إال إذا كان قد شارك في دورة لتدريب سائقي نقل المواد الخطرة .
5 -على كل شخص يدير أو يشرف على مخزن مواد خطرة أن يكون قد شارك في دورة تدريبية في تخزين وتداول المواد الخطرة .

6 -على األشخاص العاملين في مخازن المواد الخطرة أو الذين يتعاملون بانتظام مع المواد الخطرة أن يكونوا مدربين بشكل كاف على جميع ما يتعلق بإدارة المواد الخطرة .
7 -تشمل الدورات التدريبية النموذجية ما يلي:

أ -دورة تدريبية نموذجية تأسيسية في إدارة المواد الخطرة وتشمل ( فئات المواد الخطرة٬ بطاقات المعلومات والتعبئة الصحيحة٬ خصائص فئات المواد الخطرة٬ التعامل السليم مع المواد الخطرة٬ معدات
الحماية الشخصية للتعامل مع المواد الخطرة٬ إستيعاب لوائح سالمة المواد٬ والقوانين واألنظمة المحلية واإلقليمية والدولية ذات الصلة .) 

ب -دورات تدريبية نموذجية في تخزين المواد الخطرة والتعامل معها وتشمل ( التعريف بأرقام األمم المتحدة للمواد٬ تصميم المخازن٬ خطط مواجهة حاالت الطوارئ٬ أحكام الصف والفصل في المخازن٬
مقاييس الصحة المهنية٬ حماية الجهاز التنفسي والجلد وتخفيف الشحنات الكهربية الساكنة .) 

ت -دورات تدريبية نموذجية في نقل المواد الخطرة وتشمل ( التعريف بالشحنات الكهربية الساكنة٬ التحميل والتفريغ الصحيح٬ أساليب القيادة اآلمنة٬ وضع اللوحات التحذيرية على المركبات٬ إستخدام أرقام
األمم المتحدة للمواد٬ تحذيرات الخطر الكيميائي٬ واالستجابة للطوارئ وإجراءات الحوادث.) 

 

المادة 60

يتولى موظفو األمانة العامة وموظفو الجهات اإلدارية األخرى الذين يندبون إلى المجلس ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة ( 62)  من القانون٬ إجراء الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع الجهة
للضوابط التالية: اإلدارية المختصة٬ على جميع األماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة٬ إلثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام القانون وهذه الالئحة٬ وذلك وفقاً 

1 -مراقبة وتفتيش جميع األنشطة واألعمال ذات الصلة بالمواد الخطرة للتأكد من االلتزام باالشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها الستخدام وتخزين واستيراد وتداول المواد الخطرة٬ وأماكن العمل والوثائق
والسجالت وغيرها .

2 -يكون التفتيش خالل ساعات العمل الرسمي للمنشأة٬ وبعد إبراز ما يفيد شخصية المفتش وتمتعه بصفة الضبط القضائي٬ ومع مراعاة قواعد السالمة والتشغيل للمرافق.
3 -يتولى المفتش التحقق من صحة التراخيص٬ ومدى االستمرار بااللتزام بالشروط البيئية ذات الصلة بالمواد الخطرة٬ والتحقق من توفر االحتياطات الالزمة للوقاية٬ ومدى تناسبها مع طبيعة الخطر المتوقع

وحجمه وطبيعة الممارسة .
4 -التحقق من وجود الرسومات والعالمات التحذيرية المناسبة٬ ومدى تحقق شروط سالمة العاملين .
5 -يتولى المفتش االطالع على ملفات المنشأة والوثائق ذات الصلة باستيراد أو إدارة المواد الخطرة.

6 -للمفتش توجيه ما يراه من األسئلة التي تعاونه في تحقيق مهمته إلى العاملين بالمنشأة دون تدخل من صاحب العمل .
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7 -على المفتش إعداد تقرير يتضمن خطوات التفتيش وإجراءاته وعلى األخص ما يلي :
أ -إسم المنشأة أو الجهة المرخص لها .

ب -مضمون التفتيش الذي تم وظروفه والمخالفات التي ضبطت .
ج -أي مقترحات من شأنها تطوير أو تحسين العمل بالمنشأة .

د -النتيجة النهائية للتفتيش والتوصيات.
8 -على المفتش عرض تقريره على األمين العام خالل مدة ال تجاوز ثالثة أيام من تاريخ انتهاء التفتيش٬ وتخطر الجهة اإلدارية المختصة بنتيجة التفتيش٬ ويتم بالتنسيق معها اتخاذ اإلجراءات المقررة قانوناً

في حالة المخالفة .
9 -يحظر على المفتش إفشاء أي سر٬ أو نشر معلومات يكون قد اطلع عليها أثناء عمله وأثناء قيامه بالتفتيش .

وتسري هذه اإلجراءات على الرقابة والتفتيش على األنشطة ذات الصلة بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة وتلك التي تؤثر على البيئة بوجه عام بحسب طبيعة كل منها.

 

الباب الثاني

حماية البيئة الهوائية من التلوث

المادة 61

لنشاط المنشأة٬ من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام األرض٬ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب األول من هذه الالئحة٬ يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسباً 
وأال تتجاوز نسبة ملوثات الهواء في المنطقة التي تقام عليها المنشأة الحدود المسموح بها٬ كما يجب أن تكون جملة التلوث في الهواء الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها٬

والمبينة في الملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة .
وفي جميع األحوال يشترط أن يؤخذ في االعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران٬ سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة٬ واتجاه الريح السائدة٬ والمنشآت القابلة بطبيعتها إلحداث

أضرار بيئية وتلك التي ال تحدث ذلك٬ وتصدر الموافقة على مالءمة الموقع وفقاً للحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة من المجلس.

 

المادة 62

يجب أن تلتزم جميع المشروعات في ممارستها ألنشطتها بمعايير جودة الهواء المبينة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة٬ وال يجوز أن تتجاوز االنبعاثات من المصادر الثابتة أو تسرب ملوثات الهواء
الناتجة عن ممارسة المشروعات ألنشطتها الحدود القصوى المسموح بها المبينة بالملحق المشار إليه.

كما ال يجوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات أو أي مصادر متحركة ينتج عنها عادم ملوث للبيئة يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للنسب المبينة بالملحق رقم ( 3)  المشار إليه.

 

المادة 63

مع مراعاة ضوابط واشتراطات تقويم األثر البيئي٬ يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة في غير األماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية
والمجاري المائية .

ويجب عند حرق القمامة والمخلفات الصلبة أن تتم في محارق خاصة يراعى فيها ما يلي :
1 -حالة الرياح السائدة للتجمعات السكنية .

2 -أن تبعد مسافة خمسة كيلو مترات على األقل عن المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية والمجاري المائية .
3 -أن تكون سعتها كافية لحرق القمامة المنقولة إليها خالل 24 ساعة .

4 -أن يشتمل موقع المحرقة على مساحة كافية الستقبال القمامة المتوقعة طبقاً لطبيعة المنطقة وتعداد سكانها .
وتلتزم الجهات اإلدارية المختصة بمعالجة النفايات والمخلفات الواقعة في اختصاصها بالضوابط واالشتراطات والمعايير والمواصفات المحددة في هذه الالئحة.

 

المادة 64

على الجهات المختصة٬ حسب طبيعة نشاطها٬ عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد٬ سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلنشاءات أو أي غرض آخر٬ أن يكون الدخان
والغازات واألبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها المبينة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة .وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع االحتياطات للحد من كمية انبعاث الملوثات في نواتج

االحتراق المشار إليها وذلك وفقاً لإلجراءات التالية :
1 -أن يتم اختيار الوقود المناسب٬ ومراعاة التصميم السليم للمواقد والغاليات واألفران والمداخن وغيرها٬ واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية.

2 -تجنب الحرق المكشوف الذي ال يتوفر فيه التصميمات السليمة لضمان االحتراق الكامل٬ وأن يتم تصريف العوادم من خالل مداخن طبقاً للمواصفات الهندسية المناسبة٬ وبما يتفق مع طبيعة كل مشروع .
3 -االلتزام بأن يكون تصميم المواقد والغاليات واألفران وغيرها من شأنه إحداث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقليب الذي يضمن الحرق

الكامل ضماناً للحد من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل٬ وذلك بمراعاة أال يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها لالنبعاث٬ المبينة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة .
4 -عدم استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة األخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية .

5 -ضرورة أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على غاز ثاني أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافي٬ بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح األرض٬ أو استخدام الوقود المحتوي على نسب
مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران٬ مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها إلى المناطق السكنية والزراعية والمجاري المائية .

6 -االلتزام بالحدود القصوى المسموح بها لالنبعاث من مصادر حرق الوقود سواء بالنسبة للدخان ( الشعالت (٬ أو الغبار أو الجزيئات المتطايرة٬ أو غاز ثاني أكسيد الكبريت٬ أو مجموع المواد العضوية
الكربونية٬ وذلك وفقاً للحدود المبينة بالملحق رقم ( 3)  المشار إليه .

7 -أن يكون ارتفاع المداخن الخاصة بالمنشآت الصناعية بالقدر الكافي لتصريف ملوثات الهواء الى الخارج بما ال يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها لالنبعاث المبينة بالملحق رقم ( 3)  المشار إليه .
8 -أال يقل ارتفاع المداخن التي تخدم األماكن العامة٬ كالمكاتب والمطاعم والفنادق واألغراض التجارية األخرى عن 3 متر من حافة أعلى المبنى٬ مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة.

http://www.almeezan.qa/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=2108&language=ar#
http://www.almeezan.qa/DownloadPage.aspx?Target=All&type=2&lawID=2108&language=ar#
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar
http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2708&language=ar


 

المادة 65

على الجهات القائمة بأعمال البحث واالستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط واإلجراءات التالية:
1 -مراعاة االحتياطات الالزمة لحماية البيئة٬ والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية طبقاً لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية .

2 -اتباع المواصفات القياسية العالمية المصرح بها في شأن طرق وأساليب التشغيل اآلمنة في كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد األخرى المستغنى
عنها٬ مع تفادي ضياع البترول أو الغاز .

3 -اتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من الحريق٬ ووقاية اآلالت واآلبار ومساكن العاملين والمخازن والمنشآت البترولية .
4 -مراعاة تحديد المسافة اآلمنة بين اآلبار االستكشافية أو اإلنتاجية وبين محطات التجميع واإلنتاج وأي منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط األنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن واألماكن الدينية

واالجتماعية والمقابر .
5 -مراعاة شروط األبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء في عمليات المسح الزلزالي أو عمليات إنشاء خطوط األنابيب .

6 -تزويد اآلبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع اإلنفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز.
7 -تركيب أجهزة الفصل والشعالت الالزمة إلجراء عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز .

8 -اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذي يتم استخراجه في االختبارات التي تُجرى أثناء الحفر وإكمال اآلبار والذي ال يمكن جمعه٬ وكذلك أي زيت أو غاز آخر ينبغي حرقه٬ على أن
يراعى االختيار األمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعالت أو استخدام الهواء اإلضافي أو إمكانية استخدام وقود الديزل الستكمال حرق الزيت الخام الثقيل .

9 -تركيب المداخن والشعالت والهوايات الالزمة لعمليات اإلنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين الالزمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة .
10 -وضع الخطط الالزمة وتجهيز المعدات واآلالت وتعيين وتدريب األفراد لمجابهة أي تسرب أو حريق يحدث لرؤوس اآلبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشآت الصناعية أو صهاريج

التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أي منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة .
11 -مراعاة أن يتوفر في صهاريج التخزين ما يلي :

أ -الحد األدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والمستودعات األخرى والمباني واألماكن المكشوفة للنيران .
ب -أن تكون محكمة وتنظم عملية تسرب األبخرة الزائدة طبقاً للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن.

ج -أن يكون الدهان باللون األبيض أو أي لون فاتح آخر .
د -أن تحاط كل منها بأسوار مناسبة لحصر تسرب الزيت إن وجد٬ وأن تكون مزودة بمنافذ لتصريف مياه األمطار٬ على أن يكون الحجم المحصور معادًال لحجم الصهريج٬ أو طبقاً لالشتراطات العالمية

المستخدمة في تصميم صهاريج تخزين المواد البترولية والبتروكيماويات .
12 -استخدام الهواء المضغوط في أجهزة القياس والتشغيل بدالً من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك .

13 -إستيفاء جميع المهمات والمعدات واآلالت المستخدمة في العمليات لجميع الشروط الالزمة لحسن استخدامها٬ وأن تكون بحالة جيدة وبالقدرة الكافية للعمل المخصصة من أجله٬ مع إجراء عمليات الصيانة
والتفتيش الالزمة لها .

14 -التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذي ال يمكن استغالله أو استعماله بطريقة مأمونة وطبقاً للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن.
15 -استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية وتطبيقها الستخراج أكبر نسبة من فضالت اآلبار أو الصهاريج٬ مع إعداد حفر أو خزانات الستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة في مكان مناسب مأمون

بعيدًا عن اآلبار أو المنشآت البترولية والصناعية والمساكن٬ وذلك بمراعاة أال تفيض هذه الفضالت على سطح األرض أو على الطرق العامة أو على المجاري المائية والبحار وشواطئها.

 

المادة 66

يُحظر رش أو استخدام مبيدات اآلفات أو أي مركبات كيماوية أخرى ألغراض الزراعة أو الصحة أو غير ذلك من األغراض٬ إال بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها الجهة اإلدارية
المختصة بالتنسيق مع األمانة العامة٬ وعلى األخص٬ ما يلي:

1 -إدراج المبيدات في السجالت المعدة لذلك لدى الجهة اإلدارية المختصة٬ وإخطار المجلس بذلك.
2 -إخطار الوحدات الصحية المختصة جغرافياً بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم المستعملة لرش اآلفات الزراعية٬ لتوفير وسائل اإلسعافات الالزمة عند التعرض للخطر .

3 -توفير المالبس والمهمات الواقية لعمال الرش.
4 -التحذير من التواجد بمناطق الرش قبل البدء فيه بفترة مناسبة .

5 -وضع عالمات تحذيرية على المناطق التي تم رشها بالمبيدات على مسافة كافية .
6 -يتولي أعمال الرش عمال مدربون على هذا العمل.

7 -إستبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية من أعمال الرش .
8 -عدم رش المبيدات في وجود الرياح.

 

المادة 67

على المرخص له برش أو استخدام مبيدات اآلفات أو المركبات الكيماوية وفقاً للمادة السابقة٬ االلتزام بما يلي :
1 -أن يؤسس برنامجاً للمراقبة الصحية للعاملين يقوم على المبادئ العامة للصحة المهنية وتقويم لياقة العاملين للمهام التي يقومون بها بصفة دورية طوال مدة الخدمة .

2 -أن يعد برنامجاً لرصد أماكن العمل والحفاظ على استمراريته لتحقيق الدرجة المالئمة من الوقاية واألمان للعاملين والجمهور والبيئة وذلك من خالل أخذ عينات من التربة والمنتجات الزراعية بشكل دوري٬
وإخضاعها للتحليل لمعرفة النسبة المتراكمة من المواد الخطرة في التربة٬ وتوضيح طرق القياسات المستخدمة والقائم على تنفيذها .

3 -أن يتم الكشف الدوري على العاملين مع مراعاة الحفاظ على سالمتهم وحظر التدخين وتناول الطعام أو الشراب أثناء العمل .
4 -أن يعد سجالً لتعرض العاملين لألخطار وذلك باتباع ما يلي :

أ -فتح سجل طبي لكل عامل .
ب -إخضاع العاملين للكشف الدوري لمعرفة مدى تعرضهم للمواد الخطرة وسميتها .

ج -وقف العاملين المتعرضين ألخطار المواد الخطرة في حالة وجود تراكم المواد الخطرة في أجسام العاملين حسب التقرير الطبي.
د -إرفاق بيان بالحوادث المتعلقة بالعاملين .

هـ  إتباع المبادئ التي تراعي قدرات العاملين ودرجة تأهيلهم في معرفة خصائص ةيّمسو المواد الخطرة وتدريبهم على تفادي الوقوع في األخطاء التي تؤدي إلى وقوع حوادث بشرية.
5 -أن يعد سجالً لمواد الرش٬ ويعمل على تحديثه دوريا٬ً ويتضمن هذا السجل ما يلي :

أ -بيان لكل مادة يوضح فيه االسم التجاري٬ واالسم العلمي٬ والرقم الكيميائي والكمية الواردة والمتبقية والمستهلكة٬ وتاريخ الصالحية .
ب -تسجيل تاريخ استخدام المادة في كل مرة٬ والكمية المستهلكة في هذه العملية.

ج -عمليات فحص ومراقبة المواد بشكل دوري٬ وتاريخ تنفيذها٬ وما يسجل من مالحظات أثناء ذلك .
د -الجرد الدوري لكمية المواد الكيماوية الخطرة٬ والتأكد من سالمتها وصالحيتها .

ويتم مراجعة هذا السجل من جانب األمانة العامه بصفة دورية كل ثالثة شهور.

 



 

المادة 68

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند القيام بأعمال التحجير٬ أو التكسير٬ أو التنقيب٬ أو الحفر٬ أو البناء٬ أو الهدم٬ أو النقل لما ينتج عن ذلك من مواد أو مخلفات أو أتربة٬ باتخاذ االحتياطات الالزمة للتخزين أو
النقل اآلمن لها لمنع تطايرها٬ وعلى الجهة المانحة للترخيص إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو التالي :

1 -أن تتم جميع االعمال بالموقع باإلسلوب اآلمن بعيدًا عن إعاقة حركة المرور والمشاة .
2 -مراعاة تغطية القابل للتطاير منها حتى ال يسبب تلوث الهواء .

3 -نقل المخلفات واألتربة الناتجة من أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة وذلك باستخدام سيارات نقل ةدعُم ومخصصة لهذا الغرض يُشترط فيها ما يلي :
أ -أن تكون مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار األتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق .

ب -أن تكون مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ .
ج -أن تكون في حالة جيدة طبقاً لقواعد األمان والمتانة واألنوار ومجهزة بجميع أجهزة األمان .

4 -أن تخصص األماكن التي تُنقل لها المخلفات بترخيص من الجهة المختصة وبحيث تبعد مسافة ال تقل عن 2 كيلومتر عن المناطق المأهولة بالسكان٬ وأن تكون في مستوى منخفض وتسويتها بعد ردمها
وامتالئها.

 

المادة 69

تلتزم جميع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشطة اإلنتاجية أو الخدمية أو غيرها٬ وخاصة عند تشغيل اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة
ذبذبات الصوت داخل أماكن العمل واألماكن العامة المغلقة الموضحة بمعايير ومقاييس الضوضاء بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة.

وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع األصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها٬ والتأكد من التزام المنشأة باختيار اآلالت والمعدات المناسبة
لضمان ذلك٬ وأن تكون في الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له وذلك وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم ( 3)  المشار إليه.

 

المادة 70

يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة التي تضعها الجهة اإلدارية المختصة٬ بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل بما يجاوز الحدود المبينة في
الملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة٬ وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في األجهزة٬ وأن يوفر سبل الحماية الالزمة للعاملين تنفيذًا لشروط السالمة والصحة المهنية
بما في ذلك اختيار اآلالت والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسب٬ على أن يُؤخذ في االعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات٬ وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية

الهواء.

 

المادة 71

يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما ال يجاوز الحد األقصى وال يقل عن الحد األدنى المسموح بهما٬ والحد االقصى
لمدة التعرض لكل منهما٬ وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من مالبس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وذلك
وفقاً للحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة٬ وأحوال الضرورة الداعية للعمل خارج حدودهما٬ ومدة التعرض لكل منهما ووسائل الوقاية منهما٬ وذلك على النحو المبين بالملحق رقم ( 3

) المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 72

يُشترط في األماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والمشروعات والمنشآت٬ أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية المناسبة لحجم المكان وقدرته االستيعابية ونوعالنشاط الذي يمارس فيه٬ بما يضمن تجدد
الهواء ونقاؤه واحتفاظه بدرجة حرارة ورطوبة مناسبة .وتكون كميات الهواء الالزمة لتهوية هذه األماكن في الحدود المبينة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة.

 

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل األول

حماية المياه الجوفية والسطحية

المادة 73

يتم العمل بالمقاييس المقررة لمياه الشرب ومياه اآلبار ومياه الصرف الصحي المبينة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة٬ وتتولى الجهات اإلدارية المختصة إجراء ما يلزم لتنفيذ تلك المقاييس.
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المادة 74

تتولى الجهة اإلدارية المختصة وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنظيم المخزون المائي من المياه الجوفية الصالحة لالستخدام٬ بمراعاة تحقيق االستفادة المثلى منها بالقدر الذي ال يؤثر على الكميات
المتاحة منها في الحال والمستقبل٬ أو على خواصها أو قواعد توزيعها واستخدامها.

 

المادة 75

يجب أن تكون مياه الشرب مطابقة لمقاييس ومعايير جودة المياه٬ من حيث خصائصها الطبيعية والكيميائية والحيوية والميكروبيولوجية ونسب المكونات العضوية وغير العضوية المؤثرة على صحة٬
وتوزيع المياه سواء بواسطة شبكة التوزيع أو بدونها٬ وذلك على النحو المبين بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة.

 

المادة 76

تتحدد مقاييس جودة مياه الصرف الصحي ومعايير مياه الصرف العادمة المعالجة من المرافق الصناعية البرية المستخدمة ألغراض الري ومعايير مياه الصرف الصناعي إلى المجاري العامة٬ ومعايير مياه
الصرف الصحي المعالجة٬ ومعايير تصريف مياه التوازن٬ وفقاً للمقاييس والمعايير والنسب والحدود المسموح بها المبينة بالجداول المرفقة بالملحق رقم ( 3)  المرفق بهذه الالئحة .

وعلى الجهة اإلدارية المختصة٬ بالتنسيق مع المجلس٬ وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظيم االستخدام األمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة ذات الجودة المحددة بالملحق رقم ( 3)  المشار إليه٬ بترشيد
استهالكها وعدم هدرها٬ واالستفادة منها في أغراض التحريج النباتي أو الزراعي وأغراض الري األخرى.

