
 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 1 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 وصاسح اٌىهشثبء واٌغبلخ 

 اٌششوخ اٌمبثضخ ٌىهشثبء ِصش 

 إلٔزبط اٌىهشثبء اٌمب٘شحششوخ 
 
 
 
 

 دراسـة تقييـم التأثيـرات البيئيـة

 محطة توليد كهرباء  لمشروع

  شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة

 ميجاوات 057×  3قدرة 

 السادس من أكتوبرفى محافظة 

ث)  (تقرير ُمَحدَّ

 

 تنفيـذى ملخـص

   
FINAL REPORT 

Volume – II(B) 
 

 
 

  1722 عجزّـرب 
  2553/ ِشـشوع سلُ 

 
 

 
 

 

 حـى السفارات   – 27بلوك  – 1عمارة 

  22015 -القاهرة  -مدينة نصر 

 مصر 22522القاهرة  2210ب .ص

 (171)11022025: ، فاكس ( 171)11022027: تليفون 

 مشبي اجليضح زلغخ رىٌيذ وهشثبء

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

wb20439
Typewritten Text
E2818 v2



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 2 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  
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 شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء

 

 
 

 دراسـة تقييـم التأثيـرات البيئيـة

 محطة توليد كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة  لمشروع

 ميجاوات 057×  3قدرة 

 فـى محافظة السادس من أكتوبر

َُِؾذَّس)  (رمشيش 

 

 رٕفيـزي ٍِخـص 
 

FINAL REPORT  

Volume – II(B) 

 

 

  1722 سبتمبر

   2553: مشروع رقم
 

 
 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 3 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 حـى السفارات   – 27بلوك  – 1عمارة 

  22015 -القاهرة  -مدينة نصر 

 مصر 22522القاهرة  2210ب .ص

 (171)11022025: ، فاكس ( 171)11022027: تليفون 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 4 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 وزارة الكهرباء والطاقة

 الشركة القابضة لكهرباء مصر

 هرة إلنتاج الكهرباءشركة القا

 

 

 دراسـة تقييـم التأثيـرات البيئيـة

 لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة 

 ميجاوات 057×  3بنظام الدورة المركبة قدرة 

ث)  (تقرير ُمَحدَّ
 

 

 رٕفيـزي ٍِخـص 
 

 

 مقدمــــة  .2

 خلفية عامة   2-2

 فكرة عامة عن المشروع  2-1

 

 تقييم التأثيرات البيئيـة  .1

 ر تقييم التأثيرات البيئية المشاركون فى تقري 1-2

 : نطاق تقرير تقييم التأثيرات البيئية للمحطة  1-1

 اإلطـار القانونى واإلدارى  

 القوانين البيئية المصرية المطبقة  1-3

 

 البيئـة المحيطـة : الوصف العام للموقع  .3

 

 وصــف المشــروع  .2

 فكرة عامة عن محطة القوى الكهربية  2-2

 وصف العمليات  2-1

 ية من المحطة التصرفات التشغيل 2-3



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 5 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 

 تحليل المرادفـات  .5

 "(انعدام الفعل" خيار )الوضع الراهن  5-2

 التكنولوجيات المرادفة وبدائل الوقود  5-1

 تصميم محطة القوى الكهربية 5-3

 المواقع البديلة  5-2

 

 النتائج الرئيسية لتقييم التأثيرات البيئية  .1

 تقـديم  1-2

 جودة الهواء  1-1

  أتربة التشييد 

  انبعاثات المدخنة 

 لمائية البيئة ا 1-3

 تأثيرات الضوضاء  1-2

  أثناء التشييد 

  أثناء التشغيل 

 النباتات والكائنات الحية  1-5

 استخدام األرض والمنظر األرضى والتأثيرات البصرية  1-1

 التربة والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا  1-0

 المرور وحركة النقل  1-5

 الثقافية  –االقتصادية والتأثيرات االجتماعية  –التأثيرات االجتماعية  1-9

 لتراث األركيولوجى والتاريخى والثقافى ا 1-27

 مخاطر الكوارث الطبيعية  1-22

 مخاطر الحوادث الكبرى  1-21

 إدارة المخلفات الصلبة  1-23

 الصحة المهنية واألمان الصناعى  1-22

 البنية األساسية المصاحبة  1-25

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 6 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 خطة العمل البيئى واالجتماعى  –اإلدارة البيئية والرصد البيئى  .0

 خطة تخفيف التأثيرات البيئية  0-2

 برنامج الرصد والمراقبة البيئية  0-1

 

 المناقشات العامة وعرض المشروع  .5

 

 المسئوليات والجوانب المؤسسية  .9

 تنظيم اإلدارة البيئية  9-2

 التدريب البيئى  9-1

 الصحة واألمان المهنى  9-3

 خطة الطوارئ واالستجابة للحوادث  9-2

 

 جدول التنفيذ وإعداد التقارير  .27

 

 النتائج الختاميـة  .22

 

  المراجع واالتصال .21

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 7 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 دراسـة تقييـم التأثيـرات البيئيـة

 كهرباء شمال الجيزة محطة مشروع ل

 ميجاوات 057×  3بنظام الدورة المركبة قدرة 

َُِؾذَّس)  (رمشيش 

 رٕفيــزيٍِخـص 
 

 ِمذِــــخ .2
 

 خلفية عامة   2-2

 

برا  مررر الشرركة الاابةرة لكهرمن قبل  ECG "جماعة المهندسين االستشاريين"المكتب االستشارى تم تعيين 

فيما يخرت  البنك الدولى إلعداد الوثائق الفنية، واإلجرا ات المطلوبة من قبل وشركة الااهرة إلنتاج الكهربا  

/ بررالوقود الثنررائى ؼرراى طبيعررى ترردار بنظررام الرردورة المركبررة بررالتاييم البيئررى واالجتمرراعى لمىطررة قرروى كهربيررة 

والشرركة الاابةرة لكهربرا  مررر . الريرا  البىيررىسوالر بموقع مختار بمىافظرة السرادم مرن وكتروبر علرى 

ىالياً بردد التمام الدعم المالى من البنك الدولى  وجهات وخررى لتشرييد وتشرؽيل هرلم المىطرة إلنتراج الاروى 

 . ميجاوات ( 757×3)الكهربية ، والتى تبلػ قدرتها المركبة 

 
ٌٍجٕـه  وّـب حتـذدد ضـّٓ     مبمزضً اٌمىاػذ اٌجيئيخ ِإعغخ اٌزّىيً اٌذوٌيخ / اٌجٕه اٌذوىلحتذ رصٕيف  (أ)اٌمبئّخ وٌمذ حتذدد احملغخ ادلمزشؽخ ثىصفهب ضّٓ ِششوػبد 

ء جٕبويشزشط ٌ. وِٓ مث فهً حتزبط ئىل ػًّ رمييُ شبًِ ٌٍزأصرياد اٌجيئيخ ادلزشرجخ ػًٍ ئٔشبئهب ورشغيٍهبمبمزضً اٌمىاػذ اٌىت يٕص ػٍيهب لبٔىْ اٌجيئخ ادلصشي  ( ط)ِششوػبد اٌفئخ 
.واٌجٕه اٌذوىل اٌجيئً ِٓ اٌغٍغبد اٌزٕظيّيخ ادلصشيخ( أو اٌزصشيؼ)اٌزشخيص ػًٍ ادلششوع  ؽصىيضشوسح اٌجٕه اٌذوىل حلصىي ػًٍ اٌزّىيً ِٓ احملغخ وا  

 
وهتـذف دساعـخ   . بي اجليضح ثٕظبَ اٌذوسح ادلشوجخويهذف ٘زا ادلٍخص اٌزٕفيزي ئىل ػشض ورٍخيص إٌزبئظ اٌشئيغيخ ٌذساعخ رمييُ األصش اٌجيئً ادلزشرت ػًٍ ئٔشبء زلغخ وهشثبء مش
زأصش ثبدلششوع ادلمزشػ  وهتذف اٌذساعـخ أيضـبإ ئىل   رمييُ األصش اٌجيئً واالعزّبػً ئىل فؾص اٌزأصرياد االعزّبػيخ واٌضمبفيخ وااللزصبديخ واٌفيضيبئيخ واٌجيىٌىعيخ ىف ادلٕبعك اٌىت لذ ر

. أصرياد اٌغٍجيخ ووزٌه رأعيظ ورشغيً خغخ ٌإلداسح اٌجيئيخ واٌشصذ اٌجيئًالزشاػ اإلعشاءاد اٌالصِخ ٌٍزخفيف ِٓ اٌز  
 

احملزٍّخ ٌٍّششوع ادلمزشػ   ووزٌه ٌفهـُ   وميىٓ االػزّبد ػًٍ ٘زا ادلٍخص اٌزٕفيزي ىف اٌزؼشف ػًٍ ادلؼٍىِبد األعبعيخ اٌالصِخ إلدسان األثؼبد اٌجيئيخ واالعزّبػيخ واٌزأصرياد
. فيف ِٓ اٌزأصرياد اٌغٍجيخ اٌىت جيت اٌميبَ هبب ىف ئعبس ادلششوع اٌزذاثري اٌالصِخ ٌٍزخ  

 
ــخ ىف          ــخ واٌضمبفيــ ــخ واالعزّبػيــ ــإصشاد اٌجيىٌىعيــ ــخ ادلــ ــش ودساعــ ــى تــ ــخ ٘ــ ــً ٌٍذساعــ ــذف اٌشئيغــ واذلــ  

. ٌٍّششوع  ادلٕغمخ احمليغخ ثبدلششوع ٌزأِني اٌزأصرياد اإلجيبثيخ وِؼبجلخ اٌزأصرياد اٌغٍجيخ ادلزىلؼخ خالي ادلشاؽً ادلخزٍفخ  
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يخ ٌزؾذيش اٌجيبٔبد وحتذيذ ِذي اٌزأصري ولذ دتذ االعزؼبٔخ ثبٌذساعبد واٌرباِظ اٌغبثك ئػذاد٘ب دلششوع احملغخ   ولبَ فشيك ِٓ ادلزخصصني ثضيبسح ادلىلغ وػًّ اٌميبعبد اٌضشوس
. اٌجيئً ادلزىلغ   وّب مت ػًّ اٌؼذيذ ِٓ دساعبد إٌّزعخ واٌزٕجإ   

 
 مشروعفكرة عامة عن ال 2-1

 
ويٍى ِزشاإ مشبي غشىب ِذيٕخ اٌمب٘شح  داخً ؽذود زلبفظخ اٌغبدط ِٓ أوزىثش ىف ِشوض ئِجبثـخ   04يىعذ ادلىلغ ادلششؼ ٌزشييذ ورشغيً زلغخ وهشثبء مشبي اجليضح ػًٍ ثؼذ ؽىاىل 

. وِٕشبح اٌمٕبعش مبٕغمخ اٌمغب  
 

زلّذ عـالي  / ثني اٌششوخ وِبٌه األسض اٌغيذ 9442يىٔيى ػبَ  7زضً ػمذ اٌششاء ادلربَ ثزبسيخ األؽذ ادلىافك وٌمذ مت ختصيص ٘زا ادلىلغ ٌششوخ اٌمب٘شح اإلٔزبط اٌىهشثبء مبم
ا ادلمشس أْ يجذأ رشييذ احملغخ هبـز زلّذ لٕذيً اٌزي وبْ لذ ػشض األسض ٌٍجيغ ألي غشض ِٓ أغشاض االٔزفبع  ومت ششاؤ٘ب ِٕٗ ٌالٔزفبع هبب ٌصبحل ِششوع زلغخ اٌىهشثبء  وِٓ 

. 9400شهشاإ ِٓ ثذء اٌزٕفيز  رذخً احملغخ ثؼذ٘ب اخلذِخ ِغ ؽٍىي ػبَ  77  ؽيش ِٓ ادلخغظ أْ يىزًّ ٘زا اٌزشييذ ثؼذ ِضً ؽىاىل 9404ادلىلغ ىف ؽىاىل ِٕزصف ػبَ   
 

خلشط صبىف ري لذسح ِمٕٕخ ِمذاس٘ب  بْعىالس  وِصّّ/ بص عجيؼًصالصخ ِىديىالد ِزّبصٍخ رذاس ثبٌىلىد اٌضٕبئً غِٓ راد اٌزشثيٕبد اٌغبصيخ  وعىف رزىىْ زلغخ اٌمىي اٌىهشثيخ    
ويٍىِزشاإ   95عيزُ ئٔشبؤٖ ثغىي ؽىاىل وعىف رغزخذَ احملغخ اٌغبص اٌغجيؼً وىلىد اعبعً  واٌزي عيىصً ٌٍّىلغ ِٓ خالي خظ أٔبثيت . ِيغبواد وهشىب ٌىً ِٕهّب 754

فغىف يغـزخذَ فمـظ   ( اٌغىالس)أِب اٌىلىد اٌجزشوىل اخلفيف   ألشة ٔمغخ ثبٌشجىخ ادلصشيخ ٌٍغبص اٌغجيؼً ئىل ِىلغ احملغخ ثىاعغخ اٌششوخ ادلصشيخ اٌمبثضخ ٌٍغبصاد اٌغجيؼيخ ِٓ
ٓ اٌغىالس غري أٔٗ ػًٍ أيخ ؽبي ِٓ احلبالد ٌٓ يغزخذَ   (أي ىف ؽبٌخ ؽذوس أي عبسئ يؼىق وصىي اٌغبص اٌغجيؼً ٌٍّؾغخ)وىلىد اؽزيبعً ىف ؽبٌخ اٌغىاسئ   074 ألوضش ِـ

وعىف رجبع اٌمىي اٌىهشثيخ ادلىٌذح ِٓ احملغخ ئىل اٌششوخ ادلصشيخ ٌٕمً اٌىهشثبء ٌزٕمٍهب ػًٍ اٌشجىخ اٌىهشثيـخ ادلىؽـذح ئىل    .ِٓ ولذ اٌزشغيً اٌغٕىي% 9أو ألً ِٓ   عبػخ
  . ِشاوض اٌزىصيغ 

 

خها للمىطرة مرن خرالل منشر ت وبالنسبة لميام التبريد الالىمة للمىطة، فإن ميام الريا  البىيرى التى سيتم ةر

مأخل، سوؾ تستخدم كميام تبريد للمىطة، كما تستخدم كميام للعمليات الرناعية بها بعرد نرىا المرواد المعدنيرة 

ستتم إعادتها إلى الريرا  البىيررى مرن خرالل ونبروب مخررج إلرى  -على الخرو -على ون ميام التبريد . منها

 . يرى مرة وخرى قناة مفتوىة، ىيث تطلق إلى الريا  البى

 

منظررراً عامرراً كرق موقررع ( 6)الموقررع الماتررر  للمىطررة، بينمررا يبررين الشرركل ( 17)إلررى ( 1)وتبررين اكشرركال 

 . المىطة الماترىة
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 (2)شكل رقم 

 الموقع المقترح لمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة 
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 (1)شكل رقم 

 الموقع المقترح لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة 

 طار محافظة السادس من أكتوبر فى إ
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 (3)شكل رقم 

   

 الموقع المقترح لمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة 

 فى إطار التكوين السابق لمحافظة الجيزة 
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 (2)شكل رقم 

 

 صورة بالقمر الصناعى للمنطقة المحيطة بموقع المحطة 
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 (5)شكل رقم 

 

 ول الموقع صورة بالقمر الصناعى للمحيط األوسع ح
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 (1)شكل رقم 

 

 مركز إمبابة ومنشاة القناطر –صورة مكبرة بالقمر الصناعى للموقع بمنطقة القطا 
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 (0)شكل رقم 
  

 مخطط تقريبى للمكونات األرضية حول الموقع 
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 ( 5)شكل رقم 

 

 خريطة موضعية للموقع فى منطقة قارة النجا 
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 (9)شكل رقم 
 

 ظهر فيه حدوده من كل الجوانب المحيطة مشهد مكبر للموقع ت
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 أ - (27)شكل رقم 

 

 بعض الصور الفوتوغرافية لموقع المحطة 
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 ب -(27)شكل رقم 
 

 بعض الصور الفوتوغرافية لموقع المحطة 
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 أ -(22)شكل رقم 
 

 صور فوتوغرافية للمنطقة المحيطة بالموقع 

 

 

 
 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 23 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 ب -( 22) شكل رقم
 

 صور فوتوغرافية للمنطقة المحيطة بالموقع
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 (21)شكل رقم 
 

   1779التخطيط العمرانى لمنطقة مركز إمبابة، 

 

 
 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 25 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 (23)شكل رقم 
 

  1779التخطيط العمرانى لمنطقة القطا ، 
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 (22)شكل رقم 
 

 1779التخطيط العمرانى لمنطقة قرية أبو غالب، 
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 (25)شكل رقم 
 

   1779، وردانتخطيط العمرانى لمنطقة قرية ال
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 (21)شكل رقم 
 

 1779التخطيط العمرانى لمنطقة قرية بنى سالمة ، 
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 (20)شكل رقم 
 

 1779التخطيط العمرانى لقرى الظهير الصحراوى ، 
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 رمييـُ اٌزأصيـشاد اٌجيئيـخ .1
 

 خدلشدسٗى١ ىف ظٔشيش ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص 2-1
 

 جماعررررررة المهندسررررررين "بواسررررررطة االستشررررررارى تاريررررررر تايرررررريم التررررررأثيرات البيئيررررررة للمىطررررررة تررررررم إعررررررداد 

بالتعاون مع مجموعة من االستشاريين والخبررا  المررريين والردوليين ، وبالتعراون مرع  "(ECG)االستشاريين 

 .الشركة الاابةة لكهربا  مرر وشركة الااهرة إلنتاج الكهربا  
 

البيئية للمىطة برفة رئيسية على وثائق الدراسرات اكساسرية للتايريم البيئرى الترى  ويعتمد تارير تاييم التأثيرات

، والشرركة الاابةرة لكهربرا  مررر وشرركة الاراهرة إلنتراج الكهربرا وعدت بواسرطة االستشراريين المررريين 

 .ىيث تم إعداد هلا التارير لتاديمه إلى جهاى شئون البيئة المررى والبنك الدولى
 
 : ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص ٠ٜٛمـص٣ـدّ ظٔشيش  2-2

خإلؿدس خٛٔد٣ىىن وخإلدخسي     
 

، كمرا شرمال الجيرىةاةطلعت الدراسة بتايريم الترأثيرات البيئيرة المتوقعرة لتشرييد وتشرؽيل مىطرة توليرد كهربرا  

الررؽيرة الررناعات مشروا المىطة والوسط المىيط، باإلةافة إلرى وخلت فى االعتبار التأثيرات التراكمية ل

وويةرراً مررد خررط ونابيررب الؽرراى الطبيعررى ، بمررّد وتشررؽيل كررللك عنيررت الدراسررة . اكخرررى فررى منطاررة المشررروا

 . الخطوط الهوائية لنال الكهربا  المولدة من المىطة إلى الشبكة الكهربية الموىدة 
 

لمرتبطة بجوانب اكمان دراسة تاييماً مستفيةاً وشامالً للتأثيرات البيئية والرىية ، والتأثيرات االويادم تارير 

وعلرى للرك ياردم هرلا الملخر  مروجىاً مختررراً لنترائ  . مىطرة الالرناعى والتشؽيلى ، الناتجة عن مشروا 

وفى ىالة الرؼبة فى الوقوؾ على تفريالت وعمق يمكن الرجوا للتاريرر الشرامل . هلا التارير الكلى الشامل 

 .لدراسة تاييم التأثيرات البيئية 
 

دراسة تاييم اكثر البيئى واالجتماعى لمشروا مىطة كهربا  شمال الجيىة عدداً مرن المتطلبرات  ولاد تةمنت

وملىاره بتعرديل ( 1995)والئىته التنفيليرة  1991لسنة " فى شأن البيئة " التخطيطية والاانونية، طبااً لاانون 

ل لربعق وىكرام  5779لسرنة ( 9)والاانون الجديد للبيئة رقم ( 5775)بعق وىكام هلم الالئىة التنفيلية  المعردل

، ومعرررايير وسياسرررات البنرررك الررردولى، وقرررد اسرررتوفى المشرررروا خرررالل إعررردادم كافرررة 1991لسرررنة  1الارررانون 

 :االشتراطات الواردة فى الوثائق التالية لات العالقة المباشرة بالمشروا

 سياسات البنك الدولى  -

 بخرو  تاييم اكثر البيئى  1-1سياسة رقم  -

 الخارة بالملكية الثاافية  11-1رقم سياسة  -

 الخارة بإعادة التوطين اإلجبارى  15-1سياسة رقم  -

 خٛٔىخ٣ني خٛسيحيص خدلظشيص خدلـسٔص  2-3
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والئىته التنفيلية وملىاه بتعديل بعق وىكام هلم الالئىة والارانون الجديرد للبيئرة  1991لسنة  1يشكل الاانون 

ل لرربعق وىكررام 5779لسررنة ( 9)رقررم  . ، اإلطررار العررام لىمايررة البيئررة فررى مرررر1991لسررنة  1الاررانون  المعرردل

 . المتعلاة بالخرائ  البيئية فى مرر نين البيئية اموجىاً بالاو( 1)رقم ويعطى الجدول 

 

 ( 2)جدول رقم 

 القوانين البيئية المتعلقة بالخصائص البيئية
 

 رقم القانون أو البند الخاصية البيئية 

من الئىته التنفيلية اللى يةع  11، والبند 1991لسنة  1ن الاانون م 15البند  الةوةا  

 . الىد المسمو  به لشدة الروت 

من الئىته التنفيلية اللى يةع  15، والبند 1991لسنة  1من الاانون  17البند  جودة الهوا  

 . الىد المسمو  به لتركيىات الملوثات الناتجة عن ىرق الوقود

٢ٟ الجمع٦ خٛع٤ِيزيص خٛزي يؼن خحلذ خدلغ٠ىق  37، وخٛس٤ذ 1994ٛغ٤ص  ٢ٟ4 خٛٔد٣ى١  36خٛس٤ذ 
.ز٦ ٢ٟ خدلٜىؼدض ىف ًدص خٛوددٝ  

