
 ١ 

 
 
 
 



 ٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣رقم ئة یهیئة حمایة وتحسین البمن قانون  ) ١٠( إستنادًا إلى أحكام المادة 
 -من قانون حمایة وتحسین بیئة اقلیم كوردستان )  ١٤( و المادة  ٢٠١٠لسنة 

   :التالیةالتعلیمات  أصدرنا ٢٠٠٨ لسنة) ٨(العراق رقم 
  ٢٠١٣لسنة  )١(تعلیمات رقم 



 ٣ 

  ))ت الموقعیة والمتطلبات البیئیة القامتھا تعلیمات تصنیف المشاریع والمحددا(( 
  
  

 

 

  -١-المادة 
  :االھداف  
تھدف ھذه التعلیمات الى حمایة البیئة من التاثیر الضار للنشاطات بتحدید المواقع                

ً واالجراءات والتدابیر الالزمة لمكافحة التلوث والمحافظ ة على المالئمة بیئیا
  .الثروات والموارد الطبیعیة 

  -٢-المادة 
  :التعاریف  

  :یقصد بالتعابیر التالیة المعاني المبینة إزاءھا الغراض ھذه التعلیمات                
  

 ً  انھا الوسط الذي یعیش فیھ الكائن الحي متمثلة بالھواء والماء والتربة: البیئة  -اوال
  .یمارس فیھا الكائن الحي نشاطھ وھي الوسط الحیوي والطبیعي الذي 

  
 ً   .الماء والھواء والتربة والكائنات الحیة والتراث الطبیعى :  عناصر البیئة -ثانیا

  
 ً  ایة مواد صلبة او سائلة او غازیة  أو ضوضاء أو اھتزازات :ملوثات البیئة  -ثالثا

او اشعاعات او حرارة او وھج او ما شابھھا او عوامل احیائیة 
ق مباشر او غیر مباشر الى حدوث خلل في النظام تؤدي بطری

  .البیئي 
 ً وجود اي من الملوثات المؤثرة في البیئة بكمیة او تركیز او :   تلوث البیئة -رابعا

صفة غیر طبیعیة تؤدي بطریق مباشر اوغیر مباشر الى االضرار 
باالنسان او الكائنات الحیة االخرى او المكونات الالحیاتیة التي 

  .یھا توجد ف
  

 ً    لتي یجب اخذھا بنظر االعتبار عندھي المواصفات ا:  المحددات الموقعیة - خامسا
اختیار موقع لنشاط صناعي او زراعي او خدمي او ذات تاثیر 
سلبي على البیئة وان تجاوز ھذه المحددات الموقعیة یؤدي الى 



 ٤ 

االضرار بالبیئة والصحة العامة بشكل مباشر او غیر مباشر 
ً ا ً حاضرا   .و مستقبال

  
 ً ھي االضافات في اسالیب العمل والوحدات التقنیة التي :  المتطلبات البیئیة -سادسا

یجب توفرھا في النشاط كجزء من المشروع او العملیة االنتاجیة 
 ً   .مما یؤدي الى االقالل من خطر التلوث او الحد منھ نھائیا

  
 ً       كیز كل ملوث من الملوثات التيالحدود المسموح بھا لتر:  المحددات البیئیة -سابعا

  .یسمح بطرحھا الى البیئة بموجب المعاییر الوطنیة 
  

  ً بالتصامیم االساسیة للمدن والقصبات ) اینما وجدت(ویقصد بھا :حدود البلدیة -ثامنا
  .والقرى المرشحة للتطور

  
 ً ستخدام او المواد الصلبة او السائلة او الغازیة غیر القابلة لال: النفایات –تاسعا

  .التدویرالناجمة عن مختلف انواع النشاطات
 ً النفایات التي تسبب او یحتمل ان تسبب نتیجة لمحتویاتھا :  النفایات الخطرة -عاشرا

ً لالنسان او البیئة ً خطیرا   .من المواد ضررا
المواد التي تضر بصحة االنسان عند إساءة استخدامھا :  المواد الخطرة -حادي عشر

ً في البیئة مثل العوامل الممرضة او المواد او تؤثر تا ً ضارا ثیرا
السامة او القابلة لالنفجار او االشتعال او ذات االشعاعات المؤینة 

  .او الممغنطة 
لغرض تسھیل مھمة الجھات التي تمنح :  التصنیف البیئي لمصادر التلوث -ثاني عشر

اعیة او الموافقات البیئیة على اقامة االنشطة الصناعیة او الزر
الخدمیة او غیرھا یعتمد النظام التالي الذي یقسم االنشطة الى ثالثة 

من حیث شدة تلویثھا ) ج ( و ) ب ( و ) أ ( اصناف رئیسة وھي 
  :للبیئة وكما یلي 

  
وھي النشاطات شدیدة التلوث للبیئة :  )أ ( االنشطة الملوثة للبیئة من صنف .١ 

والزراعیة الكبرى والتي لھا تاثیرات وتشمل المشاریع الصناعیة والخدمیة 
عدیدة على نوعیة البیئة وعلى مساحات واسعة لذا یجب ابعادھا مسافات بعیدة 
عن التصامیم االساسیة وتوسعاتھا للمدن واالقضیة والنواحي والقرى المرشحة 
للتطویر مع شرط توفیر كافة المعالجات التى توفر الحمایة الكافیة للبیئة ویتطلب 

 .تقییم االثر البیئي لھا قبل انشاءھا من مكاتب مسجلة رسمیا  اجراء



 ٥ 

 
وھي النشاطات الملوثة للبیئة : ) ب ( االنشطة الملوثة للبیئة من صنف .٢

وتشمل المصادر الصناعیة والزراعیة والخدمیة التي ) أ ( بدرجة اقل من صنف 
خل حدود ینتج عنھا تلوث موقعي یمكن السیطرة علیھ لذا یمكن اقامتھا دا

التصامیم االساسیة وضمن البلوك المخصص لھا شرط توفیر وحدات معالجة 
وفق التعلیمات والضوابط وفي حالة عدم امكانیة السیطرة على كافة جوانب 

فیحدد الموقع خارج حدود التصامیم ) االنبعاثات المختلفة وما شابھھا (التلوث 
ن االنشطة والمذكورة تفصیال االساسیة ووفق المحددات الموقعیة لذلك النوع م

ضمن التعلیمات ویتطلب اجراء تقییم االثر البیئي الجزئي لھا قبل انشاءھا من 
  . مسجلة رسمیا مكاتب

 
وھي باقي النشاطات االنسانیة المتبقیة : ) ج ( االنشطة الملوثة للبیئة صنف .٣

التي ال والتي ینجم عنھا تلوث بسیط یمكن السیطرة علیھ ومعالجتھ كالمعامل 
ینتج عنھا تلوث ملحوظ والمشاریع الزراعیة الصغیرة والتي ینتج عنھا ملوثات 
ذات محتوى عضوي بالدرجة الرئیسیة ویمكن معالجتھا بسھولة من خالل 

لذا یمكن اقامتھا داخل وخارج التصامیم االساسیة وفقا  ،وحدات معالجة 
 .للتعلیمات 
التي تخصصھا الجھات التخطیطیة المنطقة : المنطقة الصناعیة  -ثالث عشر

  .لتجمیع صناعات محددة 
  

التجمعات التي ال تقل عدد الوحدات السكنیة : التجمعات السكانیة  -رابع عشر
  .وحدة مأھولة) ٢٠(فیھا عن 

الطریق المعبد الواقع خارج حدود البلدیة للمدن :  الطریق العام -خامس عشر
 .یربط بینھا واالقضیة والنواحي والمرافق السیاحیة و

  
 
  الفصل الثاني

  لمشاریعاألحكام البیئیة العامة إلقامة ا
یلتزم مالك المشروع أو المسؤول عن تشغیله بنصب وحدات معالجة  -٣-المادة

  .النشاط وفقًا للتشریعات النافذة وتقنیات تؤمن الحد من  التلوث الناجم عن



 ٦ 

منصوص علیها في هذه في الحاالت التي تستدعي تجاوز المحددات ال -٤-المادة
 لجنة فنیةالتعلیمات فان ذلك یخضع لتقدیر السلطة البیئیة في ضوء تقریر 

على ان یكون لحاالت الضرورة القصوى وفي اضیق نطاق ممكن وبما ال 
  .یوثر على السالمة البیئیة

الیجوز تصریف المخلفات السائلة الناتجة عن اي نشاط الى الموارد -٥-المادة
بكات الصرف الصحي او محطات تصفیتها او محطات المائیة او ش

الضخ إال بعد معالجتها وبموافقة الجهات ذات العالقة ویكون ذلك شرطًا 
  . لموافقة السلطة البیئیة على إقامة النشاط 

تستثنى من احكام هذه التعلیمات النشاطات التي تستخدم تقنیات حدیثة  -٦-المادة
البیئیة في عملیات االنتاج وباالعتماد على  ونظیفة بیئیًا وفق تقدیر السلطة

  .تقریر تقییم االثر البیئي على ان تكون معدومة التأثیر السلبي على البیئة
أن التقل المسافة بین نقطة تصریف المخلفات السائلة ألي نشاط عن  -٧-المادة

  .عن أسفله واحد كیلومتر ات عن أعلى مأخذ لمیاه الشرب وكیلومتر ) ٣(
تحتسب المسافات المنصوص علیها في هذِه التعلیمات من حدود السیاج  -٨-المادة

الخارجي لموقع النشاط في الحاالت التي یشترط فیها انشاؤه ومن حدود 
سیاج  شاءاالرض المخصصة القامته فى الحاالت التي ال یشترط فیها ان

  .للمشروع
مات لبعد النشاط عن في الحاالت التي لم یرد فیها تحدید هذِه التعلی  -٩-المادة

محرمات الطریق العام تعتمد المحددات المعتمدة الصادرة من الجهة 
  .المسؤولة عن انشاء و صیانة الطرق العامة 

تعامل مشاریع صناعة المواد الغذائیة ومشاریع الصناعات الدوائیة  -١٠- المادة 
ات ومشاریع الثروة الحیوانیة ومحطات تصفیة میاه الشرب معاملة المجمع

  .السكانیة من حیث بعدها عن المصادر الملوثة
الیعد استیفاء الشروط المنصوص علیها في هذِه التعلیمات بدیًال عن  - ١١-المادة

االلتزامات والشروط الواجب تنفیذها في اي نشاط وفقا ألي تشریع نافذ 
  .آخر 



 ٧ 

من قبل المشاریع التي لم یرد ذكرها في هذا التصنیف یتم تصنیفها  -١٢-المادة 
دائرة الشؤون الفنیة بعد تزویدها بجمیع الوثائق المطلوبة التي توضح 

المختلفة ) كمًا ونوعاً (تفاصیل االنتاج او العمل ومستوى االنبعاثات 
  .للنشاط

المشاریع التي لم یرد ذكر محدداتها الموقعیة ومتطلباتها البیئیة یطبق  - ١٣-المادة
ومتطلبات بیئیة مع كافة االضافات  علیها ما یماثلها من محددات موقعیة

  .التي ترتأیها السلطة البیئیة
  .تعد هذِه التعلیمات نافذه بعد نشرها في الجریدة الرسمیة   - ١٤-المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١ -  