 

المادة 77

تتولى الجهة اإلدارية المختصة٬ بالتنسيق مع المجلس٬ وضع الضوابط والقواعد الالزمة لتنظيم مواقع إلقاء وردم النفايات والمخلفات الصلبة٬ بما في ذلك فرزها حسب نوعها وطبيعتها٬ من نفايات منزلية
ومخلفات بناء ونفايات صلبة غير عضوية٬ والتأكد عند اختيار تلك المواقع من عدم قابليتها لتسريب النفايات والمخلفات وتلويثها للمياه الجوفية٬ والقيام برصد ومراقبة أي تسرب محتمل بحفر اآلبار الرقابية

الالزمة لذلك.

 

المادة 78

تتولى الجهة اإلدارية المختصة٬ واألمانة العامة للمجلس٬ كل في حدود اختصاصه٬ رصد ومراقبة أنواع المياه المختلفة خالل فترات زمنية مناسبة٬ وأخذ العينات الالزمة وفحصها٬ واتخاذ ما يلزم من
اإلجراءات للحفاظ على المقاييس المقررة لحماية مياه الشرب من التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

 

الفصل الثاني

حماية البيئة البحرية

أوالً :التلوث من السفن

1 -التلوث بالزيت

المادة 79

على جميع السفن والناقالت التي ترتاد موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات المحددة بالقانون وهذه الالئحة٬ بشأن حظر تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في موانئ الدولة أو بحرها اإلقليمي أو المنطقة
االقتصادية الخالصة لها.

 

المادة 80

على مالك السفينة وربانها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه الداخلية أو البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة وكذلك الشركات العاملة في استخراج
الزيت٬ أن يبادروا فورًا إلى إبالغ الجهات اإلدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه٬ مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة واإلجراءات التي اتخذت إليقاف التسرب أو الحد منه٬

على أن يتضمن البالغ٬ على األخص٬ البيانات التالية:
1 -المصدر المحتمل لحدوث التسرب.
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2 -مدى التعرض لحريق نتج عن الحادث أو التسرب .
3 -إتجاه البقعة الزيتية المتكونة .

4 -معدل التسرب إذا كان مستمرًا .
5 -أبعاد البقعة الزيتية وكمية الزيت المتسرب .

6 -سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ومدى الرؤية .
7 -إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه .

8 -حالة البحر .
9 -حالة المد والجزر ( غامر٬ عالي٬ متوسط٬ ضعيف.) 

10 -األماكن الشاطئية المهددة .
11 -طبيعة المنطقة ( شعب مرجانية٬ كائنات بحرية .) 

12 -المصدر المبلغ ( االسم٬ الهاتف٬ العنوان .) 
13 -األسلوب الذي تم اتخاذه لمعالجة التسرب وكمية ونوع المشتتات إذا استعملت.

وفي جميع األحوال يجب على الجهات اإلدارية المختصة إبالغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه لمتابعة اإلجراءات التي اتخذت في شأنه٬ وتقديم تقرير متكامل عن الحادث بعد
انتهاء معالجة آثاره.

 

المادة 81

على الجهات اإلدارية المختصة أن تجهز موانئ الشحن والموانئ المعدة الستقبال ناقالت الزيت وأحواض إصالح السفن المشار إليها في المادتين ( 47 (٬ و (52 ) من القانون بالمعدات الالزمة الكافية
الستقبال مياه االتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقالت الزيت أو غيرها من السفن .

ويجب أن تجهز هذه الموانئ بالمواعين واألوعية الالزمة والكافية الستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء .
وال يجوز التصريح ألي سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إال بعد الرجوع إلى الجهة اإلدارية المختصة الستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه االتزان غير النظيفة.

 

المادة 82

على جميع السفن ذات الحمولة التي ال تقل عن 150 طن لناقالت النفط و400 طن للسفن األخرى التي تستعمل الموانئ القطرية أو تبحر عبر المنطقة الخاصة بها٬ أن تكون مجهزة بمعدات خفض التلوث
وفقا لالتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

 

المادة 83

على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطرية أو إليها٬ أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر اإلقليمي٬ أو المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة أن تكون حاصلة على شهادة منع
التلوث بالزيت الدولية الموثقة من هيئات التصنيف العالمية التي تعتمدها الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

 

المادة 84

على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت٬ وعلى األخص العمليات التالية :
1 -القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .

2 -تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سالمة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ األرواح مع بيان نوع الزيت .
3 -تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة إصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب .

4 -تصريف مياه االتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
5 -التخلص من النفايات الملوثة .

6 -إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز اآلالت خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.

 

المادة 85

يتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في المادة السابقة٬ على أن يتضمن هذا السجل
البيانات التالية :

1 -إسم المنصة وموقعها .
2 -الترخيص الصادر لها .
3 -إسم صاحب المنصة .

4 -النشاط الذي تزاوله المنصة .
5 -بيان نظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها .

6 -كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدالتها.
7 -الكمية الفعلية للمواد والسوائل التي يتم تصريفها .

8 -بيان األعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي وتاريخ العطل٬ وفترة استمراره ونتائج التحاليل عقب اإلصالح مباشرة .
9 -إسم وتوقيع مسؤول مأل بيانات السجل .
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10 -تاريخ تحرير البيانات.

 

المادة 86

على ناقالت الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر والتي تعمل في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة٬ أن تقدم للجهة اإلدارية المختصة شهادة الضمان المالي المنصوص عليها
في المادة ( 49 ) من القانون٬ على أن تكون سارية المفعول وتغطي مسؤوليتها عن تعويض جميع األضرار عن حوادث التلوث المحتملة من جانبها والتي تقدرها الجهة اإلدارية المختصة.

للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس. ويتم تقديم هذه الشهادة وفقاً 

 

2 -التلوث بالمواد الضارة

المادة 87

تتحدد معايير ومواصفات المواد الضارة عند تصريفها في البيئة المائية بالقيود والضوابط المبينة بالملحق رقم ( 4)  المرفق بهذه الالئحة.
كما تتحدد المواد السائلة وغير السائلة الضارة بالبيئة المائية والتي تعرضها للخطر٬ والمحظور على السفن والناقالت إلقاؤها أو تصريفها في البحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة للدولة٬ في المواد

العضوية وغير العضوية المبينة بالملحق رقم ( 4/2)  المرفق بهذه الالئحة.

 

3 -التلوث بمخلفات الصرف الصحي والقمامة

المادة 88

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل المياه الداخلية أو البحر اإلقليمي والمنطقة االقتصادية الخالصة للدولة٬ ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير واإلجراءات
التالية:

1 -أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي .
2 -أال يتم صرف مياه الصرف الصحي المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ .

3 -في حالة صرف السفينة أو المنصة البحرية لتلك المخلفات قبل معالجتها فال يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحري من خط الشاطئ .
وفي جميع األحوال ال يجوز ألي سفينة أو منصة بحرية صرف مخلفات الصرف الصحي المحجوزة في صهاريج االحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدالت معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة ال تقل عن

4 عقدة/ساعة .
ويجب أال يتخلف عن عمليات الصرف٬ أياً كان نوعيتها٬ ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية في المياه اإلقليمية٬ وأال يتسبب الصرف في تغيير لون هذه المياه .

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضالت مياه يلزم معالجتها٬ فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف .
وال تنطبق هذه األحكام في حالة التصريف لسالمة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح في البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع االحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع هذا

التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده.

 

المادة 89

على الجهات اإلدارية المختصة تحديد األوعية الالزمة المعدة الستقبال النفايات٬ وأماكن تسليم القمامة وتوفير المرافق والتسهيالت الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضالت السفن٬ مع
مراعاة أن تكون تلك المرافق والتسهيالت في حالة صالحة لالستخدام ومصانة٬ وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.

 

المادة 90

على الجهات اإلدارية المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في المرافق المشار إليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أي روائح عنها وأن يتم التخلص منها في األماكن
وبالضوابط التي ينص عليها القانون رقم ( 8 ) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة والئحته التنفيذية.

 

ثانياً :التلوث من مصادر في البر

المادة 91
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على المرخص له بإقامة أي من المشروعات أو المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية على شاطئ البحر أو بالقرب منه٬ االلتزام بما يلي :
1 -عدم تصريف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المتاخمة لها .

2 -عدم تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل٬ وبخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم ( 4/2)  المرفق بهذه الالئحة٬ في البيئة المائية والشواطئ المتاخمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
3 -عدم تصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة إال بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في كل من الملحق رقم ( 3)  والملحق رقم ( 4/1) 

المرفقين بهذه الالئحة .
4 -توفير الوحدات المناسبة والكافية لمعالجة المواد أو النفايات أو السوائل٬ وااللتزام ببدء تشغيلها فور بدء تشغيل تلك المشروعات أو المنشآت٬ والمحافظة على سالمتها وصيانتها بصفة دورية .

ويكون ممثل الشخص االعتباري أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة التي تصرف في البيئة المائية مسؤوالً عما يقع من العاملين من مخالفات ألحكام القانون وهذه الالئحة٬ وعن توفير وسائل المعالجة
المطابقة للمعايير والمواصفات المحددة بكل من الملحق رقم ( 3)  والملحق رقم ( 4/1)  المرفقين بهذه الالئحة.

 

المادة 92

يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر على األقل إلى الداخل من خط الشاطئ٬ أو القيام بأي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله
بالدخول في اتجاه مياه البحر أو خط انحسارها عنه إال بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة بالتنسيق مع المجلس وبمراعاة أحكام كل من القانون رقم ( 4 ) لسنة 1983 بشأن استغالل وحماية الثروات المائية

الحية في قطر٬ والقانون رقم ( 10 ) لسنة 1987 بشأن أمالك الدولة العامة والخاصة.

 

المادة 93

تتبع في شأن الترخيص بإقامة المشروعات أو المنشآت٬ أو القيام بأي عمل من األعمال المشار إليها في المادة السابقة٬ اإلجراءات والشروط التالية:
1 -تقديم الطلب كتابة إلى الجهة اإلدارية المختصة على النموذج المحدد بالملحق رقم ( 2/2)  المرفق بهذه الالئحة٬ مرفقاً به المستندات والبيانات والدراسات المطلوبة .

2 -إجراء دراسة تقويم التأثير البيئي وفقاً للفصل الثاني من الباب األول من هذه الالئحة٬ مبيناً بها مدى تأثير المشروع أو األعمال على االتزان البيئي للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ والمسار الطبيعي
له٬ وعلى األخص مراعاة العناصر التالية :

أ -النحر .
ب -اإلرساب .

ج -التيارات الساحلية .
د -التلوث الناجم عن المشروع أو األعمال .

هـ  األعمال واالحتياطات والتدابير المقترحة لتالفي أو معالجة اآلثار إن وجدت .
3 -االلتزام بتوفير الوسائل الالزمة لمعالجة المواد أو النفايات أو السوائل التي يحتمل تصريفها ويكون من شأنها تلوث الشواطئ أو المياه المتاخمة .

4 -مبررات إنشاء المشروع من المنظور االقتصادي واالجتماعي٬ والتأكد من عدم وجود مواقع بديلة يمكن إقامة المشروع عليها .
5 -تتولى األمانة العامة دراسة طلب التصريح البيئي للمشروع أو طلب الموافقة على العمل المزمع القيام به٬ بعد إحالة الطلب والدراسات المرفقة به إليها٬ ويصدر قرار المجلس بالتصريح البيئي أو بالموافقة

وفقاً لإلجراءات المبينة بالفصل الثاني من الباب األول من هذه الالئحة .
6 -استيفاء االشتراطات األخرى التي تحددها الجهة اإلدارية المختصة٬ تبعاً لطبيعة المشروع أو العمل المطلوب الترخيص به٬ ووفقاً لمتطلبات كل من القانونين رقم ( 4 ) لسنة 1983 ورقم ( 10 ) لسنة

1987 المشار إليهما.

 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعاله رسمية 
البوابة القانونية القطرية

الميزان - البوابة القانونية القطرية
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 ...تائف )1( مقر قحلملا- قحلم
)1( مقر قحلملا

ماسقأو تائف
يتلا ةصاخلاو ةماعلا ةیمنتلا تاعورشم
ةیئیب رارضأ ثادحإل ةلباق اھتعیبطب نوكت

)1 مقر قحلملا(
ماسقأو تائف

ةیئیب رارضأ ثادحإل اھتعیبطب ةلباقلا ةصاخلاو ةماعلا ةیمنتلا تاعورشم

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

تاعورشملا فینصتم
 عیبو لقنو نیزختو ،ةیفصتو جاتنإو عینصت ةداعإو عینصتو جارختساو فاشكتساو بیقنتلاو ثحبلا تاعورشم1

 اھیف امب موحشلاو تویزلاو لزیدلاو نیزنبلا( لثم ةیعرفلا ھتاجتنمو ھتارضحتسمو ھتاقتشم لكو لورتبلا عیمجتو
 .)ةقالعلا تاذ تادعملاو تآشنملا

 داوملا نم هریغو زاغلا لقنو نیزختو عینصتو جارختساو فاشكتساو بیقنتلاو ثحبلا تاعورشم2
 .ةقالعلا تاذ تادعملاو تآشنملا لك كلذ يف امب ،ھینوبركوردیھلا

.طفنلا يفاصمو تایوامیكو رتبلا عناصم3
 .سبجلاو ماخرلاو روخصلاو لمرلا لقنو نیزختو عینصتو جارختساو فاشكتسا تاعورشم4
 .ىرخألا نداعملاو بھذلاك نداعملاو ،دیدحلاو ،موینوملألا نیزختو عینصتو رھص تاعورشم5
.ىرخألا نداعملاو بلصلا دیدحلاك اھعینصتو نداعملا يلط تاعورشم6
 .ةیناسرخلاو ةیتنمسألا داوملا نیزختو عینصت تاعورشم7
 .نیلفلاو جاجزلاو جنفسإلاو سالجربیافلا نیزختو عینصت تاعورشم8
.طالبلاو يریجلاو يتنمسألا قوباطلا نیزختو عینصت تاعورشم9

.ةلزاعلا داوملا نیزختو عینصت تاعورشم10
 .رابحألا ةعانصو ةعابطلاو قرولا نیزختو عینصت تاعورشم11
 .اھمكح يف امو باشخألا نیزختو عینصت تاعورشم12
.جیسنلا عینصت تاعورشم13
 .ةرطخلا ریغو هرطخلا تایافنلا نم صلختلاو ةجلاعملاو مادختسا ةداعإو ریودت تاعورشم14
 .روصلا ةعابطو ریوصتلا رابحأ نیزختو ریودتو عینصت تاعورشم15
 .اھتامادختساو اھعاونأ فلتخمب ةیوامیكلا داوملا نیزختو ةئبعتو عینصت تاعورشم16
.ةدمسألا تاعورشم17
 .لیمجتلا تارضحتسمو ةیبطلا تارضحتسملاو ةیودألا نیزختو ةئبعتو عینصت تاعورشم18
 .اھعاونأ عیمجب تادیبملا لقنو نیزختو ةئبعتو عینصت تاعورشم19
 .اھتامادختساو اھعاونأ فلتخمب غابصألا نیزختو ةئبعتو عینصت تاعورشم20
 .اھتامادختساو اھعاونأ فلتخمب اھلقنو تازاغلا ةئبعتو عینصت تاعورشم21
.مھمكح يف امو ةیرانلا باعلألاو ةحلسألاو رئاخذلا نیزختو عینصت تاعورشم22
 .ةفلتخملا اھعاونأب تایراطبلا نیزختو عینصت تاعورشم23
.نوباصلاو فیظنتلا داوم نیزختو ةئبعتو عینصت تاعورشم24
.كیتسالبلا نیزختو لیكشتو عینصت تاعورشم25
.ةفلتخملا اھتزھجأو لقنلا لئاسو تاراطإ نیزختو عینصت تاعورشم26
.اھعاونأ فلتخمب ةیبرھكلا ةزھجألاو دیربتلا ةزھجأ نیزختو عینصت تاعورشم27
.فیووركیملا ةزھجأ اھیف امب ةیكلس ال وأ ةیكلس تناك ًءاوس لقنلاو تالاصتالا جاربأ بصن تاعورشم28
 .ةنیؤم تاعاعشإ وأ ةیسیطانغمورھك تاثاعبنا اھنم دلوتی يتلا تاعورشملا29
 .اھعیزوت طوطخو ةیبرھكلا ةقاطلا دیلوت تاطحم تاعورشم30
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 .عیزوتلا تاكبشو برشلا هایم ةیقنتو ةئبعتو ةیلحت تاعورشم31
.ھبلصلا ریغو ةلئاسلا تافلخملا ةجلاعم قفارمو تاعورشم32
.ةیئاذغلا داوملا نیزختو ةئبعتو جاتنإ تاعورشم33
.تاناویحلا خلسو حبذو ةیبرت و عیمجت تاعورشم34
.تاناویحلا دولج ةعانصو غبد تاعورشم35
.رحبلا جراخ ةصاخ ضاوحأ يف وأ رحبلا يف تناك ًءاوس ةیكمسلا ةورثلا عارزتسا تاعورشم36
.ةعارزلل يضارألا حالصتسا تاعورشم37
.اھریضختو يضارألا ةعارز تاعورشم38
 .اھتاقتشمو ةیناویحلاو ةیتابنلا تویزلا عینصت تاعورشم39
.ةیتابنلاو ةیناویحلا فالعألا تاعورشم40
.طیطختلا جراخ قرطلا تاعورشم41
زكارملاو ةعیرسلا قرطلاك( ةیمدخلاو ةیحایسلاو ةماعلا لاحملاو ةریبكلا ةینارمعلاو ةیساسألا ةینبلا تاعورشم42

 ةیھیفرتلا قطانملاو راودأ ةرشع ىلع دیزت يتلا ةیراجتلاو ةینكسلا جاربألاو ةریبكلا ةینكسلا تاعمجملاو ةیراجتلا
.)...خلا

.ةدیدجلا يحاوضلاو ةیعانصلا ندملاو قطانملا ءانب تاعورشم43
.تاونقلا قیمعتو ضرفلاو ئفارملاو ئناوملاو تاراطملا ةماقإ تاعورشم44
 رزجلاو ةیلحاسلا يضارألاو نایدولاك ةیلاعلا ةیئیبلا ةمیقلا تاذ قطانملا نم برقلاب عقت يتلا تاعورشملا45

 وأ ،ةیعیبطلا تایمحملا كلذ يف امب ةیناویحلاو ةیتابنلا تاعومجملل ةدیرفلا قطانملا وأ ،ةیناجرملا بعشلاو
.ةیجولوكیألا وأ ةیئیبلا ةیحانلا نم ةساسحلا قطانملاب

.ةلودلا ئطاوشو لحاوسو رزج ىلع لامعألاو تآشنملاو تاطاشنلا نم عون يأ ةماقإ تاعورشم46
.رزجلا فارطأو لحاوسلا مدر تاعورشم47
 وأ يفاقثلا وأ يملعلا وأ يھیفرتلا وأ يخیراتلا وأ يرثألا وأ يثارتلا عباطلا ىلع رثؤت نأ عقوتی يتلا تاعورشملا48

 .اھلوح ةدوجوملا يمدخلا
.تاربتخملاو اھلئادبو ةیبطلا اھقراحم اھیف امب ةیحصلا قفارملاو تایفشتسملا ةماقإ تاعورشم49
.ةیركسعلا تاعورشملا50
.ةرطخلا داوملا نزاخم تاعورشم51
.يحصلا فرصلا عیراشم وأ يرلاك ةیفوجلا هایملاو ةبرتلا ىلع رثؤت نأ نكمی يتلا تاعورشملا52
.اھنم ةحیحشلا ةصاخبو ةیعیبطلا دراوملا مادختسإ وأ لالغتسإ قطانمب ماقت يتلا تاعورشملا53
.ةلئاسلاو ةبلصلا تافلخملا يمرو نفد ءارج نم ثولتلا نم تارثأت يتلا ةمیدقلا عقاوملا لیھأت ةداعإ تاعورشم54
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 ...ططخم )2/1( مقر قحلملا- قحلم
)2/1( مقر قحلملا

ةیمنتلا تاعورشم ضرع تاءارجإو ططخم
دنع ةماعلا ةنامألا ىلع ةصاخلاو ةماعلا

ذیفنتلا لبقو اھل طیطختلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ةرامتسإ )2/2( مقر قحملا- قحلم
)2/2(مقر قحملا

يئیبلا حیرصتلا ىلع لوصحلا بلط ةرامتسإ

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/3( مقر قحلملا- قحلم
)2/3( مقر قحلملا

حیرصتلا ىلع لوصحلا بلط تاءارجإ ططخم
يئیبلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30

Page 1 of 1ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2690&language=ar



 ...ةرامتسإ )2/4( مقر قحلملا- قحلم
)2/4(مقر قحلملا

لیغشتلا حیرصت ىلع لوصحلا بلط ةرامتسإ

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30

Page 1 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 2 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 3 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 4 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 5 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 6 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 7 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



Page 8 of 8ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2691&language=ar



 ...ططخم )2/5( مقر قحلملا- قحلم
)2/5( مقر قحلملا

حیرصت ىلع لوصحلا بلط تاءارجإ ططخم
لیغشتلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/6( مقر قحلملا- قحلم
)2/6( مقر قحلملا

ضفر رارق نم ملظتلا تاءارجإ ططخم
لیغشتلا حیرصت وأ يئیبلا حیرصتلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ةرامتسإ )2/7( مقر قحلملا- قحلم
)2/7(مقر قحلملا

نم صلختلاو لقنلا حیرصت بلط ةرامتسإ
ةرطخلا تایافنلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/8( مقر قحلملا- قحلم
)2/8( مقر قحلملا

صلختلاو لقنلا حیرصت بلط تاءارجإ ططخم
ةرطخلا تایافنلا نم

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...جذومن )2/9( مقر قحلملا- قحلم
)2/9( مقر قحلملا