من الئىته التنفيلية اللى يةع  31، والبند 1991لسنة  1من الاانون  35البند 

 . الىد المسمو  به من الملوثات فى الهوا  المىيط

الررؾ فى نهر النيل 

 وفروعه 

بخرو  ىماية نهر النيل وفروعه مرن التلروث  1985لسنة  18الاانون رقم 

 . والئىته التنفيلية

بخرررو  الموارررفات الاياسررية علررى شرربكات  1965لسررنة  93الاررانون رقررم  الررؾ الرىى 

 . المجارى 

 .  بخرو  إجرا ات اكمن والسالمة فى بيئة العمل 1من الاانون  13البند  بيئة العمل 

 . بخرو  التعامل مع المخلفات الخطرة  1من الاانون  35بند ال المخلفات الخطرة 

، وكرللك 1976لسرنة  31، والمعدل بالاانون رقم 1967لسنة  38الاانون رقم  المخلفات الرلبة 

بخرو  تجميع المخلفات الرلبة والتخل  منها  1991لسنة  1الاانون رقم 

 . 
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 اٌجيئخ احمليغخ : اٌىصف اٌؼبَ ٌٍّىلغ  .3
 

وقع مشروا مىطة كهربرا  شرمال الجيرىة فرى ورق كانرت مىروعرة ووعلرن رراىبها عرن بيعهرا كيرة يوجد م

وؼراق انتفاا ؼير ىراعيرة، وترم شررا ها بواسرطة شرركة الاراهرة إلنتراج الكهربرا  لتشرييد مشرروا المىطرة 

كل ولررؾ متررر مربررع، كمررا تتخررل اكرق شرر 597,55فرردان وى ىرروالى  77,75عليهررا، وتبلررػ مسرراىتها ىرروالى 

 . مةلع مائل لالستطالة وتاع فى منطاة ىراعية تىوطها الىراعات المختلفة من كل جانب
 

 كيلرررو مترررراً شرررمال ؼربرررى مدينرررة الاررراهرة، ويتىررردد بخطرررى  17ويارررع مكررران المىطرررة علرررى بعرررد ىررروالى 

و  37ً   56ًً  39 شرررماالً وخطرررى الطرررول  37ًْ   15ًً  79 و 37ًْ   11ًً  35العررررق  ًْ59  ًً56   ً

 .  شرقاً  37ْ
 

 وتارررررع مسررررراىة اكرق المخرررررررة للمىطرررررة فرررررى منطارررررة لات منرررررا  شرررررديد الجفررررراؾ تتميرررررى بشرررررتا  

رطب وريؾ ىار، وبافتراق التعادل مع متوسط درجة الىرارة بمنطاة السرادم مرن وكتروبر والجيرىة، قردر 

مسرجلة )م  15,5ْالمتوسط السنوى لدرجة ىرارة ميام الريا  البىيررى بمنطارة شرمال الجيرىة خرالل مردى مرن 

 (.  مسجلة فى يوليو ووؼسطم) م  59,1ْإلى ( فى يناير وفبراير

 

ويتكون الؽطرا  اكرةرى برالموقع وساسراً مرن ورق مىروعرة لات ىراعرات تاليديرة تعرم المنطارة كلهرا، بينمرا 

 . يىيط بالموقع ورق ىراعية ممتدة من جميع الجوانب

 

ىة بالموانئ الرئيسية للبالد بشكل رئيسى على شبكة الطررق وتعتمد البنية اكساسية للنال التى تربط شمال الجي

اسركندرية  -طريرق مررر –اككثر وهميرة–الاائمة، ويمكن الورول للموقع من خالل عدة طرق رئيسية، منها 

 -العريش ، وطريق الااهرة  -االسماعيلية -اسكندرية الىراعى، وطريق الااهرة  -الرىراوى، وطريق مرر

وتسرراند . السررويم –شررمال الجيررىة، وطريررق الارراهرة  –ىلرروان  –سررعيد، وطريررق المعررادى بور -االسررماعيلية 

/ منظومة السكك الىديدية شبكة الطرق هلم ىتى قرب ؼربى الموقع على التواىى مباشرة مع طريق الاناطر 

 .إيتاى البارود
 

نع اكعرالؾ، وتاع ورق المىطة فى منطارة ىراعيرة رررؾ لات متراجر وررناعات ررؽيرة متنراثرة، كمرر

 . ومىرعة الدواجن، والعديد من المتاجر الرؽيرة
 

 وتاررررع اكرق المىروعررررة ىولرررره مررررن كررررل جانررررب، . وال توجررررد موائررررل طبيعيررررة ىررررول موقررررع المىطررررة

 . والسمة اإليكولوجية المهمة بالمنطاة هى الريا  البىيرى اللى يجرى مىالياً للخط الؽربى لموقع المىطة
 

بموقع المشروا على مورد مهم للميام السطىية هرو الريرا  البىيررى علرى مسرافة ال  وتشتمل المرادر المائية

 . متر من جانبه اكيسر، والميام الجوفية فى الخىان الجوفى للمنطاة 177تتجاوى
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وياع الموقع الماتر  داخل الىدود اإلدارية لمىافظة السرادم مرن وكتروبر، وهرى مىافظرة انفررلت ىرديثاً عرن 

ة ىيث كانت معظم وراةيها تتبع فى السابق مىافظة الجيرىة، ويارع  الموقرع الماترر  برالمخطط مىافظة الجيى

 الرئيسرررررررررررى طويرررررررررررل المررررررررررردى للتخطررررررررررريط العمرانرررررررررررى لمىافظرررررررررررة السرررررررررررادم مرررررررررررن وكتررررررررررروبر 

وتتعين منطاة الاطرا . 5779اللى وردرته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمىافظة عام  -الموةوا ىديثاً -

ؽرافيررة لمىافظررة السررادم مررن وكترروبر، والمخطررط العمرانررى طويررل المرردى للمىافظررة، بورررفها بالخريطررة الج

ويمتد تىديدها للك على هلا النىو منل تعينت مىافظة السرادم مرن وكتروبر كمىافظرة .. منطاة تنمية عمرانية 

 . مستالة
 

 وصــف ادلشـشوع  .2
 

 ُ٘شش هدٟص ه٢ زلـص خٛٔىي خٛ٘هشزيص  4-1
 

 . فى تشييد وتشؽيل المىطة الجديدة تىت الاواعد البيئية الرارمة  يتىدد المشروا وساساً 
 

ولؾ متر مربع ةمن مسراىة إجماليرة مخرررة علرى شركل مةرلع  155ويشؽل موقع المىطة مساىة قدرها 

 :ولؾ متر مربع ، وسيشتمل هلا الموقع على المكونات الرئيسية التالية 597مائل لالستطالة مادارها 

  موديرررررررول( 3)عررررررردد تاليديرررررررة تتكرررررررون مررررررر ن لات دورة مركبرررررررة كهربيرررررررة مىطرررررررة توليرررررررد قررررررروى  

( ؼاىيتين)تين يمولدى تربينتين اىتراق على الموديول الواىد يشتمللكل منهما ىيث ميجاوات  757قدرة 

، ومولردى بخرار باسرتعادة الىررارة يرديران (ويرىو)ميجراوات  557×5قادرتين على اإلمداد بخرج ماردارم 

ميجاوات، وهو الخرج الرلى سرينال إلرى نظرام الشربكة  557ادراً على اإلمداد بخرج مادارم مولداً تربينياً ق

وسرروؾ تؽررلى التربينترران الؽاىيترران الموقرردتان بالؽرراى الطبيعررى وو الوقررود . الكهربيررة المررررية الموىرردة 

تطرررد ، وسرروؾ مولرردى البخررار باسررتعادة الىرررارة -فررى ىالررة االةررطرار  -( السرروالر)البترولررى الخفيررؾ 

الؽاىات العادمة خارجاً من خالل مدخنة مفردة بكل من مولدى البخار باستعادة الىرارة ىيرث يبلرػ طرول 

 .متراً  85كل مدخنة منهما 

  مرع خطروط ونابيرب مطمرورة عبرر شراطئ) إنشا ات مأخل ومخرج ميام التبريرد وميرام العمليرات بالمىطرة 

 .ىا اكمال  والمواد المعدنية من الميام ووسائل تخىينها، وللك باإلةافة إلى معدات ن(الريَّا  البىيرى

 البنية اكساسية المدعمة للمىطة بالموقع، وىوش المفاتيح، والمكاتب اإلدارية، والورش هياكل. 

 .  المساط اكفاى للمىطة والمعدات الرئيسية بها ( 18)ويوةح الشكل رقم 
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 (25)شكل رقم 

 المقترحةرسم تخطيطى لمحطة القوى الكهربية 
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 وطـَ خٛو٠ٜيـدض  4-2
 
لكرل تتىدد المراىل الرئيسية لعمليات توليد الاوى الكهربيرة مرن مىطرة الاروى الماترىرة فرى الخطروات التاليرة 

 :موديول

  مع الهوا  ، ويىرق فى ( فى ىالة االةطرار -السوالر–الوقود البترولى الخفيؾ وو )يخلط الؽاى الطبيعى

لتوليد قوى كهربية وؼاى عرادم شرديد كاسيد النيتروجين وكنولوجيا منخفةة إنتاج بواسطة ت التربينة الؽاىية

الىرارة، اللى يستخدم إلنتاج البخار من ما  منىوا اكمال  والمعرادن إلدارة تربينرة بخاريرة واىردة تخردم 

إلرى الهروا   وتسفر هلم العملية عن توليد الكهربا ، وكلا إنتاج ؼراىات عادمرة سراخنة تخررج، مولداً كهربياً 

 .الجوى المىيط 

 ويبرررد المكثررؾ .  مولرردى البخررار باسررتعادة الىرررارة خررالل التربينررة البخاريررة إلررى المكثررؾالبخررار مررن  داريرر

ثرم يرررفه إليره مررة وخررى مرع التردفاات  الريرا  البىيررىبواسطة نظام تبريد مباشر يسرتخل  المرا  مرن 

المرا  المتكثرؾ بعرد للرك إلعرادة تردويرم خرالل مولردى ويعرود  .اكخرى المسرتخدمة بالمىطرة بعرد معالجتهرا

 .البخار باستعادة الىرارة

  مردخنتين نتيجة عملية اىتراق الوقود من خالل  إلى الجو المىيطالخارجة النهائية تررؾ الؽاىات العادمة

ك فى إطار مولدى البخار باستعادة الىرارة، ولل ىبمرجل انترتبط مامتراً، وه 85ا م، يبلػ ارتفاعهعاليتين

الخةروا المطلرق لمعرايير انبعاثرات الهرروا  الموةروعة مرن قبرل جهرراى شرئون البيئرة المرررى وم سسررات 

 .التمويل الدولية 

 
 خٛعظشُدض خٛعشٌيٜيص ٢ٟ خحملـص  4-3

 

 :تشتمل التررفات الرئيسية الناتجة عن المىطة إلى البيئة المىيطة خالل التشؽيل على ما يلى 

 

  كنتيجرة الىترراق  بكل موديرول مدخنتى مولدى البخار باستعادة الىرارةالجو من ؼاىات عادمة تنبعث إلى

االنبعاثات الناتجة عن ىرق الؽاى الطبيعى ؼراى ثرانى وكسريد تتةمن و فى التربينتين االىتراقيتين ،الوقود 

وكسريد  ، وثرانى( NOx)، ووكاسريد النيترروجين (CO)، وبخار الما  ، ووول وكسيد الكربون ( CO2)الكربون 

، والمواد الجىيئية ، وهى فى مشمولها لات االنبعاثات الترى تررتبط نمطيراً براىتراق ونرواا ( SO2)الكبريت 

ؼايرة فرى الةر لة الوقود اكىفورى كالفىم والبترول، لكنها فى ىالة ىرق الؽاى الطبيعى ، تنبعرث بكميرات 

 .(NOx)باستثنا  وكاسيد النيتروجين 

 

بديالً عن الؽاى الطبيعرى يكرون (  السوالر)  الخفيؾعندما يستخدم الوقود البترولى وفى ىاالت االةطرار    

 .من المىطة وساسيةوالمواد الجىيئية انبعاثات ( SO2)كل من ثانى وكسيد الكبريت 

 

  ،إنشرا ات خرالل الريرا  البىيررى تررؾ من المىطة إلى سوؾ ميام التبريد الدافئة ، وميام التشؽيل كللك
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عنررد ناطررة فرروق درجررة ىرررارة الميررام المىيطررة درجررات مئويررة  8د درجررة ىرررارة التىيررد علررى عنرر المخرررج

فى أى وقت من أوقات السنة، بما فى ذلك أوقاات التحااريق عنادما تقال تصارفات الميااه شاتاء الترريؾ 

ويرة وسريتم إىالرة  .وذلك من خالل نظم التحكم فاى تشاغيل دورة ميااه التبرياد بالمحطاة البحيرى فى الرياح

، كمرا سرتىفظ بىرر بواسرطة مىطرة معالجرة لميرام الرررؾىيوت وو مواد رلبة متخلفة قبل الررؾ إلى ال

 .الاياسيتين 9و  6قلوية الميام المتررفة بين قيمتى / درجة ىمةية 
 

  كميررات قليلررة مررن المخلفررات الرررلبة سرروؾ يررتم ترررنيفها وتجميعهررا وترررريفها بواسررطة مارراولى المخلفررات

 ( .المرخرين ) دين الرلبة المعتم
 

داخل ترميمها الخا  ومخطط تنفيلها على مدى شمال الجيىة نطاة الكهربية بمتشتمل مىطة الاوى سوؾ و

واسررع مررن اإلجرررا ات الوقائيررة لمنررع وو تاليررل التررررفات التشررؽيلية ، مثررال الىرروارق منخفةررة إنترراج وكاسرريد 

كبر ة علرى نظرام الرررؾ بالمىطرة ، ومعردات معالجرة الىيروت المر فواررل، و تربينات الؽاىيةالنيتروجين بال

  – الكهربيررة وتأسيسرراً علررى للررك فررإن مىطررة الارروى. الترردفاات السررائلة لمعالجررة الميررام العادمررة قبررل ترررريفها 

قد رممت لتفى بمتطلبات المعايير البيئيرة العاليرة ، وتخةرع خةروعاً كرامالً لىردود  –موةوا هلا المشروا 

 .الموةوعة من قبل كل من الىكومة المررية والبنك الدولى  االنبعاثات الهوائية
 

 

 حتٍيـً ادلشادفـبد  .5
 

 "( خ٣وذخٝ خِٛوٚ"خيدس )خٛىػن خٛشخ٢٧  5-1
 

يارد بخيار انعدام الفعل خيار عدم تشييد مىطة الاروى الكهربيرة الماترىرة بشرمال الجيرىة، ولكرن هرلا الخيرار 

إمكانات اإلمداد بها ممرا يسربب عجرىاً متىايرداً مرع ىيرادة  يسفر بالةرورة عن ىيادة الطلب على الكهربا  عن

وللا فإن االفتاار إلى تأمين إنتاج يعول عليه للكهربا  ونظم اإلمرداد بهرا ، . الطلب على الكهربا  فى المستابل 

سرتابلية ، ينعكم بتةمينات ىادة اجتماعياً واقترادياً وبيئياً بما فرى للرك تاييرد التنميرة االقتررادية الىاليرة والم

 . االجتماعى –وتالي  النمو االقترادى 
 

 . اليعتبر خياراً رالىاً وو مرادفاً مابوالً للمشروا الماتر "  انعدام الفعل"فإن خيار .. وكنتيجة الىمة
 

 خٛع٤٘ىٛىـيدض خدلشخدُص وزذخجٚ خٛىٓىد  5-2
 

لكهربررا  والمىايررا االقترررادية بنررا  علررى متطلبررات تررأمين اإلمررداد بالكهربررا  ، واالسررتجابة إلررى الطلررب علررى ا

بوةرع مواررفات ت كرد ون بالتعراون مرع االستشرارى بجسركو كهربا  مررر الشركة الاابةة ل، قامت المتىااة

ىراريررة لات دورة مىطررة تكرررارات لموديررول يجررب ون يكررون مىطررة كهربررا  شررمال الجيررىة الجديرردة مشررروا 

، بىيرث يكرون للرك هرو النظرام الرلى تتكفرل شرركة واتميجرا 757باردرة تررميمية تاليدية ثنائية الوقود  مركبة

كهربررا  مرررر الشررركة الاابةررة لولاررد شرررىت .  لتررىام الممنررو  لهرراالارراهرة إلنترراج الكهربررا  بتشررييدم وفارراً لال
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، علررى  برالنظم اكخرررى لتكنولوجيرات توليرد الكهربرا الختيرار هررلم التكنولوجيرا ، بالماارنرة ( تعليلهرا)مسربباتها 

 :ى النىو التال
 

  تعتبر الادرات الموجودة والمخططة لتوليد الاوى الكهربية التى تسرتخدم الوىردات البخاريرة ثنائيرة الوقرود (

كافيرة بالفعرل ىاليراً ، ولريم مرن المفةرل االعتمراد علرى نىرو وبعرد فرى ( وقود بترولى سائل / ؼاى طبيعى 

ق بترأمين اإلمرداد بالطاقرة الكهربيرة، الوقت الراهن على هلم التكنولوجيا على وجه الخرو  كسباب تتعلر

 .واالستجابة للطلب على الكهربا  ، واالقتراديات المرتبطة 
 

  57مىطررررات توليررررد الكهربررررا  لات الرررردورة المركبررررة تمترررراى بكفررررا ة تشررررؽيلية عاليررررة تربررررو علررررى% ، 

ت االىتراقيرة ناتجة عن إنتاج قدرة كهربية مةافة تكرافئ ىروالى نررؾ الاردرة الكهربيرة المنتجرة بالتربينرا

دون استخدام وى وقود إةافى عن طريق استعادة الىرارة الفاقدة فى عوادم االىتراق ، ممرا يعرود بمرردود 

 .لى تأثيرات بيئية موجبة على الوسط المىيط 
 

  تتوافر الاوى العاملرة مىليراً لهرلم النوعيرة مرن نظرم تكنولوجيرا توليرد الكهربرا  ، وهرى لات تأهيرل عرال فرى

لتشؽيل والريانة للوىردات لات الردورات المركبرة ، ولرلا فرإن اختيرار تكنولوجيرا الردورة المركبرة التشييد وا

 .  يتيح مىايا كبيرة للعمالة المىلية ، ويعتبر بالتالى مميىاً اقترادياً 

 

 .شمال الجيىة هى منظومة الدورة المركبة نطاةوعلى للك فالتكنولوجيا المختارة لمىطة الاوى الكهربية بم

 

وبالماارنة بتكنولوجيات التوليد  .كهربا  شمال الجيىة الجديدةولاد اختير الؽاى الطبيعى كوقود رئيسى لمىطة 

المدارة بالؽراى الطبيعرى هرى  التربينات االىتراقيةفورى، فإن مولدات ىالكهربى اكخرى المستخدمة للوقود اك

، ( NOx)، ووكاسريد النيتررروجين (CO2)يد الكربرون واىردة مرن وقر ل التكنولوجيرات إطالقراً النبعاثررات ثرانى وكسر

 .، والمواد الجىيئية( SO2)وثانى وكسيد الكبريت 

 
 ظظ٠يـٞ زلــص خٛٔـىي خٛ٘هشزيـص  5-3

  

يوجرد مردى واسرع للتنوعرات مررن التررميمات المىتملرة للمىطرة الماترىرة لتوليررد الكهربرا ، ولكرن اسرتناداً إلررى 

بالتةرافر مرع الممارسرات العامرة الجيردة الترى ترم تبنيهرا  –لمىطة الاروىالسمات الترميمية الرئيسية المختارة 

ةررمن ترررميمها الكلررى الشررامل، ومخططهررا التشررييدى العررام، ووسررائل تخررىين الوقررود والكيماويررات ، ومعرردات 

فإن مىطة الاوى الكهربية الماترىة بشمال الجيىة تالل إلى وقررى ىرد ممكرن مرن الترأثيرات  –مراقبة التلوث 

 . تملة لها على البيئة، فى الوقت اللى ت من فيه التشؽيل اآلمن المنةبط الكؾ  المى

 

 : والجوانب الرئيسية للترميم ، التى قورنت ببدائلها المختلفة ، هى على النىو التالى
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  تىيرد مرن بىيث تىيد من إمكانية طفو سىابة الؽاىات العادمرة المنبعثرة منهرا، والمداخن الرئيسية تم ترميم

مكانيررة انتشررارها فررى الجررو كررللك، كمررا ون ارتفاعهررا يفرروق االرتفرراا المورررى برره مررن وكالررة ىمايررة البيئررة إ

 .اكمريكية، المبنى على الخبرة الهندسية الجيدة 

 

 وكاسيد النيتروجين من خفق نم هاىوارق إنتاج تكون لاتس التربينات الؽاىية(NOx) بىيرث الينرت  عرن ،

كميات ممكنة من وكاسيد النيتروجين، التى تعتبرر الملروث الرئيسرى المررتبط  ىرق الؽاى الطبيعى سوى وقل

 .بىرق الؽاى الطبيعى
 

  للورول إلرى وعلرى كفرا ة ممكنرة للتوليرد الكهربرى، وإلرى وقرل ترأثيرات مباشرة سوؾ تستخدم التبريد الميام

لمرئيررة وو الةررباب بررررية ممكنررة ، ووقررل انبعاثررات للةوةررا ، ووقررل اىتماليررة لتكونررات كتررل البخررار ا

والبدائل مثال وبراج التبريرد والمكثفرات المبرردة برالهوا  مفتوىرة بيرد ونهرا بينمرا تسرتخدم مرا  وقرل . اكرةى

بكثير وو التسرتخدم مرا  مطلاراً تسرفر عرن كفرا ات توليرد وقرل، كمرا تسرفر كرللك عرن ترأثيرات مثرل سرىابات 

إلى إتاىي ة الميام كاةية رئيسية فرى هرلا المشرروا ولم ينظر . البخار ، والتأثيرات البررية والةوةائية

 . باعتبار توافر الميام للتبريد من الريا  البىيرى

 

 الريا  البىيرى، كما ون منش ت مأخرل ومخررج  ميام التبريد سوؾ يتم اإلمداد بها من مورد ميام مستدام هو

 . ميام التبريد يمكن ون تشيد وتشؽل دون انعكاسات بيئية م ثرة

 

 ىخٓــن خٛسذيــٜصخدل 5-4
  

ىددت الشركة الاابةة لكهربا  مرر الموقع الماتر  لتشييد مىطة توليد كهربا  شمال الجيرىة برين مجموعرة 

وقد تعينرت مسراىة الموقرع لشرركة الاراهرة . النوبارية، وكوم ىمادة، وشمال الجيىة: من ثالثة مواقع بديلة هى

ظرام الردورة المركبرة بالشررا  مرن مالرك اكرق اكررلى فرى إلنتاج الكهربا  لمىطرة كهربرا  شرمال الجيرىة بن

7/6/5779 . 
 