 ٨ 

 .النباتیة الزیوت واستخراج تكریر  .١

 الزبدة ومصانع/ المھدرجة والزیوت لھا اخرى ومعالجات النباتیة الزیوت تكریر  .٢

  .للطعام المعدة المھدرجة والحیوانیة النباتیة والدھون والزیوت

٢ -  

 على تحتوي والتي والنایلون الصناعي كالحریر الصناعیة االلیاف مصانع .١

 .صباغة وحدات

   .وغیرھا والسجاد المنسوجات صباغة اعمال .٢

٣ -  

 .ومشتقاتھا والقلویات االحماض انتاج مصانع .١

 .البولیمرات انتاج .٢

 لكیماویات والخلط التعبئة مصانع/الحشریة المبیدات واستنباط انتاج مصانع .٣

 .المبیدات

 .مشتقاتھ وانتاج الفحم رتقطی مصانع .٤

 .المواد االولیة من لب الورق انتاج مصانع .٥

 .المدابغ .٦

 .بانواعھا اللقاحات انتاج .٧

 .المحركات والشحوم  واعادة تصنیعھا زیوت انتاج .٨

 .االسمدة مصانع مثل المتكاملة الكیماویة الصناعات .٩

 ).البشریة والحیوانیة ( معامل انتاج األدویة .١٠

 .الكارتونیة وورق تغلیف الجدران الداخلیةصناعة الورق والمنتجات  .١١

  .مصانع الكبریت .١٢

تخریز  –مصانع الألنابیب البالستیكیة  –حقن البالستیك  –تشكیل البالستیك  .١٣

 .البالستیك

 .مصانع األصباغ الزیتیة والوارنیش واحبار الطباعة .١٤

 .تصنیع المواد الكیمیاویة المستعملة في معالجة المیاه .١٥

 .والمطاط معامل انتاج االطارات .١٦

 .تصنیع البطاریات بكافة انواعھا .١٧

٤ -  



 ٩ 

 .انواعھا  بكافة  االسمنت مصانع .١

 .المعادن استخراج .٢

 .المسامیة الطبیعیة المعدنیة االلیاف بانتاج الخاصة المرافق .٣

 . االسبست انتاجھا في یدخل معامل .٤

 .مصانع األسفلت .٥

 .رامیك والخزفمصانع البورسلین والسی .٦

 

  . الرصاص وتشغیل صھر ومصانع مسابك .١

 .الطالءالكھربائي باعمال تقوم التي المصانع .٢

  .مصانع المعالجة السطحیة ألعمال الحدید والصلب أو المعادن الغیر حدیدیة .٣

  .الخام من الحدیدیة غیر المعادن استخالص مصانع .٤

  ). اآلھین( ھرالز والحدید الصلب مصانع .٥

 .الكوك فحم وتصنیع انتاج .٦

 .صناعة السیارات .٧

  .والمقطورات الزراعیة تصنیع المعدات .٨
 .العربات وتجمیع تصنیع .٩
 .تصنیع المكابس الحراریة. ١٠     

٦ 

 .والخطرة السامة المخلفات من التخلص او معالجة منشآت .١

 

 .تصنیع المحوالت الكھربائیة .١

 .صناعة القابلوات الكھربائیة واألسالك .٢

 

 .الحیواني البروتین معامل .١

 

 .والطبیة الخطرة بالمخلفات الخاصة المركزیة المعالجة ووحدات المحارق .١

 .جدیدةالمستشفیات ال .٢



 ١٠ 

العیادات الطبیة الخاصة بالمعالجة والتشخیص باستخدام األشعة الذریة  .٣

 .والنوویة

 

 .الیابسة في المیاه أوعلى انابیب خطوط إنشاء .١

  ).البنزین أو الغاز أو الدیزل أو النفط األبیض(انشاء مستودعات لتخزین الوقود .٢

 .والغاز النفط عن للبحث الیابسة على والتنمیة ياالستكشاف الحفر .٣

  .الیابسة على والغاز النفط حقول تنمیة .٤

 .الیابسة على الغاز/  النفط إنتاج .٥

  .والبتروكیماویات النفط وتصفیة تكریر محطات .٦

  .للمدن الطبیعي الغاز توزیع شبكات .٧

 .والغاز النفط وتخزین وتداول ومعالجة فصل وحدات .٨

 .تالبتروكیماویا مصانع .٩

 النفط عن للبحث البحیرات في او البر على تنمیة دون فقط االستكشافي الحفر- ١٠

  .والغاز

 استیعابھا على القدرة لھا والتي انتاج تسھیالت ھافی مناطق في االنتاجي الحفر- ١١

  .جدیدة توسعات ایة اضافة دون التسھیالت ھذه مع الجدیدة االبار ربط مع

 البحیرات في او البر على فقط) الجیوفیزیائي/ جيالجیولو( االستكشافي المسح- ١٢

 .والغاز البترول عن للبحث

  

 

 الثابت الجناح ذات الطائرات مھابط في التوسع او المطارات إنشاء - ١

 .الشراعیة والطائرات والمروحیات

 .جدیدة حدید سكك خطوط - ٢

 . الجدیدة شاملة السدود وغیرھا الكبرى والصرف الري مشاریع - ٣

 .الصرف میاه معالجة محطات - ٤

                 الغراض المشاریع الصناعیة  )  الكھروحراریة(  الحراریة الطاقة محطات -٥              

 .والبیتروكیمیاویة



 ١١ 

بغض النظر عن نوع الوقود المستخدم  تولید الطاقة الكھربائیةمحطات  –٦              

 .االنظمة والوحدات والشبكات الخاصة بھاو

 .الدول عبر الكھربائیة الطاقة ربط خطوط  -٧              

 .المائیة الطاقة باستخدام الكھرباء تولید محطات - ٨              

 ). Sludge( اماكن ومواقع معالجة الحماة  -٩               

 . ات البلدیةالصحي لنفای الطمر مواقع - ١٠              

 .عدا النفایات المشعة والملوثة اشعاعیأ الخطرة النفایات طمر مواقع - ١١              

  .أو اعادة التدویر البلدیة النفایات معالجة معامل - ١٢              

 

 

 
 

 

 .طن فمافوق)٢(ذات طاقة انتاجیة  كریم ساآلی تصنیع - ١
مصانع الحلوى والعلك والسكریات والشرابت والعصائر والمرطبات  - ٢

 .والمشروبات الغازیة والصودا
 .معالجة او تكریر على تحتوي ال التي النباتیة الزیوت استخراج مصانع - ٣
 .والخضروات الفواكھ تعلیب مصانع - ٤
 .والمشروبات الكحولیة بكافة انواعھامصانع الخمیرة وتخمیر الشعیر  - ٥
 ).التنباك ( مصانع فرم التبوغ وتعبئتھ وصناعة السجائر وتبوغ النرجیلة  - ٦
 .مصانع تكریر السكر - ٧
 .المصانع التي تقوم بتصنیع منتجات االسماك  - ٨
٩ اطنان)٣(ذات طاقة انتاجیة اكثر من  االلبان صناعات مشاریع. 

 ).البروتین عدا ما(  واالسماك الحیوانات اعالف وانتاج تصنیع منشآت - ١٠
 المواد من كغم ٥٠٠ تنتج اكثر من التي الغذائیة المواد تدخین معامل - ١١

 .یومیا الغذائیة
 .وتجھیز وتعبئة الدواجن والطیور مجزرة - ١٢
محالت / محالت تعبئة الحلیب في زجاجات او صفائح او اوعیة اخرى - ١٣

  . تجمیع وتعبئة الحلیب الخام للشرب
  

 



 ١٢ 

 تحتوي ال والتي والنایلون الصناعي كالحریر الصناعیة االلیاف مصانع -١
 .صباغة وحدات على

 والنسیج الغزل مصانع  -٢

.لیاف كالكتان واللیفمصانع انتاج األلیاف النباتیة التي تنتج األ -٣
 

 . العطریة الزیوت و والعطور الكلونیا صنع -١
 .التجمیل مستحضرات مصانع -٢
 وطباعة) والصحف المجالت ومطابع،  العمومیة، االوفسیت(  المطابع -٣

 .الصفیح
 .الفلین تصنیع -٤
 .الصناعیة الغازات وتعبئة انتاج مصانع -٥
 .والكلیسیرین الصابون مصانع -٦
 .الصناعي االسفنج إنتاج مصانع -٧
 .واالحذیة الجلود تصنیع منشآت -٨
 ).الزجاجیة االلیاف(  كالس ایبرالف تصنیع  -٩

 .مصانع خلط وتعبئة االسمدة الورقیة والعضویة - ١٠
 .والجاف الرصاص اقالم تصنیع - ١١
 .السامة الغازات من الواقیة االقنعة تصنیع - ١٢
 .والصلبة السائلة الكیماویة وتغلیف المنتجات تعبئة - ١٣
 .والغراء الصناعي الصمغ مصانع - ١٤
 .االسنان وبودرة االسنان معجون تصنیع - ١٥
  .الشعر وزیوت الشامبوات انواع تصنیع - ١٦
  .الفعالة المواد او الخام للمواد تصنیع بدون فقط والكریمات االدویة تعبئة - ١٧
 .مصانع الفالنكوت والطالء القیري والماستك واللباد - ١٨
  .الزجاج صناعات معامل- ١٩
 تملیح فیھا یتم اماكن بھا والمقصود المدبوغة غیر الجلود مستودعات- ٢٠

  .الدباغة العمال تھاتھیأ لغرض فقط ودالجل وتجفیف
 

  .) لالخشاب الكیمائیة المعالجة(  االخشاب نقع مصانع -١
 .الصناعیة االخشاب مصانع -٢

 

 .الفحم وكور النباتي الفحم ومعالجة تصنیع  -١
والجص والجبس  والطین لوالرما الرخام والحصو وكسارات مقالع  -٢

 .والنورة
 .الحیوانات عظام من الحیواني الفحم استخراج  -٣



 ١٣ 

 .الجبس و والجیر الطین تفخیر معامل الطابوق والثرمستون وكور  -٤
 .ورش طحن الجبس والجیر والزجاج  -٥
 .صناعة الفخار واالواني الخزفیة  -٦

 

 

  .المعدنیة المعلبات علب تصنیع -١
 .النحاس وسبك وطرق تصنیع -                         2 
  .الجراحة ادوات معدات تصنیع -٣
 .االطعمة لتغلیف المعدني الورق تصنیع -٤
 .والرصاص الثمینة عدا فیما المعادن وصب صھر وورش مصانع -٥
 .الصلب انابیب مصانع -٦
 .الفوتوغرافیة التصویر واوراق االفالم مصانع -٧
 .الكھربائیة )ابلواتالق(والكابالت االسالك مصانع -٨
 .الحدیدیة غیر المعادن ومسابك الصلب ومسابك الحدید مسابك -٩

 .تصنیع اسطوانات الغاز النفطیة المسالة وملحقاتھا  - ١٠
 

 

  .مصانع مصابیح وانابیب االضاءة -١
 .تصنیع خالیا شمسیة -٢
 ). CD(  المدمجة قراصالصناعة ا -٣
بردات موال والمجمدات الثالجات( الكھربائیة التاآل وتجمیع تصنیع -٤

 )......والمراوح الكھربائیة
التلفاز (االلكترونیة والمعدات والحسابیة العلمیة المعدات تصنیع  -٥

 .)والرادیو،الحاسبات االلكترونیة
 .......).القواطع، المفاتیح،(  الكھربائیة المنتجات تصنیع -٦
 لریاحا طاقة باستخدام الطاقة انتاج محطات -٧

  .یع او تصنیع المحوالت الكھربائیةمعامل تجم -٨
 

  .مجزر الي / مجزر نصف الي  -١
 . دجاجة)الف  ونعشر(  ٢٠٠٠٠ من اكثر الدواجن تربیة حقول -٢
  :كاالتي الحیوانات تربیة مشاریع  -٣
  .راس خمسمائة  )٥٠٠( من اكثر تربیةاالغنام -ا
  .مئة بقرة) ١٠٠( من اكثر الحلیب االبقارالنتاج یةترب - ب                  
ً  ئتان وخمسونام )٢٥٠( من اكثر العجول تسمین -ج                     .عجال



 ١٤ 

  .مئة جاموسة) ١٠٠( من اكثر الجاموس تربیة -د
نعامة مئتي) ٢٠٠( من اكثر النعام تربیة حقول - ھـ

 

فما ن سریرا یعشر ) ٢٠( تحتوي على  الصغیرة والتي المستشفیات -١
 .دون

ن یعشر)٢٠(التوسع في مستشفیات قائمة على اال یزید التوسع عن  -٢
 .سریرا


 