صلختلاو لقنلا ىلع ةقفاوملا ةداھش جذومن
ةرطخلا تایافنلا نم

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...جذومن )2/10( مقر قحلملا- قحلم
)2/10( مقر قحلملا

ةرطخلا تایافنلا لقنلا وأ نحشب راطخإلا جذومن
دودحلا ربع

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...جذومن )2/11( مقر قحلملا- قحلم
)2/11( مقر قحلملا

ةرطخلا تایافنلا لقن وأ نحش دنتسم جذومن
دودحلا ربع

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...)2/12( مقر قحلملا- قحلم
)2/12(مقر قحلملا

صیخرتلا ىلع لوصحلا بلط ةرامتسإ
ةرطخ داوم داریتسإ طاشن ةسراممب

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...)2/13( مقر قحلملا- قحلم
)2/13(مقر قحلملا

دیقلا ىلع ةیئیبلا ةقفاوملا بلط ةرامتسإ
نأشب ھیلإ طاشن ةفاضإ وأ يراجتلا لجسلاب

ةرطخلا داوملا داریتسإ

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
 )30( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل
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 ...)2/14( مقر قحلملا- قحلم
)2/14(مقر قحلملا

ةرطخ داوم داریتسإ بلط ةرامتسإ

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/15( مقر قحلملا- قحلم
)2/15( مقر قحلملا

ةرطخ داوم داریتسإ بلط تاءارجإ ططخم

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/16( مقر قحلملا- قحلم
)2/16( مقر قحلملا

ةرطخلا داوملا نع جارفإلا تاءارجإ ططخم

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...)2/17( مقر قحلملا- قحلم
)2/17(مقر قحلملا

وأ نزخم صیخرت ىلع لوصحلا بلط ةرامتسإ
ةرطخلا داوملا نیزختب

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/18( مقر قحلملا- قحلم
)2/18( مقر قحلملا

نزخم صیخرت ىلع لوصحلا تاءارجإ ططخم
ةرطخلا داوملا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...)2/19( مقر قحلملا- قحلم
)2/19(مقر قحلملا

لقن صیخرت ىلع لوصحلا بلط ةرامتسإ
ةرطخلا داوملا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )2/20( مقر قحلملا- قحلم
)2/20( مقر قحلملا

ةرطخلا داوملا لقنب صیخرتلا تاءارجإ ططخم

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ً)الوأ/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)الوأ/3(مقر قحلملا

ءاوھلا ةدوج رییاعمو سییاقم-ً الوأ

ً»الوأ/3مقر قحلملا«
ءاوھلا ةدوج رییاعمو سییاقم ً:الوأ

:ةأشنملا عون بسح ةتباثلا رداصملا نم تاثاعبنالل اھب حومسملا ىوصقلا دودحلا .1
:تنمسإلا ةعانص-أ

 :ةقاطل ةجتنملا قفارملا عیمجو ةیلحتلاو ةقاطلا تاطحم-ب
:طاو اجیم25 نم ربكأ-1

125نیجورتینلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا  mg/Nm3

ةدوقفملا ةرارحلا دادرتسا تادحو ىلع يوتحت نأ بجی تازاغلا تانیبروت. 
ةجتنملا ةیئابرھكلا ةقاطلا عیمج مادختساب عناصملا مزتلت نأ بجی. 
:طاو اجیم25 نم لقأ-2
.(Dry Low NOX Burner)نیجورتینلا دیساكأ تاثاعبنأب مكحتلا ةقیرط مدختست

:بلصلاو دیدحلا ةعانص-ج

:ةدمسألا ةعانص– د

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

Particulate matter
50 mg / Nm 3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

35 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

240 mg / Nm 3

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

Particulate matter
5 mg / Nm3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg /Nm3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

 ،طاو اجیم1000لوأ نم طاواجیم /ً ایموی / نط0.2
1000 قوف ةدایزلل طاواجیم ً/ایموی/نط0.1 ىلإ ةفاضإلاب
طاو اجیم

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

Particulate matter
50 mg / Nm 3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

35 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

300 mg / Nm 3

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
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125 نیجورتنلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا mg / Nm 3

:)ةیربلا تایلمعلا( زاغلاو طفنلا ةعانص- ـھ
 :نخادملا تاثاعبنا .1

نیجورتینلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا

125 mg / Nm 31000 تیربكلا دیسكأ يناث ثولملو mg / Nm 3

 نماكم يف ةنقح متی يذلاو (acid gas) يضماحلا زاغلا جتنت يتلا تادحولا ىلع قبطنی ال ھب حومسملا ىصقألا دحلا :ةظحالم
.ةیجولویجلا زاغلا

:تیربكلا ىلع يوتحملا زاغلا ةیلحت قفارم.2
ً.ایموی نط5 نم رثكأ تیربك ةجلاعم ةقاطب لمعت يتلا زاغلا ةیلحت تادحول ةصصخم رییاعملا هذھ *
.ةلصاوتم مایأ عبسل99% نع لخادلا زاغلا يلامجإ نم تیربكلا دادرتسا ةبسن لقت ال نأ بجی *

 طاو اجیم25 نم ربكا )تاناخس– تایالغ( :يجراخلا قارتحالا رداصم .3

اینومأ
Ammonia

150 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm 3

ةقیقدلا داوملاو ماسجألا
Particulate matter

Prilling Tower
Granulation 

150 mg / Nm 3

50 mg / Nm 3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

35 mg / Nm 3

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقرتحملا ریغ تانوبركوردیھلا

Unburned hydrocarbons
20 mg / Nm 3

نیجوردیھلا دیتیربك
Hydrogen sulphide

15 mg / Nm 3

تیربكلا دیساكأ
Sulphur oxides

1000 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm 3

ةقیقدلا داوملاو ماسجألا
Particulate matter

Gas firedزاغلا ةطساوب لغشم
Oil firedطفنلا ةطساوب لغشم

5 mg / Nm 3

50 mg / Nm 3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

500 mg / Nm 3

limit ھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
نوبركلا دیسكأ لوأ

Carbon monoxide
5000 mg / Nm 3

ةلزتخملا تیربكلا تابكرم
Reduced sulfur compounds

(CS2 , COS , H2S)
50 mg / Nm 3

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

Particulate matter
5 mg / Nm3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

500 mg / Nm3
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نیجورتنلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا

125  mg / Nm3.
ةیلكلا تاثاعبنالا عومجموً ایداصتقإ ةیدجمو ةحاتم ةینقت لضفأ رییاعملا هذھ قیبطت دنع يعاریو.
نیجورتینلا دیساكأ تاثاعبنأب مكحتلا ةقیرط مدختست طاو اجیم25 نم لقأ (Dry Low NOx Burner) 

 :طاو اجیم25نم ربكأ ةینیبروتلا زاغلا تاكرحم .4

125نیجورتینلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا  mg/Nm3

نیجورتینلا دیساكأ تاثاعبناب مكحتلا ةقیرط مدختست طاو اجیم25 نم لقأ (Dry Low NOx Burner)

:ً)ایونسm1000000 3نم ربكأ( ةریاطتملا ةیوضعلا تابكرملا ىلع ةیوتحملا داوملل نفسلا لیمحت تاشنمو قفارم .5
 .ةیوئم ةجرد25ةرارح ةجرد دنع 10.3 Kpa (P 1.5)قوفی وأ لداعی راخب طغضب لیمحتلا متی

 :ةبرستملا تاثاعبنالا.6

.mg / Nm 3 20 نع ةیلمع لكل ةریاطتملا ةیوضعلا تابكرملا نم تاثاعبنالا لقت نأ بجی

:)ةیرحبلا تایلمعلا( زاغلاو طفنلا ةعانص .و
:نخادملا تاثاعبنا *
 .ةیرحبلا عقاوملا يف نخادملا ثاعبنا نم نیلماعلا ةیامح نم دكأتلل ةیئاقولا ریبادتلا عیمج ذاختا بجی

 .اھدامتعال(flaring) تالعشلا قیرط نع زاغلل قرح ةیلمع فقول ةطخب مدقتت نأ ةیرحبلا تایلمعلا قفارم عیمج ىلع

:)طفنلا(لورتبلا ریركت .ز
 :نخادملا تاثاعبنا *

نیجورتینلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا

125 mg/Nm3

 :تایوامیكورتبلا ةعانص.ح

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm3

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

Particulate matter
5 mg / Nm3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

500 mg / Nm3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm3

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
VOCةریاطتم ةیوضع تابكرم

Volatile Organic Compounds (VOC)
نزولاب%95 عاجرتسإ

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

:Particulate matter
Oil fired طفنلاب لغشملا
Gas fired زاغلاب لغشملا

50 mg / Nm 3

5 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm 3

تیربكلا دیساكأ
Sulphur oxides

500 mg / Nm 3

نیجوردیھلا دیتیربك
Hydrogen sulphide

15 mg / Nm 3

نوبركلا دیسكأ لوأ
Carbon Monoxide

500 mg / Nm 3
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:نخادملا تاثاعبنا *

نیجورتينلا دیساكأ ثولمل ىوصقلا دودحلا نوكت نوناقلاب لمعلا لبق اھل صخرملا تاعورشملا

125 mg/Nm3500 تیربكلا دیسكأ لوأ ثولملو mg / Nm3.

:دوقولا قرح رداصم نم تاثاعبنالل اھب حومسملا ىوصقلا دودحلا.2

 :ةكرحتملا رداصملا نم تاثاعبنالل اھب حومسملا ىوصقلا دودحلا .3
:هاندأ ةحضوملا تامیلعتلا بسح وأ لیجستلا دیدجت ءانثأ صحفت نأ بجی رضاحلا تقولا يف ةلمعتسملا تارایسلا*

*Lambda: كرحملا يف قرتحملا دوقولاو ءاوھلا نیب ةبسنلا.
ةرو��صلاب اھلیغ��شت ى��لع اوظفا��حی نأ ب��جی ق��یرطلا ن��عً اد��یعب وأ ق��یرطلا ى��لع ثا��عبنالا ردا��صمو تا��بكرملا يلغ��شمو يكلا��م
 .مداعلا نم ةرھاظ تاثاعبنا يأ دجوت ال نأ بجی امك .تاثاعبنالا لیلقتل لضفألا
ر�شؤم ىلع يوتحت نأ بجی قوف امف2006 ماع زارط لورتبلاب ریست يتلا تارایسلا * Lambda )( لو�حم ى�لإ ةفا�ضإلاب
ع�م ق�فاوتیل د�متعم لو�حملا نو�كی نأ ب�جی ا�مك ،نیجورت�ینلا دی�ساكأ ،نو�بركلا دی�سكأ لوأ ،تانوبركورد�یھلل ها�جتالا ي�ثالث يزیفحت
 .هالعأ لودجلا يف ةنیبملا كلتً اضیأو أشنملا دلب يف ةیلحملا تاعیرشتلا

 :طیحملا ءاوھلا ةدوج .4

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
ةقیقدلا داوملاو ماسجألا

:Particulate matter
Oil fired طفنلاب لغشملا
Gas fired زاغلاب لغشملا

50 mg / Nm 3

5 mg / Nm 3

تیربكلا دیساكأ
Sulphur oxides

35 mg / Nm 3

نیجورتینلا دیساكأ
Nitrogen oxides

55 mg / Nm 3

نوبركلا دیسكأ لوأ
Carbon Monoxide

500 mg / Nm 3

limitھب حومسملا ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
)تالعشلا(ناخدلا

flare
 ةعاسلا يف قئاقد سمخ ىدعتی ال دوسألا ناخدلا نوكی ثیحب

.)2 مقر ناملجنر تراك لامعتساب( ةدحاولا
ةریاطتملا تائیزجلا وأ رابغلا

Particulate matter
5 mg / Nm 3

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulphur dioxide

500 mg / Nm 3ةعاسلا يف زیكرتلا طسوتم

ةینوبركلا ةیوضعلا داوملا عومجم
Total Organic Carbons

10 mg / Nm يموی طسوتم3

ةمیدق
)2006 ماع لبق زارط(

دیدج
)قوف امف2006 ماع زارط(

 لورتبلاب ریست يتلا تابكرملا )أ
Petrol-driven:

نوبركلا دیسكأ لوأ
Carbon Monoxide

نوبركوردیھ
Hydrocarbons

Lambda رشؤم
)(*

 لزیدلاب ریست يتلا تابكرملا )ب
Diesel-driven:

ةماتعلا
Opacity

وأ
(K) لماعم

k factor

4.5%

نویلملا نم ءزج1200

-

65%

2.44m-1

0.5%

نویلملا نم ءزج300

1.0 + 0.3

65%

2.44m-1
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 :طیحملا ءاوھلا ةدوج رییاعم ریسفت حاتفم
99.7.A % ةدحاو ةیمیوقت ةنس ةدم لالخ ةیمویلا تاطسوتملا عیمجل.

B. ةدحاو ةیمیوقت ةنس ةرتف لالخ تذخأ يتلا ةیمویلا تاسایقلا عیمجل يباسحلا طسوتملا. 
C. 99.7 % رایعملا نم لقأ وأ دنع ىصقأ دحب ةعاس ةدمل تاسایق ىلع يوتحت ةدحاو ةیمیوقت ةنس لالخ مایألا لكل. 
D. 99.9 % ةدحاو ةیمیوقت ةنس ءانثأ ذخؤت ةعاس لكل تاسایقلا لكل.
E. 99.8 % ةدحاو ةیمیوقت ةنس ةدمل ایموی تاعاس8 طسوتملا ىوصقلا تاسایقلا لك نم. 
F. رھشا3 لالخ ةعاس لكل تاسایقلا لكل يباسحلا طسوتملا. 
G. 98% ةدحاو ةیمیوقت ةنس لالخ )تاعاس8 طسوتم( ةیمویلا ىوصقلا تاسایقلا عیمج نم. 

:تآشنملاو تاعورشملاو ةقلغملا ةبشو ةقلغملا نكامألا ةیوھتل ةمزاللا ءاوھلا تایمك-5

 .ءاوھلا فییكت ةزھجأ لامعتسا نودب-
 .بعكم رتم4.25 نع درف لكل صصخملا غارفلا مجح لقی ال-
عبرم رتم1.4 نع درف لكل ةصصخملا ةیضرألا ةحاسم لقت ال-
ل�ك ةر�م12 لدا�عی ا�مب نا�كملا ل�خاد ءاو�ھلا رییغت لدعم ریفوت ىلع رداق يكیناكیم ةیوھت ماظنب ةرطخلا ةقلغملا نكامألا دیوزت بجی

 .ةعاس
ثیحب ایئزج وأ ایلك ةحوتفملا ةرطخلا نكامألا يف ةیعیبط ةیوھت ریفوت نامض بجی
 ماظنب ةجاحلا تعد اذإ ماظنلا اذھ زیزعت نكمیو تقولا نم % 95 لاوط ةعاس لك ةرم12 لدعمب نكامألا يف ءاوھلا رییغت نمضی

 ىصقألا دحلاPollutant ثولملا
 ھب حومسملا

limit

هرتفل ا طسوتم
Averaging

period

هدحولا
Unit

رییاعملا ریسفت حاتفم
Ambient Air

Quality Criteria
Attainment Key

تیربكلا دیسكأ يناث
Sulfur Dioxide

365
80

24hr
Annual

ug/m3A
B

 ةقیقدلا داوملاو ماسجألا
10 نم لقأ رطق(

Particulate نوركیام
Matter (<10

microns diameter)

150

50

24hr

Annual

ug/m3A

B
 ساقم نیجورتینلا دیساكأ

ةروص ىلع
(NO2)

Nitrogen Oxides,
as NO2

400

150
100

1hr

24hr
Annual

ug/m3D

A
B

 ھیئایمیك تادسكؤم
 ىلع ساقم ھیئوض

نوزوا ةروص
Photochemical

Oxidants, as O3

235

120

1hr

8hr

ug/m3C

G

 نوبركلا دیسكأ لوأ
Carbon Monoxide

40
10

1hr
8hr

mg/m3D
E

Lead1.53صاصرلا months’
average

ug/m3F

***يجراخلا ءاوھلا ةیمكم
صخش/ةقیقد/بعكم رتمیسید

طاشنلاو ناكملا عون

1280 – – تار��ضاحم ة��عاق– ك��نب– ع��فترم فق��س وذ نا��كم140
 نود�ب ة�فرغ– حر�سم– ریبك ماع لحم– ةدابع ناكم
نیخدت

2240 –  وأ قد�نف ة�فرغ– لیمجت لحم– ةقالح نولاص– ةقش280
لیلق نیخدت اھیف ةفرغ

3560 – – ماع لمع ناكم– ریغص معطم ھب لحم–ایریتفاك420
طسوتم نیخدت اھیف ةفرغ وأ معطم– ىفشتسم ةفرغ

4850 –  اھب ةفرغ وأ ةدایع وأ بتكم– صاخ لمع ناكم560
ریثك نیخدت

51700 – ریثك نیخدت اھب ةظتكم ةفرغ وأ– تاعامتجإ ةعاق850
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.ةرطخلا ةقلغملا نكامألا رایعم لثامی ةیوھتلا لدعم ىلا لوصولل يكیناكیم
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 ...ً)ایناث/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)ایناث/3(مقر قحلملا

ةمداعلا هایملا ةدوج رییاعمو سییاقم-ً ایناث

ً»ایناث/3مقر قحلملا«
ةمداعلا هایملا ةدوج رییاعمو سییاقم :ایناث

:يرلا ضارغأل ةمدختسملا ةیربلا ةیعانصلا قفارملا نم ةجلاعملا ةمداعلا فرصلا هایم رییاعم .1
Standard for Treated Wastewater Used for Irrigation

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

رایعملا
Parameter

 زمرلا
Symbol

 ىصقألا دحلا
 ھب حومسملا
 ير ضرغل

limit تاعورزملا

 ىصقألا دحلا
 ھب حومسملا
 ير ضرغل

 تاحاسملا
limit ءارضخلا

ةدحولا
Unit

Physical Tests ةیئایزیفلا تارابتخالا.1
 ةبئاذلا داوملا عومجم

Total Dissolved Solids
TDS20002000mg/L

 ةقلاعلا داوملا عومجم
Total Suspended Solids

TSS5050mg/L

 ينیجوردیھلا سألا
pH

PH6 – 96 – 9

 ةیفاطلا تامیسجلا
Floating Particles 

NilNil

Inorganic Matters ةیوضعلا ریغ داوملا .2
 موینومألا

Ammonia as N 
NH4

+1515mg/L

 يقبتملا رولكلا
Chlorine Residual 

Cl20.10.1mg/L

 دینایسلا
Cyanide (Total)

CNNilNilmg/L

 بئاذلا نیجسكألا
Dissolved Oxygen

DO> 2> 2mg/L

 دیرولفلا
Fluoride

F1515mg/L

 روفسف لكش ىلع تافسوفلا
Phosphate as P

PO4
-33030mg/L

 تاتیربكلا
Sulphate

SO4
-2400400mg/L

 دیتیربكلا
Sulfide

S-20.10.1mg/L

 بولطملا يویحلا نیجسكألا
Biochemical Oxygen

Demand

BOD51050mg/L

 لكش ىلع يوضعلا نیجورتینلا
 نیجورتین

Total Kjeldahl Nitrogen as N

3535mg/L
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:ةماعلا يراجملا ىلإ يعانصلا فرصلا هایم رییاعم.2
Standard for the Discharge of Industrial Effluents into Sewers

 بولطملا يئایمیكلا نیجسكألا
Chemical Oxygen Demand

COD150150mg/L

Trace Metals ةردانلا رصانعلا.3
 موینملألا

Aluminum
Al1515mg/L

 خینرزلا
Arsenic

As0.10.1mg/L

 مویرابلا
Barium

Ba22mg/L

 نوروبلا
Boron

-B1.51.5mg/L

 مویمداكلا
Cadmium

Cd0.050.05mg/L

 يلكلا موركلا
Chromium, total

Cr0.010.2mg/L

 تلبوكلا
Cobalt

Co0.20.2mg/L

 ساحنلا
Copper

Cu0.20.5mg/L

 دیدحلا
Iron

Fe11mg/L

 صاصرلا
Lead

Pb0.10.1mg/L

 زینجنملا
Manganese

Mn0.050.05mg/L

 قبئزلا
Mercury

Hg0.0010.001mg/L

 لكینلا
Nickel

Ni0.20.5mg/L

 كنزلا
Zinc

Zn0.50.5mg/L

 مویدوصلا صاصتما لدعم
Sodium Absorption rate

SAR1010mg/L

Organic Matters ةیوضعلا داوملا.4
 موحشو تویز

Oil & Grease
1010mg/L

 )لونیفك ةردقم( ةیلونیفلا تابكرملا
Phenols

0.50.5mg/L

 يلكلا يوضعلا نوبركلا
Total Organic Carbon 

TOC7575mg/L

Biological Tests ةیجولویبلا تارابتخالا.5
 يلكلا تانولوقلا ددع

Total Coliform
2.223MPN/100ml

 تایلیفطلا ضیب ددع
Egg parasites

< 1< 1

 تایلیفطلا تادود ددع
Worm parasites

NilNil

 ةیمسلا سایق
Toxicity Evaluation

هدح ىلع ةلاح لك سردت

رایعملا
Parameter

زمرلا
Symbol

ھب حومسملا دحلا
Limit

ةدحولا
Unit
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:نزاوتلا هایم فیرصت رییاعم .3

Standard for Ballast Water Discharge

:اھتجلاعمل ةماعلا يراجملا ىلإ ةلئاسلا تافلخملا فیرصت رییاعم .4

 ةعنصملا تافظنملا
Synthetic detergents 

30mg/L

دینایسلا تابكرم
Cyanide Compounds 

CN1mg/L

 دیتیربكلا تابكرم
Sulphides 

S-210mg/L

 تاتیربكلا تابكرم
Sulphates 

SO4
-21000mg/L

 ةینارطقلا تویزلاو )راقلا( نارطقلا
Tar & Tar Oils 

20mg/L

 موحشلاو تویزلا
Oil & Grease 

15mg/L

 ةقلاعلا ةبلصلا ماسجألا
Suspended Solids 

SS500mg/L

 بولطملا يئایمیكلا نیجسكألا
Chemical Oxygen Demand 

COD3000mg/L

Metal Salts (Total) )ةیلكلا( ةیندعملا حالمألا
CadmiumCd10mg/L مویمداكلا
Chromium, totalCr2mg/L يلكلا موركلا
CopperCu4mg/L ساحنلا
LeadPb5mg/L صاصرلا
NickelNi4mg/L لكینلا
SilverAg4mg/L ةضفلا
ZincZn5mg/L كنزلا
ArsenicAs5mg/L خینرزلا
MercuryHg0.1mg/L قبئزلا