 : وعند اختيار الموقع المطلوب ، وُْعِطى  اعتبار خا  للمعايير التالية 
 

 العوامل االقترادية 
 

  التكاليؾ الروسمالية . 

  تكاليؾ التشؽيل والريانة . 

  متطلبات الوقود من الؽاى الطبيعى . 

 ريد متطلبات ميام التب . 

   وىمال الطلب على الكهربا . 

  متطلبات خطوط نال الطاقة الكهربية ومىطات المىوالت . 
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 العوامل ؼير االقترادية 

 

  التأثيرات البيئية المىتملة . 

  التنمية بمنطاة الموقع . 

 

يررد وبنررا  علررى المباىثررات والتفاوةررات التررى تمررت مررع الجهررات المخترررة ، فررإن الموقررع المخطررط لمىطررة تول

 : كهربا  شمال الجيىة كان هو الموقع اككثر فعالية اقترادية لألسباب التالية 

 

  ًالىد اكدنى من هياكل البنية اكساسية اإلةافية هو فاط سيكون مطلوبا . 

  المىايا المرؼوبة لتنمية المنطاة المىيطة بالموقع . 

 ون المىطة كن قوى العمل المىلية متاىرة اليوجد اىتياج لمستوطنة خارة للعمال اللين سيشيدون وو يشؽل

 .واكماكن الالىمة لعمال التشؽيل موجودة 

 

اقترررادية إلقلرريم  –وباإلةررافة إلررى للررك فررإن موقررع مىطررة الارروى الكهربيررة سرروؾ يسررتاطب مىايررا اجتماعيررة 

لخردمات السادم من اكتوبر من خالل فر  العمل التى سيوفرها المشروا ، وعاود اإلمردادات مرن المرواد وا

التى سيتطلبها ، فةالً عن تأثيرات االنتعاش االقترادى اللى سيترتب على مرروفات المشرروا فرى قنروات 

 . االقتراد المىلى للمنطاة 

 

 اٌشئيغيخ ٌزمييُ اٌزأصرياد اٌجيئيخ بئظزٕاٌ .1
 
 ظٔــذمي  6-1

 

قريرة اكمد وطويلة اكمد ..  المباشرة وؼير المباشرة.. اإليجابية والسلبية .. تمت دراسة الم ثرات المختلفة 

وتم قيام بعق هلم اآلثار كلما ومكن ، وتم تايريم اآلثرار البيئيرة وماارنتهرا بمتطلبرات قروانين البيئرة المىليرة .. 

 . والدولية 
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 : ووهم المجاالت البيئية التى تمت دراستها هى 
 

  تلـوث الهـواء 

ط اكسرام برالموقع ، وترم عمرل دراسرة نملجرة للتلروث تم تجميع البيانرات المتاىرة ، وترم قيرام انبعاثرات خر

 . النات  عن المىطة ، وتم تجميع هلا التلوث مع التلوث المىيط وماارنته بالمعايير المىلية والعالمية 

  تأثيـر الضوضـاء 

تم قيام ةوةا  خط اكسام ، وتم عمل خطوط كنتورية للةوةرا  المتوقعرة عنرد تشرؽيل المىطرة بنرا  

ات المتاىة ونملجة هلم البيانات لمىطة الكهربا  باستخدام برام  خارة الستنتاج الايم المتوقعة على البيان

 . عند التشؽيل 

   نوعيـة الميـاه وميـاه التبريـد 

وتم عمل دراسة على نمولج طبيعرى . تم تجميع وتسجيل البيانات الخارة بمرادر وكميات ونوعية الميام 

 .بريد ودراسة التلوث الىرارى النات  لمنش ت مأخل ومخرج ميام الت

  الحيـاة البيولوجيـة 

تم إجرا  دراسة إيكولوجية للىياة النباتية والىيوانية ىول الموقع ، وقد شملت الدراسرة الىيراة الررىراوية 

 . والطيور والنباتات بالمىطة 

  الخطـرة / المخلفـات الصلبـة 

والخطررة الترى يمكرن ون تر ثر علرى البيئرة وترم تىديرد هرلم  تم تىديد نوعية ومواقع تكون المخلفات الررلبة

 . المخلفات ووسلوب تداولها وموقع التخل  النهائى 

  المـرور وطـريق المحطـة 

كمرا . تمت دراسة شبكة الطررق المىيطرة بالمىطرة عرن طريرق الىررر وعمرل دراسرة الىررر المررورى 

 . تشييد المشروا خارة خالل لروة التشييد  تمت دراسة إمكانية استيعاب هلم الشبكات للمرور وثنا 

  االقتصـادية  –التأثيـرات االجتماعيـة 

 . تهدؾ الدراسة للتعرؾ على تأثير المشروا على شرائح المجتمع ، وتم البىث فى مدى التأثيرات 

 
 

: خٛوىخٟٚ خآلظيص  ودتط دسخعص خٛعٌريخض خٛىت ٓذ حتذغ ىف خدل٤دؿْ خٛٔشيسص وخٛسويذش ه٢ ٟىٓن خحملـص ورٖٛ زذسخعص  

 انتاال السكان  -



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 41 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 الخدمات والمرافق  -

 ىيادة ىجم اكنشطة  -

 ىيادة ىجم العمالة  -

 ــىدش خذلـىخء  6-2

  أتربـة التشييـد 

عاليرة مرن اكتربرة العالارة، ( لر هوىو وى برالموقع)إلى مستويات مىليرة المىطة الجديدة ست دى نشاطات تشييد 

 ىوال، كررررررررررللك ال توجررررررررررد ىررررررررررول الموقررررررررررع ون هررررررررررلم التررررررررررأثيرات م قتررررررررررة وسررررررررررريعة الرررررررررربيررررررررررد 

باستثنا  مرنع اكعالؾ فى اتجرام الشرمال مرن موقرع المىطرة ومىرعرة دواجرن مكونات بيئية ىساسة لألتربة 

 .فى اتجام الجنوب

 

منطاة شمال وجدير باللكر ون المستويات الراهنة لتركيىات اكتربة ، المىمولة جواً ، هى بطبيعتها عالية فى 

علرى ون الترأثيرات المىتملرة مرن انبعاثرات اكتربرة برالموقع سروؾ يرتم . إمبابرة ومنشراة الانراطرالجيىة ومركرى 

 تولرد، وتطبيق إجرا ات التخفيؾ الالىمة لتالي   تاليلها بفعالية من خالل الممارسات اإلدارية الجيدة بالموقع

 .اكتربة به 

 انبعاثات المدخنة 

اى الطبيعى باعتبارم وقودها اكساسى ، وكنتيجة لللك فإن الملوث الماترىة الؽالكهربية ستىرق مىطة الاوى 

وفرى ىراالت التشرؽيل االةرطرارى  . (NOx)" وكاسريد النيترروجين"الرئيسى وثنا  التشؽيل العادى للمىطة هو 

الخفيررؾ فررإن ىرررق الوقررود البترولررى ( مررن وقررت التشررؽيل الكلررى علررى مرردار السررنة% 5ولمررا اليىيررد علررى )

 ؾ يسررررررررررررررفر عررررررررررررررن انبعاثررررررررررررررات إةررررررررررررررافية مررررررررررررررن ثررررررررررررررانى وكسرررررررررررررريد سررررررررررررررو( السرررررررررررررروالر)

عاثرات بؼيرر ون االن. ، والمرواد الجىيئيرة، فةرالً عرن كميرة ؼيرر مىسوسرة مرن المعرادن الثايلرة(SO2)الكبريت 

وقد تم تطبيرق  .الخارجة من المىطة ستخةع خةوعاً كامالً لكل من المعايير المررية ومعايير البنك الدولى

 ة لتشررررررررررررررتت الملوثررررررررررررررات خررررررررررررررالل التشررررررررررررررؽيل العررررررررررررررادى تانيررررررررررررررات النملجررررررررررررررة الرياةرررررررررررررري

ملخرراً ( 5)، ويعطرى الجردول رقرم على جرودة الهروا  المىريط بمنطارة المشرروا ( وى بىرق الؽاى الطبيعى)

 .بالنتائ  
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 (1)جدول رقم 
 

 ةـايير البيئيـارنة بالمعـة مقـأثيرات البيئيـالت
 

 المعايير المصرية معايير البنك الدولى
زات القصوى من تقديرات التركي

  شمال الجيزةمشروع 

 والوسط المحيط

 نطاق التأثير

 
 

 3م/ مجم  51
 ؼير مورَّؾ

 3م/ مجم  57

 
 

 3م/ مجم  377
(1) 
 ؼير مورَّؾ

 3م/مىم   577

 
 
 3م/مجم  57>

 3م/مجم  ال يلكر>

 3م/مجم   5>

 انبعاثات المدخنة
 %(177ؼاى طبيعى  -% 77ىمل )

  وكاسيد النيتروجين(NOx) 

 وكسيد الكبريت  ثانى(SO2) 

 المواد الجىيئية (PM) 

 

 

 

 3م/مجم  155

 ؼير متا 

 3م/مجم  57

 

 

 

 3م/ مجم  377
(1) 

 3م/مجم  3677

 3م/مجم  577

 

 

 

 3م/مجم  77>

 3م/مجم  777>

 3م/مجم   5>

 انبعاثات المدخنة

 %(177 سوالر -% 77ىمل )

 (من الىمن التشؽيلى السنوى% 5كقل من )

 ين وكاسيد النيتروج(NOx) 

  ثانى وكسيد الكبريت(SO2) 

 المواد الجىيئية (PM) 

 

 

 

 -

 3م/ميكروجرام 157

 3م/ميكروجرام 177

 

 -

 3م/ميكروجرام  157

 3م/ميكروجرام 87

 
 

 3م/ميكروجرام 157

 3م/ميكروجرام 57

 

 

 

3م/ميكروجرام 177
(1) 

3م/ميكروجرام 157
(1) 

 -

 

 3م/ميكروجرام 357

 3م/ميكروجرام  157

 3م/جرامميكرو 67

 
 

 3م/ميكروجرام 77
 

 -

 

 

 

 3م/ميكروجرام 351475

 3م/ميكروجرام 136458

 3م/ميكروجرام  39459

 

1455
 3م/ميكروجرام (5)

1477
 3م/ميكروجرام (5)

7431 
 3م/ميكروجرام (5)

 
 

517 
 3م/ميكروجرام (5)

15
 (5)

 3م/ميكروجرام 

 تركيزات الملوثات بمستوى سطح األرض

 (عند ىرق الؽاى الطبيعى)

  وكاسيد النيتروجين(NOx) 

 ساعة 1متوسط 

 ساعة 51متوسط 

 متوسطى سنوى

  ثانى وكسيد الكبريت(SO2) 

 ساعة 1متوسط 

 ساعة 51متوسط 

 متوسطى سنوى

  الدقياةالجىيئات (PM10)  

 ساعة 51متوسط 

 متوسط سنوى    

 
6-9 
 -

 لتر/مجم 745

 لتر/مجم 745

 لتر/مجم 1

 لتر/مجم 1

 لتر/مجم 17

 لتر/مجم 57

لتر/مجم 745
(3) 

3
O

م عند ىافة منطاة الخلط 
(1) 

 
6-9 

 لتر/مجم 37

 لتر/مجم 745

 لتر/مجم 1

 لتر/مجم 1

 لتر/مجم 1

 لتر/مجم 5

 لتر/مجم 37
 -
 م  8ْ >

 عند ناطة الررؾ 

 
6-9 

 لتر/مجم 37>
 -
 لتر/مجم 745>

 لتر/مجم 1>

 لتر/مجم 1>

 لتر/مجم 5>

 لتر/مجم 37>

 لتر/مجم 745>

لررؾ ناطة ا عند مًْ  8>

متر 177وقل من م عند ًْ  5و

 عند ىافة منطاة الخلطم ًْ  3و

 (متر 157ىتى منطاة الخلط)

 التدفقات السائلة

 (pH)مايام الىامةية والالوية 

 (BOD)اككسجين الىيوى الممت  

 الكروم
 النىام
 الىديد
 الىنك

 الىيوت والشىوم

 (TSS)الروالب الكلية العالاة 

 الكلورين الكلى المتباى

)ة فى درجة الىرارة الىياد
o
C) 
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 المعايير المصرية معايير البنك الدولى
زات القصوى من تقديرات التركي

  شمال الجيزةمشروع 

 والوسط المحيط

 نطاق التأثير

 
 ديسيبل 55

 ديسيبل 15

 
 ديسيبل 65

 ديسيبل 55

 
 ديسيبل 5146> 

 ديسيبل 5146> 

 الضوضاء
(5) 

 (الىد اكقرى ) وثنا  النهار 

 (الىد اكقرى ) وثنا  الليل 
 

 . NO2معطام بداللة ثانى وكسيد النيتروجين  NOxككاسيد النيتروجين المعايير المررية ( 1)

، ومرا مرا تنتجره المىطرة مرن 5779لم الايم كلها تعبر عن تركيىات هلم الملوثات فى الوسط المىيط وفااً لاياسات المركى الاومى للبىوث ه( 5)
 . تركيىات هلم الملوثات كلها فهو ال يكاد يلكر 

ين لثروان معردودة بردالً مرن الترررفات قد تكون مفةلة فى ظرروؾ معينرة ، مثرال اسرتخدام مسرتويات عاليرة مرن الكلرور" ردمة الكلورين ( "3)

لتر لمدى ىمنى ىترى سراعتين ، هرى اليجرب ون تتكررر ككثرر مرن مررة فرى /مجم 5والايمة الاروى هى . المستمرة للمستويات المنخفةة 

 ( .لتر /مجم 745ساعة يجب ون يكون  51ومتوسط ) ساعة  51مدى 

م عند ىافة المنطاة ًْ 5  عن ىيادة فى درجة الىرارة تتجاوى ما يتعلق بالمعايير المررية للريا  البىيرىيجب وال يسفر تفريػ ميام التبريد ( 1)
والتخفيؾ بواسطتها ، وىيث تكون هلم المنطاة ؼير معرفرة تفتررق معرايير البنرك الردولى  الريا  البىيرىالتى يىدث فيها االختالط بميام 

 .التكون هناك نظم إيكولوجية مائية ىساسة فى خالل هلم المسافة متر من ناطة الترريؾ ، عندما 177نطاقها بمادار مسافة 

بالنسربة لمعرايير البنرك " تجارية"بالنسبة للمعايير المررية للةوةا  المىيطة ، وبورفها  "تجارية-منطاة سكنية" رنفت المنطاة بورفها( 5)
 .الدولى

 

 155,6)سراعة  51لمتوسرط د النيترروجين ويبين التاييم ون التركيىات الاروى للمستوى اكرةى لثرانى وكسري

 فررررررررى ىالررررررررة ىرررررررررق الؽرررررررراى النررررررررات  عررررررررن المىطررررررررة الملرررررررروث الرئيسررررررررى )( 3متررررررررر/ميكروجرررررررررام

شرمال شررق الناطرة المتوسرطة للمرداخن اكربرع  اً مترر 161,3يتوقع ىدوثها على بعرد ىروالى ( الطبيعى كوقود

رق مشرروا المىطرة، وى هرى مسراىة ، والمساىة المىيطة تاع داخل و(5ونظر شكل رقم )لمشروا المىطة 

ولارد رريؽت التركيرىات الارروى الترى ترم . والتدعم وية بيئات وو مسرتوطنات ىساسرة ؼير مأهولة بالسكان، 

، (5)مررن الجرردول رقررم  وهررى كمررا يتةررح، ومتوسررط سرراعة واىرردةالورررول إليهررا كمتوسررطات سررنوية ويوميررة 

يير المرررية ومعرايير البنرك الردولى رؼرم ونره قرد ورؽر مرن الايمرة الارروى المسرمو  بهرا فرى كرل مرن المعرا

  .(وهو مرتفع فاط فى ىالة الجىيئات الدقياة)وةيؾ إليها مستوى التلوث الموجود بالمنطاة 
 

 دجيـص ص خدلـخٛسيح 6-3
 

بواسرطة  الريرا  البىيررى سيتم سىب ميام التبريد لمىطة الاوى، وكلا ميرام العمليرات التشرؽيلية بالمىطرة، مرن

مرن نظرام ميرام الشررب بالمنطارة ، وما الميام الرالىة للشرب فسوؾ يتم اإلمداد بهرا تىت اكرق لونابيب مأخ

ونابيب مخرج إلى مرة وخرى من خالل الريا  البىيرى  ، وسوؾ تعاد ميام التبريد إلىفى الاطا ومركى إمبابة

م معالجتهرا قبرل رررفها إلرى منظومرة الميام العادمة من العمليات التشؽيلية فستتما و، قناة الريا  البىيرى كللك

والميررام . الررررؾ بالمىطررة ومنهررا إلررى االىتياجررات المطلوبررة للرررى، والىيررادة إلررى نظررام ررررؾ ميررام التبريررد

العادمة كررؾ رىى يتم تررريفها إلرى شربكة الرررؾ الررىى بمنطارة الاطرا ومركرى إمبابرة وو تجمرع فرى 

رى بالمىطرة ومرا الىمرأة فتنالهرا سريارات خاررة إلرى مواقرع خىانات المعالجة وتعال ، ثم تررؾ إلى شبكة ال

التخل  المرخرة من المىافظة بواسطة متعهدين مرخرين وللك إلا لم تكن شبكة الررؾ الرىى للمنطاة 

، وليسرت هنراك ويرة ميرام ورةرية وو سرطىية وخررى سريتم اسرتخدامها خرالل تشرييد وارلة ىترى موقرع المىطرة

 .وتشؽيل المىطة 

 (5)شكل رقم 

 المواقع المقترحة لمحطات رصد ومراقبة تلوث الهواء
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ية، فرى الترأثيرات علرى النباترات مائعلى البيئة الالكهربي ة وتنىرر التأثيرات الرئيسية المىتملة لمىطة الاوى 

 ، وهررررررررى تررررررررأثيرات موةررررررررعية م قتررررررررة، خررررررررالل تشررررررررييد المىطررررررررة وتشررررررررؽيلها مائيررررررررةوالكائنررررررررات ال

ساسية التى أجريت لغرض التقييم البيئى أن البيئة المائية اإليكولوجياة فقيارة جادا  كما قد أثبتت الدراسات األ

 .فى هذا الموضع كما أنه ال يمثل محال  لنشاط صيد األسماك

 

مرا عردا بالنسربة للمىتروى  بررفة عامرة معتدلةالمىيطة بموقع المىطة هى لات جودة  مائيةوالواقع ون البيئة ال

اياسات على ىيارته عن الىدود المالئمة مما يىتاج الى تطهير للميام إلا مرا اسرتخدمت الميكروبى اللى دلَّت ال

توجرد ويرة نظرم إيكولوجيرة  وى تنوا بيولوجى، كمرا ال المنطاة، وال يميى لمىطات المعالجة كؼراق الشرب 

يد التجررارى ويةرراً ال يوجررد فررى الريررا  البىيرررى بمنطاررة شررمال الجيررىة ونشررطة للررر .لهررا ىساسرريتها الخارررة 

 . لألسماك ومام موقع المىطة 

 

المأخرل والمخررج إلرى ترأثيرات لتجهيرىات ووسرائل وخالل تشييد المىطة قد ت دى عمليرات التكريرك واإلنشرا  

 . وو شاطئ الريلا مىتملة على جودة الميام، 

 

كماا أن لفواقد م قترة، ، فإن امىدودة للؽاية وىيث ون المنطاة شديدة المىلية، وى مركىة ومىرورة فى دائرة 

البيانات المتاحة من عمليات المسح الحقلى أكدت بما اليدع مجاال للشك أنه التوجد بالمنطقة أياة موائال ذات 

 .غير ذى قيمة يعتد بها مائيةمغزى أو ذات حساسية خاصة ، وأن تأثير تشييد المحطة على البيئة ال

 

مارسات الهندسية الاياسية خالل تشييد المىطرة ، سروؾ تر من يةاؾ إلى للك ون اإلدارة الجيدة للموقع ، والم

 .خفق وية آثار متخلفة إلى وقل ىد ممكن 

 

كميرام تبريرد الريرا  البىيررى  على ون تشؽيل المىطة سوؾ ينت  عنه كتلة من الميام الدافئة التى ترررؾ إلرى

را  عنرد رجرة ىررارة مرا  علرى د -علرى اككثرر  – درجرات مئويرة 8بدرجة ىرارة تىيد بماردار ، مرتجعة الريل

ون الناطرة الريرا  البىيررى  ولاد بينرت دراسرات النملجرة الىراريرة لكتلرة الميرام المترررفة إلرى .ناطة المخرج

الريرا  درجات مئوية فارط ىيرادة علرى درجرة ىررارة مرا   5التى عندها تنخفق درجة ىرارة كتلة الميام إلى 

درجات مئوية عناد حافاة  3كما تنخفض إلى ناطة الترريؾ، من  متر 277 أقل من تاع عند ىوالىالبىيرى 

 .منطقة الخلط

 