  
 والجسور مترواالنفاق شاملة السریعة والطرق الضخمة النقل نظم   -١

  .واالنفاق
 قائمة في تذكر لم التي حویلالت ومحطات الكھربائیة الطاقة نقل خطوط  -٢

  ).أ( المشاریع
 .الرئیسیة المائیة للمجاري التطھیر اعمال  -٣
 ).قائم مطار في توسع(  اقل او متر١٥٠٠ طولھ للطائرات ھبوط ممر إنشاء -٤
 .انشاء مھابط الطائرات الزراعیة  -٥
 .الطرق الداخلیة والطرق السریعة داخل المدن  -٦
 المشاریع السكنیة بكافة انواعھا  -٧

 pump stationمحطات رفع وضخ میاه األمطار ومیاه الصرف الصحي -٨

مربع وعدد الطوابق اكثر متر١٠٠٠المباني التي تزید مساحة اراضیھا عن  -٩
  .من خمسة

 

 بیئیة مناطق في منتجعاتو  فنادقفوق او  فما نجوم) ٤(فئة  من فنادق إنشاء -١

  .الطبیعیة المحمیات داخل او عالیة سكانیة فةكثا ذات مناطق في او حساسة

 والمصارف والبحیرات االنھار على مبانیھا تقع التي والكافتریات المطاعم -٢

 .المائیة

 انشاء بحیرات اصطناعیة سیاحیة او صناعیة او زراعیة او خدمیة -٣

 .مدن األلعاب الكھربائیة والترفیھیة -٤

 

  .ةاتف المحمولوالبداالت المركزیة لمنظومة الھ -١              



 ١٥ 

 

  

 

 

 

  .العمومیة والمخابز االفران - ١

  .الحبوب وتقشیر وطھي تجھیز محالت/والبقول الحبوب تحمیص محالت - ٢             

  .طن ١٠ من القل الحفظ ثالجات او واد الغذائیةالمبردة للم المخازن - ٣

 .الدواجن والطیور بیع محالت - ٤

 الحالوة تصنیع/  جافة حلوى تصنیع/ عجین من الحلوى عمل محالت -٥

 .الطحینیة

 . الحلیب محالت بیع -٦

 سنویا طن ١٠٠٠ تبلغ بكمیات المعلبة والخضروات الفواكھ تنتج التي المصانع -٧

 .المعتمدة الصناعیة طقبالمنا تقام والتي اقل او

) والبحري النھري الصید(  االسماك منتجات بتصنیع تقوم التي المصانع -٨

 .سنویا اقل او طن ١٠٠٠ تبلغ بكمیات

 اقل او الغذائیة المواد من كغم ٥٠٠ تنتج التي الغذائیة المواد تدخین معامل -٩

 .یومیا

 .الثلج انتاج معامل -١٠

 .التمور وتعبئة فرم -١١

 .الخل تعبئة معامل -١٢

 .وغیرھا التوابل ومطاحن الحبوب ومجارش والمطاحن الرز تقشیر عاملم -١٣

 او المائیة المجاري على التقام التي كوالتالمأتجھیز ومحالت المطاعم -١٤

 .الصحیة فیالمصار

 .الحبوب وبیع خزن محالت -١٥

 .والخضروات الفواكھ  تجفیف مصانع -١٦

 .المعكرونة مصانع -١٧

 .والمعجنات البسكویت مصانع -١٨



 ١٦ 

 .العسل ئةوتعب فرز مصانع -١٩

 .الطعام ملح مصانع -٢٠

 ). RO( مصانع المیاه المعدنیة او تعبئة میاه طبیعیة أو مقطرة أو تحلیة  -٢١

 .معاصر الزیتون والسمسم ودوار الشمس والذرة وغیرھا -٢٢

 .مصانع النشأ -٢٣

 .مزارع انتاج الفطر -٢٤

 .تبرید أو ثالجات الحفظالمخازن  -٢٥

  .معامل تعبئة الحبوب في اكیاس صغیرة ومتوسطة -٢٦

 

 بالمناطق تقام والتي صباغة وحدات تتضمن ال التي المنسوجات مصانع -١

  .المعتمدة الصناعیة

 .الطبي القطن ومصانع القطن وتنظیف كبس ومحالت القطن محالج -٢

 ).بالستیكیة تصنیع اعمال على احتوائھا عدم بشرط(  الحبال مصانع -٣

مل األشرطة، األشرطة الجوارب، ع: ( مایليوتشمل  مصانع الحیاكة -٤

بدون ( تصنیع المالبس / عمل األزرار والكبس ) / ستیك،قیطانالمطاطیة،الال

محالت تشغیل المنتجات النسییجیة / النسج الیدوي )/ تبییض أو صباغة 

 .ومحالت المنسوجات والسجاد ومحالت الدوشمة بماكنة الخیاطة

 .وندفھا خارج التجمعات السكنیة)كاكتان واللیف(مصانع نفض األلیاف النباتیة   -٥

 

 .والمبیدات االسمدة مخازن حفظ المواد الكیمیاویة و -١

   .الشمع معامل -٢

 

  .میكانیكیة نجارة ورش -١

 .الموسیقیة االالت تصنیع  -٢

 .یةالخشب والمكاتب واالثاث والتجھیزات والنوافذ االبواب مصانع -٣

 .المبردات حلفاء عمل ورش -٤

 

 



 ١٧ 

  .البالستیكیة االكیاس لعمل الجاھزة الروالت تقطیع/ البالستیك ولحام تقطیع -١

 .المعتمدة الصناعیة المناطق داخل بالستیك كسارة -٢

 .الصناعیة بالمناطق والحالن والجرانیت الرخام وصقل تقطیع  -٣

 .الزجاج استخدام اعادة/ الزجاج تشكیل اعةصن -٤

 .........)خزانات أسمنتیة،أغطیة البالوعات،( تصنیع المنتجات األسمنتیة  -٥

 .والخباطات المركزیة البلوك معامل -٦

    .بالحرارة أو باستخدام الھواء المضغوط والرمل السیارات اصباغ ازالة محالت -٧

 .لمواقع غربلة الحصى والرم-٨               
 .معامل البناء الكونكریتي الجاھز وانتاج األلواح الكونكریتیة والجبسیة الجاھزة - ٩             
 . االلي الكاشي تصنیع وورش مصانع -١٠             

 

 

  .)البالتین ، الفضة الذھب،(  الصیاغة وورش محالت -١

 .الجالفات المعدنیة تصنیع -٢

 حاااللو تشكیل ورش/  المخارط/  المعادن خراطة رشو/  الحدادة ورش -٣

/ والطرق البارد على بالقطع المعادن تشكیل ورش/ سبك او صھر بدون المعدنیة

 .واالوكسجین بالكھرباء المعادن لحام ورش

 .والمحركات المكائن صیانة ومحالت ورش -٤

 .معارض السیارات وخزن المواداالحتیاطیة -٥

 .تصنیع األثاث المعدني -٦

 .ع اجزاء مكیفات الھواء بدون عملیات الصھر للمعادنتصنی -٧

 .البخاریة السخانات والمراجل مصانع-٨
 

ورش تقطیع وشطف الزجاج بالكومبیوتر،محالت شطف  –اعمال الزجاج  -١

  .الكرستال وتفضیض المرایا

 .تصنیع وتجمیع المظالت والخیم -٢

 .عمل أفرشة األسفنج والمخدات -٣

 .ختبرات االفالم وتحمیضھا وطبعھام -٤



 ١٨ 

محالت بیع البذور والتقاوي والمبیدات الحشریة واألسمدة والمخصبات  -٥

 .دون الخلط أو التعبئة في عبوات مغلقة) زراعیة  –منزلیة ( الزراعیة 

 .محالت بیع األسماك الطازجة -٦

 .محالت تصلیح وشحن البطاریات -٧

انواعھا والمولدات الكھربائیة  ورش صیانة وتصلیح السیارات والعربات بكافة -٨

 .والمضخات

 .ورش الحفر والزنكوكراف -٩

 .الغسل والكوي والتنظیف الجاف -١٠

 .محالت الصبغ الیدوي للموبیلیات -١١

 .مصانع المنادیل الورقیة والحفاظات -١٢

 .مصانع انتاج معجون تثبیت الزجاج -١٣

 .رنیش وأحبار الطباعةامحالت بیع األصباغ الزیتیة والو -١٤

 .ةومواد الوقود الجاف محالت بیع الفحم -١٥

 .محالت تبییض المعادن دون القیام بأي اعمال طالء معدني -١٦

 .الكراجات العمومیة التي التقوم بأعمال صیانة -١٧

 .الورش الزراعیة -١٨

 .مصانع انتاج غاز االوكسجین -١٩

 .مصانع انتاج غازثاني اوكسید الكاربون -٢٠

 .محالت بیع األسمنت والجص والبورك ومواد البناء األخرى -٢١

 .ل الخیاطة والحیاكةمعام -٢٢

 . p.v.c ورش عمل شبابیك وأبواب ومحجرات األلمنیوم وال -٢٣

 .األسواق العامة والسوبر ماركت -٢٤

  .استودیوھات التصویر وأخذ المناظر والصور باآلالت -٢٥

 .للسیارات والتشحیم الغسل كراجات -٢٦

 .تعبئة الوقود  محطات -٢٧

 .تعبئة اسطوانات الغاز في المناطق الصناعیة المعتمدة -٢٨

 .تودعات  قناني الغازمس -٢٩

 .محطات رفع وضخ میاه االمطار ومیاه الصرف الصحي -٣٠



 ١٩ 

 .مواقع ادامة وتصلیح االلیات واالسلحة -٣١

  .محالت بیع كمالیات السیارات -٣٢

 

 .ساحات بیع المواشي واألغنام -١

 ).علوة ( ساحات بیع المنتجات الزراعیة  -٢

  .األستصالح الزراعي لألراضي -٣

  .سمكیة ة مزارعاقام -٤

 .المفاقس -٥

 .الحیوانات تغطیس احواض -٦

 . دجاجة) فون العشر(  ٢٠٠٠٠ من اقل الدواجن تربیة حقول -٧

 :كاالتي الحیوانات تربیة مشاریع -٨

 .راس خمسمائة )٥٠٠( من اقل تربیةاالغنام-أ

 .بقرة مئة )١٠٠( من اقل ومشتقاتھ الحلیب االبقارالنتاج تربیة-ب

ً ام) ٢٥٠( من اقل العجول تسمین -ج  .ئتان وخمسون عجال

 جاموسة مئة )١٠٠( من اقل الجاموس تربیة -د                   

  .نعامة مئتي) ٢٠٠( من اقل النعام تربیة حقول - ھـ

 

 .الریاضیة المالعب -١

ثر من تعدیل أو توسیع طریق قائم بحیث یتم امتداده أو توسیع عرضھ بنسبة اك -٢

١٥ .% 

مترا مربعا و عدد الطوابق اقل ١٠٠٠عن ارضھا  المباني التي تقل مساحة -٣

 .من خمسة 

التوسعات أو التعدیالت المقترحة في ھیاكل الري والصرف القائمة بحیث  -٤

 .القائمة تؤدي ھذه التوسعات أو التعدیالت الى زیادة المنشآت

 .مشاریع معالجة میاه الشرب -٥

 .صرف الصحيانشاء مجاري لشبكة ال -٦

 

 



 ٢٠ 

 .المطاعم والكافتریات التي ال تقع على ضفاف األنھار والمصادر المائیة -١

 .الفنادق المصنفة ثالثة نجوم فما دون -٢

 .انشاء مدن االلعاب المتوسطة -٣

 

 macroبیرة المحطة الك(وتشمل  ةاتف المحمولوالمحطات االساسیة البراج الھ -١

cell  المحطة الصغیرة ،micro cell  ،محطة متناھیة الصغر الpico cell (  

برج البث ، الھوائیات ، (محطات البث االذاعي والتلفزیوني وتشمل محطة البث  -٢
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  فصل الرابعال
  اریعلمشتعلیمات المحددات الموقعیة والمتطلبات البیئیة إلقامة ا

  )أ ( االنشطة الملوثة للبیئة صنف 
 ً   :المشاریع الصناعیة -:اوال

 :الصناعات الغذائیة -١
            )أ( صنف الملوثة االنشطة - وتشمل المشاریع الوارد ذكرھا في الفصل الثالث