رایعملا
Parameter

زمرلا
Symbol

ھب حومسملا دحلا
Limit

ةدحولا
Unit

Ammonia, asنیجورتین لكش ىلع اینومألا
N

NH33mg/L

بولطملا يویحلا نیجسكألا
Biochemical Oxygen Demand

BOD550mg/L

pHpH6ينیجوردیھلا سألا – 9
بولطملا يئایمیكلا نیجسكألا

Chemical Oxygen Demand

COD250mg/L

Oil and GreaseNilmg/Lموحشلاو تویزلا
Suspendedةقلاعلا ةبلصلا ماسجألا

Solid
SS35mg/L

)ناسكھلاب صلختسم( يلكلا تیزلا
Total Oil (Hexane Extractable)

TO15mg/L

Total Organicيلكلا يوضعلا نوبركلا
Carbon

TOC100mg/L

& Oilمحشلاو تیزلا
Grease

15mg/L
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Standard for Drainage of Liquid Waste to the Public Sewage

Works for Treatment

:ةجلاعملا يحصلا فرصلا هایم رییاعم .5

Standard for the Treated Effluents Sanitary Wastewater 

رایعملا
Parameter

زمرلا
Symbol

 ىصقألا دحلا
ھب حومسملا

Limit

ةدحولا
Unit

pHpH5ينیجوردیھلا سألا – 10
-ColorNonنوللا

resistance
BOD5BOD51000mg/L)مایأ5 ةدمل( بولطملا يویحلا نیجسكألا

CODCOD3000mg/Lبولطملا يئایمیكلا نیجسكألا
TemperatureC60mg/Lةرارحلا ةجرد
Insolubles2000mg/Lنابوذلل ةلباق ریغ داوم
Total Dissolved SolidsTDS4000mg/Lةیلكلا ةبئاذلا داوملا

Grease and Oil15mg/Lموحشو تویز
Sulphide (as ions)S-210mg/L)تانویأ لكش ىلع( دیتیربك

Sulphate (as ions)SO4-21000mg/L)تانویأ لكش ىلع( تاتیربك

Phenol150mg/Lةیلونیفلا تابكرملا
CyanideCN1mg/Lدینایسلا
)دیدشلا للحتلل ةلباقلا( تافظنم

Detergents (capable of vigorous decomposition) 
100mg/L

ةیلكلا ةرولكملا تانوبركوردیھلا
Total chlorinated Hydrocarbons 

TCH0.5mg/L

Total organic carbonTOC1000mg/Lيلكلا يوضعلا نوبركلا
)مویسلاكلا تانوبرك( ةیواك ةیولق داوم

Caustic Alkali (calcium carbonates)
3000mg/L

ةیلكلا ةماسلا نداعملا
Total toxic metals

10mg/L

AluminumAI30mg/Lموینملألا
ArsenicAs5mg/Lخینرزلا
BariumBa10mg/Lمویرابلا
BerylliumBe5mg/Lمویلیربلا
CadmiumCd2mg/Lمویمداكلا
Total Chromium5mg/Lيلكلا مویموركلا
CopperCu5mg/Lساحنلا
IronFe25mg/Lدیدحلا
LeadPb5mg/Lصاصرلا
MercuryHg0.1mg/Lقبئزلا
NickelNi5mg/Lلكینلا
SilverAg5mg/Lةضفلا
ZinkZn10mg/Lكنزلا

رایعملا
Parameter

زمرلا
Symbol

ھب حومسملا ىصقألا دحلا
limit

ةیلكلا ةقلاعلا ةبلصلا ماسجألا
Total Suspended Solids

TSS10 mg/L

بولطملا يویحلا نیجسكألا
Biochemical Oxygen

demand (BOD)5

BOD10 mg/L
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:دیربتلا هایم ةدوج رییاعم .6

.نفسلا وأ رفحلا وأ بیقنتلا وأ يرحبلا جاتنإلا تاصنم يف ةمدختسملا دیربتلا هایم ىلع رییاعملا هذھ قبطنت ال.1
ةئیبلل ىلعألا سلجملا عم رواشتلاب اهدیدحت متی ،ةبسانم جزم ةقطنم دنع رحبلا يف ةدحاو ةرمل ةمدختسملا دیربتلا هایم فرص متی .2
 .عقوملل ةددحم ةیجولوكیأ ةساردو داعبا ثالث وذ راشتنالل يكیمانیدوردیھ جذومن مادختساب ةیعیبطلا تایمحملاو
.اھیلع ةقفاوملا تمت يتلا طلخلا ةقطنم ةفاحو ةأشنملل ةرشابم هایملا لوخد ناكم نیب ةرارحلا ةجرد قرف سایق متی.3
 تعمج تانیع مادختسابً ایموی تارم4 لقألا ىلع وأ لصاوتملا سایقلاب امإ دیربتلا هایم يف رحلا يقبتملا رولكلا زكرت دصر بجی.4
 .ةلبقتسملا هایملا ىلإ فرصلا ةطقن دنع(Grab) ةطساوب
ةجرد دیدحتل ھمادختسا مت يذلا راشتنالا جذومن سفن مادختساب عقوملل ددحم فیرصت دح عضوب قفارملا موقت نأ نكمی كلذل لیدبك .5
0.05ً ادودحم ةطیحملا هایملا ةیعون ىلع قفارملاب صاخلا رولكلا ریثأت نوكیو جزملا ةقطنم دحو )ةیوئم ةجرد3 قرف( ةرارحلا
.ةیوئم ةجرد3 ةرارح ةجرد قرفل ةددحملا ةیرارحلا ةھجلا ةفاح دنع رتل/مجلم

بولطملا يئایمیكلا نیجسكألا
Chemical Oxygen Demand

COD150 mg/L

بئاذلا نیجسكألا
Dissolved Oxygen

DO2 mg/L minimum

يلكلا تانولوقلا ددع
Total Coliform (MPN)

MPN23

يقبتملا رحلا رولكلا
Free Residual Chlorine

Cl20.1 mg/L

رایعملا
Parameter

زمرلا
Symbol

ھب حومسملا ىصقألا دحلا
limit

T3 Coةرارحلا ةجرد قرف

Cl20.05mg/Lًایموی يقبتملا رحلا رولكلا
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 ...ً)اثلاث/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)اثلاث/3(مقر قحلملا

برشلا هایم رییاعمو سییاقمً-اثلاث

ً»اثلاث/3مقر قحلملا«
برشلا هایم رییاعمو سییاقم :اثلاث

:برشلا هایمل ةیعیبطلا صئاصخلا.1

 :برشلا هایم ةدوجل ةیئایمیكلا صئاصخلا.2

:برشلا هایم يف ةحصلا ىلع ریثأت اھل يتلا ةیوضعلا ریغ تانوكملا بسن .3

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

ھب حومسملا ىصقألا دحلاسایقلا ةدحوةیصاخلا
نوللا
ةراكعلا
معطلا
ةحئارلا
ةرارحلا

)ينیتالبلا تلبوكلا سایقمب( يقیقح نول ةدحو
ةراكعلا سایق زاھج ةدحو

-
-
-

ةدحو15
تادحو5

)غاستسم( لوبقم
ةلوبقم
ةلوبقم

ھب حومسملا ىصقألا دحلاةدحولاتانوكملا
mg/L0.2موینمولأ

mg/L1.5اینومأ
mg/L250تادیرولكلا

mg/L1ساحنلا
mg/L500يلكلا رسعلا

mg/L0.05نیجوردیھلا دیتیربك
mg/L0.3دیدحلا
mg/L0.1زینجنملا

8.5ينیجوردیھلا سألا – 6.5
mg/L200مویدوصلا
mg/L250تاتیربكلا

mg/L1000ةیلكلا ةبئاذلا ةبلصلا داوملا
mg/L3كنزلا

ھب حومسملا ىصقألا دحلاةدحولانوكملا
mg/L0.01خینرز
mg/L0.7مویراب
mg/L0.5نوروب
mg/L0.003مویمداك

mg/L0.05مورك
mg/L2ساحن

mg/L0.07دینایس
mg/L1.5دیارولف
mg/L0.01صاصر

mg/L0.1ةضف
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:يلی امك بسحی ةفلتخملا ةیمویلا ءاوھلا ةرارح تاجردلً اقفو برشلا هایم يف دیارولفلا زیكرت دیدحتل *

0.34 = دیارولفلا زیكرت
ـــــــ

د

])32+9×ةیوئملا ةیمویلا ءاوھلا ةرارح ةجرد( × 0.0062[ + 0.038 =د :نأ ثیح

ــــ
5

:يلی امك1 ىلع تیرتینلاو تارتنلا زیكرت عومجم دیزی الأ بجی *

ةنیعلا يف تیرتینلا زیكرتةنیعلا يف تارتنلا زیكرت
1<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

503

:برشلا هایم يف ةحصلا ىلع ریثأت اھل يتلا ةیوضعلا تانوكملا بسن .4

g/L1ریدصق

g/L2موینارویلا

g/L1مویلیربلا

mg/L0.5زینجنم
mg/L0.001)يلك( قبئز

mg/L0.07مندبیلوم
mg/L0.02لكین

)3أ ن ةردقم( تارتن2
mg/L50

)2أ ن هرادقم( تیرتین2
mg/L3

mg/L0.01موینیلس
mg/L0.005نومیتنأ

(g/L) ھب حومسملا ىصقألا دحلا نوكملا
 :ةینیرولكلا تاناكلأ-أ

 نوبركلا دیرولك عبار
 ناثیم ورولك يئانث

 ناثیإ ورولك يئانث2 ,1
 ناثیإ ورولك يثالث1,1,1

 ناثیم ولاھ يارت
 ناریف / نیسكویاد

2
20
30

2000
None 
None 

 :ةینیرولك تانیثیإ-ب
 لینیفلا دیرولك

 نیثیإ ورولك يئانث1,1
 نیثیإ ورولك يئانث2,1

 نیثیإ ورولك يثالث
 نیثیإ ورولك يعابر

5
30
50
70
40

 :ةیرطع تانوبركوردیھ-ـج
 نیزنب
 نیولوت
 نیلیز
 نیزنب لیثیإ

 نیریتس
 نیریبوزنب

10
700
500
300
20
0.7
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 :ةینیرولك تانیزنب-د
 نیزنبورولك يداحأ

 نیزنب ورولك يئانث2,1
 نیزنب ورولك يئانث4,1

 )يلك( نیزنبورولك يثالث

300
1000
300
20

 :ةفلتخم ةیوضع داوم-ـھ
 تابیدأ لیسكھ لیثیإ يئانث
 تالاثف لیسكھ لیثیإ يئانث
 دیمالیركأ
 نیردیھورولكبیإ
 نیداتویبورولكاسكھ
 ھیإ .يت .يد .يإ دیسأ كتدیإ
 كیلخلا ضمح ثالثورتین
 نیتیلیتویب دیسكأ يثالث
 لإ را– نیتیسوركی ام

80
8

0.5
0.4
0.6
600
200

2
1

(g/L) ھب حومسملا ىصقألا دحلانوكملا
:تادیبملا
20رولكألا
10براكیدلا
0.03نیردلألا يئانثو نیردلا
2نیزارتأ
300نوزاتنب
7نارویفوبرك
0.2نادرولك
30نورویلوتورولك
2يت .يد .يد

1نابوربورولك–3– ومورب يئانث2,1
30كیلخلا ضمح يسكونیفورولك يئانث4,2
40نابوربورولك يئانث2,1
20نیبورب ورولك يئانث3,1

0.03دیسكوبیأ رولك اتبیھو رولك اتبیھ
1نیزنبورولك اسكھ
9نارویتورب وزیأ
2نادنیل
2ھیإ .يب .يس .مإ
20رولك يسكوثیم
10رولك الوتیم
6تانیلوم
20نیلاثیم يدنیب
9لونیفورولك اتنب
20نیرثمریب
20لینابورب
100تادیریاب

2نیزامیس
20نیلارولف يثالث

90يب .يد4,2
100بوربرولك يئانث
9بورب ونیف
10بوربوكیم

9يت5,4,2
0.6نیزانایس
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 :اھجتاونو ریھطتلا داوم.5

:يلی امك )1( ىلع )ةینیجولاھلا تابكرملا عومجم( ناثیمولاھ يثالث زیكرت دیزی الأ بجی :ةظوحلم

:يعاعشإلا طاشنلا زیكرت .6

:)ماع ةدمل(mSv)ترفیس لم0.1 ةعرجلً اعبت( برشلا هایم يف تادیلوكینلل يعاعشإلا طاشنلا زیكرت-أ

15ناثیإ ومورب يئانث2,1
10تاوكید
7نیزالیثویبرت

(mg/L) ھب حومسملا ىصقألا دحلاریھطتلا داوم
3 نیمارولك يداحأ
5 نیرولك

(g/L) ھب حومسملا ىصقألا دحلاریھطتلا داوم جتاون
25 تامورب
200 تیرولك

200 لونیفورولك يثالث6,4,2
900 دیھدلامروف
100 مروفومورب
100 ناثیم ورولكومورب يئانث
60 ناثیمورولك يئانث ومورب
200 مروفورولك
50 كیلخلا ضمح ورولك يئانث
100 كیلخلا ضمح ورولك يثالث
10)دیھدل اتیسأ ورولك يثالث( تاردیھ لارولك
90 لیرتین وتیسأ ورولك يئانث
100 لیرتین وتیسأ ومورب يئانث
1 لیرتین وتیسأ ورولك يثالث
70 نیجونایسلا دیرولك

ناثیمورولك يئانث ومورب زیكرتناثیمورولك ومورب يئانث زیكرتمروفومورب زیكرت

1<ـــــــــــــــ+ـــــــــــــــ+ـــــــــ

حومسملا ىصقألا دحلا
مروفوموربلل

يناثل حومسملا ىصقألا دحلا
ناثیمورولكومورب

وموربل حومسملا ىصقألا دحلا
ناثیمرولك يئانث

ةعشملا رصانعلا
)تادیلوكینلا(

ةبَّرقُم ةبوسحملا ةمیقلا(mSv/Bq) ةعرجلا لیوحت لماعم
(Bq/L)

117800-10 × 31.8 نیجوردیھ

10250-10 × 145.6 نوبرك

920-10 × 607.2 تلابوك

937-10 × 893.8 مویشنرتس

85-10 × 902.8 مویشنرتس

71-10 × 1291.1 دوی

86-10 × 1312.2 دوی

87-10 × 1341.9 مویزیس

810-10 × 1371.3 مویزیس

60.1-10 × 2101.3 صاصر

70.2-10 × 2106.2 موینولوب
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:برشلا هایم يف ةیعاعشإلا تانوكملا-ب

 :يقبتملا رحلا رولكلا .7
 حوارتی نأ ىلع اھب تابوركیملا لك لتقل ایفاك ةجلاعملا ةأبعملا ریغ برشلا هایم يف يقبتملا رحلا رولكلا زیكرت نوكی نأ بجی .1
 سمالت ةدم دعب نویلملا يف ءزج0.5و نویلملا يف ءزج0.2 نیب كلھتسملل اھلوصو دنع هایملا هذھ يف يقبتملا رحلا رولكلا زیكرت

 .8 نم لقأ ينیجوردیھ مقر دنع ىندأ دحك ةقیقد30
 .كلذب ةصتخملا تاھجلا وأ ةماعلا ةحصلا ةرازو هررقت امل اقبط ةصاخلا تالاحلا يف وأ ةئبوألا تالاح يف رولكلا زیكرت دادزی .2
 لتقل ةیفاك ةجلاعملا هذھ نوكت نأ بجی ،ىرخأ ةجلاعم ةلیسو يأب وأ ةیجسفنبلا قوف ةعشألاب وأ نوزوألاب هایملا ةجلاعم ةلاح يف *
.عیزوتلا ةكبش يف ةلخادلا ةجلاعملا هایملل ةیجولویبوركیملا صئاصخلل ةقباطم ةجلاعملا هایملا نوكت ناو تابوركیملا

 :ةیویحلا صئاصخلا .8
 وأ اھتاقری وأ اھتاضیوب نمو تارشحلاو تایلیفطلاو تایرطفلاو بلاحطلا نم امامت ةیلاخ ةأبعملا ریغ برشلا هایم نوكت نأ بجی

 .ابیمالا اھنمض نم يتلاو ةیلوألا تاناویحلا نم اھئازجأ وأ اھتالصیوح
:ةیجولویبوركیملا صئاصخلا .9
 تاسوریفلاو ةیطئاغلا تابوركیملا نمو ضارمألل ةببسملا تابوركیملا نم امامت ةیلاخ ةأبعملا ریغ برشلا هایم نوكت نأ بجی .1
.ةماعلا ةحصلل اررض ببست دق يتلا

 :عیزوتلا ةكبش ةطساوب هایملا عیزوت ةلاح يف .2
 :عیزوتلا ةكبش يف ةلخادلا ةجلاعملا هایملا .أ
لم100 يأ يف ةرارحلل ةبحملا نولوقلا ایریتكبو يالوكایشی ریشیإ ایریتكبو نولوقلا ایریتكب ةعومجم نم ةیلاخ نوكت نأ بجی
.ةربتخملا ةنیعلا نم
ةربتخملا نیعلا نم لم100 نم يأ يف ةیطئاغلا نولوقلا ایریتكب نم ةیلاخ نوكت نأ بجی. 
 :عیزوتلا ةكبش يف ةلخادلا ةجلاعملا ریغ هایملا .ب
ىلع ةصوحفملا تانیعلا نم %98 يف كلذو ةربتخملا ةنیعلا نم لم100 يأ يف نولوقلا ایریتكب ةعومجم نم ةیلاخ نوكت نأ
 .تانیعلا نم فاك ددع صحف متی يتلا ةریبكلا تادادمإلا ةلاح يف كلذو ماعلا رادم
ةربتخملا ةنیعلا نم لم100 يأ يف ةیطئاغلا نولوقلا ایریتكب نم ةیلاخ نوكت نأ. 
نیتعباتتم نیتنیع يف سیلو ةرتف لك ذخؤت ةنیع يف لم100 / تاعومجم3 ىلع نولوقلا ایریتكب ةعومجم ددع دیزی الأ. 
 :تاكبشلا نودب هایملا عیزوت ةلاح يف .ج
 اذإو ةرركتم ةفصب كلذ ثدحی الأ ىلع ةربتخملا ةنیعلا نم لم100 / تاعومجم10 ىلع نولوقلا ایریتكب ةعومجم ددع دیزی الأ .أ
 .ناكمإلا ردقب لیدب ردصم داجیإ بجی هایملا ردصمل ةیحصلا ةیاقولا نیسحت ةیناكمإ مدع ةلاح يف كلذ ثودح رركت

 .ةنیعلا نم لم100 يأ يف ةیطئاغلا نولوقلا ایریتكب نم ةیلاخ نوكت نأ بجی .ب
.)1025 ج ق م( مقر ةیجیلخلا سییاقملاو تافصاومللً اقفو ةأبعملا برشلا هایم رییاعم ةاعارم بجی :ةظحالم

82-10 × 2248.0 مویدار

71-10 × 2262.2 مویدار

71-10 × 2282.7 مویدار

60.1-10 × 2321.8 مویروث

84-10 × 2343.9 مویناروی

84-10 × 2383.6 مویناروی

70.3-10 × 2395.6 موینوتولب

ىصقألا دحلاةعشألا
(Bq/L)

0.1افلأ ةعشأل يلكلا طاشنلا
1اتیب ةعشأل يلكلا طاشنلا
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 ...ً)اعبار/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)اعبار/3(مقر قحلملا

رحبلا هایم ةدوج رییاعمً-اعبار

ً»اعبار/3مقر قحلملا«
رحبلا هایم ةدوج رییاعم :اعبار

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

رایعملا
Parameter

ھب حومسملا ىصقألا دحلا
Limit

ةدحولا
Unit

8.3–6.5ينیجوردیھلا سألا
فلألا يف ءزج45–33ةحولملا

4mg/L نم رثكأبئاذلا نیجسكألا
30mg/Lةیلكلا ةقلاعلا داوملا

30g/Lروفسوفلا
100g/Lتارتنلا
900g/Lتاكیلیسلا

35g/Lتیرتنلا
15g/L)نیجورتن( اینومألا

5mg/Lةیلكلا ةیلورتبلا تانوبركوردیھلا
0.7g/Lمویمداكلا

20g/Lلكینلا
0.4g/L نم لقأقبئز
90g/Lدیدح
15g/Lساحن

12g/Lصاصرلا
10g/Lمویدیناف

اھب حومسم ریغرولكتلا ةدیدع تالونیفلا
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 ...ً)اسماخ/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)اسماخ/3(مقر قحلملا

ءاضوضلا رییاعمو سییاقم-ً اسماخ

ً»اسماخ/3مقر قحلملا«
ءاضوضلا رییاعمو سییاقم :اسماخ

رییاعملا لمتشتو .ةطرفملا جیجضلا تالدعم نم جتانلا يجولویسفلا فعضلا نم ناكسلا ةیامحل اھدادعإ مت جیجضلا رییاعم میق
.يضارألا مادختسا طیطختل تاداشرإ ریفوتو ةماعلا ةیامحلل يئیبلا جیجضلل ضرعتلا دودح ىلع
جیجضلا ىوتسمل سایقم مادختساب كلذو يئیب حیرصت ىلع لوصحلل جیجضلا تایوتسم سایق متی نأ يغبنی Octave band

Analyzer 1( مقر عونلا(.
احابص ةعبارلا ىتحوً الیل ةرشاعلا نم أدبت نأ بجی ةیلیللا تاقوألا رییاعم.ً 
 :ةیعانصلاو ةیراجتلاو ةینكسلا قطانملل جیجضلا تایوتسم