وقد أكد االستشارى الهندسى للمشروع أن نظام التحكم فى مياه التبريد يمنع منعا  باتاا  ارتفااع درجاة حارارة 

مان  مياه التبريد عند المخرج عن القيمة المحددة بالقانون تحت أى ظرف من ظروف التشغيل وفى أى وقت

 . أوقات السنة
 

لتأكيرد  نظرام الرررؾالمائية، الناتجة عن تشؽيل المىطة، ستتم معالجتها قبل الرررؾ إلرى التررفات جميع و
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. ام العادمرة قرد ترم االلترىام بهرا، والخةروا الكامرل لهرا ومعايير البنك الدولى لجرودة المير ون المعايير المررية

 .الىيوت، والترويق، والترشيح وو الفلترة وتتةمن المعالجة عمليات المعادلة ، وفرل 

 

من خرالل تطبيرق معرايير وممارسرات اإلدارة الجيردة للموقرع، بمرا فرى ستال وو تنعدم تماماً كللك فإن التأثيرات 

 .للك الررؾ الموقعى الشامل 

 

ة، منطقااة فقياارة فااى اإليكولوجيااا المائياا الواقااع أن الجاازء ماان الرياااح البحياارى عنااد موقااع المحطااة هااوو

، وخاارج نطااق هاذه المنطقاة فازن الزياادات مائياةتشاتمل علاى أياة موائال  نطاق ضيق ، والومحصورة فى 

األسااماك مياااه ماان شااأنها أن توجااد موائاال جدياادة محساانة ومالئمااة النتعااا  الالطفيفااة فااى درجااـة حاارارة 

 . بحريةالنباتات والكائنات الو

 
 دءـشخض خٛؼىػـظإؼي 6-4

 
  ؤؼ٤دء خٛعشييذ 

 

 عرررررن ىرررردوث ةوةرررررا  بىرررررد وقررررررى كهربرررررا  شررررمال الجيرررررىة ع ون يسرررررفر تشررررييد مىطرررررة مررررن المتوقررررر

، وىدوث ةوةا  بىرد وقررى قردرم (خارج السور مباشرة)ديسيبل خالل النهار عند وقرب مستابل  59قدرم 

خالل الليل، وهلان المستويان الةوةائيان ياع كالهما فى ىدود كل من المعايير المرررية كللك ديسيبل  57

، وخالل معظم فترة التشييد فرإن مسرتويات الةوةرا  الناتجرة سرتكون وقرل مرن هراتين (1)ر البنك الدولىومعايي

 .الايمتين

 

 ـدء خٛعشٌيـؤؼ٤ ٚ 
 

خالٙ خٛعشٌيٚ هبذٍ ظويني خخلـىؽ خٛ٘ى٣عىسيص ٗهشزدء مشدٙ خجليضش خجلذيذش دتط منزـص خال٣سودؼدض خٛؼىػدجيص خحملع٠ٜص ٢ٟ زلـص 
ىػدء ىف خدل٤ـٔص خحمليـص زدحملـص ، ليػ ؤؼسعط خ٤ٛعدجؿ ؤ١ ٟغعىيدض خٛؼىػدء خ٤ٛدجتص ه٢ خٛعشٌيٚ ه٤ذ لذود ٛعىصيودض ٟغعىيدض خٛؼ

، وٗزٖٛ ه٤ذ مجين خدلغعٔسالض ُي٠د لىٙ خحملـص ، ظٔن مجيوهد حتط خحلذود خدلغ٠ىق هبد ىف خدلوديري (ه٤ذ ؤعىخس خحملـص)ٟىٓن خحملـص 
 .( ديغسٚ هًٜ لذود خحملـص 58,1ؤهًٜ ٓي٠ص )وٓدض خ٤ٛهدس وخٜٛيٚ هًٜ خٛغىخء خدلظشيص وٟوديري خٛس٤ٖ خٛذوذل خالٙ ؤ

 
 يصـدض خحلـدض وخٛ٘دج٤ـخ٤ٛسدظ 6-5

 

                                                           
 4 فقط ال توجد معايير للبنك الدولى بشأن الضوضاء الناتجة عه عمليات التشييد ولذا تم هنا تطبيق معايير البنك الدولى الخاصة بالتشغيل   (1)
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، وخألسع دخدلىٓن خدلٔعشق ٠ٜٛمـص رخهتودظيص وخحليىخ٣يص ىف ٟىٓن خحملـص ؤو ُي٠د لىذلد، سال ظىـذ ٟغدلص زل٠يص ٜٛمِدف هًٜ خحليدش خ٤ٛ
، ٟن خألخز ىف خالهعسدس ؤ١ خٛعإؼريخض خحملع٠ٜص ٛعشييذ وظشٌيٚ خحملـص ٧ً خٛعٜٔيذيص خدل٤عششش خٛىُريش ض٠ضسوهدصسخهيص ٜٛ ؤسعخحمليـص ز٦ 

سدههد، ُٜيغط ٤٧دٕ ؤيص ظإؼريخض هًٜ خ٤ٛسدظدض وخٛ٘دج٤دض بظىف ًدٛسيعهد ظإؼريخض ٟىػويص، وؤ١ شلدسعدض بدخسيص وظشٌيٜيص ـيذش عيعٞ 
 .خحليص دي٢٘ ؤ١ حتذغ

 

 شيصـإؼريخض خٛسظـً وخٛعـش خألسػـدل٤لعخذخٝ خألسع وخـخع 6-6
 

ٗيٜىٟعشخض  6ظ٤مظش خالععخذخٟدض خألسػيص مبىٓن خدلششوم ىف ٗى١ خألسع ٟ٘شعص ٛأل٣شـص خٛضسخهيص ؤعدعًد وهًٜ زوذ لىخذل 
هشػهد  وٓذ مت ششخء ٧ز٥ خألسع ٢ٟ ٟدٛ٘هد خٛزي ٗد١ ٓذ ،ًشزًد يىـذ خٛلهري خٛظمشخوي ٟن زٔن ػحيٜص هبد صسخهدض ٜٓيٜص ٟع٤دؼشش

 .الياؼش ٟـًٜٔد هٜيهدوٛزخ ُِٔذ ٧ز٥ خألسع ٛظدحل ز٤دء زلـص ٜٛٔىي خٛ٘هشزيص  ٜٛسين ألي ًشع ٢ٟ ؤًشخع خالععخذخٝ

  

، ٟغـمص ٟن صسخهدض شلعذش لىذلد ٢ٟ ٗٚ ـد٣ر ُة١ ٗٚ خدلشد٧ذ خدلىـىدش عىٍ ظعإؼش زٔىش مبمـص خٛٔىيوليػ ؤ١ خألسع 
 .ؤعدعًد صسخهيص وِٟعىلص ُة١ خٛعذخخٚ خٛسظشي ٠ٜٛمـص عىٍ دي٢٘ خععيودز٦ ؤ١ خدل٤ـٔصو٢٘ٛ برخ ؤخز٣د ىف خالهعسدس 

 

 .٢ٟ خدل٢٘٠ خععيودهبد وخٛع٘يَ ٟوهدوهًٜ رٖٛ ُة١ خٛعإؼريخض خحملع٠ٜص ٠ٜٛششوم هًٜ خدل٤لش خألسػً وخدلشد٧ذ خٛسظشيص عع٘ى١ 

 

 دـد وخذليذسوٛىـيـشزص وخجليىٛىـيـخٛع 6-7

 

وـيىٛىـيع٦، هًٜ خألخض خالُعٔدس بذل ؤيص مسدض رخض لغدعيص خدطص، وز٤دء هًٜ خإلـشخءخض خعع٤ددًخ بذل خظدجض خٛعشزص زددلىٓن 
  .يعفضؤ ٢ٟ ظشييذ وظشٌيٚ خحملـص، الظىـذ ؤيص ظإؼريخض رخض ٌٟضي ىف ٧زخ خٛظذد دي٢٘ ؤ١ حتذغ  خٛىٓدجيص خدلٔعشلص ٗفضء ال

 

 ٚـشٗص خ٤ٛٔـشوس ولـخدل 6-8

 

ؤو ) خٛعإخري  ض٤ٔٚ زدٛذسخعص خٛسيحيص ٠ٜٛمـص ٗدُص خٛعٌريخض ىف لدالض خدلشوس زذالال٠ٜشوس ولشٗص خٛٛيٌـً خٛعٔييٞ خٛزي ؤـشي 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 48 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 .وخالصدلدٝ خالٙ ظشييذ وظشٌيٚ خحملـص ( خٛعوـٚ 

  

وسًٞ ؤ٦٣ يىـذ .  5715-5711هدٝ وؤٗرب خلع٠ـدٙ ٛعإؼريخض خدلشوس يعىٓن ؤ١ حيذغ خالٙ ُعشش ٓظريش ؤؼ٤دء رسوش خٛعشييذ 
صدلدٝ هًٜ خٛـشّ خٛشجيغيص خدلاديص ٠ٜٛمـص، وليػ ؤ١ ٧ز٥ خٛعإؼريخض عىٍ حتذغ ُٔؾ خالٙ ُعشش رسوش زوغ خالخلع٠دٙ حلذوغ 

هًٜ ؤ١ بـشخءخض ختِيَ ٧زخ . خٛعشييذ، وخالٙ عدهدض خٛزسوش، ُة١ خٛعإؼري خًٜٛ٘ ٠ٜٛمـص هًٜ خدلشوس ولشٗص خ٤ٛٔٚ ٛيظ رخ ٌٟضي
 .خدلعىٓوصخٛعإؼري عىٍ ياخز هبد ٛعٜٔيٚ خلع٠دٙ كهىس خٛعإؼريخض 

 

عىي هذد ٜٓيٚ ٢ٟ عيدسخض خٛودٟٜني ، وخدلشٗسدض رخض خحل٠ىالض ٤٧دٖٛ وهًٜ ؿىٙ خٛو٠ش خٛعشٌيًٜ ٠ٜٛمـص عىٍ الي٘ى١ 
 .خدلشظسـص زعشٌيٚ خحملـص ، شلد الي٤عؿ ه٦٤ ؤيص ظإؼريخض هًٜ خدلشوس ولشٗص خ٤ٛٔٚ ظٜٖ خٛؽٔيٜص ٧ً ُٔؾ 

 

 خٛؽٔدُيص –ض خالـع٠دهيص خالٓعظدديص وخٛعإؼريخ –خٛعإؼريخض خالـع٠دهيص  6-9

 

خٓعظدديًد بجيدزيًد خدٛظًد ٢ٟ خالٙ ظىُري  –ظإؼريًخ خـع٠دهيًد زش٠دٙ خجليضش ٢ٟ خدلٔذس ؤ١ ئذٝ ٟششوم زلـص خٛٔىي خٛ٘هشزيص خدلٔعشلص 
 .ُشص ه٠ٚ ـذيذش وـزذ خالععؽ٠دسخض خالٓعظدديص بذل خدل٤ـٔص 

 

عىٍ يولٞ ٧ز٥ خٛعإؼريخض خإلجيدزيص ىف ه٠ٜيص ظ٠٤يص خألعدط ( ٤دء خٛعشييذ ؤؼ% 95) يؼدٍ بذل رٖٛ ؤ١ خععخذخٝ خٛو٠دٛص خحملٜيص 
 .خدلهدسي ذلز٥ خٛو٠دٛص خحملٜيص ، ٠ٗد عيىٛذ ؿٜسًد ٟعضخيذًخ هًٜ خخلذٟدض وخدلىخد وخدل٤عفدض خحملٜيص 

 

دض عىي ٟغدلدض ػحيٜص وال يشظسؾ زددلششوم ؤي بخالء ؤو بهددش ظىؿني وٛزخ ال يشظسؾ زددلششوم ؤي ُٔذخ١ ألسخع ؤو ٟغعىؿ٤
دتؽٚ ٓىخهذ ؤزشخؾ خـىؽ ٣ٔٚ خٛ٘هشزدء ٢ٟ ٟىٓن خحملـص بذل خٛشس٘ص خٛ٘هشزيص خدلىلذش، وٟن رٖٛ ُة٦٣ ٓذ مت وػن خـص ٧يٜ٘يص 
 . إلهددش خٛعىؿني خإلـسدسي دلودجلص ؤي ٣ضم دلىخؿ٢ ؤو ؤسخع خالٙ ٟذ خـىؽ خٛشزؾ خٛ٘هشىب ٠ٜٛمـص زدٛشس٘ص خٛٔىٟيص خدلىلذش
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 ٔدىفـدسخيً وخٛؽـىٛىـً وخٛعـخألسٗيشخغ ـخٛع 6-11

 

و٧زخ خدلىٓن مت خععٔظدء خٛغٜـدض خدلغحىٛص ه٢  .ظإؼريخض زلع٠ٚ وٓىههد هًٜ ؤيص ٟىخسد ؤسٗيىٛىـيص ؤو ظدسخييص ؤو ؼٔدُيصظىـذ ؤيص  ال
  . خآلؼدس زشإ٦٣ وؤٗذض مجيوهد خٜى٥ ٢ٟ خآلؼدس

 

ش٣دٟؿ خٛعشييذ بـشخءخض ختِيِـيص ٛعإٟني ؤيص خٗعشدُدض زلع٠ٜص ٓذ ُة١ ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ خٛ٘هشزدء ٓذ ػ٤٠ط ز.. وسًٞ رٖٛ
ظ٘ى١ ذلد ٓي٠ص ؤسٗيىٛىـيص ؤو ظدسخييص ؤو ؼٔدُيص ، وظغفيٜهد ، و٤ٟمهد خحل٠ديص خٛىخـسص زدٛعِد٧ٞ وخٛع٤غيْ ٟن خجلهدض خإلدخسيص 

 .خدلغحىٛص 

 سيويصـىخسغ خٛــش خٛ٘ـسلدؿ 6-11

 

٢ٟ ـشخء خ٤ٛشدؽ خٛضٛضخذل، ه٢ ؤ٦٣ زدهعسدس خٛعؼ٠ي٤دض خذل٤ذعيص خٛ٘هشزيص ذلد زلـص خٛٔىي ؤعِش ظٔييٞ دٓيْ ٠ٜٛخدؿش خٛىت ٓذ ظعوشع 
خٛىت خشع٠ٚ هٜيهد ظظ٠يٞ خحملـص ٜٛىٓديص ٢ٟ سلدؿش خٛضالصٙ وخذلضخض خألسػيص ، ُة١ خٛعإؼريخض خٛسيحيص خحملع٠ٜص ٛذي وٓىم خأللذخغ 

 .١ ي٘ى١ ذلد ؤؼش يزٗش هًٜ ٧يدٜٗهد وٟوذخهتد وز٤يعهد خألعدعيصخٛغيضٟيص خالٙ خٛو٠ش خٛعشٌيًٜ ٠ٜٛمـص ٛيظ ٢ٟ خدلعىٓن ؤ
 

ٗزٖٛ ُة١ خدل٤ـٔص ظشع٠ٚ هًٜ لىخذل عسوص لىخـض ؤٟدٝ سلشخض خٛغيىٙ خحملع٠ٜص شلد ئً خحملـص ٢ٟ خٛعوشع أليص سلدؿش ٟشظسـص زدهن٠دس 
 . خٛغيىٙ

 
 شيـىخدغ خٛ٘سـش خحلـسلدؿ 6-12
 

، وٗزخ خإلـشخءخض خٛىت مت ظؼ٠ي٤هد ىف خٛعظ٠يٞ خذل٤ذعً مشدٙ خجليضش ٗهشزدءـص زدهعسدس خععخذخٟدض خألسع ُي٠د لىٙ ٟىٓن زل
٠ٜٛمـص ٜٛعٜٔيٚ بذل ؤدىن لذ شل٢٘ ٢ٟ خدلخدؿش خٛىت دي٢٘ لذوؼهد زغسر خحلشيْ ؤو خال٣ِفدس ، ُة٦٣ ٢ٟ ًري خدلٔذس ؤ١ ظغسر خحملـص 

 .ىذلد ؤيص سلدؿش ذلد دالٛص ؤو ٌٟضي هًٜ ؤيص ٤ٟشإش يع٠ٜ٘هد ؤي ؿشٍ آخش ل
 
 وخخلــشش  ٜسصـدض خٛظـبدخسش خدلخِٜ 6-13
 

خالٙ ظشييذ وظشٌيٚ خحملـص هًٜ بـشخءخض ظ٤لي٠يص طدسٟص جل٠ن وختضي٢ خدلخِٜدض زددلىٓن، وخخلـشش ظشع٠ٚ بدخسش خدلخِٜدض خٛظٜسص 
خدلخِٜدض ظظشيَ هذي وظغفيٚ ٗدُص شم٤دض خدلخِٜدض خخلـشش ؤو خدلٜىؼص ٛعظشيِهد زـشئص آ٤ٟص ، وخدلشخـوص وخِٛمض خٛذوسي دلعو
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 .وٟىخٓن خٛعخٜض ٢ٟ خدلخِٜدض ، ورٖٛ ٛعإٗيذ ؤ١ ظظشيَ خدلخِٜدض يعٞ بـشخئ٥ زـشئص آ٤ٟص ؤٟسىٛص زيحيًد
 

مبد ظشع٠ٚ هٜي٦ ٢ٟ سلِٜدض هدٟص، وسلِٜدض ظوسحص، وسلِٜدض  -خٛعشييذ وخٛعشٌيٚ عيعٞ ظظشيَ مجين خدلخِٜدض  لٚخوخالٙ ٟش
٢ٟ خدليد٥ ٓسٚ ٟودجلعهد، وسوزص خخلضخ٣دض، وخٛعشعسدض خٛـي٤يص، وخٛشىخجر هًٜ خحلىخـض وخِٛىخطٚ، جتدسيص، وسوخعر ؿي٤يص ٟغعخٜظص 
 .سلِٜدض ٟشخظنيظظشيَ عيعٞ ظظشيِهد مجيوهد زىخعـص ٟعوهذي  -ومحإش خضخ٣دض خٛظشٍ خٛظمً

 

 زدحملـص وخخلـشش وٛزخ ُٜيظ ٢ٟ خدلٔذس هًٜ خإلؿالّ ؤ١ يعغسر ه٢ بدخسش خدلخِٜدض خٛظٜسص 
 .يص ظإؼريخضؤ

 
 ٤دهًـد١ خٛظـص وخألٟـمص خدله٤يـخٛظ 6-14
 

ظشييذ ٧ذٝ وىٓن خحملـص ؤًُد ألهًٜ ٟوديري ٓيدعيص هًٜ خدلغعىيني خحملًٜ وخٛذوذل ، و٢ٟ خالٙ مبٟن ظىُري بدخسش ـيذش ٜٛظمص وخألٟد١ 
 وظشٌيٚ خحملـص ؿسًٔد ٠٠ٜٛدسعدض خٛظ٤دهيص خألهًٜ 

ظشييذ خحملـص وظشٌيٜهد عىٍ ظعذىن بذل لذ ؤ١ ظ٘دد ظ٤وذٝ ، هبذٝ ود١ خٛظ٤دهً خدلشظسـص ُة١ سلدؿش خٛظمص خدله٤يص وخألٟ.. ـىدش 
 .وعىٍ الظش٘ٚ ؤٟشًخ رخ ٌٟضي هًٜ خإلؿالّ 

 

 دلسص ـدعيص خدلظـص خألعـخٛس٤ي 6-15
 

٢ٟ خدلىٓن ٢ٟ  ٗيٜىٟعشًخ 55ُواًل هًٜ زوذ لىخذل ٟغحىٛيص ظىطيٚ خحملـص زشس٘ص خٌٛدص خٛـسيوً خدلىـىدش  "عيىت ـدص"ظعىذل ششٗص 
 .زعىطيٚ خحملـص زدٛشس٘ص خٛ٘هشزيص خدلىلذشخٛششٗص خدلظشيص ٤ٛٔٚ خٛ٘هشزدء ، ٠ٗد ظٔىٝ ـهص خٌٛشذ وخجل٤ىذ

 

خٛغددخض وخٟعذخد٥ زـىٙ / 577خٛٔد٧شش . ٍ.ٕ 557وظشع٠ٚ ؿشئص خٛشزؾ خٛ٘هشىب هًٜ ُعك خخلؾ خذلىخجً خٛٔدجٞ خدلضدوؾ ـهذ 
 . بذل ٟىٓن ٟششوم زلـص ٗهشزدء مشدٙ خجليضش( ٗٞ 15-11×5خشوؾ / دخىٙ)ٗيٜى ٟعشًخ  15-11ٓذس٥ لىخذل 

 

 / وظشع٠ٚ ؿشئص خٛشزؾ ٗزٖٛ هًٜ ُعك خخلؾ خذلىخجً خحلدذل ٟضدوؾ خٛذخجشش ٤ٟىٍ
 .  switching stationبذل زلـص خٛعمىيٚ ( ٗٞ 1×5خشوؾ، ؤي /دخىٙ)زدعىط وخٟعذخد٥ زـىٙ وخلذ ٗيٜى ٟعش 
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عىي ٟغدلدض ػحيٜص دتؽٚ )خع صسخهيص ؤو طمشخويص ًري ٟغ٘ى٣ص ُٜيظ ٤٧دٖٛ خ٣عضخم ألسخع وليػ دتعذ ٧ز٥ خخلـىؽ ىف ؤس
مجدهص "ؤو بهددش ٜٛعىؿني خجلربي، وٟن رٖٛ ُة١ ٧يٜ٘يص ختـيـيص ٛغيدعص بهددش خٛعىؿني خجلربي مت بهذخد٧د زىخعـص ( ٓىخهذ خألزشخؾ

. ييٞ خألؼش خٛسيحً وخالـع٠دهً دلششوم زلـص ٗهشزدء مشدٙ خجليضش٠ٗفٜذ ٟغعٔٚ يشُْ ٟن ظٔشيش دسخعص ظٔ" خدله٤ذعني خالععشدسيني
وظ٤ض ٧ز٥ خذليٜ٘يص خٛعخـيـيص ٛغيدعص بهددش خٛعىؿني خجلربي هًٜ دُن ظوىيؼدض ٟالج٠ص ىف لدٛص ؤي خ٣عضخم ألسخع ؤو ليدصخض 