  ) ١ -اوال –فقرة ( 
  
 متر كیلو نع التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح-أ

  . واحد



 ٢١ 

  .العام الطریق محرمات عن متر خمسمائة) ٥٠٠( عن التقل مسافة تبعد أن -ب
  

  : یأتي ما إلقامتھا ویتطلب
 السائلة المخلفات لمعالجة عالیة كفاءة وذات متكاملة بیولوجیة معالجة محطة أنشاء -أ

  .المائیة الموارد على الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما
 مطابقتھا یضمن بما الھواء الى الصلبة والعوالق الغازیة ألنبعاثاتا معالجة -ب

  . البیئیة السلطة تعتمدھا التي الھواء لمواصفات
 المخلفات معالجة محطة أو اإلنتاجیة العملیات عن الناتجة الصلبة المخلفات معالجة -ج

ً  سلیمة بطرق السائلة   .بیئیا
  .یئیة الصادرة بھذا الخصوصالسیطرة على الضوضاء وفق التعلیمات الب -د

 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -ھـ 

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

 :صناعة الغزل والنسیج وااللیاف الصناعیة -٢
        ) أ( صنف الملوثة النشطةا - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

  ) ٢ -اوال – فقرة( 
 ثالثة) ٣( عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح

  .  الطبیعیة والمنخفضات الودیان في التكون أن على كیلومترات
  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب

  
 ذات السائلة الصناعیة للمخلفات ایولوجیةوب وكیمیاویة فیزیاویة معالجة محطة أنشاء - أ

 الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما المیاه ملوثات جمیع تراكیز خفض في عالیة كفاءة
  . المائیة الموارد على

  
 الشرب میاه مآخذ عن بعیدة المائي المصدر إلى النھائیة التصریف نقطة تكون - ب

 المیاه مآخذ أعلى في التصریف نكو حال في كیلومترات خمسة) ٥( عن التقل بمسافة
  . أسفلھا في واحد كیلومتر و
 التي بالھواء الخاصة للمواصفات مطابقتھا یضمن بما الھواء إلى اإلنبعاثات معالجة -ج

  . البیئیة السلطة تعتمدھا
 ومحطة األنتاجیة العملیات عن الناتجة والخطرة الصلبة المخلفات من التخلص یتم -د

ً  سلیمة بطریقة السائلة للمخلفات المعالجة   .بیئیا
 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -ھـ 

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

 :الصناعات الكیماویة  -٣
        ) أ( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

  ) ٣ -اوال – فقرة( 



 ٢٢ 

) ٣( عن التقل مسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ
  .  اتكیلومترثالثة 

  . البلدیة حدود خارج الملوثة للنشاطات الصناعیة المناطق في إقامتھا یفضل -ب
  .العام ریقالط محرمات عن واحدكیلومتر  عن التقل مسافة تبعد أن -ج
 الشرب میاه مأخذ عن بعیدة المائي المصدر الى النھائیة التصریف نقطة تكون -د 

 المیاه مأخذ اعلى في التصریف كون حال في اتكیلومتر خمسة )٥( عن تقل ال بمسافة
  .)بالنسبة لمشاریع معامل الدباغة(اسفلھا  في واحدكیلومتر و

 االراضي في اقامتھا یمنع كما طبیعیةال والمنخفضات الودیان في التكون أن -ھـ 
 ،ھضبة ،تل(  مصطنع او طبیعي مصدر عنھا السائدة الریاح یصد كان اذا المنبسطة

  ).غابات
  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب

  
 خفض في عالیة كفاءة ذات وبایولوحیة وكیمیاویة فیزیاویة معالجة محطة إنشاء -أ

 و المائیة الموارد على الحفاظ لنظام ھامطابقت یضمن بما المیاه ملوثات جمیع تراكیز
  .البیئیة السلطة تصدرھا التي البیئیة المعاییر

معالجة االنبعاثات الى الھواء بما یضمن مطابقتھا لمواصفات الھواء التي تعتمدھا  -ب
  .السلطة البیئیة 

  .الصحي الصرف میاه لجمع تعفین أحواض عمل -ج
 ومعالجة التي یتطلب استخدام الوقود فیھا االنشطة في النظیف الوقود إستخدام -د

  .  عنھا المنبعثة الغازات
 سلیمة بطریقة منھا والتخلص والترسبات الصلبة المخلفات لجمع توفیرحاویات -ھـ 
 ً   .بیئیا

 الغازیة واإلنبعاثات الصناعیة المیاه على الفحوصات إلجراء متكامل مختبر توفیر - و
  . البیئیة للمحددات مطابقتھا من للتأكد المعالجة بعد
 عند ترشیحھ واعادة المعمل الى الداخل الھواء وتنظیف لترشیح جھاز توفیر - - ز

  .)بالنسبة للمشاریع الدوائیة(المختلفة  االقسام دخولھ
 إستخدام أو الصلبة المخلفات لحرق نظامیة محرقة على محتویا المصنع یكون -ح

 خاضعھ نظامیة وتسلم تسلیم ستماراتإ ووفق لھا المشابھة األخرى المصانع محارق
  . )بالنسبة لمعامل الدباغة( للمراقبة

 ومحطة اإلنتاجیة العملیات عن الناتجة والخطرة الصلبة المخلفات من التخلص یتم -ط
ً  سلیمة بطریقة السائلة المخلفات معالجة   .العالقة ذات الجھات وبموافقة بیئیا

 خطوط ٣ زراعة ساحة المشروع و من م% ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن - ي

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

  
 :الصناعات الحراریة والتعدین ومواد البناء -٤
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        ) أ( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٤ -اوال – فقرة( 
  
 البلدیة حدود خارج كیلومترات خمسة) ٥( عن تقل ال مسافة على امتھابإق یسمح -أ

  . السكانیة التجمعات عن كیلومترات خمسة) ٥( عن التقل ومسافة السائدة الریح باتجاه
 التضاریس بین المحصورة والمنخفضات الودیان في المصانع ھذه أقامة یمنع -ب

  .)فیما یخص معامل االسمنت(األرضیة 
  . العام الطریق محرمات عن واحد كیلومتر عن تقل ال مسافة الموقع دیبع أن - ح
  .المصنع في للعاملین سكنیة وحدات على الموقع احتواء یجوز ال - خ
  
  :  یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
  
 تزید ال بمستویات الغبار أنبعاث تقلیل وسائل بوضع الھواء إلى اإلنبعاثات معالجة -أ

  .البیئیة السلطة قبل من بھا المسموح الحدود عن
  . المائیة الموارد على الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما السائلة المخلفات معالجة -ب
ً  سلیمة بطرق اإلنتاجیة العملیة عن الناتجة الصلبة المخلفات من التخلص -ج   .بیئیا
 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -د

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة اراالشج من

 :الصناعات المعدنیة  -٥
             ) أ( صنف الملوثة االنشطة -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل         

  ) ٥ -اوال – فقرة( 
 كیلو عن التقل بمسافة لسكانیةا التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ         

  . العام الطریق محرمات عن متر خمسمائة) ٥٠٠( عن الیقل وبما واحد متر
  .واحد موقع في المشاریع ھذه مثل تجمیع یفضل - ب         
  :یأتي ما إلقامتھا یتطلب و         
  . عالةف تھویة وسائل توفیر مع مغلقة بأجواء اإلنتاجیة العملیة تتم أن -أ         
  .والغازات األبخرة على السیطرة وسائل توفیر - ب        
  . الطمر مواقع في برمیھا منھا والتخلص الصلبة النفایات لجمع حاویات توفیر - ج        
 الحفاظ نظام لمحددات مطابقتھا یضمن بما اإلنتاجیة العملیة عن المتخلفة المیاه معالجة-د         

  .المائیة الموارد على
 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - ھـ

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

 :مشاریع المعالجة او التخلص من المخلفات الخطرة او السامة -٦
            ) أ( صنف الملوثة نشطةاال -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل        

  ) ٦ -اوال – فقرة( 
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) ١٥( عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ
ً  عشر خمسة   . كیلومترا

  .    كیلومترات خمسة) ٥( عن تقل ال بمسافة المائیة الموارد عن بعیدة تكون أن -ب
  : یأتي ماك الموقع مواصفات تكون أن -ج
ً متر) ٢٠( عن یقل ال بما منخفض الجوفیة المیاه مستوى یكون أن -١    .ا
  ) . صماء( مسامیة غیر التربة طبیعة تكون أن -٢ 
  . المنطقة وجیولوجیة طوبوغرافیة مراعاة -٣
ً  الموقع یكون ان -٤   .االمطار ھطول عن الناجمھ واالنجرافات السیول تاثیرات عن بعیدا
  .تقدیر كأقصى متر) ٧- ٥( بین الموقع عمق یكون ان -٥

   -:یأتي ما إلقامتھا ویتطلب
ُسس وفق العمل یتم-أ  للنفایات الطمر وعملیات مواقع في العالمیة والمواصفات العلمیة األ

  .الخطرة
  . ممیزة بعالمة علیھ ویستدل الموقع حول سیاج أنشاء-ب 

 من التي المفاجئة لحوادثا على السیطرة لغرض األمنیة المستلزمات كافة توفیر -ج
  .المجاورة المنطقة تلویث إلى وتؤدي الموقع في تحصل أن الممكن

 وفحص جوفیة میاه سحب خاللھا من یتم مغلقة مراقبة ابار اربعة االقل على تحفر -د
 المیاه ھذه مناسیب ورصد الجوفیة المیاه عبر التلوث انتشار مدى لمعرفة مكوناتھا
  .الموقع داخل ةالجاری التحلل وعملیات

ً  الموقع یعتبر - ھـ ً على   اإلفتراضي عمرهُ نفاذ بعد مغلقا كمیة النفایات و سعة (اعتمادا
  .اإلستخدامات من نوع ألي والیستعمل )الموقع

 من خطرة وغیر عالیة مسامیة ذات بمواد طمرھا عند والسامة الخطرة النفایات تخلط - و
  .االنشائیة توالفضال واالخشاب والورق الكرتون فضالت

 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -ز

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

 :الصناعات الكھربائیة وااللكترونیة  -٧
         ) أ( صنف لوثةالم االنشطة -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل         

  ) ٧ -اوال – فقرة( 
     ثالثة)٣( عن التقل مسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ

  . كیلومترات
  . البلدیة حدود خارج الملوثة للنشاطات الصناعیة المناطق في إقامتھا یفضل -ب
  .العام الطریق اتمحرم عن واحدكیلومتر عن التقل مسافة تبعد أن -ج

  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب
 لمحددات المعالجة بعد المیاه مطابقة یضمن بما السائلة للمخلفات معالجة وحدة إنشاء -أ

  .المائیة الموارد على الحفاظ نظام
 تعتمدھا التي الھواء لمواصفات مطابقتھا یضمن بما الھواء الى االنبعاثات معالجة -ب

  . البیئیة السلطة
  .الصحي الصرف میاه لجمع تعفین أحواض ملع -ج
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 ومعالجة فیھا الوقود استخدام یتطلب التي االنشطة في النظیف الوقود إستخدام -د
  .  عنھا المنبعثة الغازات

 سلیمة بطریقة منھا والتخلص والترسبات الصلبة المخلفات لجمع توفیرحاویات - ـ ھ
 ً   .بیئیا

 خطوط ٣ زراعة مساحة المشروع و  من% ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - و
  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من
 الغازیة واإلنبعاثات الصناعیة المیاه على الفحوصات إلجراء متكامل مختبر توفیر -ز

  . البیئیة للمحددات مطابقتھا من للتأكد المعالجة بعد
  .ستعملة في المحوالت وعدم طرحھا في المجاري العامةالتخلص من الدھون الم -ح

 ً   : المشاریع الزراعیة - :ثانیا
          ) أ( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل 

ً  – فقرة(    ) ثانیا
 وعن البلدیة حدود خارج كیلومترات ثالثة) ٣( عن التقل مسافة على بإقامتھا یسمح
 محرمات عن كیلومترین  عن التقل وبمسافة السائدة الریح باتجاهو السكانیة معاتالتج