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

:ةینكسلا ةقطنملا
.دجاسملاو تایفشتسملاو سرادملا لمشت هذھو %50 نم رثكأ ةینكسلا ينابملا اھیف لكشت يتلا ةقطنملا كلت يھ
 :ةیراجتلا ةقطنملا
 .%50 نم رثكأ ھتبسن ام ةیراجتلا ينابملاو تاجاركلاو بتاكملاو ةیراجتلا تالحملا اھیف لكشت يتلا ةقطنملا كلت يھ
:ةیعانصلا ةقطنملا
.%50 نم رثكأ ھتبسن ام ةیعانصلا قفارملا اھیف لكشت يتلا ةقطنملا كلت يھ

قطانملا
ينابملا دودح دنع جیجضلا ىوتسمل ىلعألا دحلا

)ةقیقد10 طسوتم(
لیللا تقوراھنلا تقو

5545تاسسؤملاو ةینكسلا
6555ةیراجتلا
7575ةیعانصلا
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 ...ً)اسداس/3( مقر قحلملا- قحلم
ً)اسداس/3(مقر قحلملا

تائیب يف اھب حومسملا رییاعملا-ً اسداس
ةقلغملا لمعلا

ةقلغملا لمعلا تائیب يف اھب حومسملا رییاعملا :اسداس

1
 :ءاضوضلا .1
."فاملا" عون نم نذألا دادسب ضرعتملا دیوزت مت اذإ الإ )أ( لبسید115 نم رثكأل ضرعتلا زوجی ال-أ

 .ةرمتسم تاعاس8 ةدمل لبسید85وھ ءاضوضلل ىصقألا دحلا ربتعی-ب
 مدختست ةعطقتم تارتفلو )أ(لبسید85 ىلع دیزت لمعلا تاعاس ءانثأ ءاضوضلا نم ةفلتخم تایوتسمل ضرعتلا ةلاح يفو-ج
:ةیتآلا ةلداعملا
3 أ2 أ1أ
)1(عمجلا لصاح نوكیو ..........ــ + ــ+ ــ

3 ب2 ب1 ب
 .ھب حومسملا ىصقألا دحلا وھ "دحاو"
 .ةعاسلاب ءاضوضلا نم نیعم ىوتسمل ضرعتلا ةدمل )أ(ریشی
.هاندأ لودجلاب حضوم وھ امك ىوتسملا كلذ دنع اھب حومسملا ضرعتلا ةدمل )ب(ریشی
 .هزواجت زوجی الو لبسید140 وھ ةلیقثلا قراطملا مادختسا نم ءاضوضلا ةدش ىوتسمل ىصقألا دحلا ربتعی-د
:اھنم لك مامأ نیبملا ضرعتلا نمز ىعاری نأ طرشب ،ةرورضلا ةلاح يف )أ( لبسید85 نم رثكأ ءاضوضل ضرعتلا نكمی

:ةبوطرلاو ةرارحلا .2
 دحلا زواجتی ال امب لمعلا ناكم لخاد ةبوطرلاو ةرارحلا يتجرد ىلع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب ةأشنملا بحاص مزتلی
 لفكی نأ ھیلع نیعتی دودحلا هذھ جراخ ةبوطر وأ ةرارح يتجرد يف لمعلا ةرورض ةلاح يفو ،امھب حومسملا ىندألا دحلاو ىصقألا
 .ةیامحلا لئاسو نم كلذ ریغو ةصاخ سبالم نم نیلماعلل ةبسانملا ةیاقولا لئاسو
:لمعلا ةقشم تاجرد فینصت-
 .ةعاسلا/رعس ولیك200 يواست ةلوذبملا ةقاطلا تناك اذإً افیفخ لمعلا ربتعی-أ

 .ةعاسلا/رعس ولیك350–200 يواست ةلوذبملا ةقاطلا تناك اذإ ةقشملا طسوتم لمعلا ربتعی-ب
.ةعاسلا/رعس ولیك350 نم ربكأ يواست ةلوذبملا ةقاطلا تناك اذإً اقاش لمعلا ربتعی-ج
."مْ◌ " ھتقشمو لمعلا ماظن بسح بولج عم ةبطرلا ةرارحلا رشؤمل ىوصقلا تایوتسملا

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

ةعاسلاب ضرعتلا ةدم)أ(لبسیدلاب ءاضوضلا ةدش
858
904
952
1001
1050.5
1100.25
1150.125

لمعلا ماظن
ةحارلاو

فیفخ لمع
)ةیوئم(

طسوتم لمع
)ةیوئم(ةقشملا

قاش لمع
)ةیوئم(

3026.725.0رمتسم لمع
30.62825.9+لمع % 75

Page 1 of 4ةیرطقلا ةینوناقلا ةباوبلا- نازیملا ::

29/10/2013http://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=2714&language=ar



.لمعلا ناكم يف % 80 ىلع ةیبسنلا ةبوطرلا دیزت ال نأ بجی-
اھب حومسملا دودحلا جراخ ةبوطر وأ ةرارح تاجرد يف لمعلا ةرورض ةلاح يف ةیامحلاو ةیاقولا لئاسو:
 .لمعلاب ءدبلا لبق لمعلا فورظ ىلع لماعلا ةملقأ بجی.1
.لمعلا تاقوأ نیب ةیفاكلا ةحارلا ىلع لصحیلو لماعلا ىلع يجولویسفلا لمحلا لقیل ةحارلاو لمعلا تاقوأ میظنت.2
 .دحاولا موی يف يواستلاب لمعلا ةرتف يلامجإ عیزوت.3
 .ةرارح مویلا تارتف لقأ يف ةراحلا لامعألا ةلودج.4
لقألا ىلع برشلا هایم نمرتل2 ریفوت متی ثیحب ،حالمألاو ءاملاب دوزتلل ةعاس لك ةدحاو ةرم لقألا ىلع ةریصق ةحار تارتف.5
ىلع دیزت ال ةفاسم ىلع لماعلا برقب ءاملا دجاوت نم دب الو .)حلم صارقأ ءاطعإ مدع عم( دحاولا لماعلل حالمأ % 0.1 اھبً اباذم

ً.ارتم60
.ةمئالملا ةیئاقولا ةزھجألاو سبالملا مادختساو ریفوت.6
.وجلا ةرارح ةجرد ضیفختب حمسی يذلا يسدنھلا ذیفنتلاو مكحتلاو ةیسدنھلا تامیمصتلاو تاطایتحالا عیمج ذخأ.7

 :ةءاضإلا-3
.ھنع لقت الا بجی يذلا ررقملا ىندألا دحلا يھ يلاتلا لودجلا يف ةیلمع لك مامأ اھیلإ راشملا تایوتسملا ربتعت-1
.ضرألا حطس نم دحاو رتم عافترا ىلعو يقفا عضو ىلع لمعلا نكامأ يف ةءاضإلا ساقت-2

 :ةراضلا ةیئامیكلا داوملا زیكارتل ىوصقلا دودحلا-4
 ةنامألا عم قیسنتلا دعب ةصتخملا ةیرادإلا ةھجلا ةراشتساب اھیف تبلا لمعلا ریدمل نكمی ركذت مل يتلا تایوتسملاو رییاعملا" :ةظوحلم
 .ةماعلا

31.229.427.9+لمع % 50
32.231.130+لمع % 25

سكوللاب ةءاضالا ةدشةیلمعلا عونلسلسم
50 داوملا لمحو تارمملا يف ریسلا يعدتست يتلا لامعألا-1
200 ةریبكلا تاعونصملاو داوملا ضعب زییمت بلطتت يتلا لامعألا-2
 تالآلا ى��لع ل��معلاو ة��قیقدلا تاعون��صملاع��یمجتل جا��تحت يت��لا لا��معألا-3

يبتكملا لمعلاو ةبساحملاو ةبتاكلا
500

 ة��طایخلاو تار��ھوجملاو تاعا��سلاك ة��یھانتم ة��قد ب��لطتت يت��لا لا��معألا-4
 ةطارخلاو

1000

بعكم رتم لكل مارجلملاب اردقم ھب حومسم زیكرت ىصقأةداملا مسا
25كیتسالا ضماح
18اینومالا
10)ةنخدأ( موینومالا دیرولك
10نیلینالا
0.5 ينومیتنالاب اردقم ھتابكرمو ينومیتنالا
0.2نیسرالا
5يلورتبلا تلفسالا ةنخدا
10موینملألاو موینملألا دیسكأ
1.9نیتویبلا
0.5میلریبلا
0.7نیموریبلا
0.002مویلریبلا
0.05)ةبرتأو حالمأ( مویمداكلا
0.05 مویمداكلا رصنع ساسأ ىلع مویمداكلا دیسكأ
2مویسلاكلا دیسكأ
30نوبركلا روتیربك يناث
9نوبركلا دیسكأ يناث
55نوبركلا دیسكأ لوأ

30نوبركلا دیرولك عبار
0.5رولكملا لینیفلا يئانث دیسكا
50مروفورولكلا
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0.05 تاموركلا ساسا ىلع اردقم كیموركلا ضماح
0.2 ساحن ساسأ ىلع ھبارتو ةترخبأو ساحنلا
22لوزیركلا

3رولكلا زاغ
0.5نادورولكلا
1ت.د.دلا
0.25نیردیلالا يئانث
0.1نیردنالا
19لونیفلا
0.4نیجسوفلا
0.4نیفسوفلا

9كیمروفلا ضماح
50نیلاثفنلا
1نیرولفلا
3دیھدلامروفلا
0.1نیزاردیھلا

10نیجوردیالا رونایس
14نیجوردیالا دیتیربك
30نیمالا لیثا يئانث
0.25نیردلالا
1.5لینیفلا يئانث
10نیمالا لینیف يئانث
8نیمالا لوناثیا
1ناتبكرملا لیثیا
0.2نوزوالا
30نیجورتنلا دیساكا
6نیجورتنلا دیسكا يئانث

5كیرتینلا ضماح
30لورتبلا
15نیدریبلا
0.1نونیثارابلا
5 زینجنملا ىلع اردقم ھتابكرمو زینجنملا
1زینجنملا راخب
0.01ةیوضعلا قبئزلا تابكرم
0.1ةیوضعلا ریغ قبئزلا تابكرم
10نویثالملا
0.15)ةبرتأو ةنخدأ( ھتابكرمو يوضعلا ریغ صاصرلا

0.1صاصرلا لیثا عبار
0.5نادیللا
0.2نویثارابلا لیثیم
5نیلاثفنلا رولك يثالث
0.5نیولوتلاورتین يثالث
0.4نونیوكلا
105لیثیملا دیرولك
1لكینلا
0.35 لكینلا ساسا ىلع اردقم لكینلا لیانوبراك
0.1 لكینلا ساسا ىلع اردقم ةبئاذلا لكینلا تابكرم
1ناتبكرملا لیثیم
5 دیدحلا ىلع اردقم دیدحلا دیسكاو هراخبو دیدحلا
0.2 موینیلیس ساسا ىلع ةردقم موینیلسلا تابكرم
5تیربكلا دیسكا يناث

1كیتیربكلا ضماح
كنزلا دیسكا راخب
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 لمعلا ةئیب يف اھدجاوتب حومسملا ةبرتالا تایوتسمو رییاعم-5
:ةیرخصلا ةبرتألا)1
 تالداعملامادختساب لمعلا ةئیب يف اھدجاوتب حمسی يتلا )نوكلیسلا دیسكأ يناث( ةرحلا اكلیسلا ةبرتأ زیكرت ةجرد ىصقأ بسحت
:ةیتآلا
ءاوھلا يف بعكم رتم لكل میسج نویلمب اردقم ةبرتألل زیكرت ىصقأ )أ

= 1.059
ـــــــــــــــ

10 + ةنیعلا يف ةرحلا اكیلسلا%

 رتم لكل مارجلملاب اردقم نوركیم5و0.1 نیب ام اھتامیسج مجح حوارتی يتلاو ةقشنتسملا وأ ةقیقدلا ةبرتألل زیكرت ىصقأ )ب
 ءاوھلا نم بعكم

3م/مارجلم10 =

ـــــــــــ
2 + ةنیعلا يف ةقشنتسملا وأ ةقیقدلا ةبرتألل %

ءاوھلا نم بعكم رتم لكل مارجلملاب اردقم ةیلكلا ةبرتألل زیكرت ىصقأ )ج

3م/مارجلم30 =

ــــــــــ
3+ ةنیعلا يف ةرحلا اكیلسلل %

:يتآلل اقبط لمعلا ةئیب يف اھدجاوتب حمسی زیكرت ةجرد ىصقأ نوكت ةیرخصلا ةبرتألا يقابل ةبسنلاب )2

5
1كنزلا دیرولك راخب
-:مویدنافلا دیسكا سماخ ساسا ىلع اردقم مویدنافلا
0.05ةقیقد وأ ةقشنتسم ةبرتا
0.05ةنخدأ
5ماحللا ةرخبأ
0.1نیرافراولا

ھب حومسم زیكرت ىصقأةداملا
 ن��م3م��س ل��كل سوت��سبسالا فا��یلأ ن��م2 نوركیم5 نع سوتسبسالا فایلا لوط دیزی يتلا سوتسبسالا ةبرتأ-1

ءاوھلا
 ءاوھلا نم3م لكل میسج نویلم1.059يدنالتروبلا تنمسألا ةبرتأ-2
5ق����شنتسملا وأ قیقد����لا بارت����لل ةب����سنلابتیالریبلا-3

10 ي���لكلا بارت���لل ةب���سنلاب3م / مار���جلم

 ل��كل می��سج نو��یلم1.059 وأ3م / مار��جلم

3م

 وأ قیقد����لا بارت����لا ن����م3م / مار����جلم2سوتسبسالا فایلأ يوحت ال يتلا كلتلا ةبرتأ-4
 .قشنتسملا

 نأ لمتحی ال يتلاو ةرح اكیلس %1 نم لقأ ىلع ةیوتحملا ةلماخلا ةبرتألا-5
 لمعلا ءانثأ نیلماعلا ةقیاضم ىلا يدؤت لب ةیضرم تارییغت ببست

3م لكل میسج نویلم1.059

3م/ مارجلم1ةبلصلا باشخألا بارت)3

3م/ مارجلم5ةبلصلا ریغ باشخألا بارت

3م/ مارجلم10ةیجاجزلا فایلألا بارت
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 ...رییاعم )4( مقر قحلملا- قحلم
)4( مقر قحلملا

ةراضلا داوملا تافصاومو رییاعم
ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت دنع

)4/1(مقر قحلملا
يف اھفیرصت دنع ةراضلا داوملا تافصاومو رییاعم

ةیئاملا ةئیبلا
.ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت دنع داوملا ضعب تافصاومو رییاعم )1
.ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت روظحملا للحتلل ةلباقلا ریغ ةلئاسلا ریغو ةلئاسلا داوملا)2

"4/1 مقر قحلملا"

 ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت دنع داوملا ضعب تافصاومو رییاعم )1
 نع لقت ال ةفاسم ىلع الإ ةیرحبلا ةئیبلا يف فرصلاب حمسی ال ،ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا نم )89( ةداملا مكح ةاعارم عم
 طخ نمً ایرحبً الیم12 نع لقت ال ةفاسم ىلعو ،اھتجلاعم تمت دق فرصلا هایم تناك اذإ ئطاشلا طخ نم ةیرحب لایمأ ةعبرأ
 .اھتجلاعم متت مل تافلخمل فرصلا ناك اذإ ئطاشلا
 وأ ةیداصتقالا ةمیقلا ىلع ظفاحی امب ةیعیبطلا تایمحملا وأ مامحتسالا قطانم وأ كامسألا دیص قطانم يف فرصلاب حمسی ال امك
.ةقطنملل ةیلامجلا

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

 ىصقألا دحلازومرلانایبلا
ھب حومسملا

ةدحولا

ةیئایزیفلا تارابتخالا–1
TDS1500mg/lةبئاذلا داوملا عومجم
TSS50mg/lةقلاعلا ةبلصلا ماسجألا عومجم
pH9–6ىنیجوردیھلا سألا
Nilةیفاطلا تامیسجلا
 ثالث ىلع دیزت الTةرارحلا ةجرد

 لدعملا قوف تاجرد
دئاسلا

(T) Co

NTU50mg/Lةراكعلا
داوملا نم ةیلاخنوللا

ةنولملا
ةیوضعلا ریغ داوملا-2

NH4موینومألا
+3mg/L

Cl20,05mg/Lىقبتملا رولكلا

CN0,1mg/Lدینایسلا
F1mg/Lتادیرولفلا
PO4تافسوفلا لكش ىلع روفسف

-32mg/L

S20,1mg/Lتادیتیربكلا

BOD550mg/Lبولطملا يویحلا نیجسكألا

COD100mg/Lبولطملا يئایمیكلا نیجسكألا
2mg/Lایرویلا
TKN100mg/Lيلكلا نیجورتنلا
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ةردانلا رصانعلا-3
Al3mg/Lموینمولألا
As0,5mg/Lخینرزلا
Ba2mg/Lمویرابلا
B-1,5mg/Lنوروبلا

Cd0,05mg/Lمویمداكلا
Cr0,2mg/Lيلكلا موركلا
Co2mg/Lتلبوكلا
Cu0,5mg/Lساحنلا
Fe1mg/Lدیدحلا
Pb0,1mg/Lصاصرلا
Mn0,2mg/Lزینجنملا
Hg0,001mg/Lقبئزلا
Ni0,5mg/Lلكینلا
Zn2mg/Lكنزلا
Ag0,005mg/Lةضفلا
Se0,02mg/Lموینلیسلا

ةیوضعلا داوملا-4
O & G15mg/Lموحشلاو تویزلا
0,5mg/Lةیلكلا تالونیفلا
تاد��������یبملاو ة��������نجلھملا تانوبركورد��������یھلا
 اھعاونأب

0,1mg/L

1,34g/L ×7-10ناریف / نیسكویاد

THM100g/Lناثیم ولاھ يارت
 ةیجولویبلا تارابتخالا-5

100 يف ةینولوقلا ةعومجملل ىلامتحإلا ددعلا

3مس
MPN100MPN /100ml

NILتایلفطلا ضیب ددع
NILتایلفطلا نادید ددع
100MPN /100mlةیزاربلا نولوقلا تایصع ددع
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 ...داوملا )4/2( مقر قحلملا- قحلم
)4/2( مقر قحلملا

ةلباقلا ریغ ةلئاسلا ریغو ةلئاسلا داوملا
ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت روظحملاو للحتلل

"4/2مقر قحلملا"

.ةیئاملا ةئیبلا يف اھفیرصت روظحملا للحتلل ةلباقلا ریغ ةثولملاو ةلئاسلا ریغو ةلئاسلا داوملا )2
ث�یح ،ة�یئاملا ة�ئیبلا ي�ف اھفر�ص متی يتلا تایمكلا ىلع اساسأ ةدمتعم ةلیوط ةدمل ةئیبلا يف دجاوتت يتلا داوملا كلت يھ للحتلل ةلباقلا ریغ داوملا
ةئیبلا يف زیكرتلاو داوملا هذھ بیكرت ىلع ةدمتعم تاونس ةدع ىلإ روھش نم لصت ةلیوط تارتف دعب للحتی اھنم اضعب نإ

:ةیوضعلا ریغ داوملا
:كلذ لاثم
 .ھتابكرمو قبئزلا
 .ھتابكرمو صاصرلا
 .ھتابكرمو مویداكلا
.اھتابكرمو كنزلا– موینیلسلا– لكینلا– مویدنافلا– تلابوكلا

:ةیوضعلا داوملا
:كلذ لاثم

روھش لالخ يف للحتت ادج ةلیئض ةیمك

تاونس ةدع اھایاقب رمتست للحتلل ةلباق ریغ

ادج ةلیئضلا اھتازیكرت يف ةیمسلا ةدیدش ربتعتو امامت للحتلل ةلباق ریغ

نینس لالخ يف للحتت ةلیئض ةیمكو للحتلل ةلباق
ةبلصلا داوملا
تایواحلا– لابحلا– دیصلا كابش– كیتسالبلا– كلذ لاثم

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

* Organophosphorus Pesticidesةیروفسفلا ةیوضعلا تادیبملا
Dimethoateتیوثمیاد-
Malathionنویثالم-

* Organochlorine Pesticides)ةرولكملا(ةیرولكلا ةیوضعلا تادیبملا
-Aldrinنیردلا-
-Dieldrinoونیردلا ياد-
-DDTت.د.د-
-Chloridaneنادیرولك-
-Endrineنیردنأ

*Polychlorinated Biphenylsلینیف ياب دیتینیرولك ىلوب
- (PCBs)

-1254 رولكورأ- Aroclor 1254
-لینیف يابورولك ارتت6 ،5 ،3 ،2 2, 3, 5, 6 Tetrachlorobiphenyl
-لینیفورولك يارت6 ،3 ،2- 2, 3, 6 Trichlorobiphenyl

*Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH)تارذلا ةددعتم ةیرطعلا ةیوضعلا تابكرملا
-نیلاتفان نیریب افلأ وزنب Benzo (a) Pyrene Naphthalene
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 ...نایب )5( مقر قحلملا- قحلم
)5( مقر قحلملا

يف صیخرتلاب ةصتخملا ةیرادإلا تاھجلا نایب
ةرطخلا داوملاو تایافنلا نأش

"5/1مقر قحلملا"
ةرطخلا داوملاو تایافنلا نأش يف صیخرتلاب ةصتخملا ةیرادإلا تاھجلا نایب

:ةظحالم *
 ماكحألً اقفو ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا ةقفاوم ءافیتسا دعب ةصتخملا ةیرادإلا ةھجلا نم ردصت صیخارتلا عیمج
.ةحئاللاو نوناقلا

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

ةرطخلا داوملا تایافنلا ةرادإب قلعتی امیف ةیلوؤسملاةصتخملا ةیرادإلا ةھجلا
.تاقرطلا ىلع ةرطخلا تایافنلاو داوملل نمآلا لقنلا صیخرت .1 ةیلخادلا ةرازو

 .ةرطخلا داوملا نیزختو نزخملا صیخرت .2
.ةرطخلا داوملل قیرحلا نم ةیامحلاو ةیاقولا مظن ىلع ةقفاوملا .3
 وأ باك�سنالا ل�ثم ةر�طخلا داوملا�ب ةقالع اھل يتلا ثداوحلا لك عم لماعتلاو ةباجتسالا .4
 .قئارحلا وأ ثداوحلا