 .  خدل٤لٞ ٛزٖٛ 1971ٛغ٤ص  63ؤًُد ٜٛٔد٣ى١  Right of Way (ROW)" حلْ خٛـشيْ"

 

 .  بذل ـهدص شحى١ خٛسيحص( ذ)٣شدء خـىؽ خٛشزؾ خٛ٘هشىب ؤ١ ظعٔذٝ خٛششٗص خدلظشيص ٤ٛٔٚ خٛ٘هشزدء زد٠٤ٛىرؾ ويعـٜر ب

 

 خغخ اٌؼًّ اٌجيئً –اإلداسح اٌجيئيخ واٌشصذ اٌجيئً  .0
 

 خـص ختِيَ خٛعإؼريخض خٛسيحيص  7-1

 

طذ وخدلشخٓسص خٛسيحيص جلىخ٣ر خألدخء خٛسيحً خٛىت خٛسيحيص، وظظ٠يٞ زشخٟؿ خٛش خضهًٜ بـشخءخض ختِيَ خٛعإؼري خٛو٠ٚ خٛسيحًظشع٠ٚ خـص 
 ( .مبد ىف رٖٛ خدلغحىٛيدض خدلاعغيص وٟعـٜسدض خٛعذسير)دي٢٘ سطذ٧د وٟشخٓسعهد، ووػن ٟىخطِدض بـشخءخض خإلدخسش خٛسيحيص 

  

وٓذ مت . دخسش خدلىٓن ، وظ٤ِيز خدل٠دسعدض خجليذش إلظ٤دهًوظشظسؾ خٛغ٠دض خٛشجيغيص خلـص خٛو٠ٚ خٛسيحً جبىدش خذلىخء، وخٛظشٍ خٛ
خألوٙ خالٙ خٛعشييذ، وخٛؽدىن خالٙ خٛو٠ش خٛعشٌيًٜ ٠ٜٛمـص ، وخٛؽدٛػ خالٙ ظشييذ وظشٌيٚ : ظِظيٚ ٧ز٥ خخلـص ىف ؼالؼص ؤؿىخس

 ( . 7،  6،  5،  1،  3ؤ٣لش خجلذخوٙ سٓٞ )٣لدٝ خٛشزؾ خٛ٘هشىب 
 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 52 of  101 
December 2009 

 

 (3)جدول رقم 

 شمـال الجـيزة رتيبـات المؤسسيـة لمشـروع محطـة كهربـاء الت
 

 زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
 نوع ودورية

 الرصد/ التقارير 

 الجهة المسئولة 
 مؤشرات الرصد

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 مرحلة التشييد   

بنا  قردرات لمعالجرة الاةرايا 
 . ية البيئية واالجتماع

  تأسيم وىدة اإلدارة البيئية لمرىلة التشييد . 
  تدريب وساسرى للاروة العاملرة فرى الوىردة علرى

 . نظم اإلدارة البيئية والررد والمراقبة
  تدريب لجميع العاملين على ممارسات التشرييد

 . الجيدة وإدارة الموقع 

قبررررل البررررد  فررررى 
 التشييد  

 
 تدريب متوارل

 

كة ربع سرنوى إلرى رئاسرة الشرر
الاابةة لكهربرا  مررر وقطراا 

 .الدراسات البيئية

شركة الااهرة إلنتاج الكهربا  
 (. مركى التدريب)

 شركة الااهرة إلنتاج الكهربا 
 

الشرررررركة الاابةرررررة لكهربرررررا  
 مرر 
 

قطررررررراا اإلدارة والدراسرررررررات 

البيئيررررررة بالشررررررركة الاابةررررررة 
 لكهربا  مرر 

 
االستشارى الهندسى 

 ( بجسكو)للمشروا 

 تدريب برام  ال

 اإللعان لخطة 
 . اإلدارة البيئية واالجتماعية 

رررررررد ومراقبرررررة ربرررررع 
 .سنوى مع بد  التشييد

ررررد ومراقبررة مسررتمرة 
تبرردو قبررل التشررؽيل بسررتة 

 . شهور

التدريب منل هلا الوقت 
متةمن فى ىىمة 
ررد ومراقبة جودة 

 . الهوا 

مسئولية شركة الااهرة 
 . إلنتاج الكهربا  

 مرحلة التشغيل   

بنا  قردرات لمعالجرة الاةرايا 
 . البيئية واالجتماعية 

 تأسيم وىدة اإلدارة البيئية لمرىلة التشؽيل . 
  تدريب وساسرى للاروة العاملرة فرى الوىردة علرى

 . تشؽيل وريانة نظم الررد والمراقبة 
  تررررردريب لجميرررررع العررررراملين علرررررى ممارسرررررات

 . التشؽيل الجيد وإدارة الموقع 

قبررررل البررررد  فررررى 
   التشؽيل
 

 تدريب متوارل

ربع سرنوى إلرى رئاسرة الشرركة 
الاابةة لكهربرا  مررر وقطراا 

 .الدراسات البيئية

شركة الااهرة إلنتاج الكهربا  
 ( . مركى التدريب)

شررررررررركة الارررررررراهرة إلنترررررررراج 
 .الكهربا 

 
الشرررررركة الاابةرررررة لكهربرررررا  

 مرر 
 

قطررررررراا اإلدارة والدراسرررررررات 
البيئيررررررة بالشررررررركة الاابةررررررة 

 لكهربا  مرر 
 
الستشارى الهندسى ا

 ( بجسكو)للمشروا 

 

 برام  التدريب 

 اإللعان لخطة 
 . اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 .ررد ومراقبة مستمرة
 

متةرررررمنة فرررررى ىىمرررررة 
ررررررد ومراقبررررة جررررودة 

 . الهوا  
 

مسئولية شركة الااهرة 
 .إلنتاج الكهربا  
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 (2)جدول رقم 

 ات التخفيف والمراقبة واإلدارةالتأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراء
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 
 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

ءـىدش خذلىخ  
 

انبعاثرررررررات ترابيرررررررة مرررررررن 
عمليرررات التشرررييد، وىركرررة 
المركبرررررات، ونارررررل مرررررواد 
 التشرررررررررررررررررييد المفتترررررررررررررررررة

 .والمرىونة

 
 

تنفيررل ممارسررات اإلدارة الجيرردة بررالموقع وتتةررمن مررا 
 :يلى
 

  مواةررررررع مالئمررررررة وررررررريانة مسررررررتمرة ككرررررروام 
تخرررىين المرررواد الهشرررة وو المفتترررة و المررررىونة 

لترراب للتاليل إلرى وقررى ىرد ممكرن مرن هبروب ا
 .وانتثارم جواً 

  تاليرررل ارتفاعرررات السررراوط لنشررراطات نارررل المرررواد
وتفريؽهرررا مثرررل تفريرررػ المرررواد الهشرررة وو المفتترررة 

 .والمرىونة 

  بررد  مرىلررة التشررييد مررع إنشررا  الطرررق المورررلة
 .للموقع وداخل الموقع 

  ىفرررظ الطررررق دون وتربرررة مترررراعدة منهرررا عرررن
 .طريق رشها بالميام 

 كررربم وسرررطح الطررررق  فرررى ىالرررة الةررررورة يرررتم
 .ووةع طباة من الىرى فوقها 

  الطرررق داخررل الموقررع سررتىفظ نظيفررة دائمرراً خاليررة
 .من وية وتربة وو مخلفات 

  تنظيم مدخل الموقع. 

  تؽطية اللوريات الناقلة للمواد المفتتة والمرىونة
وو المررواد المتخلفررة عررن عمليررات التشررييد بأؼطيررة 

 .سميكة وو رقائق واقية 

 35كبات جميعها برأال تتجراوى سررعتها تتايد المر 
سررراعة علرررى الطررررق ؼيرررر المعبررردة وو ؼيرررر /كرررم

 .المكسوة بطباة من الىرى 

 
 

قبل التشييد 
 ووثنا  التشييد

 قباااااااااااااال التشااااااااااااااييد وبعااااااااااااااده 
 : شهور قبل التشغيل 1حتى 

 ربرع سرنوى البرد  فرى عمرل مسرح
لجودة الهوا  المىيط فيما يخت  
بتركيىات ثانى وكسيد النيتروجين 

NO2 ثررررانى وكسرررريد الكبريررررت  و
SO2  ووول وكسررررررررريد الكربرررررررررون

(CO)  والجىيئرررررررررررات العالارررررررررررة
(TSP)  واالسرررررتمرار فرررررى هرررررلا
 . خالل التشييد المسح 

 

تسرررتخدم وجهرررىة رررررد ومراقبرررة 
كررالمركى )بواسررطة طرررؾ ثالررث 

 (الاومى للبىوث
 

 : شهور قبل التشغيل 1خالل 
مىطتا ررد ترتبطران إليكترونيراً 

تابعررة لجهرراى بمنظومررة الررررد ال
 (. إن ومكن)شئون البيئة 

 

هرلم الملوثرات  يتم إجررا  قياسرات
بواسررطة بشرركل مسررتمر هررا لوتىلي

فريق عمل مردرب يعرين مرن قبرل 
شرررركة الاررراهرة إلنتررراج الكهربرررا  
وتكتب تاارير شرهرية فرى البدايرة 
ثرررم ربرررع سرررنوية بنترررائ  الرررررد 
والتىليرررررل ُتسرررررلَّم إلرررررى الشرررررركة 

 . المعنية الاابةة لتاديمها للجهات
 

كتابررررة تاريررررر سررررنوى بملخرررر  
( وو وكثررر إلا طلررب للررك)النتررائ  

يسررررلم إلررررى جهرررراى شررررئون البيئررررة 
 . البنك الدولىالمررى وإلى 

 

 
 

تنفيل ممارسات 
اإلدارة الجيرررردة 
للموقع سرتكون 
مسرئولية جميرع 
المارررررررررررررررراولين 
برررالموقع تىرررت 
إشرررراؾ مررردير 

المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 

الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 

ٟغعىيدض خألظشزص 
خألظشزص خٛودٛٔص، )

وخألظشزص خٛظذسيص 
 ( خٛذٓئص

 
ثرررررررررررانى وكسررررررررررريد 
النيتررررررررررررررررررررررروجين 

(NO2)  وثررررررررانى ،
وكسرررررريد الكبريررررررت 

(SO2)  ووول
وكسرررررريد الكربررررررون 

(CO) . 

 
ية تاررررررارير ربررررررع سررررررنو
وو )بملخررررررر  النترررررررائ  
( وكثرررررر إلا طلرررررب للرررررك
ترفرررررررع إلرررررررى الشرررررررركة 
الاابةررررررة وويررررررة جهررررررة 

 . وخرى مسئولة 

 

ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ 
خٛ٘هشزدء ٟغحىٛص ه٢ 

بدخسش ٣لدٝ خدلشخٓسص وخٛشطذ 
هًٜ ؤ١ ظٔذٝ ززٖٛ ظٔشيشًخ 
ع٤ىيًد ٟىـضًخ بذل خٛششٗص 
خٛٔدزؼص وؤيص ـهص ٟغحىٛص 

 . ؤخشي

 
ترررررررررردريب وساسررررررررررى 

المعينررررررررين لألفررررررررراد 
لتشؽيل ورريانة نظرام 

 . الررد 
 

تاررروم شرررركة الاررراهرة 
  إلنتررررررررراج الكهربرررررررررا 
بتأكيررررررررررد اإلىاطررررررررررة 
الكاملرررررررة للماررررررراولين 
وجميررررررررع العرررررررراملين 
بررالموقع بخطررة العمررل 
البيئرررررى ، كمرررررا تاررررردم 
لجميع الموظفين لديها 
ترررررردريباً مكثفرررررراً فررررررى 
الممارسرررررات الجيررررردة 

 .بموقع التشييد 

 
إجرا ات التخفيؾ 

ة وقت وتكلف
متةمنة )اإلدارة 

 (فى تكلفة التشييد
 

فتااااااااارة التشاااااااااييد 

 :األولى
رررررررررد بواسرررررررطة 
طرررررررررررؾ ثالررررررررررث 

كرررالمركى الارررومى )
مرررات  4( للبىرروث

فى السرنة باسرتخدام 
 : وجهىة رردم

 ولؾ دوالر  70
 

فتااااااااارة التشاااااااااييد 

 :الثانية

شررهور قبررل بررد   6
 . التشؽيل
 

الرررررررد الااعررررردى 
نظام : لجودة الهوا 

 رررررررررد ومراقبرررررررة 
ىرروالى  –مسررتمرة 

ولؾ  1500-1000
 .دوالر
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 (2)جدول رقم ( تابع)
 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة

 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 لرصدا/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 
 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 بئيخاٌجيئخ ادل
 

التكررر ريك وتشرررييد منشررر ت 
المأخررل ، وتمديررد اكنابيررب 
 –لسررىب الميررام وررررفها 
تىايررررد الترسرررربات العالاررررة 

فارررررد  –ووىمرررررال التلررررروث 
مسررررتديم وتشرررروم للنباتررررات 

 . نهريةوالكائنات ال
 
 
المائيرررررررة لررررررروث البيئرررررررة ت
الريررا  البىيرررى والميررام )

كنتيجة لنشراطات  (الجوفية
التشييد على ورق الموقع 
مثرررررررررررررال المسررررررررررررركوبات 
وتررررررررررريؾ المخلفرررررررررات 
السررائلة وجريرران السرروائل 
علرررى اكرق، وتعرررريق 

ونظر ويةاً )التربة للتلوث 
مررررررراورد بشرررررررأن التربرررررررة 

 ( .والهيدرولوجيا

 
 
 

 :سيتم اتخال اإلجرا ات التالية 
  تعليمات واةىة بأسلوب التشرييد يعردها الماراول

 .ويىيط بها جميع اللين فى الموقع 
  مناطق التكريك ستكون مىدودة فرى وقرل مسراىة

 .مطلوبة
  ترريؾ الترسربات الترى يرتم تكريكهرا إلرى موقرع

 .مرر  به من قبل السلطات المسئولة 
  كررل اكعمررال سررتكون مرئيررة بوةررو  باسررتخدام

ت ومنررررررارات التىررررررلير اكعررررررالم والشررررررمندورا
 .وو العالمات /والكشافات الليلية و

  منطاررة الشرراطئ سرروؾ تعرراد إلررى ماكانررت عليرره
 .تماماً بعد التشييد 

 
إجرررا ات تخفيررؾ التررأثيرات البيئيررة سرروؾ تتةررمن مررا 

 :يلى 
  الريررررا  لررررن تررررررؾ ويررررة ترررردفاات سررررائلة إلررررى

وجميع التردفاات السرائلة سريتم تجميعهرا  -البىيرى
الموقررع للمعالجررة بواسررطة شررركات ونالهررا خررارج 

 .معتمدة
  وةرع وتطروير خطرة تررريؾ المخلفرات السرائلة

مرررن الموقرررع ، بىيرررث يمكرررن مرررن خاللهرررا خفرررق 
سررررعات التررردفق واكىمرررال الترسررريبية ، وكرررللك 
تأكيد ونه ىتى فى ىالة ىدوث عوارؾ مطيررة، 

 .من الترسبات  الميام السطىية وىلن يرل إلى 
  من التربة من التىرات عرن ىماية اككوام الم قتة

طريق استخدام ىوايا ميول مخفةرة كلمرا ومكرن، 
وويةررراً بواسرررطة تؽطيتهرررا باكؼطيرررة السرررميكة ، 
وتةرررمين ىفررررات وو خنرررادق الرررررؾ بمررررايد 

 .للترسبات 
  ًالىفاظ على التشييد وريانته واإلبارا  عليره دائمرا

 . فى وفةل تنظيم ممكن 
 

 
خررررالل تشررررييد 
مأخل ومخرج 
 .د ميام التبري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالل التشييد 

 
مررن للمنطاررة نهرررى تررم عمررل مسررح 

ومرررررام الموقررررررع الريرررررا  البىيررررررى 
معهررررد الماتررررر  للمىطررررة بواسررررطة 

بىررروث الهيررردروليكا الترررابع لررروىارة 
على طرول  5779الرى فى سبتمبر 

ة برررروفيالت مواجهرررة لموقرررع خمسررر
 .المىطة ، وتم عمل تارير بللك 

 

سررررروؾ يىفرررررظ التاريرررررر للمراقبرررررة 
ن سريجريان فيمرا بعرد، يللللررد اوا

 وويةاً للتاييم الالىم خالل التشؽيل
 

 تفتيش بررى مستمر. 

 تررتم : خررالل الىفررر علررى الشرراطئ
مراقبة الميرام والرواسرب مرتران 
فررى الشررهر فررى وربعررة مواةررع، 
موةعين قبل المأخل وموةرعين 

 . قبل المخرج

  يرتم وخرل العينرات : خالل التشرييد
إلا مررا  فررى مرروقعين اثنررين يررىادا

وظهررررررررت المراقبرررررررة المبدئيرررررررة 
 .  تؽيرات ىادة فى جودة الميام

  ررد عينات الميام يشرمل درجرة
الىرررارة، ودرجررة الىامةررية وو 

، واككسرررررررررجين pHالااعديرررررررررة 
، CODالمسرررررررررتهلك كيماويررررررررراً 

واككسرررجين الىيررروى الممرررت ، 
والمركبرررررات العةررررروية الكليرررررة 

TOC واككسرررررررجين المرررررررلاب ،
DOعالاررة ، والررروالب الكليررة ال

TSS ،والىيررررررررروت والشرررررررررىوم
والكلرررررور المتبارررررى، والمعرررررادن 
 ( .   الثايلة، والملوثات اكخرى

  ررررد الرواسررب يشررمل الىيرروت
 . والشىوم والمعادن الثايلة

 

 
تنفيرررررررررررررررررررررررررررل 
الممارسررررررررررات 
 اإلدارية الجيدة
للموقع سريكون 
مسرئولية جميرع 
المارررررررررررررررراولين 
العرررررررررررررررررراملين 
برررالموقع تىرررت 
إشرررراؾ مررردير 

المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
 

 
شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)
 

 
 خط الشاطئ 

 
المنررراطق الترررى يرررتم 
تكريكهررا ومخلفررات 

 .التكريك 
 

التررررردفاات السرررررائلة 
 بالموقع 

 تىات التربة  
 

تردفاات علررى الميررام 
 . السطىية 

 
 

المخلفرررررات البلديرررررة 
 . والرىية 

 
ترسرررررربات الطررررررين 
واكنارررررراق علررررررى 

 . الطرق 

 
تاررررررارير ربررررررع سررررررنوية 
وو )بملخررررررر  النترررررررائ  
( وكثرررررر إلا طلرررررب للرررررك
ترفرررررررع إلرررررررى الشرررررررركة 
الاابةررررررة وويررررررة جهررررررة 

 . وخرى مسئولة 

 
شرررركة الاررراهرة تاررروم 

بتأكيد  إلنتاج الكهربا 
ون جميرررع الماررراولين، 
وويةررراً وولئرررك الرررلين 

موقع منهم، يعملون بال
على علم كامل بخطرة 
العمرررل البيئرررى ، كمرررا 
تادم لجميع المروظفين 
لرررديها تررردريباً موجهررراً 

الجيدة  فى الممارسات
 .بمواقع التشييد

 
جميرررررررررع إجررررررررررا ات 
التخفيرررررررؾ يلرررررررىم ون 
تكرررون مشرررروطة فرررى 
وى عارررود تشرررييد يرررتم 
 . التعاقد بموجبها 

 

 
مشرررتملة فرررى تكلفرررة 

 . التشييد 
 

قياسررررررررات جررررررررودة 
 بررررررررررررين )الميررررررررررررام 

ولرررررررررررررررررؾ  30-45
 ( دوالر
 
 
 
 
 

وقررررررررررت وتكلفررررررررررة 
متةررررررمنة )اإلدارة 

 (.فى تكلفة التشييد
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ جهة المسئولة ال

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
         

 

 اٌضىضبء
 

ةوةرررررا  متىايررررردة فرررررى 
منطارررة المشرررروا كنتيجرررة 
السررتخدام ماكينررات تنبعررث 
منهرررررررا ةوةرررررررا  عنرررررررد 
التشررؽيل، وكررللك للىركررة 

ايرررررررررردة للمركبررررررررررات المتى
 .بالموقع 

 

 
تنفيرررل ممارسرررات اإلدارة الجيررردة للموقرررع بىيرررث 

 :تتةمن ما يلى 
  تاييررد سرررعات المركبررات بىيررث التتجرراوى سرررعة

 .معينة 
  تىكم رارم فى مسارات المركبات . 
  تركيررررب كاتمررررات ررررروت علررررى ماكينررررات الررررديىل

 .المستخدمة فى عمليات التشييد بالموقع 
 يد التررى يتولررد عنهررا ةوةررا  الايررام بعمليررات التشرري

 .مىدودة وثنا  الليل 
  ًمنع تىريك المركبات لات اكىمال الثايلة ليال. 
  اسرررررتخدام وسرررررائل ىمايرررررة السرررررمع والوقايرررررة مرررررن

 . الةوةا  لجميع العاملين 
 

 

 
 وثنا  التشييد 

 
 

ظٔىٝ ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عـدؾ خٛ٘هشزـدء   
، ٢ٟ ؤـٚ ظإٗيـذ ظ٤ِيـز   شهشيصمبشخٓسص 

إلدخسيص خجليذش ٠ٜٛىٓن ٟـ٢  خدل٠دسعدض خ
.ٓسٚ مجيـن خدلٔدوٛني ؤؼ٤دء خٛعشييذ   

 
 
 
 
 
ُمض وظِعيش زىخعـص ؿشٍ ؼدٛـػ  

ــدء ) ( خـــــسري ػىػـــ  
 ٚٗ4 شهىس   
 

 
 
 

تنفيل ممارسات 
اإلدارة الجيرررردة 

للموقع ياع فرى 
نطررررررررررررررررررررررررراق 
مسررررررررررررررئوليات 
جميرررررررررررررررررررررررررع 
المارررررررررررررررراولين 
برررالموقع تىرررت 
اإلشرررررررررررررررراؾ 
المباشررر لمرردير 
المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
 