  . العام الطریق
  : مایأتي إلقامتھا ویتطلب

  . الغسیل و اإلنتاج عن المتخلفة المیاه معالجة وحدة إنشاء -أ
  .مبردة غرف في األولیة المواد تخزین -ب
  . المصنع داخل الجیدة التھویة توفیر -ج
 قبل من المخصصة األماكن إلى ونقلھا الصلبة المخلفات لجمع نظامیة حاویات رتوفی -د

  . البلدیة
  .المصنع من الكریھة الروائح خروج لمنع الالزمة والمعدات االجھزة نصب - ھـ
توفیر مساحة  مع مترین عن إرتفاعھُ  الیقل إنشائیة مواد من بسیاج المصنع إحاطة - و

 الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة المشروع و من مساحة % ٢٥خضراء التقل عن 

    .المشروع حول الخضرة

  .النافذة واالنظمة المحددات وفق البیئة حمایة تؤمن التي المتطلبات جمیع توفیر -ز
  : المنشات الصحیة - :ثالثاً 

         ) أ( صنف الملوثة االنشطة -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل        
ً  – فقرة(    ) ثالثا

السكنیة واالنشطة جمعات لحدود البلدیة على ان تبعد عن التیسمح باقامتھا داخل ا -١
 .مائة متر)١٠٠(مسافة ال تقل عن  التجاریة

یجب ان یكون موقع المستشفى في اعلى اتجاه الریح السائدة في المنطقة في حالة وجود  -٢
  .مصدر تلوث الھواء 
  :ویتطلب اقامتھا ما یاتي

من مساحة المشروع و عمل حزام % ٢٥فیر مساحة خضراء التقل عن تو  - أ

    .اخضر على امتداد السیاج الخارجي للمستشفى
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 .توفیر وحدة معالجة للمخلفات السائلة قبل طرحھا الى المجاري-ب
الى مواقع طمر المخلفات ) غیر الخطرة(یتم التخلص من النفایات الصلبة االعتیادیة -ج

 .البلدیة
اعاله مثل الفضالت ) ج(تخلص من جمیع النفایات غیر المشمولة في الفقرة یتم ال-د

ادات مضكالالمتخلفة من غرف العملیات والمختبرات باالضافة الى المواد الملوثة 
والشاش والقطن وذلك بان یتم جمعھا في حاویات خاصة ومن ثم تحرق في محارق 

  :نظامیة على تتصف المحرقة بالمواصفات التالیة
 :ن تكون المحرقة من نوع باثیولوجیة تحتوي على غرف عدیدة مع ما یليا -١

 موقد احتراق اولي  - أ
 موقد احتراق ثانوي  - ب

 .ان یتم تحدید حجم صندوق المحرقة وكفائتھا معتمدة على اكبر كمیة تحرق فیھا -٢
توفر الوقود الخفیف لالحتراق ویحبذ الغاز الطبیعي بكمیات وافرة اثناء عملیة  -٣

 .الحرق
 .ون موقع المحرقة اسفل الریح السائدةان یك -٤
 .ان یكون الموقع مطابقا لمحددات الضوضاء الخاصة بالمستشفیات -ھـ   
ذات نشاط اشعاعي فتراجع تعلیمات فیما یخص الفضالت الحاویة على مواد  -و  

 .ضمنھا ھیئة حمایة وتحسین البیئة الدوائر المختصة في ھذا المجال والتي من
 ً   : المشاریع النفطیة والبتروكیماویات -: رابعا

  
       ) أ( صنف الملوثة االنشطة -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل  

ً  – فقرة(    ) رابعا
 عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات عن وبعیدا البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح

ماعدا ( الطبیعیة لمنخفضاتوا الودیان في تكون أال وعلى كیلومترات ةثمانی)٨(
محطات تولید الكھرباء التي تعتمد على الطاقة المائیة على ان یلتزم بكافة التعلیمات 

 الریاح یصد كان اذا المنبسطة االراضي في اقامتھا یمنع كما) والمتطلبات البیئیة 
 تقل ال بمسافة تبعد وأن )غابات ،ھضبة ،تل(  مصطنع او طبیعي مصدر عنھا السائدة

  .  العام الطریق محرمات عن كیلومترات ثالثة) ٣( عن
  :) بالنسبة لخزانات الوقود(اما 

 عن تقل ال مسافة تبعد ان یؤمن وبما العامة الخدمات منطقة ضمن تقام ان -أ
  .السكنیة المناطق حدود عنكیلومترواحد 

  .العام الطریق عن مائة مترخمس)  ٥٠٠( عن تقل ال مسافة تبعد ان-ب 
  :  مایاتي إلقامتھا طلبویت  
 خفض في عالیة كفاءة ذات وبایولوحیة وكیمیاویة فیزیاویة معالجة محطة إنشاء -أ

 و المائیة الموارد على الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما المیاه ملوثات جمیع تراكیز
  . البیئیة السلطة تصدرھا التي البیئیة المعاییر

 تعتمدھا التي الھواء لمواصفات مطابقتھا یضمن ابم الھواء إلى األنبعاثات معالجة -ب
  . البیئیة السلطة
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 ومحطة اإلنتاجیة العملیات عن الناتجة والخطرة الصلبة المخلفات من التخلص یتم -ج
ً  سلیمة بطریقة السائلة المخلفات معالجة   .العالقة ذات الجھات وبموافقة بیئیا

 بعد الغازیة واإلنبعاثات الصناعیة یاهالم عن الفحوصات إلجراء متكامل مختبر توفیر -د
  . البیئیة للمحددات مطابقتھا من للتأكد المعالجة

 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - ھـ
    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار من

  .اثنین نمتری عن یقل ال بارتفاع نظامي سیاج بناء - و
 والتي الطارئة والحوادث الحرائق على بالسیطرة والخاصة االمان مستلزمات توفیر -ز

  .المجاورة للمناطق البیئة تلوث تسبب
 ً   : مشاریع الطاقة والبنیة االساسیة - : خامسا

  
         )أ( صنف الملوثة االنشطة -  الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

ً  – فقرة (   ) خامسا
  
باستثناء  كیلومترات خمسة) ٥( عن التقل بمسافة البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ

  .كیلومتراتة عشر)١٠(سافة ممواقع طمر النفایات الخطرة یجب ان تكون ال
  .  السكانیة التجمعات عن كیلومترات ثالثة) ٣( عن التقل مسافة الموقع یبعد أن -ب
  .العام الطریق محرمات عن خمسمائة متر )٥٠٠( عن التقل مسافة عالموق یبعد أن -ج
  . الطبیعیة والمنخفضات الودیان فيتولید الطاقة  محطات إقامة یمنع -د
یستثنى من ذلك مشاریع میاه الصرف الصحي الصغیرة والتي تعمل على نظام  -ـ ھ

  .عات سكانیة محدودةجمعالجة مغلق والتي تخدم تم
  .مطمر المواد المشعة الیسمح باقامة- و

  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب
  
 اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما المنبعثة والدقائقیات للغازات المعالجة توفیروسائل  - أ

  .البیئیة السلطة تعتمدھا التي الھواء لمواصفات
 الموارد على الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما المتخلفة الصناعیة المیاه معالجة  - ب

 .المائیة
ً  سلیمة بطریقة المحوالت زیوت من خلصالت-ج   .بیئیا
 وحسب المیاه حرارة درجة لخفض تبرید ابراج التولید على احتواء محطات یجب-د

  .المعتمدة المحددات
 خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن -ھـ 
   .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة ئمةاالد االشجار من
ً  خطرة بیئیة سموم ھي المحوالت الكھربائیة زیوت بعض ان- و  حرقھا تالفي ویجب جدا
 من التخلص شروط وفق منھا التخلص ویتم الغذائیة او المائیة المصادر الى وصولھا او

ً  المقرة والسامة الخطرة النفایات ً  مراقبتھا وجوب مع رسمیا  .دوریا
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ت الصلبة والناتجة من بعض االنشطة وفق القوانین یجب التخلص من المخلفا  - ز
 .علیمات ھیئة حمایة وتحسین البیئةوت

  
  ) ب(  صنف للبیئة الملوثة االنشطة

  :الصناعیة المشاریع -: اوالً 
  :الغذائیة الصناعات  -١

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ١ -اوال - فقرة( 
 المخصص  البلوك وضمن الصناعیة المناطق في البلدیة حدود داخل بإقامتھا یسمح -ا

  . مع مراعات تعلیمات محرمات الطرق العامة في ذلك الغذائیة للصناعات
خارج حدود اقامتھا  یتممن التصانیف البیئیة ) ٥,٧,١١,١٣( فیما یخص الفقرات المرقمة  –ب 

  . البلدیة
  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب

ً  سلیمة بطریقة منھا والتخلص الصناعیة المتخلفة المیاه معالجة -  أ    .  بیئیا
بحسب  بیئیا سلیمة بطریقة االنتاجیة العملیات عن الناتجة الصلبة المخلفات من التخلص یتم -ب 

  .تعلیمات الجھات المختصة
 على سیطرة وسائل بوضع لذلك المسببة األنشطة من الھواء إلى اإلنبعاثات معالجة یتم -ج

  .وفق التعلیمات النافذة التلوث
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  –د 

  .  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
الجتماعیة فیما یخص معامل تخمیر الشعیر والمشروبات الكحولیة یجب مراعاة الظروف ا -ـ ھ

  .للمنطقة
فیما یخص معامل التبوغ فیجب نصب مرسبات غبار كفوءة لمعالجة الغبار الناتج عن  - و

  .معالجة التبوغ
  .توفیر تھویة جیدة داخل المواقع المخصصة لجمیع االنشطة -ز

یجب ان یكون الغاز المستعمل في اجھزة التبرید مطابقا  بالنسبة لمشاریع المخازن المبردة –ح 
 .مواصفات البیئیة من حیث تاثیره على طبقة االوزونلل
  
  :الغزل والنسیج وااللیاف الصناعیةصناعات  – ٢

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٢ -اوال - فقرة( 
 داخل یةالنسیج بالصناعات الخاص البلوك في ویفضل الصناعیة المناطق في أقامتھا یجب - أ 

  .  البلدیة حدود
  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب

ً  سلیمة بطریقة منھا والتخلص الصلبة المخلفات لجمع حاویات توفیر -أ   .بیئیا
 شبكة إلى بتصریفھا األرضیات وغسل الصحي الصرف عن المتخلفة المیاه من التخلص-ب

  . طقةالمن في مجاري شبكة وجود عدم حالة في تعفین أحواض إلى أو المجاري
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  .الضوضائي التلوث معالجة-ج
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  د

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
  :الصناعات الكیماویة  – ٣

  )ب( صنف وثةالمل االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٣ -اوال - فقرة( 
  .الصناعیة المناطق وضمن البلدیة حدود داخل بإنشاءھا یسمح -أ

التقل عن فیما یخص معامل الفلنكوت فیجب اقامتھا خارج حدود البلدیة  بمسافة  –ب 
  .عن محرمات الطریق العام خمسمائة متر)٥٠٠(و  واحدكیلومتر

  :یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
 الھواء مواصفات اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما الھواء ملوثات على للسیطرة لجاتمعا وضع -أ

  .البیئیة السلطة تعتمدھا التي
  . العامة المجاري شبكات في طرحھا قبل الصناعیة للمخلفات معالجة وحدة انشاء- ب
  .وعوائلھم للعمال سكنیة وحدات على الموقع احتواء یجوز ال-ج
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥تقل عن توفیر مساحة خضراء ال-د

   .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
توفیر المستلزمات الالزمة للحد من الضوضاء الى الحدود المسموح بھا حسب التعلیمات  -ھـ  

  .البیئیة
  .المعامل تامین مستلزمات الصحة والسالمة للعاملین في – و
  : الصناعات الخشبیة – ٤