 ةیدلبلا نوؤشلا ةرازو
 ةعارزلاو

.تابصخملاو ةیلزنملاو ةیعارزلا تادیبملا لیجستو صیخرت .1
 .ةیرشحلا تادیبملا مادختساو شر صیخرت .2
 .تایافنلا .3

 كرامجلل ةماعلا ةئیھلا
 ءيناوملاو

 داوملل حیحصلا لوادتلاو قیثوتلاو ھحیحصلا تامولعملا تاقاطب مادختسا نم دكأتلا
.تایافنلا كلذكوً اربوً ارحبوً اوج ةلودلا ىلاو نم ةلوقنملا ةرطخلا

.ةیئایمیكلا فئالسلاو تارضحتسملاو ةیودألا لیجستو صیخارت.1 ةماعلا ةحصلا ةرازو
 .ةیبطلا تایافنلا ةجلاعم عیراشم ءاشنإ صیخرت .2

 ةئیبلل ىلعألا سلجملا
 ةیعیبطلا تایمحملاو

.اھنم صلختلاو تادیبملا مادختساو شر ىلع ةقفاوملا .1
 .رطخلا داوملا نم صلختلاو لوادتو مادختساو داریتسا ىلع ةقفاوملا .2
 .ةرطخلا تایافنلاو داوملا ةرادإ .3
 .نوزوألا ةقبطل ةذفنتسملا داوملا مادختساو لقنو لوادتو داریتسا حیراصت .4
 .طاشنلل عورشملا عقوم ةمئالم .5
 نأ�ش ي�ف ة�صتخملا ة�یرادإلا تا�ھجلا ن�ع ةردا�صلا صیخارت�لل ةقبسملا ةیئیبلا ةقفاوملا .6
.ةیذیفنتلا ةحئالاو نوناقلا ماكحأ

.ةرطخلا تایافنلا ةجلاعم عیراشم ءاشنإ صیخارت .1 ةعانصلاو ةقاطلا ةرازو
 .زاغلاو لورتبلا ةطشنأو لامعأ يف ةلمعتسملاو ةلخادلا ةرطخلا داوملا صیخارت .2

.ةرطخلا تایافنلاو داوملا عم لماعتت يتلا تاسسؤملاو تاكرشلل يراجتلا لجسلاب دیقلا ةراجتلاو داصتقالا ةرازو
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 ...ً)الوأ/6( مقر قحلملا- قحلم
)ًالوأ/6(مقر قحلملا

ةئیبلا ىلع ةأشنملا ریثأت لجسً-الوأ

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ً)ایناث/6( مقر قحلملا- قحلم
ً)ایناث/6(مقر قحلملا

ةأشنملا طاشن نع ةجتانلا ةرطخلا تافلخملا لجسً-ایناث

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ً)اثلاث/6( مقر قحلملا- قحلم
ً)اثلاث/6(مقر قحلملا

ةرطخلا داوملا لجسً-اثلاث

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ً)اعبار/6( مقر قحلملا- قحلم
ً)اعبار/6(مقر قحلملا
تادیبملا شر لجسً-اعبار

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ططخم )7/1( مقر قحلملا- قحلم
)7/1( مقر قحلملا

ربع ةرطخلا تایافنلا لقنو نحشل ينایب ططخم
دودحلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ریرقتلا )7/2( مقر قحلملا- قحلم
)7/2(مقر قحلملا

دلوملاب صاخلا )WPS( تایافنلل رصتخملا ریرقتلا
)ب(ءزجلاو )أ( ءزجلا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...دامتعا )7/3( مقر قحلملا- قحلم
)7/3( مقر قحلملا

ریرقتلاب ةحضوملا تایافنلل ةلثمملا ةنیعلا دامتعا
رصتخملا

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...فانصأ )7/4( مقر قحلملا- قحلم
)7/4( مقر قحلملا

اھتبقارم بجاولا تایافنلا فانصأ

)7/4مقر قحلملا(

اھتبقارم بجاولا تایافنلا فانصأ-4
تایافنلا رداصم-أ

:يلی ام ىلع ةیوتحملا تایافنلا-ب

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

1Yةیبطلا تادایعلاو زكارملاو تایفشتسملا نع ةجتانلا ةیبطلا تایافنلا.
2Yةینالدیصلا تاجتنملا ریضحتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا.
3Yةیودألاو ریقاقعلاو ةینالدیصلا تایافنلا.
4Yةیتابنلا ةینالدیصلا تاجتنملاو ةیویحلا تایمسلا مادختساو بیكرتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا.
5Yباشخألل ةظفاحلا تایوامیكلا مادختساو بیكرتو عینصت نع ةجتانلا تایافنلا.
6Yةیوضعلا تابیذملا مادختساو بیكرتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا.
7Yدینایسلا ىلع يوتحت يتلا جزملا تایلمعو ةیرارحلا ةجلاعملا نع ةجتانلا تایافنلا.
8Yةیلصألا اھتامادختسال ةحلاصلا ریغ ةیندعملا تویزلا تایافن.
9Yتابلحتسملاو هایملاو تانوبركوردیھلا جازتماو هایملاو تویزلا تایافن.

10Yرولكلاب جلاعملا لینیفیبلا ةدامب ةثولملا وأ ىلع ةیوتحملا فانصألاو داوملا تایافن )PCBs( لینیفیبلا وأ/و
.)PBBs( موربلاب جلاعملا

11Yةیرارحلا ةجلاعملاو ریطقتلاو ریركتلا تایلمع نع ةجتانلا نارطقلا ایاقب تایافن.
12Yشینرولاو تاناھدلاو ناولألاو غابصألاو رابحألا مادختساو بیكرتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا.
13Yنئادل اھیلإ فاضملا داوملاو تاراصعلاو تاجنیتارلا مادختساو بیكرتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا 

.قصللا داومو ءارغلاو
14Yةدیدجلا وأ ةفورعملا ریغ ةیمیلعتلاو ةیریوطتلاو ةیثحبلا ةطشنألا نع ةجتانلا ةیوامیكلا داوملا تایافن، 

.ةئیبلا وأ ناسنإلا ىلع اھراثآ اھل فرعی ال يتلاو
15Yةرجفتملا ةعیبطلا تاذ تایافنلا.
16Yضیمحتلا داومو ةیفارغوتوفلا تایوامیكلا مادختساو بیكرتو جاتنإ نع ةجتانلا تایافنلا.
17Yكیتسالبلاو نداعملا حطسأ ةجلاعم نع ةجتانلا تایافنلا.
18Yةیعانصلا تایافنلا نم صلختلا تایلمع نع ةجتانلا تافلخملا.

19Yيندعملا لینوبراكلا.
20Yمویلیریبلا تابكرمو مویلیریبلا.
21Yيسادسلا ؤفاكتلا تاذ موركلا تابكرم.
22Yساحنلا تابكرم.
23Yكنزلا تابكرم.
24Yةتابكرمو خینرزلا
25Yةتابكرمو موینلسلا.
26Yةتابكرمو مویمداكلا.
27Yةتابكرمو نومیتنألا.
28Yةتابكرمو مویرولتلا.
29Yةتابكرمو قبئزلا.
30Yةتابكرمو مویلاثلا.
31Yةتابكرمو صاصرلا.
32Yمویسلاكلا دیرولف ءانثتساب ةیوضعلا ریغ نیرولفلا تابكرم.
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33Yيوضعلا ریغ دینایسلا.
34Yةدماجلا ضامحألا وأ ةیضمحلا لیلاحملا.
35Yةدماجلا دعاوقلا وأ ةیدعاقلا لیلاحملا.
36Yفایلأو رابغ( سوتسبسالا(
37Yةیوضعلا ةیروفسفلا تابكرملا.
38Yيوضعلا دینایسلا.
39Yرولكلا لونیف لمشیو لونیفلا تابكرمو لونیفلا.
40Yریثإلا.
41Yنیجولاھلاب ةجلاعملا ةیوضعلا تابیذملا.
42Yنیجولاھلاب ةجلاعملا تابیذملا ادع ىرخالا ةیوضعلا تابیذملا.
43Yرولفلاب جلاعملا لاعشإلا نیزنبل سناجم يأ.
44Yرولفلاب جلاعملا لاعشإلا نیسكویدل سناجم يأ.
45Y39 :ل��ثم(ق��حلملا اذ��ھ ي��ف ا��ھیلإ را��شملا داو��ملا فال��خ ةیو��ضعلا نیجولا��ھلا تا��بكرمY، 41Y، 42Y، 

43Y، 44Y(.
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 ...فانصأ )7/5( مقر قحلملا- قحلم
)7/5( مقر قحلملا

ةصاخ تارابتعا ىلإ جاتحت يتلا تایافنلا فانصأ

)7/5مقر قحلملا(

ةصاخ تارابتعا ىلإ جاتحت يتلا تایافنلا فانصأ-5

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

46Yةیلزنملا تایافنلا.
47Yةیلزنملا تایافنلا قرح نع ةجتانلا تافلخملا.
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 ...ةمئاق )7/6( مقر قحلملا- قحلم
)7/6( مقر قحلملا

ةرطخلا تایافنلا رطاخم صئاصخ ةمئاق

)7/6مقر قحلملا(

ةرطخلا تایافنلا رطاخم صئاصخ ةمئاق-6

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

ممألا فینصت
)1(ةدحتملا

صئاصخلازمرلا

11Hتارجفتملا
 داوملا نم طیلخ وأ( ةلئاس وأ ةبلص تایافن وأ داوم يھ ةرجفتملا تایافنلا وأ داوملا
 دنع تازاغ جاتنإ ىلع يئایمیكلا لعافتلا قیرط نع ةرداق نوكت يتلاو )تایافنلاو
.اھب طیحی امب رارضأ ثادحإل ةنیعم ةعرسبو ةنیعم طغضو ةرارح تاجرد

33Hباھتلالا ةعیرسلا لئاوسلا:
 لئاوسلا "INFLAMMABLE"ةملك ىنعم سفن اھل "FLAMMABLE" ةملكلا
 يف ةبلص ءازجأ ىلع يوتحت لئاوس وأ لئاوس جیزم وأ لئوس يھ باھتلالا ةعیرسلا
 تفنص تایافن وأ داوم لمشت ال نكلو خلا ..شینرولاو غابصألاً الثم( قلعم لولحم
 يف باھتلالا عیرسً ازاغ قلطت يتلاو )ةرطخلا اھصئاصخ ساسأ ىلع رخآ وحن ىلع
 زواجتت ال وأ ،قلغملا بوكلا رابتخاب ةیوئم ةجرد60,5 زواجتت ال ةرارح تاجرد

 حوتفملا بوكلا تارابتخا جئاتن نأ ثیحو( .حوتفملا بوكلا رابتخاب ةیوئم ةجرد65,6
 سفنل ةیدرفلا جئاتنلا ىتحو ةقدلا ھجو ىلع اھتنراقم نكمی ال قلغملا بوكلا جئاتنو
 رابتعالا نیعبً اذخأ هالعأ ماقرألا نم حئاوللا نیابت نإف ةنیابتم ةداعلا يف نوكت رابتخالا
.)فیرعتلا اذھ حور لالخ نم نوكی نأ يغبنی تافالتخالا كلت

4,14,1Hباھتلالا ةعیرس ةبلصلا داوملا:
 فور�ظ تحت يتلاو تارجفتمك ةفنصملا كلت فالخب.ةبلصلا تایافنلا وأ ةبلصلا داوملا
 دعا��ست وأ بب��ستت د��ق وأ ةلوھ��سب قارت��حالل ة��لباق نو��كتو ل��یحرتلا ءا��نثأ ا��ھل ضر��عتت د��ق

.كاكتحالا لالخ نم لاعتشالا ىلع
4,24,2Hيئاقلتلا يوفعلا قارتحالل ةضرع نوكت يتلا تایافنلاو داوملا:

 ا�ھل ضر�عتت د�ق ةیداع فورظ تحت يئاقلتلا نیخستلل ةضرع يھ يتلا تایافنلاو داوملا
ة�ضرع نو�كت يلا�تلابو ءاوھلا�ب كا�كتحالا دنع ةرارحلا ةجرد يف عافترال وأ لقنلا ءانثأ
.لاعتشالل

4,34,3Hهایملاب كاكتحالا دنع باھتلالا ةعیرس تازاغ ثعبت يتلا تایافنلاو داوملا:
 با�ھتلالا ةعیر�س حبصت نأل ةضرع نوكت هایملا عم لعافتلا دنع يتلاو تایافنلاو داوملا
.ةرطخ تایمكب ةعیرس تازاغ قلطت دق وأ يوفع لكشب

5,15,1Hةدسكألا:
 نكمی ةنأ الإ ةرورضلاب قارتحالل ةلباق اھتاذ دح يف نوكت ال يتلا تایافنلا وأ داوملا
.ىرخألا داوملا قارتحا يف دعاست وأ ببستتو نیجسكألا جتنت نأ ماع لكشبو

5,25,2Hةیوضعلا دیسكوربلا داوم:
 داوم يھو5-5- يئانثلا ؤفاكتلا ةبیكرت ىلع يوتحت يتلا ةیوضعلا تایافنلا وأ داوملا

.ةرارحلا قالطإب بوحصم يتاذ عراستم للحت ىلإ ضرعتت دقوً ایرارح ةرقتسم ریغ
6,16,1Hةریطخلا( مومسلا(:

 ثاد�حإ وأ ةری�طخلا ةبا�صإلا وأ ةافولا ثادحإل امإ ةضرع نوكت يتلا تایافنلا وأ داوملا
.دلجلاب اھكاكتحا وأ اھقاشنتسا وأ اھعالتبا ىرج اذإ ةحصلل ىذأ

6,26,2Hةیدعملا داوملا:
 يتلاو مھب صاخلا مومسلا وأ ةیح ةقیقد تایوضع ىلع يوتحت يتلا تایافنلا وأ داوملا
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.ةرطخلا علسلا لقن لوح ةدحتملا ممألا تایصوت يف نمضملا راطخألا فینصت ماظن عمقفاوتی )1(
)ST/SG/AC 10/1 REV 5, UNITED NATIONS, NEW YORK, 1983(

.ناسنإلا وأ ناویحلل ضارمألا ببست اھنأب ھبتشی وأ فرعی
88Hةلاكألا داوملا:

 دنع ةغیلب رارضأ ثادحإ اھنكمی يئایمیكلا لعافتلا قیرط نع يتلا تایافنلاو داوملا
 ریمدت وأ ةیدام رارضأ ثادحإ اھنكمی برستلا ةلاح يف وأ ةیحلا ةجسنألاب اھكاكتحا
.ىرخأ رطاخم ثادحإ اھنكمی امك ،لقنلا لئاسو وأ ىرخألا علسلا

910Hءاملا وأ ءاوھلاب كاكتحالا دنع ةماسلا تازاغلا قالطإ:
 قالطإل ةضرع نوكت ءاملا وأ ءاوھلا عم لعافتلا قیرط نع يتلا تایافنلا وأ داوملا

.ةریطخ تایمكب ةماس تازاغ
911Hةنمزم وأ ةقحال( مومسلا(:

 ببستت دق اھنإف دلجلا تقرتخا اذإ وأ اھلكأ وأ اھقاشنتسا ىرج اذإ يتلا تایافنلا وأ داوملا
.ةنطرستملا كلذ لمشیو ةنمزم وأ ةقحال راثآ يف

912Hةیئایحإلا مومسلا:
 وأ ةر�شابم ةی�سكع تاریثأت لكشت دق وأ لكشت اھنإف تقلطأ ام اذإ يتلا تایافنلا وأ داوملا

ة��مظنألا ى��لع ةیم��سلا تاریثأ��تلا وأ/و ي��حلا مكارت��لا ق��یرط ن��ع ك��لذو ة��ئیبلل ة��قحال
.ةیتایحلا

913H
 ل�ثم ،ىر�خأ داو�م جا�تنإ ى�لع ،اھنم صلختلا دعب ،ام ةلیسوب ،ةرداقلا تایافنلا وأ داوملا
.هالعأ ةحضوملا صئاصخلا نم يأب ةزیمتم نوكتو حشارلا نع جتنت دق يتلا داوملا
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 ...تایلمع )7/7( مقر قحلملا- قحلم
)7/7( مقر قحلملا

صلختلاو ةجلاعملا تایلمع

)7/7 مقر قحلملا(

صلختلا ةجلاعملا تایلمع-7
وأ رشابملا مادختسالا ةداعإ وأ يضارألا حالصتسا وأ ریودتلا ةداعإ وأ دراوملا ةداعتسا ةیناكمإ ىلإ يدؤت ال يتلا تایلمعلا )أ( ءزجلا
:ىرخألا تامادختسالا
:يلی امك يھو ةرطخلا تایافنلا نم صلختلا تایلمع عیمج )أ( ءزجلا اذھ لمشی

 يضارألا حالصتسا وأ ریودتلا ةداعإ وأ دراوملا ةداعتسا وأ مادختسالا ةداعإل ةلباقلا ةرطخلا تایافنلل ةجلاعملاو صلختلا تایلمع )ب( ءزجلا
.ىرخألا تامادختسالا وأ
 تلوحو اھنم صلختلا مت دق تناك اذإ الإ ،ةرطخ تایافن ةباثمب ربتعت يتلا وأً انوناق ةددحملا دراوملاب قلعتی امیف تایلمعلا عیمج ءزجلا اذھ لمشی
:ةیلاتلا تالاجملا يف ریودتلاو مادختسالا ةداعإل كلذو )أ( ءزجلا يف ةنمضملا تایلمعلا ىلإ

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

تاـیلمعلازمرلا
1Dخلا..ضرألا رمط وأ مدرلا لثم( ضرألا ىلع وأ لخاد عضولا(.
2Dخلا..ةبرتلا يف ةلحولا تافلخملا وأ لئاوسلا نم ةیویحلا ةیرعتلا( ضرألا ةجلاعم(
3Dتاعدوت�سمك ة�نوكتملا ةیحلملا فیراجتلا وأ رابآ لخاد خضلل ةلباقلا تافلخملا نقح لثم( قیمعلا نقحلا 

.)خلا..يعیبط لكشب
4Dخلا..ةیحطس تاریحب وأ كرب وأ رفح يف ةیلحولاو ةلئاسلا تافلخملا عضو لثم( يحطسلا عیمجتلا.
5Dنو�كت يت�لاو ةفوف�صم ةلصفنم فرغ لخاد عضولا لثم( ةصاخ ةیسدنھ ةروصب ضرألا لخاد رمطلا 

.)خلا..ةطیحملا ةئیبلا نعو ىرخألا نع ةدحاولا ةلوزعمو ةاطغم
6Dتاطیحملا/راحبلا ادع يئام مسج يف فرصلا.
7Dراحبلا عاق يف لاخدإلا كلذ لمشیو تاطیحملا /راحبلا يف فرصلا.
8Dوأ تا�بكرم ة�یاھنلا ي�ف ج�تنت يت�لاو ق�حلملا اذ�ھ ي�ف ر�خآ نا�كم ي�ف ددحت مل يتلاو ةیجولویبلا ةجلاعملا 

.)أ(ءزجلا يف تایلمعلا نمً ایأ قیرط نع اھنم صلختلا نكمی ةجزمأ
9Dتا�بكرم ة�یاھنلا ي�ف جتنت يتلاو قحلملا اذھل رخآ عضوم يف ةددحملا ریغ ةیئایمیكلا ةیئایزیفلا ةجلاعملا 

 وأ ف�یفجتلا وأ ری�خبتلا ..لثم( )أ( ءزجلا يف تایلمعلا نمً ایأ قیرط نع اھنم صلختلا نكمی ةجزمأ وأ
.)خلا..بیسرتلا وأ دییحتلا وأ قرحلا

10Dضرألا ىلع قرحلا.
11Dرحبلا ىلع قرحلا.
12Dخلا..مجنم يف تایواح عضو لثم( مئادلا نیزختلا(.
13Dأ( ءزجلا يف تایلمعلا نم يأب مایقلا لبق طلخلا وأ جزملا(
14Dأ( ءزجلا يف تایلمعلا نم يأب مایقلا لبق ةئبعتلا ةداعإ(
15Dأ(ءزجلا يف تایلمعلا نمً ایأ راظتنا يف نیزختلا(.

تایـلمعلازمرلا
1Rةقاطلا دیلوتل )ىرخألا لئاسولا وأ رشابملا قارتحالا فالخب( دوقوك مادختسالل ةداعإ.
2Rتابیذملا دیلوت ةداعإو حالصتسا.
3Rتابیذمك مدختست مل يتلا ةیوضعلا داوملا حالصتساو ریودت ةداعإ.
4Rةیندعملا تابكرملاو نداعملا حالصتساو ریودت ةداعإ.
5Rىرخألا ةیوضعلا ریغ داوملا حالصتساو ریودت ةداعإ.
6Rدعاوقلا وأ ضامحألا دیلوت ةداعإ.
7Rثولتلا نم دحلا يف ةمدختسمل تابكرملا ةداعتسا.
8Rةزفحملا داوملا نم تابكرملا ةداعتسا.
9Rاھلامعتسا قبس يتلا تویزلا مادختسا ةداعإ وأ ةلمعتسملا تویزلا ریركت ةداعإ.