  خبير ةوةا 

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 

 الكهربا  
 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 

 
سجل الشكاوى مرن 
تجرررررررررررررررررررررررررراوىات 
الةوةرررا  لتىديرررد 
 . مواطن االهتمام 

 
التىارررررررررررق مرررررررررررن 
الرررررررررررررررررررررررررالىية 
باسرررررتخدام وجهرررررىة 
قيررررام الةوةررررا  
المملوكرررررة بالفعرررررل 

ة الاررررررراهرة لشرررررررك
إلنتررررراج الكهربرررررا  
والمشررؽلة بواسررطة 
 .  فنييها المدربين 

 
 

 المىطة / الشركة 
تررررررردر تاريررررررراً ربررررررع 
سررررررنوى بالمعارةررررررات 
والتظلمرررررات الررررررىيىة 
واإلجررررررا ات المتخرررررلة 

 . للتخفيؾ 
 

تاريررر ربررع سررنوى يتررا  
للجهرررررررررات التنظيميرررررررررة 

 . والبنك الدولى 
 

 .  تفتيش نرؾ سنوى
 

 
 

 شرررركة الاررراهرةتاررروم 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميرررع الماررراولين، 
وويةررراً وولئرررك الرررلين 
يعملون بالموقع منهم، 
على علم كامل بخطرة 
العمرررل البيئرررى ، كمرررا 
تادم لجميع المروظفين 
لرررديها تررردريباً موجهررراً 

الجيدة  فى الممارسات
 .بمواقع التشييد

 
 

 

 
 

 وقت وتكلفة الايام 
 ( آالؾ دوالر 10)
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 (2)قم جدول ر( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (ر أمريكىدوال)

 

 إٌجبربد واٌىبئٕبد
 

( تخلررررررررررري  ) تفريرررررررررررػ 
إىالررررررررررررررررة  –الموقررررررررررررررررع

المىروعرررررررررات وتشرررررررررروم 
 .الموائل 

 

 
  االلتررىام بممارسررات اإلدارة الجيرردة للموقررع لتأكيررد

 .ون تشوم الموائل خارج الموقع قد تم تجنبه 

  وتتةرررمن اإلجرررررا ات الخارررررة لتخفيررررؾ اكثررررر
ىركرررة المركبرررات واكشرررخا  فرررى البيئرررى تاييرررد 

المنطارررة ىرررول ىررردود موقرررع المىطرررة ، وىرررول 
منرراطق تشرروين المعرردات والمررواد ، وكررللك علررى 

 .جانبى طرق المداخل للموقع 

  شركة الااهرة إلنتاج الكهربا  تاروم بتعيرين خبيرر
فرررى اإليكولوجيرررا للىفررراظ علرررى اكشرررجار النرررادرة 

 . وريانتها خالل مرىلة التشييد
 

 

 
 لتشييد خالل ا

 
 

ظٔىٝ ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عـدؾ خٛ٘هشزـدء   
، وـهـىد خإلشـشخٍ   زعِعيش ٟغع٠ش

ٗزٖٛ ، ٟـ٢ ؤــٚ ظإٗيـذ ظ٤ِيـز     
خدل٠دسعدض خإلدخسيص خجليذش ٠ٜٛىٓن ٟـ٢  
.ٓسٚ مجيـن خدلٔدوٛني ؤؼ٤دء خٛعشييذ   
 

 
 
 

تنفيل ممارسات 
اإلدارة الجيرررردة 
للموقع ياع فرى 
نطررررررررررررررررررررررررراق 

مسررررررررررررررئوليات 
جميرررررررررررررررررررررررررع 
المارررررررررررررررراولين 
ت برررالموقع تىررر
اإلشرررررررررررررررراؾ 
المباشررر لمرردير 
المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
 

خبيررررررررررررررررررررررررررر 
 إيكولوجى 

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 

 
ىفرررراظ جيررررد علررررى 
 .  الثروة النباتية 

 
 

 تارير ربع سنوى
 

 

 
 

هرة شرررركة الاررراتاررروم 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميرررع الماررراولين، 
وويةررراً وولئرررك الرررلين 
يعملون بالموقع منهم، 
على علم كامل بخطرة 
العمررررل البيئررررى، كمررررا 
تادم لجميع المروظفين 
لرررديها تررردريباً موجهررراً 

الجيدة  فى الممارسات
 .بمواقع التشييد

 
 

 

 
 

وقررررررررررررررررررت اإلدارة 
متةررمنة )وتكلفتهررا 

 ( فى تكلفة التشييد
 

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التقديرية التكلفة 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 اٌزشثخ واذليذسوٌىعيب  
 –الموقع( تخلي ) تفريػ 

ىفررررر اكرق وترررررريؾ 
التعررررق  -نررروات  الىفرررر 

كجررررىا  مررررن التربررررة قررررد 
انسركاب وو  –تكون ملوثة 

تسرب المرواد السرائلة إلرى 
ىركرة المعرردات  -اكرق 

والمركبرررررات علرررررى ورق 
 .الموقع 

 
 
وقرررؾ اىتمررراالت وجرررود الترررأثيرات البيئيرررة مرررن تت

عرردمها بشررركل رئيسرررى علررى إدارة موقرررع التشرررييد، 
والنشررراطات برررالموقع المرتبطرررة بمرىلرررة التشرررييد، 
 :وكجل للك سيتم تنفيل إجرا ات التخفيؾ التالية

  تطوير نظرم فعالرة لتررريؾ المتخلفرات وو التردفاات
 .السائلة بالموقع 

 طق التشييد بالموقع تاييد الدخول فاط إلى منا. 
  مراقبة وى تلفيات والتىكم المباشر فيها. 
  تررررريؾ المرررواد المتخلفرررة ؼيرررر المالئمرررة إلعرررادة

 .االستخدام بالموقع إلى مواقع مناسبة مرخرة 
  ىررول ( مرن السرعة% 117بمرا اليارل عررن )التىرويط

 .مناطق تشوين وتخىين الوقود والكيماويات 
 لىيرررررروت تىويررررررد الموقررررررع بىررررررواجى ومجمعررررررات ا

 .والروالب العالاة
  إدارة عمليررات الىفررر خررالل التشررييد لتجنررب ظهررور

مسررارات للترررريؾ اكرةررى إلررى الخررىان الجرروفى 
 .بالمنطاة 

  تىويرررد الموقرررع بأرةررريات ؼيرررر منفرررلة فرررى منررراطق
 .التشؽيل لمنع امترا  االنسكابات اكرةية 

   

 
 

 وثنا  التنفيل  

 
 

 ٌزأويذ رٕفيز اٌزفزيش اٌجصشي اٌيىًِ
.ممبسعبد اإلداسح اجليذح خالي اٌزشييذ   

 
 
 

تنفيل ممارسات 
اإلدارة الجيرررردة 
للموقع سرتكون 
مسررررررررررررررررررئولية 

المارررررررررررررررراولين 
برررالموقع تىرررت 
اإلشرررررررررررررررراؾ 
المباشررر لمرردير 
المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 

والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 
 

  الررؾ بالموقع 

  المررداخل فاررط إلررى
 مناطق التشييد 

  االنسكابات 

  مواد المخلفات 

  المخلفات الىيتية 

  مسارات الرررؾ
 بالموقع 

  التسرررررررررررررررررررررررربات
المىتملررررررررة فررررررررى 
 مناطق التشؽيل 

  اختبررررررار عينررررررات
 التربة 

  اختبررررررار عينررررررات
 الميام الجوفية  

 
 

 تاارير ربع سنوية
 

 
 

ة الاررراهرة شرررركتاررروم 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميرررع الماررراولين، 
وويةررراً وولئرررك الرررلين 
يعملون بالموقع منهم، 
على علم كامل بخطرة 
العمرررل البيئرررى ، كمرررا 
تادم لجميع المروظفين 
لرررديها تررردريباً موجهررراً 

الجيدة  فى الممارسات
 .بمواقع التشييد

 
 

 

 
 

التكلفة متةمنة فى 
 . تكلفة التشييد 

 
ت وى إجررررررررررررررررررا ا

الىررررواجى )وخرررررى 
واكرررررررررررررررررررررررفة، 
فاررررالت الىيررروت 

قد ( إلخ..عن الميام 
 تتطلرررررررررررررررررررررررررررررررررب 
تكلفررة مةررافة برررين 

ولرررررررررررررررررؾ  50-30
دوالر اعتماداً على 
 . نوعية اإلجرا  
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ ت تخفيف األثر البيئىإجراءا األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 ادلشوس وإٌمً
اةررررررررطراب وةوةررررررررا  
وىيرررادة فرررى تلررروث الهررروا  
رور بسبب الىيرادة فرى المر 

، واكىمرررررررررال الثايلرررررررررة ، 
واكىررررر مال الفائارررررة ؼيرررررر 

 .العادية 

 
 

يررتم اتبرراا اإلجرررا ات الاياسررية لممارسررات اإلدارة 
 :الجيدة على النىو التالى 

  االلتىام بالمسارات المىددة سرلفاً مرن قبرل السرلطات
المسررئولة عنررد ناررل اكىمررال الفائاررة ؼيررر العاديررة ، 

بوعات تررؾ وخارج ساعات اللروة ، وتجهيى مط
ىركة النال ، توىا فى وقت سابق للتوعية والتنبيره 

 .إلا لىم اكمر 
  يتم إىاىة ورديرات التشرييد كرى التتعرارق عمليرات

 .اإلنشا  مع ىركة النال 
  جدولرة ىركررة المررور لتجنررب سراعات الررلروة علررى

 .الطرق المىلية 
  ناررل عمررال التشررييد باكوتوبيسررات التررى يررتم التعاقررد

 .اول جيد عليها مع ما
   

 
 

 خالل التشييد

 
 

رغجيـك فؼبٌيــبد ادلشالجـخ واٌشصــذ   
ادلغزّشيٓ ٌزأويذ رٕفيز ممبسعبد اإلداسح 

خـالي  ثىاعغخ مجيغ ادلمـبوٌني  اجليذح 
.اٌزشييذ   

 
 
 

تنفيل ممارسات 
اإلدارة الجيرررردة 
للموقع سرتكون 
مسررررررررررررررررررئولية 

المارررررررررررررررراولين 
برررالموقع تىرررت 
اإلشرررررررررررررررراؾ 
المباشررر لمرردير 
المىطرررررررررررررررررررة 
 .المساعد 

 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 
 

  االىدىررررررررررررررررررررام
 المتىايد 

   ىمرررن االرتىرررال
 ( ىمن الرىلة)
بالماارنة بالرىالت )

 ( اليومية المعتادة
 

 
 

  تاارير ربع سنوية

 
 

 شرررركة الاررراهرةتاررروم 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميرررع الماررراولين، 
وويةررراً وولئرررك الرررلين 
يعملون بالموقع منهم، 
على علم كامل بخطرة 
العمرررل البيئرررى ، كمرررا 
تادم لجميع المروظفين 
لرررديها تررردريباً موجهررراً 

الجيدة  فى الممارسات
 .بمواقع التشييد

 
 

 

 
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 .التنفيل 

 

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 تأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارةال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 –اٌجيئخ االعزّبػيـخ  
 االلزصبديخ

 .تأثيرات موجبة مىددة 

 
 
 

جميررع اكنشررطة المتعلاررة بالتشررييد سررتتم داخررل اكرق 
المملوكة لشرركة الاراهرة إلنتراج الكهربرا ، وى ونره لرن 
تكون هنالك ونشطة خارج الموقع كما لن يكرون هنالرك 

 . خالل التشييد  وى اىتياى مراىب كرق إةافية
 

جميع وفراد الاوة العاملة سياومون برىالت يومية إلى 
مكران العمررل ومنره ، ولررلا فلريم هنالررك تسركين للعمالررة 
وال إمكانات مراىبة سيتم تركيبهرا إلعاشرتهم برالموقع 

 . خالل التشييد 
 

/ الماررراولون مسررررئولون عررررن تررردبير تسررررهيالت الميررررام 
التشررييد ، وترردبير  المررراىيق المتنالررة الم قتررة خررالل

 .الخدمات المالئمة سيتم توريفه جيداً فى عاود التنفيل
 

تتعررراظم العالقرررات مرررع الاطررراا العرررام والعالقرررات مرررع 
من خالل ىوار مفتو  مرع  المجتمع المىلى والرناعة
بواسطة مدير المىطرة ) شركة الااهرة إلنتاج الكهربا 

المسررراعد الرررلى سررريتىمل المسرررئولية كاملرررة للنهررروق 
ميع االتراالت المختررة بالشرئون البيئيرة والررىة بج

والسرررلطات المىليرررة وممثلرررى الاطررراا العرررام ( واكمررران
 .والرناعة 

 

 
 
 

 خالل التشييد

 
 
 

يزُ رغغيً اٌؼّبٌخ احملٍيخ ادلىظفـخ ىف  
. ادلششوع   

 
 
 

 
شرررررررررررررررررررركة 
الارررررررررررررررراهرة 
إلنترررررررررررررررررراج 
/  الكهربرررررررا 
مررررررررررررررررررررردير 
المىطررررررررررررررة 
 . المساعد 

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 

 با  الكهر

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 
 
 

رةا  العراملين علرى 
نىرررو مرررا يظهرررر مرررن 
خررالل الماررابالت مررع 
عرررررررررررررردد مررررررررررررررنهم ، 
والشررركاوى الترررى يرررتم 

 . تلايها 

 
 
 

 إعداد تارير خ ا  
 

 
 
 

مسرررررررررئولية شررررررررررركة 
الاررررررررررراهرة إلنتررررررررررراج 

  . الكهربا 
 

 

 
 
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 .التنفيل 

 

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
ورية نوع ود ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 اآلصبس
اىتمال العثور على بعق 
الباايا اكثريرة وثنرا  الىفرر 
 .خالل عمليات التشييد 

 
 

التاع ورق المشروا فوق مساىة بهرا ويرة منراطق 
ىولها مرن وى  معروفة لات قيمة وثرية ، كما الياع

جهررة ويررة منرراطق لهررا هررلم الايمررة اكثريررة ، ورؼررم 
إلا ما وجدت وية باايرا لهرا قيمرة وثريرة وثنرا  .. للك 

عمليات الىفر لدق اكساسات وو عمرل ويرة منشر ت 
وو تركيبررررات تىررررت اكرق فررررإن شررررركة الارررراهرة 

 :إلنتاج الكهربا  تلتىم بما يلى 
 

 ات وقررررر ؾ عمليرررررات التشرررررييد واالتررررررال بالسرررررلط
 .المخترة باآلثار 

  الىماية بمكان االكتشاؾ فى ىالة إمكان للك. 
  ىف ر المنراطق الترى التكرون فيهرا إجررا ات الىمايرة

 .لات جدوى 
  إعررداد وثياررة باكسرراليب والخطرروات التررى تتبررع فررى

 .ىالة ما إلا بدت فررة للعثور على وية باايا وثرية
   
 

 
 

 خالل التنفيل

 
 

زشييذ مبب اإلششاف ػًٍ ٔشبعبد اٌ
رشزًّ ػٍيٗ ِٓ وبفخ اٌؼٍّيبد 

. اإلٔشبئيخ  

 
 
 

 مااولو التشييد

 
شررررررركة تاررررروم 

الارراهرة إلنترراج 

 الكهربرررررررررررررررررا 
بتوىيرررررررررررررررررررررع 
المسررررررررررئوليات 
الموررررفة فرررى 
وثياة اكساليب 
والخطررررررررررروات 
المرتبطررررررررررررررررة 
بفرر  العثرور 
علررى ويررة باايررا 

   .وثرية 

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 

قطررررراا اإلدارة 
ت والدراسررررررررررا
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 
 
 

 االكتشاؾ بالردفة 

ونظررررررررررررر ملىررررررررررررق )
إجررررررررررا ات البنرررررررررك 
الرررررردولى لالكتشرررررراؾ 

 ( المرادؾ

 
 

 تفتيش يومى
 

 
 
 

تاررروم شرررركة الاررراهرة 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميررررررع العرررررراملين 
برررالموقع علرررى وعرررى 
كامرررل بأهميرررة الباايرررا 
اكثرية ، وونه يتوجب 
عليهم اإلبالغ الفورى 
لردى العثررور علررى ويررة 
باايررررا يشررررتبه فررررى ون 
 .تكون لها قيمة وثرية 

 
االتررررررررال الفرررررررورى 
 بالسرررلطات المختررررة
باآلثررررررار فررررررى ىالررررررة 
العثرور علررى ويرة باايررا 

  .وثرية 
 

 

 
 
 

إلا مررررررررا وجررررررررردت 
اكتشررافات مرررادفة 
فررررررررإن إجرررررررررا ات 
الىمايررررررة والىفررررررر 
سررررتتطلب تكررررراليؾ 

 . افية إة
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 يب اإلدارة والتدر

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 اٌىىاسس اٌغجيؼيخ
 التدفاات الفيةانية

 
 

الترميم الهندسى الجيد سوؾ يتةمن إجررا ات 
 :التخفيؾ التالية 

 
  لىوادث لإنشا  نظام ترريؾ مجهى. 
  نظررام الترررريؾ يرررمم لتشررتيت ميررام الفيةرران مررن

طة ، وتوجيه الميام المىتمل المساىة الرئيسية للمى
ثررم تجررام  .تلوثهررا تجررام فوارررل الىيررت عررن الميررام 

نظام الرررؾ الررىى ، ومرا الميرام الترى ال تتلروث 
بررررالىيوت فتوجرررره مباشرررررة إلررررى نظررررام الررررررؾ 

 . الرىى
   
 

 
 

 خالل التشييد

 
 

ال رىعذ ئعشاءاد ِشالجخ وسصذ 
. ِمزشؽخ   

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
/ الكهربرررررررررررررررا 

المىطرررة مررردير 

   .المساعد 

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

  
 

 تفتيش يومى
 

 
 
 

تاررروم شرررركة الاررراهرة 
بتأكيد  إلنتاج الكهربا 

ون جميررررررع العرررررراملين 
يتلاررررررررررون بررررررررررالموقع 

اد ترردريباً فررى االسررتعد
لمواجهررررررة اكىررررررداث 
الطارئرررة ، والتمررررم 
بررإجرا ات وخطرروات 
 . االستجابة المالئمة 

 
 

 
 
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشييد 
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 التأثيرات المحتملة لمرحلة التشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 ئداسح ادلخٍفبد اٌصٍجخ
 

 
 

 يرررتم االلترررىام برررإجرا ات الممارسرررة الجيررردة مثرررال 
 :ما يلى 

 

 ات المرىلررة إلررى خررارج الموقررع سرريتم جميررع المخلفرر
نالهررا بواسررطة متعهرردين مرخرررين ، تىررت فىرر  
 ومراجعرررررررررة لمراىرررررررررل وخطررررررررروات تررررررررررريفها 

شرررركة الاررراهرة إلنتررراج والرررتخل  منهرررا مرررن قبرررل 
 .الكهربا 

  ترررنيؾ المخلفررات وتخىينهررا بطرياررة آمنررة توطئررة
 .للتخل  منها 

  تسررجيل تعاقرردات وعمليررات وعرردد مرررات ترررريؾ
 .رلبة المخلفات ال

  الوقوؾ مسبااً على معايير تخىين المخلفات الرلبة
وإدارتها والتخل  منها ومراجعتها ، واالتفاق على 

 .هلم المعايير مع الجهات اإلدارية المخترة 
   

 
 

 خالل التنفيل

 
 

ٌزأويـذ   رفزيش ِغزّشيزُ ئعشاء 
رٕفيز ممبسعبد اإلداسح اجليذح خالي 

  .اٌزشييذ 

 
 
 

تنفيرررررررررررررررررررررررررررل 
الممارسررررررررررات 

 اإلدارية الجيدة
بررررررررررررررررررررالموقع 
سررررررررررررررررررررريكون 
مسرئولية جميرع 
المارررررررررررررررراولين 
العرررررررررررررررررراملين 
برررالموقع تىرررت 
إشرررراؾ مررردير 
المىطرررررررررررررررررررة 

 .  المساعد

 
 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 

 الكهربا  
 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

 

عارررررررررررررررررود اإلدارة  
 ل تىت التنفي

مىطررررررررة تجميررررررررع 
وتىويررل المخلفررات 

 . فى الخدمة 

 
 

تاررارير ربررع سررنوية مررن 
إدارة العارررررررود لشرررررررركة 
الااهرة إلنتراج الكهربرا  
ومنهررررررا إلررررررى الشررررررركة 
الاابةررة لكهربررا  مرررر 

  . 
 