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٤ -اوال - فقرة( 
  .البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ
  : یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
 المستخدمة جھزةواأل المكائن تشغیل من الناجم الضوضاء لتقلیل الوسائل من یلزم ما اتخاذ -أ

  . المصانع ھذه مثل في
  .  القاعات داخل الجیدة التھویة توفیر-ب
 أرضیات غسل عن المتخلفة المیاه تصریف فتحات على مالئمة بإبعاد معدني مشبك وضع -ج

  .المجاري شبكة إلى الصلبة المخلفات دخول لمنع القاعات
 منھا والتخلص اإلنتاجیة العملیة عن الناتجة الصلبة المخلفات لجمع مغلقة حاویات توفیر -د

ً  سلیمة بطریقة   .بیئیا
  .المصنع في للعاملین بالنسبة المھنیة السالمة ومستلزمات المعدات توفیر - ھـ
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - و

    . المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
   :والتعدین ومواد البناء الحراریة الصناعات – ٥

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٥ -اوال - فقرة( 
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   السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج ینكیلومتر عن تقل ال مسافة على بإقامتھا یسمح -أ
  . یةالطبیع والمنخفضات الودیان في المصانع ھذه إنشاء یمنع -ب
  .العام الطریق محرمات عن متر خمسمائة)٥٠٠( عن تقل ال مسافة الموقع یبعد أن -ج
  :  یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
  . مغلقة أجواء في اإلنتاجیة العملیات تتم -أ

 الحدود عن التزید بمستویات الغبار مرشحات وتوفیر الھواء إلى اإلنبعاثات معالجة -ب
  .المختصة البیئیة السلطة قبل من بھا المسموح

  . المائیة الموارد على الحفاظ لنظام مطابقتھا یضمن بما السائلة المخلفات معالجة -ج
ً  سلیمة بطرق اإلنتاجیة  العملیة عن الناتجة الصلبة المخلفات من التخلص -د   . بیئیا

 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - ھـ
  .  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة لدئمةا االشجار

  .وعوائلھم للعمال سكنیة وحدات على الموقع احتواء یجوز ال-  و
 اكثر اقامة الضرورة تستدعي اداریة وحدة لكل الطابوق لمعامل جماعي موقع اختیار یفضل -ز

  .اعاله المحددات الموقع یحقق وان فیھا معمل من
 منظومات و النظیف الوقود مشاریع التي تستعمل افران او منظومات حرق یجب إستخدامال -ح 

 لمواصفات اإلنبعاثات مطابقة یضمن وبما الكامل االحتراق لضمان الوقود لضخ آلیة حرق
  . البیئیة السلطة تعتمدھا التي الھواء

ة في النشاطات تراعى الضوابط المنصوص علیھا في تعلیمات وزارة الثروات الطبیعی –ط 
 .التي لھا عالقة بھذه الوزارة

  
  : المعدنیة الصناعات – ٦

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٦ -اوال - فقرة( 
  . في المناطق الصناعیة المخصصة البلدیة حدود داخل بإقامتھا یسمح-أ
  :یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
  . فعالة تھویة وسائل توفیر مع مغلقة بأجواء اإلنتاجیة العملیة تتم أن -أ

  .والغازات األبخرة على السیطرة وسائل توفیر -ب
  . الطمر مواقع في برمیھا منھا والتخلص الصلبة النفایات لجمع حاویات توفیر -ج
 على الحفاظ نظام لمحددات مطابقتھا یضمن بما اإلنتاجیة العملیة عن المتخلفة المیاه معالجة-د

  .المائیة الموارد
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن - ھـ

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
  : الكھربائیة وااللكترونیة الصناعات – ٧

  )ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٧ -اوال - فقرة( 
  .الصناعیة المخصصة المناطق وفي البلدیة حدود داخل بإقامتھا یسمح -أ
  :مایأتي إلقامتھا یتطلب و
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 نظام لمحددات المصرفة المیاه نوعیة مطابقة یضمن بما الصناعیة السائلة المخلفات معالجة -أ
  .المائیة الموارد على الحفاظ

 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات ةمعالج -ب
  .البیئیة السلطة تعتمدھا

ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-ج   .بیئیا
 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -د

    .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار
  :بالنسبة لمعامل تصنیع او تجمیع المحوالت الكھربائیة 

ً یجب تالفي حرقھا او وصولھا  اـان بعض زیوت المحوالت ھي سموم بیئیة خطرة جدا
للمصادر المائیة او الغذائیة ویتم التخلص منھا وفق شروط التخلص من النفایات الخطرة 

ً والسامة والم ً مع وجوب مراقبتھا دوریا   .قرة رسمیا
ً او اعادة -ب توفیر محارق خاصة لھذا النوع من الزیوت تعتمد على درجة حرارة عالیة جدا

  .تدویرھا في حالة وجود معامل خاصة بتدویر ھذا النوع من الزیوت
 ً   : الزراعیة المشاریع - :ثانیا

  )          ب( صنف الملوثة نشطةاال - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل 
ً  – فقرة(     ) ثانیا
  . واحد كیلومتر عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج یتم إقامتھا -أ

 من خطوط ٣ زراعة من مساحة المشروع و % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  -ب
    . المشروع حول الخضرة الدئمة االشجار

  :ریع الدواجنبالنسبة لمشا
ً  نوخمسی نمئتی) ٢٥٠( عن تقل ال بمسافة بعضھا عن اللحم دواجن مشاریع تبعد أن-١   مترا

 سبعمائة)  ٧٥٠( عن تقل ال بمسافة)  أمھات، مائدة بیض( األخرى الدواجن مشاریع وعن
ً  نوخمسی   . مترا

  .متر الف) ١٠٠٠( عن تقل ال بمسافة المفاقس عن الدواجن مشاریع تبعد أن -٢
ً متر مئتین وخمسین)٢٥٠( التقل بمسافة العلف معامل عن الدواجن مشاریع تبعد أن -٣   .ا
  . مترینكیلو )٢(عن تقل ال بمسافة المجازر عن الدواجن مشاریع تبعد أن -٤
 وعن متر مائة) ١٠٠( عن التقل بمسافة الوقود تعبئة محطة عن الدواجن مشاریع تبعد أن -٥

  .متر خمسمائة) ٥٠٠( مسافة ئةللبی الملوثة غیر المشاریع
  .متر مائة) ١٠٠( مسافة مائي مصدر اقرب عن الدواجن مشاریع تبعد أن-٦

  :)ثالثة في التصانیفلالنقطة ا( بالنسبة لمشاریع تربیة الحیوانات 
  .  واحدمتر كیلو عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -١
ً متر ئتین وخمسینم) ٢٥٠( عن التقل مسافة لمشروعا یبعد أن-٢   . مائي مصدر أي عن ا
  .الدواجن مشاریع عن متر مائتي) ٢٠٠( عن التقل مسافة المشروع یبعد أن-٣
  .متر خمسمائة) ٥٠٠( عن التقل مسافة بعضھا عن المشاریع تبعد أن-٤
  :یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
  . متر ٢ال یقل عن  نظامي بارتفاع بسیاج الموقع إحاطة -أ
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 والمخلفات الھالكات لحرق للمشروع اإلنتاجیة والطاقة تتناسب نظامیة محرقة إنشاء -ب
  . الصلبة

 وتسحب معالجتھا وبعد مناسبة أرضیة خزانات إلى واألرضیات القاعات غسل میاه تصرف -ج
  . المختصة الجھات قبل من محددة أماكن في وترمى حوضیة سیارات بواسطة

ً  سلیمة بطریقة الصلبة الفضالت الجتع -د   .بیئیا
  .معالجة الروائح الكریھة المنبعثة من ھذه االنشطة -ـ ھ

  :الصحیة المنشآت - :ثالثا
  )          ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

ً  – فقرة(     ) ثالثا
 التجاریة واالنشطة السكنیة التجمعات عن تبعد ان على البلدیة الحدود داخل باقامتھا یسمح-١

ً خمسة وعشرین ) ٢٥( عن تقل ال مسافة   .مترا
 وجود حالة في المنطقة في السائدة الریح اتجاه اعلى في المستشفى موقع یكون ان یجب-٢

  . الھواء تلوث مصدر
  :یاتي ما اقامتھا ویتطلب

 امتداد على اخضر حزام عملشروع ومن مساحة الم% ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - أ
  .للمستشفى الخارجي السیاج

  .المجاري الى طرحھا قبل السائلة للمخلفات معالجة وحدة توفیر- ب
  .البلدیة المخلفات طمر مواقع الى) الخطرة غیر( االعتیادیة الصلبة النفایات من التخلص یتم- ج
 من المتخلفة الفضالت مثل اعاله) ج( رةالفق في المشمولة غیر النفایات جمیع من التخلص یتم-د

 بان وذلك والقطن والشاش اداتمضكال الملوثة المواد الى باالضافة والمختبرات العملیات غرف
اما ان تكون داخل المستشفى   نظامیة محارق في تحرق ثم ومن خاصة حاویات في جمعھا یتم

  : التالیة بالمواصفات المحرقة تتصف علىاو في محارق اخرى 
  :یلي ما مع عدیدة غرف على تحتوي باثیولوجیة نوع من المحرقة تكون ان-١
  اولي احتراق موقد- أ

  ثانوي احتراق موقد- ب
  .فیھا تحرق كمیة اكبر على معتمدة وكفائتھا المحرقة صندوق حجم تحدید یتم ان-٢
  .الحرق ةعملی اثناء وافرة بكمیات الطبیعي الغاز ویحبذ لالحتراق الخفیف الوقود توفر-٣
  .السائدة الریح اسفل المحرقة موقع یكون ان-٤
  . بالمستشفیات الخاصة الضوضاء لمحددات مطابقا الموقع یكون ان- ج
 المختصة الدوائر تعلیمات فتراجع اشعاعي نشاط ذات مواد على الحاویة الفضالت یخص فیما- د

 .البیئة وتحسین حمایة ھیئة ضمنھا من والتي المجال ھذا في
 
  
ً ر   :والبنیة االساسیة مشاریع الطاقة -:ابعا

  )          ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
ً  – فقرة(     ) رابعا
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 عشرون) ٢٠(عن التقل بمسافة تبعد أن وعلى البلدیة حدود وخارج داخل بإقامتھا یسمح -١
 ً   . سكنیة وحدة اقرب عن مترا

  )٥،٦(لفقرات بالنسبة لاما 
  .ینكیلومتر عن التقل بمسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -أ

  . العام الطریق محرمات عن واحد متر كیلو عن التقل مسافة المھبط یبعد أن -ب
  :یتطلب إلقامتها مایأتي و
لسائلة بما یضمن یجب توفر وحدة معالجة داخل النشاط للتخلص من تاثیر المخلفات ا -أ

  . مطابقتھا لمحددات نظام الحفاظ على الموارد المائیة
 نظام لمحددات المصرفة المیاه نوعیة مطابقة یضمن بما الصناعیة السائلة المخلفات معالجة-ب 

  .المائیة الموارد على الحفاظ
 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ج

  .البیئیة السلطة تعتمدھا
ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-د   .بیئیا

 من حزامین زراعةمن مساحة المشروع و% ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - ھـ 
  .الداخلیة الشوارع جوانب وعلى المشروع حول الخضرة الدائمة االشجار

یوت الصناعیة فیجب استخدام الطرق المعتمدة في التعامل بالنسبة لالنشطة التي تستعمل الز – و
 ً   .معھا والتخلص من التالف منھا بطریقة سلیمة بیئیا

توفیر منظومات مكافحة الحرائق واالنذار المبكر في االنشطة التي یكون وجودھا فیھا  – ز
 ً   .ضروریا

ً ) ٥،٦(بالنسبة للفقرتین  – ح فاع المدني الضروریة توفیر مستلزمات الد یجب المذكورة انفا
والالزمة لحمایة المواقع والمنطقة المجاورة من الحوادث الطارئة وحسب التعلیمات المعتمدة 

  .لدى دوائر الدفاع المدني
 ً   :السیاحیة المشاریع -:خامسا
  )          ب( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