10Rةئیبلا نیسحتو ةعارزلا ةعفنمل يضارألا ةجلاعم.
11R1 ةمقرملا تایلمعلا نم يأ نع ةجتانلا داوملا تافلخم مادختساR10 ــــR
12R1 ةمقرملا تایلمعلا نم يأب مایقلل تایافنلا لدابتR-11R.
13Rب(ءزجلا يف تایلمعلا نم يأل ةبولطملا داوملا عیمجت(.
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 ...)7/8( مقر قحلملا- قحلم
)7/8(مقر قحلملا

لقن وأ نحشب راطخإلا يف اھرفوت بجاولا تانایبلا
دودحلا ربع ةرطخلا تایافنلا

)7/8 مقر قحلملا(

دودحلا ربع ةرطخلا تایافنلا لقن وأ نحشب راطخإلا يف اھرفوت بجاولا تانایبلا-8

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

.دودحلا ربع تایافنلا نحش وأ لقن بابسأ-1
:تایافنلا ردصم-2
:دیلوتلا عقومو تایافنلا دلوم-3
:تایافنلا نم صلختلل يلعفلا عقوملاو تایافنلا نم صلختملا-4
:اودجو اذإ هءالكوو تایافنلل بقترملا لقانلا-5
:تایافنلا ھیلإ نوحشملا وأ لوقنملا دلبلا-6

:ھب ةصتخملا ةطلسلا
:ةعقوتملا روبعلا لود-7

:اھب ةصتخملا ةطلسلا
:تایافنلا داریتسا دلب-8

:ھب ةصتخملا ةطلسلا
:درفنم وأ ماع راطخإ-9

 ط��خو تا��یافنلا نح��ش وأ ل��قن ة��یلمع اھقرغت��ست يت��لا ت��قولا ةرت��فو)تانح��شلا( ةنح��شلل ع��قوتملا خیرا��تلا-10
:)جورخلاو لوخدلا طاقن لمشیو(حرتقملا ةلحرلا

:)ةیلخاد هایم ،وج ،رحب ،ةیدیدح ككس ،رب( اھروصت متی يتلا لقنلا لئاسو-11
:نیمأتلاب ةقلعتملا تانایبلا-12
 ة�قلعتملا تا�نایبلاو )4( ھ�تبیكرتو ةدحتملا ممألا مقروY مقر لمشیو تایافنلل يئایزیفلا فصولاو مسالا-13

:ثداوحلا ةلاح يف ئراوطلا تاطایتحا كلذ لمشیو ھلقن لوح ةصاخ تابلطتم يأب
:)ةلقان ،لیمارب ،بئاس لاثم( هروصت متی يذلا فیلغتلا عون-14
ً:امجحً/انزو ةردقملا ةیمكلا-15
:تایافنلا دیلوت اھلالخ نم مت يتلا ةیلمعلا-16
 م�قرق�حلملا ن�م فینصتلا دیدحت متی ،ةحئاللا هذھ نم )7/4( مقر قحلملا يف ةجردملا تایافنلل ةبسنلاب-17

.ةدحتملا ممألا فینصتو ،H زمرلاو ،ةروطخلا صاوخ نأشب ةحئاللاب قفرملا )7/6(
:ةحئاللاب ةقفرملا صلختلاو ةجلاعملا تایلمعب صاخلا)7/7( مقر قحلملا بسح صلختلا ةقیرط-18
.ةحیحص تانایبلا نأب دیفی ردصملاو دلوملا بناج نم نالعإ-19
 ن��م ص��لختملا ب��ناج ن��م د��لوملا وأ رد��صملل )عن��صملل ين��فلا ف��صولا ا��ھیف ا��مب( ة��لاحملا تا��مولعملا-20

 م�تی ن�ل فوس تایافنلا نأب داقتعالل ببس دجوی ال ھنأو ھمییقت لمعب ریخألا ماق اھیلع ءانب يتلاو تایافنلا
.داریتسالا دلب حئاولو نیناوقل اقفو ةیئیبلا ةیحانلا نم میلس بولسأب اھعم لماعتلا

:صلختملاو ردصملا نیب دقعلاب ةقلعتملا تانایبلا-21
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 ...)7/9( مقر قحلملا- قحلم
)7/9(مقر قحلملا

لقن وأ نحش دنتسم يف اھرفوت بجاولا تانایبلا
دودحلا ربع ةرطخلا تایافنلا

)7/9 مقر قحلملا(

دودحلا ربع ةرطخلا تایافنلا نحش وا لقن دنتسم يف اھرفاوت بجاولا تانایبلا-9

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

:تایافنلا ردصم-1
:دیلوتلا عقومو تایافنلا دلوم-2
:صلختلل يلعفلا عقوملاو تایافنلا صلختملا-3
:)ھئالكو(ھلیكو وأ تایافنلا لقان-4
:درفنملا وأ ماعلا راطخإلا عوضوم-5
ن��ع لوئ��سم صخ��ش ل��ك ةط��ساوب مالت��سالا ع��یقوتلاو )خیراو��ت(خیرا��تو دود��حلا رب��ع ل��قنلا ءد��ب خیرا��ت-6

:ةیافنلا
 نح��شلا وأ ل��قنلا ناد��لب ك��لذ لم��شیو )و��ج ،ر��حب ،ة��یئاملا تار��مملا ،ة��یدیدح كك��س ،ر��ب( ل��قنلا لئا��سو-7

:ةددحم تناك ام ىتم جورخلاو لوخدلا طاقن كلذكو داریتسالاو روبعلاو
 م�مألا م�قر ،م�ئالملا نحشلاب صاخلا ةدحتملا ممألا فینصتو مسا ،ةیداملا ةلاحلا( تایافنلل ماعلا فصولا-8

:ً)انكمم ناك ام ىتمH مقر ،Y مقر ،ةدحتملا
:ثداوحلا ةلاح يف ئراوطلا تاطایتحا كلذ لمشیو لقنلاب ةصاخلا تابلطتملاب ةقلعتملا تانایبلا-9

:دورطلا ددعو ةئبعتلا عون-10
ً:امجحً/انزو ةیمكلا-11
.ةحیحص تانایبلا نأب ردصملا وأ دلوملا بناج نم نالعإ-12
 ع�یمج ي�ف ة�صتخملا تا�ھجلا ن�م ضارت�عا دو�جو مد�ع ى�لإ ری�شی رد�صملا وأ دلوملا بناج نم نالعإ-13

.ةینعملا فارطألا لودلا
 خ�یراتلاو ص�لختلا بول�سأ حی�ضوتو ن�یعملا ص�لختلا ق�فرم ي�ف مالت�سالاب ص�لختملا ب�ناج نم رارقإ-14

.صلختلاب مایقلل يبیرقتلا
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 ...ً)الوأ/8( مقر قحلملا- قحلم
ً)الوأ/8(مقر قحلملا

ةرطخلا داوملا فینصت-ً الوأ

)الوأ /8 مقر قحلملا(

ةرطخلا داوملا فینصت- الوأ
.داوملا هذھ رابتخا تاءارجإو ةدحتملا ممألل ةیلاحلا تاھیجوتلا ىلإ عوجرلا بجی ةرطخ ةدام يأل حیحصلا فینصتلا دیدحت دنع-1
:يلی امك فنصت ةرطخلا داوملا ناف فینصتلا قرط ىلإ داشرإك-2
تارجفتملا1 ةئفلا
ةلاسملا وأ ةطوغضملا تازاغلا2 ةئفلا
لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا3 ةئفلا
لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا4 ةئفلا
ةدسكؤملا لماوعلا5 ةئفلا
ةماسلا داوملا6 ةئفلا
ةعشملا داوملا7 ةئفلا
ةلاكألا داوملا8 ةئفلا
ىرخأ ةرطخ عئاضب9 ةئفلا

:تارجفتملا )1( ةئفلا
.ىرخأ ةئفل امئالم زرابلا اھرطخ نوكی يتلا كلت وأ اھلقن دیدشلا رطخلا نم يتلا كلت ادع ةرجفتملا داوملا-1
 يف ةجردم نوكت ال رابغلا وأ راخبلا وأ زاغلا نمً ارجفتمً اطیحم نیوكت عیطتست اھنكل ةرجفتم اھتاذ دحب نوكت ال يتلا ةداملا :ةظحالم
.)1( ةئفلا

 ال لقنلا لالخ يوفعلا وأ دوصقملا اھلاعتشا ببستی ال ةیعونب وأ ةیمكب ةرجفتمً اداوم يوحت يتلا ةزھجألا ادع ةرجفتملا داوملا-2
.يلاعلا جیجضلا وأ ةرارحلا وأ ناخدلا وأ قیرحلا وأ زوربلا لثم زاھجلا ىلع ةیجراخ راثآ يف ببستی

.ةیرانلا باعلألاب ھیبش وأ رجفتم ریثأت جاتنإ ضرغب عنصت يتلاو ,نیقباسلا نیدنبلا يف ةروكذملا ریغ فانصألاو داوملا-3

:يلی ام ىلإ )1( ةئفلا مسقتو

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

 ل��ك ى��لع ا��یلمع ر��ثؤی يذ��لا را��جفنالا يأ ,ي��لك را��جفنا ر��طخ ا��ھیف يت��لا فان��صألاو داو��ملا)1-1( ةئفلا
.ةیروف ةروصب لمحلا

 راجفنالا رطخ سیلو )هوبعلا حطس جاعبنا(زوربلا رطخ اھل نوكت يتلا فانصالاو داوملا)2-1( ةئفلا
يلكلا

 زورب رطخ وأاضیأ ریغص راجفنا رطخو قیرحلا رطخ نمضتت يتلا فانصألاو داوملا)3-1(ةئفلا
.يلك راجفنا رطخ سیلو امھالك وأ
 دعب ةدحاو قرتحت وأ ةریبك ةیعاعشإ ةرارح قلطت يتلا فانصألاو داوملا ةئفلا هذھ مضتو
.امھیلك وأ زورب تاریثأت وأ اطیسب اراجفنا ةببسم ىرخأ

.ةریبكً اراطخأ ببست ال يتلا فانصألاو داوملا)4-1(ةئفلا
 وأ لاعتشالا ةلاح يف طقف ةطیسب اراطخأ ببست يتلا فانصألاو داوملا ةئفلا هذھ مضتو
 روھظ عقوتی الو ،ةوبعلا ىلع يساسأ لكشب ةجتانلا راثآلا رصتقتو ,لقنلا لالخ قالطنالا
 راجفنا يأ ایلمع يجراخلا قیرحلا ببسی نأ بجی الو.ریبك ىدم وأ مجحب ایاظش يأ
.ةوبعلا تایوتحم لكل يروف

 داوملا ةئفلا هذھ مضتو .ایسیئر اراجفنا ببست نأ نكمی يتلاوً امامت ةساسحلا ریغ داوملا)5-1(ةئفلا
 اھلاقتنا وأ اھقالطنا لامتحا لعجت ةجردل ةساسحلا ریغ اھنكل يسیئر راجفنا رطخ اھل يتلا
.افیعض ةیداعلا لقنلا فورظ تحت راجفنالا ىلإ قارتحالا ةلحرم نم

.يلك راجفنا رطخ اھل سیل يتلاو امامت ةساسح ریغ داوملا)6-1(ةئفلا
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 ةداملا جاردإ ىلع يلاتلابو ,رطخلا ىلع مساح ریثأت ھل نوكی ام ابلاغ ةئبعتلا عون نأ ثیح نم ةدیرف ةئف يھ )1( ةئفلا نإف امومعو *
ةئفلا هذھ نمض ةددحم ةعومجم يف

:طغض تحت ةلوحملا وأ ةلاسملا وأ ةطوغضملا تازاغلا )2(ةئفلا
 نم رثكأ وأ عون نم طلاخم ،ةلاسملا ةدربملا تازاغلا ,ةباذملا تازاغلا ,ةلاسملا تازاغلا ,ةطوغضملا تازاغلا ةئفلا هذھ لمشت
TELLURIUM دیرولفلا يسادس مویرولیتلا زاغب ةنوحشملا داوملا,ىرخألا تائفلا داوم ةرخبأ نم رثكأ وأ دحاو عم تازاغلا

HEXAFLUORIDEدحاو رتل ىلع دیزت ةردقب تاخاخبلاو.
:يتلا ةیزاغلا داوملا )2( ةئفلا مضت-2
.لاكساب ولیك300 نم ربكأ م50 ةجرد ىلع اھراخب طغض نوكی-ا

.لاكساب ولیك101،3 يسایق طغض دنعو ةیوئم20ةجرد ىلع لماكلاب ةیزاغ حبصت-ب
:يلی امك ةیئایزیفلا ھتلاح بسح لقنلا لالخ زاغلا فصوی-3
.ةیوئم20 ةرارح ةجرد ىلع لماكلاب ایزاغ نوكی طغض تحت أبعی امدنع يذلاو ,باذملا ریغ زاغلا :طوغضم زاغ-ا

.ةیوئم20 ةرارح ةجرد ىلعً ایئزجً الاسم نوكی لقنلل أبعی امدنع يذلا زاغلا :لاسم زاغ-ب
.ةضفخنملا ھترارح ةجرد ببسبً ایئزجً الاسم نوكی لقنلل أبعی امدنع يذلا زاغلا:لاسم دربم زاغ-ج
.لولحم يف باذی لقنلل أبعی امدنع يذلا طوغضم زاغ :باذم زاغ-د
:2 ةئفلا نمض داوملا عیزوت-4
:يلی ام ىلإ2 ةئفلا مسقت

:"لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا" 1-2 ةئفلا-ا
:نوكت اھناف لاكساب ولیك101,3 يسایق طغضو ةیوئم20 ةرارح ةجرد ىلع نوكت امدنع يتلا لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا

.ءاوھلا عم مجحلاب لقا وأ %13 نم جیزمب نوكت امدنع لاعتشالل ةلباق-*
.راجفنالل ایندلا دودحلا نع رظنلا ضغب لقألا ىلع ةطقن %12 عقاوب ءاوھلا عم لاعتشالل اھتیلباق ىدم نوكی-*
.ISO ةیملاعلا تافصاوملا ةمظنم اھدمتعت يتلا قرطلا بسح باسحلاب وأ تارابتخالاب لاعتشالل ةیلباقلا ددحت نأ بجی

تاطلسلا اھدمتعت ةنراقم قرط ةطساوب تارابتخا مادختسا نكمی ھناف قرطلا هذھ مادختسال ةیفاك ریغ ةرفاوتملا تانایبلا نوكت امدنع
.ةصتخملا
:ةظحالم
 نمض )2037 ةدحتملا ممألا(ً ازاغ يوحت يتلا ةریغصلا ةیعوألاو)1950 ةدحتملا ممألا( رتل1 ىلع دیزت ةردقب تاخاخبلا ربتعت
.1-2 ةئفلا

:ةماسلا ریغو لاعتشالل ةلباقلا ریغ تازاغلا )2-2( ةئفلا-ب
:نوكتو ,ةدربم لئاوسك وأ ,ةیوئم20 ةجرد ىلعو لاكساب ولیك280 نع لقی ال طغض ىلع لقنت يتلا تازاغلا

.يوجلا ءاوھلا يف ةداع دوجوملا نیجسكألا لدبتست وأ ففخت ةقناخ تازاغ*
.ءاوھلا ھلعفی امم رثكأ ىرخألا داوملا قارتحا يف مھاست وأ يف ببستت نأ ,نیجسكألا ریفوتب ةداع ,نكمأ ةدسكؤم تازاغ *

:ةماسلا تازاغلا )3-2( ةئفلا-ج
 رادقم نال رشبلل ةبسنلاب ةلاكأ وأ ةماس نوكت نأ ضرتفی وأ ةحصلا ىلعً ارطخ لكشتوً ادج ةماس اھنأ اھنع فرعی يتلا تازاغلا يھ

50LCءزج5000 نع لقی وأ يواسی ھیف دوجوملا زیحلا نمض ءایحألا نم %50 لتق ىلع ارداق نوكی لقا وأ هدنع يذلا رادقملا 
.نویلملا نم

:لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا )3( ةئفلا
 ةطقن تناك اذإ3 ةئفلا تحت لئاوسلا جردتو ,ةروكذملا رییاعملاب مزتلت يتلاو لاعتشالاو قارتحالل ةلباقلا لئاوسلا3 ةئفلا مضت
.اھنایب يلاتلا تاءافعالا ادع ,ةیوئم ةجرد61 زواجتت ال اھب ةصاخلا ضیمولا

:تاءافعإ
:)3(ةئفلا نم ةیلاتلا داوملا ىنثتست
 دیزت اھقارتحا ةطقن يتلا لئاوسلا نكل ,ةیوئم ةجرد61 نع دیزت الو ةیوئم ةجرد23 نع لقت ال ضیمو ةطقن اھل يتلا لئاوسلا-ا

يلغت يتلا وأ ةیوئم ةجرد104 ىلع
 تاجتنملا تاطلخو ءاملا تاطلخو لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا نم ریثكلا رایعملا اذھ ىنثتسیو .قارتحالا ةطقن ىلإ لوصولا لبق
.يقیقح لاعتشا رطخ لكشت ال اھضیمو ةطقن نال كلذو ةیلورتبلا

 رجفنت نأ نكمی يتلاو راجفناللً امامت ةساسحلا ریغ فانصألا ىلع ةئفلا هذھ رصتقتو
.يوفعلا ددمتلا وأ قالطنالل ركذی ال الامتحا رھظت يتلاو

لاعتشالل ةلباقلا تازاغلا1-2 ةئفلا-ا
ةماسلا ریغو لاعتشالل ةلباق ریغ تازاغلا2-2 ةئفلا-ب
ةماسلا تازاغلا3-2 ةئفلا-ج
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.مجحلاب لوناثیا%24 نم رثكأ ىلع يوتحت ال يتلا ةیئاملا لیلاحملا-ب
.رتل5 ىلع اھتعس دیزت ال ةیلخاد تاوبع يف أبعت امدنع.يرشبلا كالھتسالل ىرخألا تاجتنملاو ةیلوحكلا تابورشملا-ج
.ةروطخ رثكألا ىرخألا اھصئاصخ ببسب ىرخأ تائف يف فنصت يتلا داوملا-د

 ةلباق تازاغ قلطت ءاملا سمالت امدنع يتلا داوملاو يوفعلا قارتحالل ةضرعملا داوملاو لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا )4( ةئفلا
.لاعتشالل

:يلی ام ىلإ )4( ةئفلا مسقنت-1
لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا-ا

اھب ةطبترملا داوملاو ایتاذ لعافتت يتلا داوملا-ب
ةیساسحلا ةعوزنملا تارجفتملا-ج

:لاعتشالل ةلباقلا ةبلصلا داوملا صاوخ-ا
 وأ ةقوحسملا داوملا يھو .كاكتحالا لالخ نم قیرح يف ببستت نأ نكمی يتلا كلذكو لوھسب قارتحالل ةلباقلا كلت يھ ةبلصلا داوملا
 اذإو ,لعتشم باقث دوع لثم ,قارتحا ردصمب طیسبلا لاصتالاب ةلوھسب اھقارحإ نكمأ اذإ ةرطخ نوكت يتلاو ةینیجعلا وأ ةبیبحلا
 ةرطخ ةیندعملا قیحاسملا .اضیأ ةماسلا قارتحالا تاجتنم نم لب طقف رانلا نم سیل رطخلا ثدحی نأ نكمیو .ةعرسب ةلعشلا ترشتنا

.رطخلا دیزت نأ نكمی ءاملا وأ نوبركلا دیسكأ يناث لثم ةیداعلا ءافطإلا داوم نال اھقئارح ءافطإ ةبوعص ببسب صوصخلا ھجو ىلع

:اھب ةطبترملا داوملاو يتاذلا لعافتلا تاذ داوملا صاوخ-ب
.ةرارحلل دراط يوق للحتل ضرعتت نأ نكمی يتاذلا لعافتلا تاذ داوملا
:يلی امم تناك اذإ )1-4( ةئفلا تحت لعافتلا ةیتاذ داوم اھنأ ىلع داوملا جردت ال نأ بجیو
1(ةئفلا رییاعم بسح تارجفتم(
1-5( ةئفلا يف دیدحتلا تاءارجإ بسح ةدسكؤم داوم(
2-5 ةئفلا رییاعم بسح ةیوضع دیساكا قوف
مج/لوج300 نم لقأ اھللحت ةرارح
ةیوئم75 نم ربكا اھللحت ةرارح ةجردل يتاذلا عراستلا.
.ةرارحلا ةیمك سایقل قیقدلا يقیرفتلا صحفلا لثم ایلود اھب فرتعم ةقیرط يأ مادختساب للحتلا ةرارح دیدحت نكمی" ةظحالم

 اھصاوخ دامخإل ىرخألا داوملاب ففخت يتلا وأ لوحكلا وأ ءاملا يف بطرت يتلا داوملا يھو ،ةیساسحلا ةعوزنملا تارجفتملا-ج
.ةرجفتملا

:يوفعلا قارتحالل ضرعتت نأ نكمی يتلا داوملا)2-4( ةئفلا-2
لاعتشالا ةیئاقلتلا داوملا-ا

نیخستلا ةیتاذ داوملا-ب

.نیخستلا ةیتاذو لاعتشالا ةیئاقلت داوملا صاوخ
 ةیفاكلا ةعرسلاب ةجتانلا ةرارحلا تتشت مدعو نیجسكألا عم ةداملا لعافت نم يوفعلا قارتحإلل دوقی يذلا داوملل يتاذلا نیخستلا جتنی
.طیحملا ىلإ
 زییمت نكمی.يلآلا قارتحالا ةرارح ةجرد ىلإ لوصولاو ,اھنادقف لدعم ةرارحلا جاتنإ لدعم زواجتی امدنع يوفعلا قارتحالا ثدحیو
:يوفعلا قارتحالا صاوخ تاذ داوملا نم نیعون
 نم قئاقد5 لالخ لعتشت اھنإف ةریغص تایمكب تناك ول ىتح يتلا ,ةبلصلا وأ ةلئاسلا لیلاحملاو تاطلخلا كلذ يف امب داوملا-ا
.لاعتشالا ةیئاقلت داوملا ىعدتو يوفعلا قارتحالل اضرعت رثكألا يھ داوملا هذھو .ءاوھلاب لاصتالا

 امدنع تایمكلا هذھ قرتحتو .ةقاطلاب اھدیوزت نودب ءاوھلاب لاصتالا دنع يتاذلا نیخستلل ةضرع نوكت يتلاو ىرخألا داوملا-ب
.نیخستلا ةیتاذ داوملا ىعدتو )مایأو تاعاس( تقولا نم ةلیوط تارتف دعبو )تامارغ ولیك( طقف ةریبك تایمكب نوكت

:ءاملاب لصتت امدنع لاعتشالل ةلباق تازاغ قلطت يتلا داوملا )3-4( ةئفلا-3
 هذھ لاعشإ نكمیو ،ءاوھلا عم ارجفتم اجیزم لكشت نأ اھنكمی لاعتشالل ةلباق تازاغ ءاملاب لاصتالا دنع داوملا ضعب قلطت نأ نكمی
 ریغ ءاوضألا تابمل وأ ارارش قلطت يتلا ةیودیلا ةدعلا وأ ةفوشكملا ةرانإلا لثم ةیداعلا لاعشإلا رداصم لكب ةلوھسب تاطلخلا
.ةیمحملا
مویسلاكلا دیبرك كلذ ىلع لاثم .رطخلل ةئیبلاو سانلا ةایح اضرعی نأ نكمی راجفنالا نم نیجتانلا بھللاو راجفنالا ةجوم نإ

CALCIUM CARBIDE.