هررررررلم التارررررررارير تترررررررا  
لجهررات التنظرريم كجهرراى 
شرررررئون البيئرررررة والبنرررررك 

 . الدولى 

 
 

تاررروم شرررركة الاررراهرة 
كيد بتأ إلنتاج الكهربا 
 مارراولين ،ون جميررع ال

وويةررراً وولئرررك الرررلين 
يعملون برالموقع مرنهم 
، علرررررى علرررررم كامرررررل 
بخطة العمرل البيئرى ، 
كمررررررا تارررررردم لجميررررررع 
الموظفين لديها تدريباً 
موجهررررررررررررررراً فرررررررررررررررى 
الممارسرررررات الجيررررردة 

   .بمواقع التشييد
 

 

 
 
 

 ( ولؾ دوالر 20>)
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 (2)جدول رقم ( تابع)

 لتشييد وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارةالتأثيرات المحتملة لمرحلة ا
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 
 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 
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 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 
 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 اٌصؾخ ادلهٕيخ 
 واألمان الصناعى

         

يرررتم تطبيرررق ممارسرررات التشرررييد الجيررردة ، المىليرررة  
والدوليررة ، فررى مجررال البيئررة والرررىة واكمرران فررى 
جميرررع اكوقرررات وسرررائر اكىررروال ، ويوةرررع فرررى 
الىسبان جيداً ما يدخل فى هلا النطاق مرن العرادات 

 .والممارسات واالتجاهات المىلية 
اإلجررررررا ات الترررررى تتبرررررع فرررررى هرررررلا  وتشرررررتمل

 :الخرو  على ما يلى 
  تنفيرررل خطررروات ووسررراليب البيئرررة والررررىة واكمررران

كاشررتراطات تعاقديررة مررع كررل المارراولين الرئيسرريين 
 .ومااولى الباطن 

  تعريررررررؾ اكدوار والمسررررررئوليات المتعلاررررررة بالبيئررررررة
والرررىة واكمرران المنوطررة بجميررع شررركات التشررييد 

 .واةىاً دون وى التبام وفرق العمل تعريفاً 
  ودا  العمليررررات اإلداريررررة واإلشرررررافية والرقابيررررة وو

المعنيررررة بالررررررد وىفررررظ السررررجالت علررررى النىررررو 
 .المنرو  عليه فى تعليمات التشؽيل والريانة 

  عمررل تايرريم سررابق علررى التشررييد والتشررؽيل لمخرراطر
 .البيئة والرىة واكمان ووخطارها 

 الىريرررق قبرررل  اسرررتكمال وتنفيرررل خطرررة الترررأمين ةرررد
 .تجارب بد  التشؽيل كى جى  من المىطة 

  ترروفير الترردريب المالئررم لجميررع العرراملين فررى قةررايا
 .البيئة والرىة واكمان 

  إمرررداد العررراملين جميعررراً بالمعلومرررات الالىمرررة عرررن
 .الرىة المهنية واكمان الرناعى 

  التفتيش الدورى ، والمراجعة المستمرة ، والتسجيل
 .  فيما يتعلق بالبيئة والرىة واكمان المنتظم لألدا

  الىفرررراظ علررررى وعلررررى مسررررتوى للترتيررررب والتنسرررريق
 .الداخلى فى جميع اكوقات 

المراقبرررررة والرررررررد المسرررررتمران  خالل التشييد
للتأكيرد علرى تنفيرل سياسرات البيئررة 
والرررررررىة واكمرررررران وخططهررررررا 

 .وممارساتها خالل التشييد 
 

 

تنفيررل ممارسررات 
اإلدارة الجيرررررردة 

وقررع ووةررع للم
مسرررررررررررررررررررررئولية 
سياسرررات البيئرررة 
والررررررررررررررررررررىة 
واكمرررران علررررى 
عرررررراتق جميررررررع 

المارررررررررررررررررراولين 
بررررالموقع تىررررت 
اإلشررررررررررررررررررراؾ 
المباشرررر لمررردير 
المىطررررررررررررررررررررررة 

 .المساعد 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 

 لكهربا  مرر
 

االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

دارة خطررررررررروات اإل
 تىت التنفيل 

ررررررررررىة وومررررررررران 
العراملين علررى نىررو 
مررررررا تاررررررام بعرررررردد 

 . الىوادث 

 تفتيش يومى
 

تاررررارير ربررررع سررررنوية 
بملخ  النترائ  ترفرع 
للشررررررررركة الاابةررررررررة 
لكهربا  مررر ومنهرا 
كى جهررة مررن جهررات 
التنظيم كجهراى شرئون 
 . البيئة والبنك الدولى

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة 
بتأكيررد  إلنترراج الكهربررا 
ماررررراولين ، ال ون جميرررررع

ومرررررن يعملرررررون مرررررنهم 
برررررالموقع ، علرررررى علرررررم 
ودرايررررة كاملررررة بخطررررة 
العمرررررررررررررل البيئرررررررررررررى ، 
وسياسات وخطط البيئرة 
والرىة واكمان ، وون 
العرررراملين جمرررريعهم قررررد 
نرررررالوا تررررردريباً موجهررررراً 
وساسررررياً فررررى سياسررررات 
وممارسرررررررررات البيئرررررررررة 
 .والرىة واكمان 

 
شرررركة الاررراهرة إلنتررراج 

مسرررئولة عرررن  الكهربرررا 
جميرررررررررررررع د ون تأكيررررررررررررر

الماررررررراولين ملتىمرررررررون 
خطة تأمين ةد بتطبيق 

ابق مررررع طررررالىريررررق، تت
NFPA850  قرررررررد ترررررررم

إعررردادها وتنفيرررلها قبرررل 
تجررررارب بررررد  التشررررؽيل 
    .كى جى  من المىطة

 

إجرررا ات التخفيررؾ 
تتطلب وقتاً لإلدارة 
وتكرررررررراليؾ تبلرررررررررػ 

ولرررررؾ  50ىررررروالى 
دوالر لتنفيررل خطررط 
الررررررىة واكمررررران 

 .  البيئى 
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 (5)قم جدول ر

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (ر أمريكىدوال)

 
 جـودة الهـواء

         

االنبعاثات من المدخنة من 
ؼيرررر المتوقرررع ون تتجررراوى 
المعررررايير البيئيررررة المىليررررة 

 . والدولية 
 
 
 

تررم بالفعررل تةررمين إجرررا ات تخفيررؾ التررأثيرات البيئيررة 
على جرودة الهروا  فرى تررميم المىطرة ، وباعتبرار ون 

تسررتخدم  ملتىمررة بررأال إلنترراج الكهربررا  شررركة الارراهرة
مررن وقررت التشررؽيل % 2السرروالر كوقررود فيمررا يجرراوى 

الكلرى علررى مرردار السررنة ، فإنره ال يوجررد اىتيرراج مطلارراً 
إلجرا ات تخفيفية إةافية لل أثيرات على جودة الهوا  

. 
 

على ون شركة الااهرة إلنتاج الكهربرا  سرتاوم بإظهرار 
نرررت عليهررا دراسررة  رررالىية وجرردوى النتررائ  التررى

التايرريم البيئررى للتررأثيرات المتوقعررة مررن تشررؽيل المىطررة 
 .فى هلا الخرو  

 
 

خرررررررررررررررررررررررالل 
السرررررررررررررررنوات 
الثالث اكولى 

 . للتشؽيل

ووتومرررررراتى لالنبعاثررررررات  مراقبررررررة وررررررررد
الرئيسرررررية مرررررن المدخنرررررة، وهرررررى وكاسررررريد 

وثانى وكسيد الكبريت ، NOxالنيتروجين 

SO2 ،والمرررواد الجىيئيرررة ، ووول وكسررريد 

وللرررك بواسرررطة مسررربارات  COالكربرررون 
 .اختبار تركب على المدخنة الرئيسية 

 
إةررافة إلررى للررك يررتم إجرررا  مراقبررة كدا  
 .الاائمين بوظائؾ الررد والمراقبة ونفسهم

 

 

مىطترررا الرررررد 
والتىليررررررررررررررررررررل 

سرررررررررررررررررررتكونان 
مملررررررررررررررررروكتين 
 لشررركة الاررراهرة
إلنتاج الكهربرا  
ومشررررررررررررررررؽلتين 
بواسرررطة فريرررق 
عمرررررررل البيئرررررررة 
ىرررت بالمىطرررة ت

إشررررراؾ مرررردير 
المىطررررررررررررررررررررررة 

 . المساعد 
 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 

 الكهربا  

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

يادم تارير إلى 
جهرررراى شررررئون 
البيئرررة بىسررررب 
 . ما ُيطلب

ياررررروم طررررررؾ 

ثالررث بررالتفتيش 

لررى ع)انبعاثررات المدخنررة 
وكاسيد النيترروجين اكقل 

NOx ، وثرررررررانى وكسررررررريد

والمررواد ، SO2الكبريررت 

الجىيئيرررة ، ووول وكسررريد 
 ( .  COالكربون 

تركيرررىات الملوثرررات فرررى 
علررررى )الهرررروا  المىرررريط 

وكاسيد النيترروجين اكقل 
NOx ، وثرررررررانى وكسررررررريد

والمررواد ، SO2الكبريررت 

الجىيئيرررة ، ووول وكسررريد 
 ( . COالكربون 

خععخالص ٟغع٠ش 
 ( عدهص زغدهص)ٜسيد٣دض ٛ

 
تاررررارير ربررررع سررررنوية 
تادم للشرركة الاابةرة 

 . لكهربا  مرر 
 

التاررررارير تتررررا  كيررررة 
جهررة تنظيميررة تطلبهررا 
كجهررراى شرررئون البيئرررة 

 . والبنك الدولى 

يجررررررب ىفررررررظ السررررررجالت 
مسرتوفية للبيانررات فررى نسررق 

مشرررتملة ) تسرررجيلى قياسرررى 
فى للك على وية انىرافرات 
عرررررن المعرررررايير المرررررررية 

، ( معررايير البنررك الرردولى و
وهررررلم البيانررررات يارررردم بهررررا 
تاريررررر سررررنوى لكررررل مررررن 
جهررررررررراى شرررررررررئون البيئرررررررررة 

، والبنرررك الررردولىالمرررررى 
ويمكن ون يادم على فترات 
وقررررل مررررن سررررنة فررررى ىالررررة 

 .الطلب 
 

شررررررركة الارررررراهرة إلنترررررراج 
الكهربا  تاوم بتاديم تاريراً 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . تشؽيل المىطة 

 
شررررررررا  مىطترررررررى 

ونظرررررررر )الرررررررررد 
جررررررررررررررردول اإلدارة 
البيئيررررررررررة خررررررررررالل 

 (. الهدم
 

الخررردمات السررررنوية 
للررريانة والمعررايرة 
متةررمنة فررى تكلفررة 

 . التشؽيل 
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 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (ر أمريكىدوال)

تتأثر جودة الهوا  المىريط 
باالنبعاثررات الخارجررة مررن 

 . المىطة 

تاوم شركة الاراهرة إلنتراج الكهربرا  بإظهرار ررالىية 
ا ، التررى نرررت عليهرررا النتررائ  والبرهنررة علررى رررىته

دراسررة التايرريم البيئررى للتررأثيرات المتوقعررة مررن تشررؽيل 
المىطررة فررى هررلا الخرررو  ، وإلا وجرردت تركيررىات 
الملوثررات بمسرررتوى سرررطح اكرق فرررى الجرررو المىررريط 
بالمىطررة متجرراوىة للمعررايير المررررية ومعررايير البنررك 
الررردولى فسررروؾ ترررتم عندئرررل مناقشرررة خيرررارات عديررردة 

 .وخرى إلجرا ات تخفيفية 
 

ككاسريد  ترى رررد مسرتمريتم تركيب مىط 

وثانى وكسريد الكبريرت  NOxالنيتروجين 

SO2  ووول وكسرررررررررريد الكربررررررررررونCO 
والجىيئرررررات  والجىيئرررررات الكليرررررة العالارررررة

، وللرررك لمراقبرررة ورررررد الرررردرية الدقيارررة
وى )التركيرررررىات علرررررى المررررردى الارررررررير 

فى المنطاة المتوقع ون ( ساعة  51متوسط 

تأثير على الوجود اإلنسانى  يىدث بها وكبر
(. ىيررررث التوجررررد بيئررررات ىساسررررة وخرررررى)

ومىطتررا الررررد المسررتمر هاترران سررتكونان 
مملوكترران لشررركة الارراهرة إلنترراج الكهربررا  
ومشررؽلتان بواسرررطتها، كمرررا سررريتم ربطهمرررا 
ًُ بشرربكة الررررد الخارررة بجهرراى  إلكترونيرراً

 . شئون البيئة

 

 . والفى   

االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

سنوياً لكل من جهاى شرئون   
وعلى ) والبنك الدولىالبيئة 

فتررررررات وقرررررل فرررررى ىالررررررة 
بىيرررررررث يكرررررررون ( الطلرررررررب

مشررررررتمالً علررررررى السررررررمات 
الرئيسرررررية لجرررررودة الهررررروا  
المىررررررريط ، مرررررررع إظهرررررررار 
الخةرروا الكامررل للمعررايير 
المىليررررررررررررة والدوليررررررررررررة ، 
والبرهنررة كررللك علررى نتررائ  
التاررررررديرات الررررررواردة فررررررى 
تاريررررررررر دراسررررررررة تايرررررررريم 
 .التأثيرات البيئية للمىطة 
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلرات المحتملة لمرحلة الالتأثي
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
جااااااااااـودة ( تااااااااااابع)

 الهـواء

         

 ئؽذي زلغىت اٌشصـذ  شزًّ روعىف    
وزٌه ػًٍ سصذ ِغزّش ٌٍظـشوف  

دسعخ احلشاسح   عشػخ واجتبٖ )ادلٕبخيخ 
يزُ رشـغيً زلغـىت   وعىف ( اٌشيبػ

اٌشصذ اٌٍزني رزٍّىهّب ششوخ اٌمب٘شح 
. إلٔزبط اٌىهشثبء   

السررررررررجالت يجررررررررب ون     
ظ وملخر  للبيانرات تىف
مشررررررررررتمالً علررررررررررى وى )

انىرافررات عررن المعررايير 
المررية ومعايير البنرك 

سرررررلم تسررررروؾ ( الررررردولى
سرررررنوياً إلرررررى الىكومرررررة 

EEAA البنررك الرردولىو 
وو علررى فترر رات وقرررب )

 (.فى ىالة الطلب
 

تاريرررر سرررنوى بواسرررطة 
شررررركة الارررراهرة إلنترررراج 
الكهربررررررا  يارررررردم إلررررررى 

 ىالرردول والبنرركالىكومررة 
ريرررة وقررررب وو علرررى دو)

يشرتمل ( فى ىالة الطلب
الرئيسرية  على السم ر ات

وياارن النتائ  بالمعرايير 
البيئيرررررة لجرررررودة الهررررروا  
وكلا بالتاديرات الرواردة 
فررررررررى دراسررررررررة تايرررررررريم 

 .التأثيرات البيئية 
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

          البيئة المائيـة  
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 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

يرررررات رررررررؾ ميرررررام العمل
 . وميام التبريد ( التشؽيل )

مت زدِٛوٚ ظؼ٠ني بـشخءخض ٛعخِيَ خٛعإؼريخض خٛسيحيص ىف 
وزدإلػدُص بذل . ظظ٠يٞ ٤ٟشأض خدلإخز وٟيد٥ خٛعربيذ 

رٖٛ عيعٞ ظ٤ِيز شلدسعدض خإلدخسش خجليذش ٠ٜٛىٓن ٟشع٠ٜص 
:هًٜ ٟد يًٜ   

 

  وية ميام ملوثرة سرتتم معادلتهرا وفررل الىيروت منهرا
 .رشيىها قبل ررفها وترفيتها وت

  لررن تررررؾ ويررة مخلفررات رررلبة مررن خررالل منشرر ت
 .المخرج 

  إجرا  ريانة دورية لنظام الرررؾ برالموقع لتأكيرد
 .تشؽيله بكفا ة 

  جميرررررع الترررررررفات سرررررتكون خاةرررررعة للمعرررررايير
 .المررية المىلية ومعايير البنك الدولى 

  درجااة حاارارة مياااه التبريااد عنااد المخاارج لاان تزيااد
مئوية تحت أى ظرف وخالل جميع درجات  5على 

أوقاااات السااانة مااان خاااالل نظاااام الاااتحكم فاااى ميااااه 
/ تخفياف لححماال/ تشغيل طلمبة احتياطياة)التبريد 
 (إلخ.. 
 

ويةرررراؾ إلررررى للررررك ون شررررركة الارررراهرة إلنترررراج 
الكهربرررا  سرررتاوم بإظهرررار ررررالىية النترررائ  الترررى 
خلرت إليها دراسة تاييم التأثيرات البيئية للمىطرة 

 .نة على رىتهاوالبره
 

وإلا مرررا وجررردت تركيرررىات الملوثرررات فرررى الميررررام 
المتررفة عاليرة، وو وجردت الترأثيرات علرى البيئرة 

المىيطررررة متجرررراوىة للمعرررراير المرررررررية  مائيررررةال
ومعررررايير البنررررك الرررردولى وو ؼيررررر مابولررررة ، فررررإن 
خيررارات وخرررى إلجرررا ات إةررافية للتخفيررؾ مررن 
تنفيررررل هرررلم التررررأثيرات سررررتطر  عندئرررل للمناقشررررة ل

 .وكثرها مال مة 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطة 

إعررداد برنررام  مراقبررة وررررد 
دورى لجررررودة الميررررام يشررررتمل 

 :على ما يلى 
 

  جودة جميع الميام قبل الررؾ
مراقبة وررد مسرتمران لكرل )

الميررررررررام المتررررررررررفة وللررررررررك 
درجررررررة الىرررررررارة : لعنارررررررر

 ةيررودرجرة الىامةررية وو الااعد
pH  ومراقبررة وررررد يررومى ،
رررر اككسررجين المسررتهلك لعنا

، والمرررررررررواد CODكيماويرررررررررا 
، TSSالررررلبة الكليرررة العالارررة 

والىيرررررررررررررروت والشررررررررررررررىوم ، 
والكلررورين المتباررى ، ومراقبررة 
وررد شرهرى للمعرادن الثايلرة 

 ( .والملوثات اكخرى
  جرررررودة الميرررررام المىيطرررررة فرررررى

التررررردفاات بالمنطارررررة المترررررأثرة 
مراقبرررة ورررررد كرررل )السرررائلة 

ارة ، ثالثة شهور لدرجرة الىرر
 ودرجرة الىامةررية وو الااعديررة

pH  واككسررررجين المسررررتهلك ،
، واككسررررجين CODكيماويرررراً 

، BODالىيررررررروى الممرررررررت  
والمركبررررات العةرررروية الكليررررة 

TOC واالكسرررررجين المرررررلاب ،
DO،  والمرررواد الررررلبة الكليرررة

، والىيررررررررروت  TSSالعالاررررررررة 
والشررررررررررررىوم ، والكلررررررررررررورين 
المتباررررررى، والمعررررررادن الثايلررررررة 

 ( .ىوالملوثات اكخر
 

شرررركة الاررراهرة 

 إلنتاج الكهربا  
 

فريررررررق العمررررررل 
البيئررى بالمىطررة 
تىررررت إشررررراؾ 

المىطررررة مرررردير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 

إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

البرررررررررررررررررررارامترات 
الرئيسررررررررررررررررررررررررررررية 
المنررررو  عليهرررا 
فرررررررررررى الاررررررررررررانون 

1982/48 
والاررررررررررررررررررررررررررررانون 

1962/93 

ظٔدسيش شهشيص ٢ٟ ششٗص 
خٛٔد٧شش إل٣عدؾ خٛ٘هشزدء بذل 
خٛششٗص خٛٔدزؼص ٛ٘هشزدء 

 . ٟظش 

 
مراقبررررررررررة وررررررررررررد 
مسررررررررتمران لجررررررررودة 

 . الميام 
 

مراقبررررررررررة وررررررررررررد 
شرررررررررهرى للمعرررررررررادن 
الثايلرررررررة والملوثرررررررات 

 . اكخرى 
 

مراقبرررة ورررررد ربرررع 
سرنوى للميررام المتدفاررة 

 .ريد من دورة التب
 

مراقبة وررد سرنوى 
لبيئررررة الارررراا النهرررررى 

 3علرررررررررررى مررررررررررردى )
 (سنوات
 

مراقبررررررررررة وررررررررررررد 
وسرررررربوعى لألسررررررماك 

وونواعهرررا ووعررردادها )
المىتجرررىة ( وىجمهرررا

 . على شبكات المأخل
 

تىفظ السجالت وتراجع 
بررررفة دوريرررة ، وترفرررع 
عنهررررا تاررررارير مرررروجىة 
بتأكيد الخةوا للمعايير 
المررية ومعايير البنرك 

ارررراً لمررررا ورد الرررردولى وف
بتاريرررررر دراسرررررة تايررررريم 
التأثيرات البيئية للمىطة 

. 
 