  )خامساً  – فقرة(  
  . البلدیة حدود وخارج داخل بإقامتھا یسمح

  :مایأتي إلقامتھا یتطلب و
 یضمن بما السائلة المخلفات تاثیر من للتخلص النشاط داخل معالجة وحدة توفر یجب -أ

  . المائیة الموارد على الحفاظ نظام لمحددات مطابقتھا
 التي الھواء مواصفات مع ثاتاإلنبعا مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ب

  .البیئیة السلطة تعتمدھا
ً بالتعاون مع الجھات ذات العالقة سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-ج   .بیئیا
من مساحة المشروع  اعتمادا على صالحیات  %٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  - د

 زراعة وكذلك المشروع حول ضرةالخ الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة و السلطة البیئیة 
  .الداخلیة الشوارع جانبي
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 في المعتمدة الطرق استخدام فیجب الصناعیة الزیوت تستعمل التي لالنشطة بالنسبة – ھـ
ً  سلیمة بطریقة منھا التالف من والتخلص معھا التعامل   .بیئیا

 فیھا وجودھا ونیك التي االنشطة في المبكر واالنذار الحرائق مكافحة منظومات توفیر – و
 ً   .ضروریا

 من المجاورة والمنطقة المواقع لحمایة والالزمة الضروریة المدني الدفاع مستلزمات توفیر– ز
  .المدني الدفاع دوائر لدى المعتمدة التعلیمات وحسب الطارئة الحوادث
 

  )          ب( صنف لملوثةا االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  )-١ساً ساد – فقرة(  

البداالت المركزیة في االحیاء السكنیة او ضمن مباني المستشفیات ال یجوز انشاء  ١
 . والمدارس وریاض االطفال والحضانات ویجب اقامتھا كمنشأ مستقل

السفلیة  ال تقل المسافة العامودیة بین الحافةت على االبراج مع مراعاة ان تثبت الھوائیا .٢
َ مخمسة عشر)١٥(ومستوى سطح االرض عن البداالت المركزیة لھوائیات  وال تقل  ترا

ستة )٦(المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھذه الھوائیات ومستوى سطح المبنى عن 
 .تارما

 
للبداالت المركزیة واعلى ال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھوائیات التغطیة  .٣

 تارما اربعة )٤(االنسان عن قبل قطة في المباني واالنشاءات المجاورة المستخدمة من ن
َ مثالثون )٣٠(ضمن محیط دائرة نصف قطرھا   . ترا

ال توجھ حزم االشعة الدقیقة الصادرة عن ھوائیات الربط للبداالت المركزیة والمحطات  .٤
ان الیزید مستوى تعرض  االساسیة بأتجاه المباني واالنشاءات المحیطة بالبرج ویجب

االنسان لكثافة القدرة لالشعة الناجمة عن اي من مكونات منظومة الھاتف المحمول 
 . ٢سم/ملي واط)٠.٤(على 

استخدام مولدات كھرباء حدیثة ومراعاة عدم االضرار بنوعیة الھواء ومستوى  .٥
على  ةلمولدالضوضاء وعدم السماح بانسكاب الوقود والزیوت والمیاه الالزمة لتشغیل ا

 .سطح االرض او تسربھا لشبكة الصرف الصحي 
من مساحة المشروع  اعتمادا على صالحیات % ٢٥توفیر مساحة خضراء التقل عن  .٦

 . الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة السلطة البیئیة و 
 :لھاتف لمنظومة ایتطلب منح الموافقة البیئیة  .٧

 .ى ممارسة ھذا النشاطالت علالنقل والمواصترخیص من وزارة   . أ
مخططات منظومة الھاتف المحمول تتضمن تقنیات االتصال ومستویات الطاقة   . ب

المستخدمة وملء استمارة المعلومات الخاصة بموقع البرج والترددات المعتمدة 
 .وانواع الھوائیات وارتفاعھا

طعة االرض المراد انشاء سند تملك او عقد استئجار صاحب الطلب للعقار او ق  - ج
  .علیھ نظومة الھاتفم

  ) ج(  صنف للبیئة الملوثة االنشطة
 ً   :الصناعیة المشاریع -: اوال
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  :الغذائیة الصناعات -١
  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

  ) ١ -اوال - فقرة( 
 المناطق في أو) الغذائي بلوكال(  الصناعیة المناطق ضمن البلدیة حدود داخل باقامتھا یسمح - أ 

  .كما یسمح باقامتھا خارج حدود البلدیة  التجاریة
  :یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
  .السالمة واالمان داخل النشاط مستلزمات توفیر– أ

 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ب
  .البیئیة السلطة تعتمدھا

ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-ج   .العالقة ذات الجھات مع بالتعاون بیئیا
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء   د

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .الداخلیة الشوارع انبيج زراعة وكذلك المشروع

  . المیاه تحلیة معامل من أو الماء إسالة من المیاه مصدر یكون أن –ھـ
  :الثلج یجب توفیر ما یلي لمعامل انتاج بالنسبة -  و
  ).المقاوم الفوالذ حدید(للصدأ غیرقابلال الحدید مادة من مصنعة القوالب نوعیة تكون أن -١
  . مغلقة أجواء في اإلنتاجیة العملیة تتم -٢
 لغاز الطارئة التسرب حاالت عن الناجمة التأثیرات لتجنب وذلك مناسبة تھویة وسائل توفیر -٣

  . التبرید
 ماء ومصدر مناسبة تھویة بوسائل مزود التبرید غاز إلسطوانات خاص مخزن توفیر -٤
  . التالفة الصمامات ذات اإلسطوانات لمعالجة)رذاذ(
 شبكة توفر عدم حالة وفي العامة المجاري شبكة إلى والغسل التبرید میاه بتصریف یسمح -٥

ً  سحبھا ویتم مناسب خزان في المیاه تجمیع یتم المنطقة في مجاري   .دوریا
  :یجب توفر ما یلي  بالنسبة لمعامل انتاج المیاه المعبئة بشكل عام -ھـ 
  .القناني في التعبئة بعد المیاه تعقیم -١
 والبكتریولوجیة والكیمیاویة الفیزیاویة الفحوصات الجراء عیةالنو للسیطرة مختبر توفیر -٢

  .ذلك بخصوص یستجد وما الشرب لمیاه العراقیة القیاسیة المواصفة مع ومطابقتھا للمیاه
  :الغزل والنسیج  وااللیاف الصناعیة  صناعة -٢

  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٢ -اوال - رةفق( 
 المخصصة غیر القطاعات وضمن الصناعیة المناطق في البلدیة حدود داخل باقامتھا یسمح-أ

  . الغذائیة للصناعات
ً  نیوخمس نیمائت)  ٢٥٠(  عن تقل ال وبمسافة  البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -ب   عن مترا

  .سكني تجمع اقرب
  -:مایأتي إلقامتھا یتطلب و
  .مناسبة تھویة وسائل توفیر مع مغلقة اجواء في االنتاجیة ملیةالع تتم ان -أ

  . االنتاجیة العملیة عن المتخلفة وااللیاف الغبار على السیطرة وسائل تأمین -ب
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ً  سلیمة بطریقة منھا والتخلص  الصلبة المخلفات لتجمیع حاویات تأمین -ج   .بیئیا
من مساحة المشروع   %١٠ل عن مناسبة حسب نوع المشروع التقتوفیر مساحة خضراء  -د

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

  : الكیماویة  صناعة -٣
  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

  ) ٣ -اوال - فقرة( 
 المخصصة غیر القطاعات وضمن الصناعیة المناطق في البلدیة حدود داخل باقامتھا یسمح -أ

  . الغذائیة للصناعات
یسمح باقامتھا خارج حدود البلدیة وعن  لمخازن االسمدة العضویة والكیمیاویةبالنسبة  –ب 

  .متر خمسمائة ) ٥٠٠(التجمعات السكنیة مسافة ال تقل عن 
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن ة خضراء توفیر مساح -ج

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  :یأتي ما إلقامتھا ویتطلب.الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

  :بالنسبة للمخازن 
ً  المخزن یكون أن -أ ً  یكون وأن مبلطة أرضیة ذو نظامیا  مع مناسبة تھویة على ویحتوي مسقفا

  . مناسب بحجم ھواء  ساحبات توفر
ً  األسمدة أكیاس تنقل التي) الحمل(السیارات لوقوف ومبلطة مناسبة مساحة تخصص -ب  منعا

  . األتربة لتطایر
  .خزن االسمدة وتعبئتھا باكیاس بالستیكیة محكمة الغلق - ج
 في مرات لعدة المخازن تھویة على والعمل عالیة بكفاءة تعمل ھواء تمفرغا وضع یجب - د

  .الیوم
  :بالنسبة لمعامل الشمع 

  . الشمع الذابة التسخین عملیات في النظیف الوقود یستخدم ان - أ 
 في مرات لعدة المخازن تھویة على والعمل عالیة بكفاءة تعمل ھواء مفرغات وضع یجب -ب 

  .الیوم
  :  بیةالخش الصناعة -٤

  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٤ -اوال - فقرة( 
  . الصناعیة المناطق في البلدیة حدود داخل بإقامتھا یسمح -أ

  .البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح -ب
  : یأتي ما إلقامتھا یتطلب و
 المستخدمة واألجھزة المكائن تشغیل من الناجم اءالضوض لتقلیل الوسائل من یلزم ما اتخاذ -أ

  . المصانع ھذه مثل في
  .  القاعات داخل الجیدة التھویة توفیر-ب
 أرضیات غسل عن المتخلفة المیاه تصریف فتحات على مالئمة بإبعاد معدني مشبك وضع -ج

  .المجاري شبكة إلى الصلبة المخلفات دخول لمنع القاعات
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 منھا والتخلص اإلنتاجیة العملیة عن الناتجة الصلبة المخلفات لجمع ةمغلق حاویات توفیر -د
ً  سلیمة بطریقة   .بیئیا

  .المصنع في للعاملین بالنسبة المھنیة السالمة ومستلزمات المعدات توفیر - ھـ
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  - و

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة لطة البیئیة و اعتمادا على صالحیات الس
  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

  
  :  الحراریة والتعدین ومواد البناء واللدائن  الصناعة -٥

  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٥ -اوال - فقرة( 
 واحد متر كیلو عن التقل مسافة السكانیة التجمعات وعن البلدیة حدود خارج قامتھابإ یسمح -أ

  . المذكورة المسافة تحقق التي الصناعیة المجمعات ضمن تكون أن ویفضل
ً  وخمسین مائتین)٢٥٠( عن التقل مسافة تبعد  - ب   .العام الطریق محرمات عن مترا
  .المشروع داخل لھموعوائ للعمال سكنیة وحدات باقامة یسمح ال -ج
  :مایأتي إلقامتھا یتطلب و
  .فعالة تھویة وسائل توفیر مع مغلقة أجواء في األنتاجیة العملیات جمیع تجري أن -أ

  .للغبار معالجة وسائل توفیر -ب
  . والتشكیل والقطع القص أثناء المیاه استخدام -ج
 طرحھا حالة وفي المصنع داخل أستخدامھا وأعادة الصناعیة للمیاه ترسیب توفیرأحواض -د

  .  المائیة الموارد على الحفاظ نظام لمحددات مطابقة نوعیتھا تكون أن فیجب المائیة الموارد إلى
ً  سلیمة بطریقة والترسبات التصنیع عملیات من المتخلفة الصلبة المواد من التخلص- ھـ   .بیئیا
مساحة المشروع   من %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  و

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

  .المناسبة المھنیة السالمة معدات توفیر المشروع صاحب على -ز
     :الصناعات المعدنیة  -٦

  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث لفصلا في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٦ -اوال - فقرة( 

  .لھا البلوك المخصص ضمن الصناعیة المناطق في باقامتھا یسمح
  -:مایأتي إلقامتھا یتطلب و
  . البلدیة قبل من المخصصة االماكن الى ونقلھا الصلبة المخلفات لجمع حاویات توفیر- أ

  .مناسبة تھویة وسائل توفیر مع مغلقة اءاجو في االنتاجیة العملیة تجري ان- ب
  . واالمان السالمة مستلزمات توفیر- ج
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  -د

