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تمؤل بيانات ىذا النموذج بدقة وبخط واضح ويتحمل مسئولية صحة البيانات المقر بما فيو عمي أن تقوم الجية اإلدارية باعتماده

ويمكن االستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخري إضافية

نموذج التصنيف البيئي لممنشآت
Environmental Screening Form
 1ـ معـمـومـات عــامـة
 1.1أسم المشروع --------------------------------------------------:
 2.1نوع المشروع ( :بنية أساسية ـ صناعي ـ زراعة ـ خالفو)
--------------------------------------------------------------- 3.1أسم مالك المشروع ( :شخص ـ شركة ـ ألخ)…..
--------------------------------------------------------------- 4 .1اسم الشخص المسئول -------------------------------------------- :
العنوان ---------------------------------------------------------- :
------ --------------------------------------------------------رقم التميفون  --------------------- :رقم الفاكس ----------------------- :
 5 .1الجية المانحة لمترخيص ------------------------------------------- :
 2ـ بيانات المــشروع :
مكــان وموقــم المشــروع ( ترفــق خريطــة تمتتــن تــن ال يــة التانحــة لمتــرخيص وبتقيــاس رســم تناسـ

وواضــ،

توض ،توقع التشروع بالنسبة لمكتمة السكنية و األنشطة التحيطة).
 1 .2عنـــوان المشروع --------------------------------------------- :
أ .تنينة

قرية

 .ناخل الكتمة السكنية
ج .تبني تستقل

تنطقة صناعية تمتتن

أخري تع ذكره ----------

خارج الكتمة السكنية
يمموه سكن

التساحة الكمية لمتشروع (تتر--------------------------------------- : )2

التساحة الكمية لتباني التشروع (تتر----------------------------------- : )2

1
نموذج التصنيف البيئي

تاريخ الحصول عمى توافقة سابقة ------------------------------------ :
أو السعة التخزينية :

 2 .2الطاقة اإلنتاجية :

تع ذكر الوحنات التستخنتة ------------------------------------------ :
 3 .2المنـت النيـائ --------------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------- 4 .2المنت الثـانو --------------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------- 5 .2وصف عام لممنطقة المحيطة بالمشروع متضمنة المناطق األثرية والتاريخية والمحميات
والمناطق السياحية والترفييية
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 .2البنية األساسية المتوفرة :
 -شبكة التياه :

تتوفر

غير تتوفر

 -شبكة الكيرباء :

تتوفر

غير تتوفر

 -شبكة صرف صحي :

تتوفر

غير تتوفر

 -شبكة طرق  /سكة حنين :

تتوفر

غير تتوفر

 -تصنر لموقون :

تتوفر

غير تتوفر

 .3مراحل المشروع و تواريخ بدايتو:
اإلنشـ ـ ـ ــاء :

------------------------------------------

الـتشـغيـل الفممي

------------------------------------------ :

 .4وصف تفصيم لمرحمة التشغيل (ترفق أشكال أو رسومات توضيحية )
 1 .4التكونات الرئيسية لمتشروع ------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 .4وصف المتميات الصناعية (تنعتا بالكتالو ات وخرائط التشغيل 00الخ ) -----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .4الطاقة الكيربائية التستخنتة --------- --------تصنرىا ------------------ :

2

نموذج التصنيف البيئي

 4 .4التوان الخام  :الرئيسية -------------------------------------------- :
التساعن --------------------------------------------:
 5 .4البنائل التأخوذ في االعتبار لمتوان الخام التستخنتة ---------------------------
 6 .4المتالة وأتاكن إقاتتيم :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 .4نوع وتصانر الوقون  ------------------ :تمنالت اإلستيالك ---------------:
( كيرباء عتوتية /تولنات/خاليا شتسية) 000/
 8 .4تصانر التياه  ---------------------- :تمنالت اإلستيالك -------------- :
( عتوتية /وفية/تسطحات تائية)000/
 .5المخمفات ومعالجتيا وطرق التخمص منيا
(توض ،التمايير التتوقمة لإلنبماثات الغازية وتياه الصرف بمن التمال ة)
 1 .5المخمفات السائمة
 الص ــرف الص ــحي ---------------------------------------------------- :----------------------------------------------------------------تمنل الصرف ( :

) م/3يوم

بيارت ـ الخ---------------------- )....
طرق التخمص  ( :شبكة عتوتية ـ ا
 الصرف الصناعي --------------------------------------------------- :تمنل الصرف ( :

) م/3يوم

التحميل لمصرف الصناعي -------------------------------------------- :
طرق التخمص تن الصرف :
أ -عمى شبكة الصرف تباشر
 -تو ن وحن تمال ة لمصرف الصناعي خاصة بالنشاط ثم يصرف عمى الشبكة

(

)

(

)

(يرفق كتالوج خاص بوحن التمال ة التستخنتة وتمايير الصرف الناتج عن وحن التمال ة)
ج -ي تع فى بيار بنون تمال ة ويتم كسحو0

)

(

ن-يتم الصرف عمى تسط ،تائي تع بيان تمايير وتمنل الصرف وأسم التسط،

--------------------------------------------------

(

)

 2 .5مموثات اليواء
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 3 .5المخمفات الصمبة و الخطرة
طرق النقل والتناول والتخزين :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التخمص تن التخمفات (تنفن آتن ـ تتمين ـ أخرى )
---------------------------------------------------------------- .6تحميل مبدئي لآلثار البيئية أثناء مرحمة التشغيل والتخفيف من اآلثار البيئية ليا :
 1 .6تأثير المشروع عم نوعية اليواء :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 .6تأثير المشروع عم نوعية ووفرة المياه :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .6نوعية التربة
(تأثير التشروع عمى نوعية وخصوبة التربة)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 .6التموث البصري
--------------------------------------------------------- 5 .6الضوضاء
---------------------------------------------------------- 6 .6أي تأثيرات أخر أو ىامة ناتجة عن ىذا النشاط
----------------------------------------------------------------- 7 .6وصف ألية وسائل أخرى لتخفيف اآلثار السمبية لمتشروع لم يتم ذكرىا سـابقاً -------------- :

------------------------------------------------------------ 8 .6االحتياطات التتخذ بشأن صحة بيئة المتل وأتان الماتمين و تسييالت تكافحة الحريق

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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إقــــــرار
أقــر أنــا التوقــع أننــاه بــأن البيانــات التنونــة عاليــو صــحيحة و حقيقيــة وأنــو فــى حالــة أى تمــنيالت فــى
التمموتات الوارن سيتم فو اًر إخطار اإلنار الماتة لمبيئة

وىذا إقرار تنى بذلك ...

و ىذا إقرار تنى بذلك ...
االسم -------------------------- :
الرقم الوطني/جواز السفر ---------------------------- :
صـــفـــــــــــتو
التـــــــــــاريخ

-------------------------- :
------ :

--------------------

بيبنبث تمأل بواسطت األدارة العبمت للبيئت

اعتمــاد الجـية اإلداريـة :
االسم ------------------------- :
الوظيفة ------------------------ :
التوقيم ------------------------ :
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الختم