:ةیوضعلا دیساكالا قوفو ةدسكؤملا داوملا )5( ةئفلا
:يلی امك5 ةئفلا مسقت-1
:ةدسكؤملا داوملا )1-5( ةئفلا-ا
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نكمی يتلا ةدسكألا تایلمع ببس نوكت وأ ،ةلوھسب نیجسكألا قلطت نأ نكمی ,ةرورضلاب قارتحالل ةلباق ریغ اھنوك عم داوملا هذھ نأ
.نارینلا فنع دیزت اذھبو ىرخألا داوملا قارتحا زفحت وأ ىرخأ داوم يف قیرحلا اھنع جتنی نأ

:ةیوضعلا دیساكالا قوف )2-5(ةئفلا-ب
 ،)-BIVALENT-O-O( ينیجوسكألا ؤفاكتلا يئانث بیكرت اھلك يوحتو قارتحالل ةلباق ةئفلا هذھ تحت ةجردملا داوملا مظعم
 اھلكشب ءاوس ةرطخ ةقیرطب لعافتت نأ نكمی امك .يراجفنالا للحتلل ةضرع نوكت نأ نكمیو ،ةدسكؤم داومك داوملا هذھ لمعتو
.كاكتحالا وأ مادطصالل ةساسح يھو ةعرسب اھمظعم قرتحی ىرخألا داوملا عم بلصلا وأ لئاسلا

 ىلع داوملا فینصتل دحاو رایعم عضو يلمعلا نم سیلف )2-5(و )1-5(تائفلا تحت ةجردملا داوملل ةفلتخملا صئاصخلا ببسب-2
 نمض داوملا عضول ةمدختسملا رییاعملاو تارابتخالا ىلع ةصتخملا تاطلسلا نم لوصحلا نكمیو .نیتئفلا نم يأ تحت دحاو رایعم
.)2-5(و )1-5( نیتئفلا

تاوبعلا لصف ضارغألو لقنلا تابكرمو تایواحو تاوبعلا میلعت ضارغأل ةلصفنم تائفك )2-5( ةئفلاو1)-5( ةئفلا لماعت-3
.لقنلاو

.ةماسلا داوملا )6( ةئفلا
:يلی ام ىلإ )6( ةئفلا مسقت-1
ةماسلا داوملا )أا-6( ةئفلا-ا
.دلجلاب اھلاصتا وأ اھقاشنتسا وأ اھعالتبا مت اذإ ةدیدشلا ةباصإلا وأ توملل رشبلا ةایح ضرعت نأ نكمی يتلا داوملا

:ةراضلا داوملا )ب1-6( ةئفلا-ب
.دلجلاب اھلاصتا وأ اھقاشنتسا وأ اھعالتبا مت اذإ يرشبلا مسجلا ةحصب ةراضلا داوملا يھ
:ةیدعملا داوملا )2-6( ةئفلا-ج
 وأ اینیج ةسدنھملا تانئاكلا وأ تایرطفلاو تایلیفطلاو تایستكرلا ,تاسوریفلا ,ایرتكبلا لمشت ةیح ةقیقد اداوم يوحت يتلا داوملا
.تاناویحلا وأ رشبلل اضارمأ ببست اھنإ لوقعم لكشب دقتعی وأ فرعی يتلاو ,ةروحتملا وأ ةنیجھلا

:)6( ةئفلا نمض اھجاردإل ةیمسلا رییاعم-2

.ھیف دوجوملا زیحلا نمض ءایحألا نم %50 لتق ىلع ةرداقلا ةعرجلا يھ50LD :ةظحالم

:ةعشملا داوملا )7(ةئفلا
ایروف اعاعشإ قلطت يتلا داوملا داحتا وأ داوملا7 ةئفلا مضت

:ةلاكألا داوملا )8( ةئفلا
 داوملا رمدت ىتح وأ فلتت وأ ةیحلا ةجسنألاب لاصتالا دنع دیدش فلتب يئایمیكلا طاشنلا قیرط نع ببستت يتلا داوملا )8( ةئفلا مضت
لقنلا ةلیسو وأ ىرخألا

:ةقرفتم ةرطخ داوم )9( ةئفلا
ىرخألا تائفلا ھلمشت ال لقنلا لالخ ارطخ لكشت افانصأوً اداوم )9( ةئفلا مضت
.ىرخأ ةئف رییاعم اھل رفوتی ال ایئیب ةرطخ داومو اطیسب ارطخ لثمت يتلا فانصألاو داوملا نمً اددع )9( ةئفلا لمشت

ةیئایزیفلا ةلاحلا
ةداملل

50LD قیرط نع
)مغك /مجلم( مفلا

50LD قیرط نع
)مغك /مجلم( دلجلا

50LD قیرط نع
قاشنتسالا
)مغك/مجلم(

200100010ةبلص
500100010ةلئاس
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 ...ً)ایناث /8( مقر قحلملا- قحلم
ً)ایناث/8( مقر قحلملا

ةیوناثلا رظحلا تاقاطبو تائفلا تاقاطب- ایناث

)ایناث/8 مقر قحلملا(

2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
( مقر نوناقب موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا ةحئاللا رادصإب

2002 ةنسل )30
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 ...ً)اثلاث/8( مقر قحلملا- قحلم
ً)اثلاث/8(مقر قحلملا

ةرطخلا داوملا لصف تابلطتم-اثلاث

)اثلاث /8 مقر قحلملا(

.ةرطخلا داوملا لصف تابلطتمً-اثلاث
:ةماعلا تابلطتملا-أ

:ةظحالم
ط�خلاو ى�لوألا ة�ئفلا ل�ثمی يذلا يدومعلا طخلا عطاقت دنع عوضوملا زمرلا مادختساب ةرطخلا داوملا نم نیفلتخم نیتئف نیب لصفلا دیدحت متی
.ىرخألا ةئفلا لثمی يذلا يقفألا
.لقألا ىلع م3 دعب ىلع لصفلا نوكی نأ بجی-أ

.لقألا ىلع م5 دعب ىلع لصفلا نوكی نأ بجی-ب
.م10 نیزختلا قطانم نیب لصف ةفاسم لقأ نوكتو ةحاسملا وأ ةفرغلا سفن يف اھنیزخت عنمی-ج
.ةمالسلاو ةئیبلا ىضری ام بسح قیرحلا نم ةیامحلا بیكرت مت اذإ تافاسملا ضفخت نأ نكمی-ح
تآ�شنملا نم�ض ةر�طخلا داو�ملا نیز�خت د�نع .اب�سانم ك�لذ نا�ك ا�منیأ ل�معلا قطا�نم جرا�خ ةر�طخلا داو�ملا نیز�خت قطا�نم نوكت نأ بجی-د
يأو لاعت�شالل ة�لباقلا داو�ملا ن�یب م10و لاعت�شالل ة�لباقلا ری�غ داو�ملل جا�تنإ ق�فرم يأ ن�ع م3 عقاوب لصف ةفاسم دجوت نأ بجی ةیعانصلا
.قارتحا ردصم

روھمجلا نع ةرطخلا داوملا لصف تابلطتم ب
:ةیلاتلا تابلطتملا بسح روھمجلا اھداتری ةقطنم يأ نع ةرطخلا داوملا لصف بجی

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب

68-51-52-41-43-42-31-21-23-22-11-1ةئفلا
ججججججججججج1-1
ببججبجببجج1-2
أأبأابأأجج2-2
ججججججججججج2-3
أبججبببجأبج3-1
أبججببججأبج4-1
أبججببججبجج4-2
ببججببججأبج4-3
بببجججججأجج5-1
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 ...ً)اعبار /8( مقر قحلملا- قحلم
ً)اعبار/8( مقر قحلملا
ةرطخلا داوملا ةئبعتً-اعبار

ً)اعبار/8 مقر قحلملا(

ةرطخلا داوملا ةئبعت- اعبار
:ةئبعتلل ةماعلا تابلطتملا-أ

 ,اھتایوتحم رثأت ىلع لدت ةراشإ ةیأ نم ةیلاخ تاوبعلا نوكت نأ بجی ,ةدیج ةیعون تاذ تاوبع يف ةرطخلا داوملا أبعت نأ بجی-1
.برست يأ ثودح عنمی لكشب لقنلا لجف اھزیھجتو اھقالغإو تاوبعلا عینصت متی نأ بجی

 ةدیدجلا تاوبعلا نم لك ىلع ماكحلا هذھ قبطنت .ةرطخلا ةداملا نم ةراض ةیمك يأ ةوبعلا نم ةیجراخلا ةھجلاب قصلت نأ زوجی ال
.اھمادختسا داعی يتلاو
 ةدمتعملا ةئبعتلا تافصاومب اھلیھأت ةداعإ تمت يتلا وأ اھمادختسا داعملا وأ ةعونصملا وأ ةدیدجلا تاوبعلا قباطتت نأ بجی-2
 نم ةصتخملا ةیرادإلا ةھجلا ىضرب ىظحی ةدوج نامض جمانربل اقفو تاوبعلا هذھ ربتختو عنصت نأ بجی .ءادألا رابتخا تابلطتمبو
 عونب ةنراقملاب اھتوق فعض تامالع اھیلع رھظت ةوبع ةیأ مادختسا مدع بجی ,تابلطتملا هذھب مزتلت تاوبعلا هذھ نأ دكأتلا لجا
.تاوبعلا میمصتل ددحملا رابتخالا لمحت ىلع ةرداق اھلعجل اھلیھأت ةداعإ بجی وأ دمتعملا میمصتلا

بجی كلذك .داوملا هذھل ىرخألا تاریثأتلاو يئایمیكلا ریثأتلل ةمواقم ةرطخلا داوملاب ةرشابم لصتت يتلا تاوبعلا نوكت نأ بجی-3
 نم اریثك فعضت وأ ةرطخ تاجتنم لكشت وأ تایوتحملا عم رطخ لكشب لعافتت نأ نكمی داوم ىلع تاوبعلا داوم يوتحت ال نأ
 يف ثدحی يذلا رییغتلا ببسب هذفنم وأ ةشھ حبصت وأ اریثك نیلت نأ نكمی يتلاو كیتسالبلا لثم داوم مادختسا مدع بجی .تاوبعلا
 عم قرطلا لكبو قفاوتت تاوبعلا نأ نم دكأتلا بجی ,دیربت ةدام مادختسا وأ تایوتحملل يئایمیكلا ریثأتلا ببسب وأ ةرارحلا ةجرد
.ةشاشھلاو ركبملا مرھلاو ةیذافنلاو لكآتلا ىلع صوصخلا ھجو ىلع اذھ قبطنی .اھب عضوت يتلا داوملا

وأ نیلفلا وأ تادصملا تبثت نأ بجی .زازتھالا تاریثأت فاك لكشب مواقت اھلعجت ةقیرطب ةوبع يأ ءاعوو مسج عنصی نأ بجی-4
 نم لعجت ةقیرطب قالغإلا ةادأ ممصت نأ بجی ةیباجیإ لئاسوب ةیلاعفبو ماكحأب اھنكامأ يف كاكتحالا تاذ ىرخألا تادادسلا عاونأ

.لماكلا اھقالغإ نم دكأتلاو اھصحف لھسلا نم لعجت ةقیرطب ممصت ناو لماك ریغ وأ حیحص ریغ اھقالغإ نوكی نأ لمتحملا ریغ

:ةیلخادلا تاوبعلا-ب
:ةناطبلا ةدام-1
ةرطیسلا لجا نمو اھب برست ثودح وأ اھرسك عنم لجا نم نیطبتلا ةدام ىلع عضوت وأ تبثت وأ ةیلخادلا تاوبعلا فلغت نأ بجی

 يدؤی ال نأ بجی ,ةیلخادلا تاوبعلا تایوتحم عم رطخ لكشب نیطبتلا داوم لعافتت ال نأ بجی ةیجراخلا ةوبعلا نمض اھتكرح ىلع
.نیطبتلا داوم اھب عتمتت يتلا ةیامحلا تازیمم ىلع ةدشب ریثأتلل تایوتحملل برست يأ

:ةصاملا ةداملا-2
 لثمت يتلا )6-1( وأ )5-1(ماسقألاو )8( وأ )4( وأ )3( تائفلا نمض ةعقاولا لئاوسلا أبعت نأ بجی ھنإف ,كلذ فالخ ددحی مل ام
 ةجاح ال .لئاوسلا صاصتما ىلع ةرداق داوم مادختساب ةیفزخ وأ ةیجاجز ةیلخاد تاوبع يف طسوتم وأ ریبك رطخ تاذً اداوم /افانصأ
 لاوحأ لالخ ةیجراخلا ةوبعلا نم اھتایوتحم برست وأ اھراسكنا مدع نمضی لكشب ةیمحم ةیلخادلا تاوبعلا تناك اذإ ةصاملا ةداملل
 لئاسلا ءاوتحال ةلیسو ریفوت بجی ھناف ,لئاوسلا برستل دماص ریغ يجراخلا فالغلا ناك اذإو ةصام ةدامل ةجاحلا دنع ةیداعلا لقنلا
.ةیلاعفلا يف ةیواسم ىرخأ ءاوتحا لئاسو وآ يكیتسالب سیك وأ برستلل ةعنام ةناطب لكش لع نوكت برستلا ةلاح يف

:ىرخأ ةئبعت تابلطتم-ج
 رطخ لكشب ریغت نأ لمتحی ةرارح يأ دلوی ال لقنلا لالخ كاكتحالا نأ ثیحب ةیجراخلا ةوبعلا كمسو ةعیبط نوكت نأ بجی-1
تایوتحملل يئایمیكلا رارقتسالا

120 ةعس ةیلخاد تاوبع يف لاعتشالل ةلباقلا لئاوسلا ءانثتساب ةلئاس ةرطخ ةدام يوحت يتلا ةقسانتمملا تاوبعلل ةبسنلاب بجی-2
 يسأرلا هاجتالا ددحی نأ بجی ,ىلعألا هاجتاب ةیلخادلا ةوبعلا ىلع قالغإلا نوكی ثیحب أبعت نأ ,ىودعلل ةببسملا داوملا وأ لقا وأ تللم
."ىلعأ ىلإ ةیاھنلا هذھ" وأ "ىلعأ يلإ بناجلا اذھ" تاملكلا عضوت نأ نكمی ،ةوبعلا هاجتا.ةقاطب اھیلع قصلی ناب ةوبعلل

 هذھ ةحئاللا هذھ بجومب ةبولطملا تامولعملا ةقاطبو تامالعلا لك قصلل ةیفاك ةحاسم دوجوب حمسی مجحب ةوبعلا نوكت نأ بجی-3
.ىرخألا ةینطولا حئاوللا بجومبو
 ىلعً ادامتعا ةدحتملا ممألا اھتدعأ يتلا ةیلاحلا ةمظنألا بجومب كلذو ةئبعتلل ةدحتملا ممألا تافصاوم مادختسا متی نأ بجی-4

 تایمحملاو ةئیبلل ىلعألا سلجملا سیئر رارق
ةحئاللا رادصإب2005 ةنسل )4( مقر ةیعیبطلا
 موسرملاب رداصلا ةئیبلا ةیامح نوناقل ةیذیفنتلا

2002 ةنسل )30( مقر نوناقب
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.ةرطخلا داوملا لقن نأشب ءاربخلا ةنجل تایصوت يف ةروشنملا يھو .ءاربخلل ةدحتملا ممألا ةنجل تایصوت

:تامولعملا ةقاطب-د
 داوملا وأ تایواحلا تامولعم تاقاطب صوصخب تاداشرإلاب قلعتی امیف .طقف تاوبعلا تامولعم تاقاطب ىلع ةیلاتلا تارقفلا قبطت
.ىرخألا

:تاقاطبلا تافصاومو ةیعون-ـھ
 ةیداعلا لقنلا فورظ لمحتل يفاك لكشب ةنیتم اھیلع ةدوجوملا ةقصاللا ةداملاو ةعابطلاو ةقاطب لك ةدام نوكتنأ بجی لمحتلا-1
.تاقوألا لك يف ةحضاو اھنإو اھیلع فرعتلل ةلباق ىقبت ةقاطبلا نأ نامضلو
:تاقاطبلا عاونأ-2
"ناعون تاقاطبلا
.تائفلا عیمج نم ةرطخلا داوملا بلغأل ةبولطم يھو :رطخلا تاقاطب-ا

.ةرطخلا داوملا ضعبل رطخلا تاقاطبل ةفاضإلاب وا اھدحول ءاوس ةبولطم نوكت يھو :لوادتلا تاقاطب-ب
:تاقاطبلا تافصاوم-3
 تانیعب ,صنلاو زمرلاو نوللاو لكشلا ةیحان نم ةرطخلا داوملا تاوبع ىلع ةمدختسملا ةلوانملاو رطخلا تاقاطبلا لك مزتلت نأ بجی
 تاقاطب ىلع نوكی .كلذ ریغ ددح اذإ الأ ملم100 × ملم100 رطخلا تاقاطبل داعبأ لقا نوكت .ةحئاللا هذھ يف ةدراولا میماصتلا
 ,روصملا زمرلل ةقاطبلا نم يولعلا فصنلا زجحی.اھل ایزاوم ریسیو ةفاحلا لخاد ملم5 دعب ىلع زمرلا نول سفنب طخ رطخلا
.)6-1( وا )5-1( وأ )4-1( ماسقألا تاقاطب ادع ةعومجملا وأ ةئفلا مقرو ,صنلل يلفسلا فصنلاو
 .قفاوتلا ةئف وأ فنصلا وأ ةئفلا مقرل ةفاضإ رطخلا تاقاطب/ةقاطب نم يلفسلا فصنلا يف رطخلا ةعیبط نیبی صن لاخدإ نكمی-4
 سفن نیتغللا ءاطعإ عم ةیبرع ةمجرت ریفوت بجی ةلاحلا هذھ يف ,كلذ ریغ ركذ اذإ الإ ةیزیلجنإلا ةغللاب صنلا نوكی نأ بجی
ةكرشلا مسا لمشت ةیفیرعت تامولعم ةقاطبلا يوحت نأ نكمی .لوادتلا تاقاطب يف ةغللا ماكحأ سفن قبطت .ةیمھألا
.طاقن10 لأ مجح نع دیزی ال مجحب راطإلا طخ دح جراخ تامولعملا عبطت نأ طرشب ةعناصلا

:رطخلا تاقاطب مادختسا-5
 وھ امك ةیوناث راطخأ اھل نوكت ةدام وأ فنص كل ةیوناث ةقاطب ىلإ ةفاضإلاب ةجردم ةدام وأ فنص كل ةیسیئر رطخ ةقاطب ددحت-ا
.ةدحتملا ممألا تایصوت يف ددحم

 نم يلفسلا ةیوازلا يف بسانم وھ امك ةعومجملا وأ ةئفلا مقر ةرطخلا داوملل يسیئرلا رطخلا ددحت يتلا ةقاطبلا نوكت نأ بجی-ب
.دجو نإ مقرلا اذھ يحم بجیو ةعومجملا وأ ةئفلا مقر يوناثلا رطخلا ددحت ةقاطب لمشت نأ زوجی ال .ةقاطبلا

:"ةعونمملا تاقاطبلا-6
.اھسفن ىلع ةقاطبلا فلت ال ثیحب ىرخألا ةعیفرلا تاوبعلاو ةیناوطسالا تاوبعلا داعبأ نوكت نأ بجی-ا

.ةلئاس ةرطخ عئاضب يوحت ةوبع ىلع بسانملا ةوبعلا هاجتا نایب ریغ ضرغل مھسا عضو زوجی ال-ب

:تاقاطبلا قصل-7
 ءزج يأ اھیلع شوشی الو ةحضاو نوكتو ةلوھسب اھتیؤر نكمی ثیحب ةوبعلا ىلع عبطت وأ ماكحأب تاقاطبلا لك قصتلت نأ بجی-1
.ىرخأ ةقاطب ةیأ وأ ةوبعلا نم
.نیابتم نولب ةیفلخ ىلع ةقاطب لك قصلت نأ بجی-2
.ةوبعلل ةفلتخملا بناوجلا ىلع رھظت ةقاطبلا ءازجأ اھلعجت ةقیرطب اھقصل وأ ةقاطبلا يط زوجی ال-3
.يوق طابرب ةوبعلا ىلع تاقاطبلا/ةقاطبلا طبر نكمملا نم ھناف تاقاطبلا لبقی ال ةوبعلا حطس ناك اذإ-4
.ةیسیئرلا رطخلا ةقاطب ةاذاحمب اھقصل بجی ةیوناثلا رطخلا تاقاطب مادختسا دنع-5
 ةقاطب مادختسا بجی ,لقألا ىلع تاقاطبلا هذھ نم ناتنثا مادختسا بجی ,ىلعألل هاجتالا اذھ ,ةوبعلا هاجتا تاقاطب مادختسا دنع-6
.حیحصلا هاجتالل مھسألا ریشت ثیحب ةوبعلل نیسكاعتملا نیبناجلا نم لك ىلع

:ىرخأ تابلطتم-8
.ماكحألا هذھ عم براضتت وأ لخادتت ال نأ طرشب ىرخألا ةمئالملا ةمظنألا اھیلع صنت يتلا تاقاطبلاب حمسی

:تاوبعلا ىلع تامالع عضو-9
 دیرفلا فیرعتلا مقرب اعوبتم ةدحتملا ممألا زمرو ةدحتملا ممألا تاھیجوت بجومب حیحصلا نحشلا مساب تاوبعلا لك ملعت نأ بجی
.ةدحتملا ممألاب صاخلا
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