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .الداخلیة لشوارعا جانبي زراعة وكذلك المشروع

     :الحرفیة والخدمیة  الصناعات -٧
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  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
  ) ٧ -اوال - فقرة( 
 لصناعات مخصص بلوك وضمن( الصناعیة المناطق في البلدیة حدود داخل بإقامتھا یسمح -أ

  .الخزن أو )غذائیة غیر
  .للزراعة صالحة الغیر األراضي وعلى البلدیة حدود خارج بإقامتھا یسمح-ب

  :فلھا محددات خاصة وكما یلي) ١٩,٢٠,٢٦,٢٧,٢٨,٢٩(بالنسبة للفقرات 
  . منھا والسكنیة الزراعیة ماعدا المناطق جمیع في البلدیة حدود وخارج داخل بإقامتھا یسمح -١
ً  نیخمس) ٥٠( عن التقل مسافة الموقع یبعد أن -٢ مائة ) ١٠٠(و  سكنیة وحدة أقرب عن مترا

  .والمستشفیات واماكن الخدمة العامة والحضانات األطفال وریاض المدارس مترعن
  :مایأتي إلقامتھا ویتطلب

  .النشاط داخل واالمان السالمة مستلزمات توفیر– أ
 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ب

  .البیئیة السلطة تعتمدھا
ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-ج   .العالقة ذات الجھات مع بالتعاون بیئیا
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  - د

 حول خضرةال الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

 ً   : المشاریع الزراعیة -ثانیا
  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

ً  - فقرة(    ) ثانیا
السكنیة مع  التجمعات عن واحدكیلومتر عن التقل وبمسافة البلدیة حدود بإقامتھاخارج یسمح-أ

  .اعاة اتجاه الریح السائدةمر
بالنسبة لمشاریع االستصالح الزراعي لالراضي تكون المحددات ضمن صالحیة السلطة  -ب

  .البیئیة بما یضمن حمایة عناصر البیئة
  : مایاتي إلقامتھا یتطلب و
  .مترین عن یقل ال وبإرتفاع إنشائیة مواد من بسیاج تحاط ان -أ

 میاه تجمیع لغرض مناسب بحجم أرضیة وخزانات اريمج شبكة وتوفیر االرضیة تبلیط -ب
ُفرغ األمطار ومیاه الغسل   . بإستمرار بعد معالجتھا وت

ً او تحویلھا الى اسمدة ضمن المعای الصلبة المخلفاتمعالجة  -ج ر یبطریقة سلیمة بیئیا
  . والمحددات البیئیة

  .لھا كوقود النظیف قودالو إستخدام مع النافقة الحیوانات  لحرق نظامیة محرقة توفیر -د
  .الحیوانات وعرض إلیواء كحضائر مسقفات عمل- ھـ
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  - و

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .لداخلیةا الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

 ً   : مشاریع الطاقة والبنیة االساسیة -ثالثا
  )ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل
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ً  - فقرة(    ) ثالثا
ً  نعشری) ٢٠(عن التقل بمسافة تبعد أن وعلى البلدیة حدود وخارج داخل بإقامتھا یسمح-١  مترا

  .شاطحسب طبیعة الن  سكنیة وحدة اقرب عن
  :مایأتي إلقامتھا یتطلب و
 یضمن بما السائلة المخلفات تاثیر من للتخلص النشاط داخل معالجة وحدة توفر یجب -أ

  . المائیة الموارد على الحفاظ نظام لمحددات مطابقتھا
 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ب

  .البیئیة لسلطةا تعتمدھا
ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص-ج   .بیئیا
من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  -د

 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 
  .اخلیةالد الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع

 فیھا وجودھا یكون التي االنشطة في المبكر واالنذار الحرائق مكافحة منظومات توفیر – ھـ
 ً   .ضروریا

 ً   :السیاحیة المشاریع -:رابعا
  )          ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل

ً  – فقرة(     )رابعا
  . لبلدیةا حدود وخارج داخل بإقامتھا یسمح

  :مایأتي إلقامتھا یتطلب و
 یضمن بما السائلة المخلفات تاثیر من للتخلص النشاط داخل معالجة وحدة توفر یجب -أ

  . المائیة الموارد على الحفاظ نظام لمحددات مطابقتھا
 التي الھواء مواصفات مع اإلنبعاثات مطابقة یضمن بما والعوالق الغازیة االنبعاثات معالجة -ب

  .البیئیة السلطة ھاتعتمد
ً  سلیمة بطریقة الصلبة المخلفات من التخلص- ج    .العالقة ذات الجھات مع بالتعاون بیئیا

من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  -د 
 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 

  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع
 في المعتمدة الطرق استخدام فیجب الصناعیة الزیوت تستعمل التي لالنشطة بالنسبة – ھـ

ً  سلیمة بطریقة منھا التالف من والتخلص معھا التعامل   .بیئیا
 فیھا ھاوجود یكون التي االنشطة في المبكر واالنذار الحرائق مكافحة منظومات توفیر – و

 ً   .ضروریا
 من المجاورة والمنطقة المواقع لحمایة والالزمة الضروریة المدني الدفاع مستلزمات توفیر– ز

  .المدني الدفاع دوائر لدى المعتمدة التعلیمات وحسب الطارئة الحوادث
 

  )          ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل.١
– 
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 ً  :یجوز انشاء ال: اوال
مباني المستشفیات والمدارس وریاض االطفال والحضانات  ضمن  المحطات االساسیة 1.

تربیة الحیوان ، النوم او  ،وعلى اسطح المباني المستغلة الغراض اخرى كالعمل ، الخزن
 الحراسة

 المباني غیر المشیدة بالخرسانة المسلحة المحطات االساسیة على اسطح 2.

على ارضیة الدار السكنیة كالحدائق والفناءات والترك النظامي لالبنیة  المحطات االساسیة 3.
  .والدور وارصفة الشوارع

 ً للمحطات  خمسین مترا) ٥٠(ال تقل المسافة االفقیة بین مركزي برجین لمحطتین عن :  ثانیا
للمحطات االساسیة الكبیرة اال اذا كان احد البرجین او  الثمائة مترث)٣٠٠(االساسیة الصغیرة و 

  .كلیھما یحمل ھوائیات ربط فقط
 : تثبت الھوائیات على االبراج مع مراعاة مایلي 

ال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھوائیات المحطات االساسیة الكبیرة ومستوى 1.
ً مخمسة عشر )١٥(سطح االرض عن  وال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھذه  ترا

 .متار ستة ا)٦(الھوائیات ومستوى سطح المبنى عن 
ال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھوائیات المحطات االساسیة الصغیرة ومستوى 2.

لھذه   یةوال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفل تارما عشرة )١٠(سطح االرض عن 
 .تارماربعة ا)٤(ومستوى سطح المبنى عن   الھوائیات

ال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھوائیات المحطات االساسیة المتناھیة في الصغر 3.
 .خارج المبنىداخل او  ترم اثنین ونصف  )٢.٥(ومستوى سطح االرض عن 

ة لھوائیات التغطیة للمحطات االساسیة الكبیرة المسافة العامودیة بین الحافة السفلیال تقل  4.
 امتاراربعة ) ٤(واعلى نقطة في المباني واالنشاءات المجاورة المستخدمة من االنسان عن 

َ متر ثالثون )٣٠(ضمن محیط دائرة نصف قطرھا   .ا
ة لمحطات االساسیة الصغیرال تقل المسافة العامودیة بین الحافة السفلیة لھوائیات التغطیة ل5.

ضمن  ترینم) ٢(واعلى نقطة في المباني واالنشاءات المجاورة المستخدمة من االنسان عن 
َ متر اثنى عشر)١٢(محیط دائرة نصف قطرھا   . ا

ال توجھ حزم االشعة الدقیقة الصادرة عن ھوائیات الربط للمحطات االساسیة بأتجاه المباني 6.
تعرض االنسان لكثافة القدرة لالشعة  واالنشاءات المحیطة بالبرج ویجب ان الیزید مستوى

 . ٢سم /ملي واط )٠.٤(الناجمة عن اي من مكونات منظومة الھاتف المحمول على 
استخدام مولدات كھرباء حدیثة ومراعاة عدم االضرار بنوعیة الھواء ومستوى الضوضاء 7.

ح االرض او وعدم السماح بانسكاب الوقود والزیوت والمیاه الالزمة لتشغیل المولد على سط
  .تسربھا لشبكة الصرف الصحي 

من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  .٨
 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 

 .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع
 : تقدیم طلب مرفق بھلمنظومة الھاتف من قسم الوقایة من االشعاع البیئیة یتطلب منح الموافقة 
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 .على ممارسة ھذا النشاط صالتمواالالنقل وترخیص من وزارة .١
مخططات منظومة الھاتف المحمول تتضمن تقنیات االتصال ومستویات الطاقة المستخدمة .٢

المعتمدة وانواع الھوائیات وملء استمارة المعلومات الخاصة بموقع البرج والترددات 
 .وارتفاعھا

طعة االرض المراد انشاء منظومة سند تملك او عقد استئجار صاحب الطلب للعقار او ق.٣
  .علیھ الھاتف

  
  
  
  )          ج( صنف الملوثة االنشطة - الثالث الفصل في ذكرھا الوارد المشاریع وتشمل.٢
ً  – فقرة(     )٢-  خامسا

  :ویتطلب انشاءھا 
  .یسمح بأنشاء محطات البث االذاعي والتلفزیوني في المناطق السكنیة ال.١
 .ال یسمح بنصب ابراج البث االذاعي والتلفزیوني ومحطاتھا على اسطح المباني والمنشأت.٢

یسمح بأنشاءھا خارج حدود التصامیم االساسیة للمدن والقصبات والقرى المرشحة للتطویر 
 .الریفي

دود التصامیم االساسیة للمدن والقصبات والقرى المرشحة للتطویر یسمح بأنشاءھا داخل ح.٣
الریفي في المناطق الصناعیة والخزن المحددة بموجب التصامیم االساسیة ضمن حدود التعرض 

 َ  .من لھذه المحطاتاال
 :تكون حدود التعرض االمن في محطات البث االذاعي والتلفزیوني كما یأتي

 ٢سم/ملي واط) مربع التردد/ ١٨٠ - ١٠٠(الغیر مؤینة بین تتراوح حدود التعرض لالشعة 
 AMلمحطة البث االذاعي نوع 

لمحطة البث االذاعي نوع  ٢سم/ملي واط) ٠.٢( تتراوح حدود التعرض لالشعة الغیر مؤینة
FM 

لمحطة البث التلفزیوني نوع  ٢سم/ملي واط) ٠.٢( تتراوح حدود التعرض لالشعة الغیر مؤینة
VHF 

لمحطة  ٢سم/ملي واط) ١(الى) ١٥٠٠(ود التعرض لالشعة الغیر مؤینة بین التردد تتراوح حد
 .ویعتمد ذلك على حدود التردد لمركز البث UHFالبث التلفزیوني نوع 

 :ذاعي والتلفزیوني لمحطات البث االیتطلب منح الموافقة البیئیة 
  .وزارة الثقافةالترخیص الصادر من .١
صاحب الطلب للعقار او قطعة االرض المراد انشاء محطة البث  سند تملك او عقد استئجار.٢

 .علیھ
موافقة البلدیة في حال كون الموقع داخل حدود البلدیة او موافقة دائرة زراعة المحافظة -٣

ودائرة التخطیط العمراني اذا كان الموقع خارج حدود البلدیة معزز بمخططات تفصیلیة للموقع 
  .السكنیة ان یكون خارج المناطق یفضل



 ٤٢ 

من مساحة المشروع   %١٠مناسبة حسب نوع المشروع التقل عن توفیر مساحة خضراء  .٤
 حول الخضرة الدئمة االشجار من خطوط ٣ زراعة اعتمادا على صالحیات السلطة البیئیة و 

  .الداخلیة الشوارع جانبي زراعة وكذلك المشروع
  

  حسین محمد صمد
    رئیس الھیئة                                            