السررررررررجالت يجررررررررب ون 
تىفظ وملخر  للبيانرات 

مشررررررررررتمالً علررررررررررى وى )
انىرافررات عررن المعررايير 
المررية ومعايير البنرك 

سرررررلم يسررررروؾ ( الررررردولى
سرررررنوياً إلرررررى الىكومرررررة 

EEAA البنررك الرردولىو 
وو علررى فترر رات وقرررب )

 (.فى ىالة الطلب
 

لاررررراهرة تاررررروم شرررررركة ا
بتأكيررد  إلنترراج الكهربررا 
عررررررررراملين ون جميررررررررع ال

يىرررلون علررى ترردريب 
موجررررره نىرررررو االلترررررىام 
بممارسررررررررررررررات اإلدارة 
الجيرردة للموقررع، وبكافررة 
متطلبرررات خطرررة العمرررل 

وسررريكون علرررى . البيئرررى
مرردير المىطررة المسرراعد 
مسرررررئولية تأكيرررررد تنفيرررررل 
جميرررررررررررع الخطررررررررررروات 
واإلجررررا ات فرررى هررررلا 

 . الردد 

 
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 .   التشؽيل 

 

 
 

 (5)جدول رقم ( تابع)
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 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 لتدريب اإلدارة وا

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

طشٍ ٟيد٥ خٛو٠ٜيدض ( ظدزن)
 .وٟيد٥ خٛعربيذ ( خٛعشٌيٚ )

 

   
  مراقبررررة وررررررد سررررنوى

 مررردىفرررى نهريرررة للبيئرررة ال
كرم وعلرى  545طول قدرم 

ووسرررفل الريرررا  البىيررررى 
لمررا ) مررن موقررع المىطررة 
سرررررنوات  3يىيرررررد علرررررى 
 ( .مترلة 

 
 راقبررة وررررد وسرربوعى م

الرررطياد اكسررماك علررى 
شبكة المأخل بمرا فرى للرك 
ونواعهرررررررررررا ووعررررررررررردادها 

لمدة تىيرد علرى )وىجمها 
 ( .سنة واىدة 
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ األثر البيئىإجراءات تخفيف  األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

          

رؼرررم ون مسرررتوى الةوةرررا  عنرررد سرررور المىطرررة  الضوضــاء  
( ثمرا يارع خارجره الطريرقىي)المطل على الشرارا 
، فإن السرور الشرمالى قرد  1994/4يخةع للاانون 
-5ومتار بما يخفق الةوةا  بايمة  5يرتفع إلى 

 . ديسبل، بنا  على الررد الفعلى 3
 

تتةررمن إجرررا ات التاليررل مررن التررأثيرات المتسررببة 
 :عن الةوةا  ما يلى 

 
  ، مولررر دات التربينرررة البخاريرررة ، وةرررواؼط الهررروا

ات ، وماكينرات الرديىل الخاررة بالتشرؽيل والمةخ
وىرررراالت  Black Startفررررى الىالررررة المسررررماة 

الطرروار، ، سررتكون مىتررواة جميعهررا داخررل مبررانى 
 .واقية 

  ةواؼط الهوا  سيركب عليها كاتمات روت. 
  المعرررردات المىعجررررة الموةرررروعة خررررارج المبررررانى

ديسيبل علرى  85مرممة على ىد للةوةا  قدرم 
 .  بعد متر واىد منها

 
يةرررراؾ إلررررى للررررك ون العرررراملين بالمىطررررة سرررريتم 
تىويرردهم بسرردادات واقيررة لررأللن فررى المنرراطق لات 

كرللك فالمىطرة . الةوةا  العاليرة بىررم المىطرة 
سررروؾ تشرررؽل وفاررراً لإلجررررا ات المابولرررة عالميرررراً 

 .ومىلياً للرىة واكمان 

 خرررررررررررررررررررررررالل 
العررررررررام اكول 
 للتشرررررررررررررررررؽيل 

 

باعتبرررار ونررره توجرررد مسرررتابالت 
لةوةا  فرى الجروار ىساسة ل

المباشرررر إلرررى المىطرررة وفيمرررا 
ىولهرررررا ، فرررررإن هنالرررررك توقرررررع 
للمراقبرررررررة والرررررررررد يمكرررررررن 

 . إجرا هما 
 

عنردما تكررون المىطرة فررى تمررام 
تشررؽيلها ، يررتم إجرررا  قياسررات 
فىررر  ومراجعرررة للةوةرررا  
وعلرى سررور المىطرة ، وكررللك 
عنرررررد مسرررررتابالت الةوةرررررا  

 . ىول المىطة 
 

شركة الااهرة 
إلنتررررررررررررررررررررراج 

/ ربررررررررررا  الكه
مىطررررررررررررررررررررة 
 الكهربا  

 
 

فىرررررررررررررررررررر  
وتفتررررررررررررررررريش 
بواسررررررررررررررررطة 
طررررؾ ثالرررث 
تىت إشرراؾ 

المىطرة مدير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 

والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

خةرررروا المىطررررة 
لخطررررررررررررررررة اإلدارة 

 . البيئية 

يرر دورى يتم رفع تار
كررررررل ثالثررررررة شررررررهور 
للشررررررررركة الاابةررررررررة 

 . لكهربا  مرر 
 

عند رردور ويرة شركاوى 
مررن الةوةررا  مررن قبررل 
وى وىرد ، سريتم تسرجيلها 
علررى الفررور ويارروم مرردير 
المىطررة المسرراعد عندئررل 

 .باالستطالا عنها 
 

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة 
بتأكيرررد  إلنتررراج الكهربرررا 

ون جميرررررررررع العررررررررراملين 
يىررررلون علرررى تررردريب 

االلترررررىام  موجررررره نىرررررو
بممارسررررررررررررررررات اإلدارة 
الجيرردة للموقررع ، وبكافررة 
متطلبرررات خطرررة العمرررل 

وسررريكون علرررى . البيئررى 
مرردير المىطررة المسرراعد 
مسرررررئولية تأكيرررررد تنفيرررررل 
جميرررررررررررع الخطرررررررررررروات 
واإلجرررررا ات فررررى هررررلا 

 .الردد 
 

 

 
 

تكلفررررررررررة السررررررررررور 
متةررمنة فررى تكلفررة 

 . البنا 
 

وجهررررررررىة الوقايررررررررة 
 السررررررررررررررررررررررررررررررمعية 

( آالؾ دوالر 10)
ى تكلفررة متةررمنة فرر
 . التشؽيل
 

الفىررر  والتفتررريش 
 الةوةررررررررررررررررررررائى 

ولررررررررررررؾ  20-10) 
متةررررررمنة ( )دوالر

 (فى تكلفة التشؽيل
 
 

 

 



 

 
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 73 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 
 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / قبة المرا زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
 النباتات والكائنات  

         

تشرررتيت الموائرررل الطبيعيرررة 
كنتيجرررررررررة للةوةررررررررررا  ، 
وىركررررررررررررة المركبررررررررررررات 

 .  واكشخا 

إجرا ات تخفيرؾ الترأثيرات علرى النىرو يتم تنفيل 
 :التالى 
 

  تاييررد ىركررة المركبررات واكشررخا  علررى الطرررق
 . المدخلية وداخل ىدود الموقع

  التىكم فى الةوةا  وثنا  التشؽيل . 
 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطرررررررررررررررررة 

 

ال توجد مراقبة وو ررد يمكن 
 . تبنيها 

 

شركة الااهرة 
إلنتررررررررررررررررررررراج 
/ الكهربررررررررررررا 
مىطررررررررررررررررررررة 
 . الكهربا  

 
المىطرة مدير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 

 الكهربا  
 

قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

الىراع  ات الجي دة 
  . 

 سنوي  اً 
 

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة 
بتأكيرررد  إلنتررراج الكهربرررا 

ون جميرررررررررع العررررررررراملين 
ب يىررررلون علرررى تررردري
موجررررره نىرررررو االلترررررىام 
بممارسررررررررررررررررات اإلدارة 
الجيرردة للموقررع ، وبكافررة 
متطلبرررات خطرررة العمرررل 

وسررريكون علرررى .  البيئررى
مرردير المىطررة المسرراعد 
مسرررررئولية تأكيرررررد تنفيرررررل 
جميرررررررررررع الخطرررررررررررروات 
واإلجرررررا ات فررررى هررررلا 

 .الردد 
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشؽيل 
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلال التأثيرات المحتملة لمرحلة
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 التأثير البصرى   

         

الرررورة البررررية لمىطررة 
الارررروى كمررررا تتةررررح مررررن 

 .المناطق المجاورة 

 
 سيتىسررررررن التررررررأثير البررررررررى للمىطررررررة مررررررن 

 :خالل ما يلى 
  إبداا مدخل للمنظرر اكرةرى علرى طريرق الردخول

 .للموقع 
  إبررداا منطاررة مواىنررة للمنظررر اكرةررى علررى طررول
 .بادر اإلمكان  المشهدالموقع لتىسين ؾ واى
 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطرررررررررررررررررة 

 

.ٛيغط ٤٧دٕ لدـص ٜٛشطذ ؤو خدلشخٓسـص   
 

شركة الااهرة 
إلنتررررررررررررررررررررراج 
/ الكهربررررررررررررا 
مىطررررررررررررررررررررة 
 . الكهربا  

 
المىطرة مدير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
ى الهندسررررررررررررررررر
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

مشررررررررهد بررررررررررى 
ن    سَّ  ُمى 

توجيرررررره العنايررررررة إلدارة  
المنظر اكرةرى بىيرث 
تشرررجع ويرررة عوامرررل مرررن 
شررأنها إدخررال تىسرررينات 
إةافية للمشهد العام بما 
فرررى للرررك نشرررو  موائرررل 
طبيعيررررة وو مىروعررررات 
فى المناطق ىرول موقرع 

 .المىطة 
 

 20-35)ىرررررررروالى 
( ولرررررررررررررررررررؾ دوالر
لتىسررررررين المشررررررهد 

ه ىرول اكرةى كل
متةررمنة )المىطررة 

 (فى تكلفة التشؽيل
 

 
 خٛعشزص وخذليذسوٛىـيد 

         

انسرررررررررررررركاب الىيرررررررررررررروت 
والكيماويررررررات وو الوقررررررود 

 .على ورق الموق ع 

سوؾ تةائل اإلجررا ات الجيردة إلدارة الموقرع، 
، من ويرة " البيئة المائية"كما تم ورفها تىت بند 
وكجرررى  اليتجرررىو مرررن هرررلم . مخررراطر مىتملرررة 

جررررا ات ، سررريتم عمرررل مراجعرررات وتىاارررات اإل
دورية لنظم السرريان والتررريؾ علرى اكرق، 
وللرررك لتأكيرررد الاررردرة علرررى اىتوائهرررا والتشرررؽيل 

 .الكؾ  للنظام 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطرررررررررررررررررة 

 

يشخٓر ٟذيش خحملـص خدلغدهذ زظِص ٟغع٠شش 
ظـسيْ خـص خٛو٠ٚ خٛسيحً وشلدسعدض 
 خإلدخسش خجليذش ٠ٜٛىٓن ، ويعخز ؤيص
بـشخءخض ظظميميص الصٟص ه٤ذ خٛؼشوسش 

. 

 

شركة الااهرة 
إلنتررررررررررررررررررررراج 
/ الكهربررررررررررررا 
مىطررررررررررررررررررررة 
 . الكهربا  

 
المىطرة مدير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 

للمشرررررررررررررررروا 
 (بجسكو)

جررررررودة الىررررررواجى 
 رريؾ ونظام الت

 كفا ة التشؽيل 

تاررارير نرررؾ سررنوية 
مرررررررررن اإلدارة إلرررررررررى 
الشررررررررركة الاابةررررررررة 

 لكهربا  مرر

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة 
مىطرة / إلنتاج الكهربرا 

من خالل مدير  الكهربا 
المىطررة المسرراعد بتنفيررل 
خطة اسرتجابة للطروار، 
 ، وعلى جميع اكطراؾ
بالمىطررررررة ون يسررررررتابلوا 
إجرا اتهرررا وممارسررراتها 

 .الهتمام بكل الجد وا
 

وقررررررررررررررررررت اإلدارة 
متةررمنة )وتكلفتهررا 

 (. فى تكلفة التشؽيل
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
اد اٌشصذِإشش الجهة المسئولة   

نوع ودورية 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
 خدلخِٜدض خٛظٜسص 

         

يسرررررتمر فرررررى مرىلرررررة الهررررردم اتبررررراا تنفيرررررل لات  
اإلجرا ات الجيردة إلدارة الموقرع الترى يرتم تنفيرلها 

  ( . السابقونظر الجدول ) فى مرىلة الهدم
 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطرررررررررررررررررة 

 

يسرررتمر رررررد ومراقبرررة تجميعرررات 
المخلفات الرلبة على النىرو الرلى 
تم ورفه فرى ىالرة نشراطات الهردم 

 .السابقجدول البالمىطة، 
 

شركة الااهرة 
إلنتررررررررررررررررررررراج 
/ الكهربررررررررررررا 
مىطررررررررررررررررررررة 
 . الكهربا  

 
المىطرة مدير 
 .المساعد 

 

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
إلدارة قطررررراا ا

والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

عاود اإلدارة تىرت 
 التنفيل 

مىطرررررررة التجمرررررررع 
 . والتىويل شؽاله

تاررررارير ربررررع سررررنوية 
مرررررررررن اإلدارة إلرررررررررى 
الشررررررررركة الاابةررررررررة 

 لكهربا  مرر

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة 
بتأكيرررد  إلنتررراج الكهربرررا 
علررى لين عررامون جميررع ال

علررم كامررل بخطررة العمررل 
البيئررى، كمررا تارردم لجميررع 
المررروظفين لرررديها تررردريباً 
موجهرراً فررى الممارسررات 

 .المىطة الجيدة ب

آالؾ  10>)
متةرررررررررمنة ( دوالر

 . فى تكلفة التشؽيل
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ جة النتي
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
 خٛظمص خدله٤يص 
 وخألٟد١ خٛظ٤دهً 

ـدس وخدلخدؿش وخألخ  

         

سررريتم تطبيرررق الممارسرررات العالميرررة الاياسرررية فرررى  
قةايا البيئة والرىة واكمران برالموقع ، وفرى هرلا 
اإلطار ستنفل هنا جميع إجرا ات التخفيؾ الرواردة 

ونظرررر )اإلدارة البيئيرررة خرررالل التشرررييد  فرررى جررردول
 . (الجدول السابق

 
وباإلةرررافة إلرررى للرررك ، فرررإن اإلجررررا ات التاليرررة 

 :م اكخل بها سيت
 

  ،توفير التدريب الالىم على استخدام معدات الوقاية
 .وعلى مناولة المواد الكيماوية 

  استخدام المعدات الواقية. 
  وةرررع عالمرررات واةرررىة علرررى اكخطرررار بموقرررع

العمررررل، والترررردريب علررررى اإلدراك والفهررررم السررررليم 
 .لعالمات الخطر 

  تركيررررب وجهررررىة كشررررؾ اكبخرررررة ونظررررم الررررتىكم
 .الالىمة

  تطوير خطط االستجابة للطوار، بالموقع. 
 

العمررررررررررررررررررررررر 
التشررررررررررررررؽيلى 
 للمىطرررررررررررررررررة 

 

 .تدريب منتظم بمواقع العمل
 

تفتررررريش منرررررتظم علرررررى العررررراملين 
جميعررراً، والتفتررريش علرررى الرررنظم، 
وإجرررررررا  االختبررررررارات الىاليررررررة 
لخطررروات الطررروار، مرررن خرررالل 

 .إدارة مواقع العمل 
 

شرررركة  الاررراهرة 
/ إلنتاج الكهربرا 
بررا  مىطررة الكهر

مسرررررررئولة عرررررررن 
تأكيررررد ون خطررررة 
اسرررتجابة الموقرررع 
للطوار، مكتملة 
ومنفررررررررلة قبررررررررل 

ختبرررار اتجرررارب 
وى جررررررى  مررررررن 
مىطرررررة الاررررروى 

 .الكهربية

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
البيئية بالشركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

التنفيرررررررررل الررررررررردقيق 
يير السرررررالمة لمعرررررا

 . والرىة المهنية

 

تاررررروم شرررررركة الاررررراهرة  تاارير نرؾ سنوية 
مىطرة / إلنتاج الكهربرا 
بتأكيررررررررد ون  الكهربررررررررا 

جميرررع العررراملين ينرررالون 
تررررردريباً موجهررررراً لتنفيرررررل 
سياسرررررررات وإجررررررررا ات 
االسررررررررتعداد لمواجهررررررررة 
الطرروار، ، وللررك علررى 
ون يتررولى مرردير المىطررة 
المساعد التأكد مرن تنفيرل 

جررررررررررررا ات كافرررررررررررة اإل
 .المتعلاة بللك 

وقررررررررررررررررررت اإلدارة 
 وتكلفتهرررررررررررررررررررررررررررررا 

ولرررررررررؾ دوالر  15)
متةرررررمنة ( سرررررنوياً 

 . فى تكلفة التشؽيل
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 (5)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة تشغيلالتأثيرات المحتملة لمرحلة ال
 

 الرصد / قبة المرا زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 
خالٓعظدديص  -خٛسيحص خالـع٠دهيص   

 رأصرياد ِىعجخ زلذدح 

         

 ( : ريادو السمك)ريد اكسماك  
 

المتىررلة فرى جميرع مشرروعات  بالايام للخبرة
مىطات الاوى الكهربية المشابهة على نهر النيل 
وفروعرره، ووجهررات نظررر الررريادين ومررام مواقررع 
هررررلم المىطررررات ، فررررإن التررررأثيرات علررررى ررررريد 

 .اكسماك إيجابية للؽاية 
 

العررررررررام اكول 
للتشرررررررررررررررررؽيل 

ويمكرررررررررن ون )
يمترررد الرررررد 
لسررررررررررررررررررررنتين 
 ( وخرررررررررررررررريين

 

تنميرة بالتعاون مرع الهيئرة العامرة ل
الثررررروة السررررمكية والهيئررررات لات 
العالقة تجرى مراقبة وية تؽيرات 

 . فى ريد اكسماك 
 

شرررركة  الاررراهرة 

/ إلنتاج الكهربرا 
 مىطة الكهربا  

 
مررررردير المىطرررررة 

 المساعد
 

الهيئات المسئولة 
عررررررررن الثررررررررروة 

 السمكية 

شررركة الارراهرة 

إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 
ة البيئية بالشرك
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 
للمشرررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

عرررررررردد اكسررررررررماك 
 المريدة وجودتها  

 

تاررررارير شررررهرية مررررن 
اإلدارة إلررررى الشررررركة 
الاابةرررررررة لكهربرررررررا  

 .  مرر

متةررمنة فررى تكلفررة  
 التشؽيل  
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 (1)جدول رقم 

 ة واإلدارةوإجراءات التخفيف والمراقب لنظام الربط الكهربىالتأثيرات المحتملة 
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 تأثيرات مباشرة 

 

         

دمير الىراعرررررات وفاررررردان تررررر
الموائرررل وهجررروم العةرررويات 
 الدخيلررررة علررررى طررررول مسررررار 

 ROW" ماتةررى الطريرررق" 

االقترررررررراب  roadsوطررررررررق 
وىرررررررول مواقرررررررع مىطرررررررات 

 . المىوالت 

  اإلىالررة : مثرال)اسرتخدام تانيرات اإلىالرة المالئمرة
 ( . اليدوية ماابل اإلىالة الميكانيكية

  الىفررراظ علرررى الؽطرررا  اكرةرررى اكررررلى تىرررت
 . الخطوط 

  إعادة إنبات المواقع التى تم تاليبها . 
  ماتةيات الطرق" إدارة "ROW  لتعظيم منافع

 .الىياة البرية 
 

خررالل التشررييد 
 والتشرررررررررررررؽيل 

 

سطذ وٟشخٓسص هًٜ خدلذي خٛٔظري ٛعإٗيذ ؤ١ 
ؤو /خالععخذخٝ خدلخدَٛ ٛألسع و

خٛعإؼريخض خإلي٘ىٛىـيص ٓذ مت جت٤سهد ، وؤ١ 
دلالج٠ص ٓذ مت خختدر٧د بـشخءخض خٛعخِيَ خ

 . 
 
 

ررررررررد ومراقبررررررة علررررررى طررررررول 
 .الخطوط طالما هى تىت اإلنشا 

الشرررررررررررررررركة 
المررررررررررررية 
لنارررررررررررررررررررررررل 
الكهربررررررررررررا  
بالتعرراون مررع 
شرررررررررررررررررررركة 
الارررررررررررررررراهرة 
إلنترررررررررررررررررراج 
 . الكهربا  

شررركة الارراهرة 
إلنتررررررررررررررررررررررراج 
 الكهربا  

 

 اإلدارة العليررررررا
بالشررررررررررررررررررركة 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر 

 
قطررررراا اإلدارة 
والدراسررررررررررات 

بالشركة البيئية 
الاابةرررررررررررررررررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشررررررررررارى 
الهندسرررررررررررررررررى 

للمشرررررررررررررررروا 
 (بجسكو)

الترررررررأثيرات علرررررررى 
المررررررروارد البيئيرررررررة 
والبشررررررررررررررررررررررررررررية 
المتةرررررررررررررررررررررررررمنة 

اسررررررررررررررررررتخدامات )
مخالفررررة لررررألرق، 
 (.تدمير إيكولوجى

درجة تأثر الموارد 
الطبيعيررررة بأنشررررطة 
 . التشييد والتشؽيل 

 وسبوعياً 
 ( خالل التشييد)
 
 
 
 
 
 

 وقت الريانة 
 ( ل التشؽيلخال)

التدريب واإلدارة البيئيرة 
سرررررريتم دفعهمررررررا بشررررررأن 
/ تانيررررات الىفرررراظ علررررى

ماتةررررررررررى " ررررررررررريانة 
بمررا فررى للررك " الطريررق 

االسررررررررررتخدام المالئررررررررررم 
وطرق ووساليب اإلىالرة 
 . الكيماوية والميكانيكية

 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشييد والتشؽيل

لتجنرررررب  ROW" ماتةررررى الطريررررق " يختررررار   بعثرة الموائل وو تشويهها
 . المناطق الطبيعية المهمة مثال الموائل الىساسة

   تىررت ( وى الىراعررات اكرررلية)رريانة الموائررل
 . الخطوط

  اتخال اإلجرا ات التى تر دى إلرى تجنرب الترداخل
 مع طبائع الىرائق الطبيعية 

  لتعظريم منرافع الىيراة " ماتةيات الطرق " إدارة
 .البرية 
 

  
 
 

 نة ررررررد ومراقبررررة ونشررررطة ررررريا
 ROW" ماتةررررررررى الطريررررررررق " 

لتأكيد ون طرق التىكم المالئمة قرد 
 . تم تطبياها 

 

الترردريب سرريتم بواسرررطة   
الشررركة المررررية لناررل 

شررررررررررركة الكهربررررررررررا  و
الااهرة إلنتراج الكهربرا  
بمسرررررررررررراعدة يارررررررررررردمها 

 . استشارى بيئى 

 

دخرررررول متىايرررررد لألراةررررررى 
 (وراةى الكائنات)الىساسة 

  لتجنررررب اكرق  "ماتةررررى الطريررررق " يختررررار
 . الىساسة 

  وإداريرررة لهرررلم ( وقائيرررة)تطررروير خطرررط ىمائيرررة
 . المناطق 

  استخدام طرقroads  ( ماطعة)ؼير مستمرة. 

العاملون يتعين ون يكون      
لرررررديهم تفهمرررررا لمؽرررررىى 
وعاالنيررررررررة إجرررررررررا ات 
التخفيرررررررررؾ والررررررررررررد 
الموررررى بهرررا الترررى قرررد 

 .يكلفون بها 

 

 

 (1)جدول رقم ( تابع)
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وئعشاءاد اٌزخفيف وادلشالجخ واإلداسح ٌٕظبَ اٌشثظ اٌىهشىبد احملزٍّخ اٌزأصريا  
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 ( تابع)تأثيرات مباشرة 
 

         

تردفاات وترسرربات مررن ترردري  
 roadsاكرق لتهيئررة طرررق 

االقتررررراب وقواعررررد اكبررررراج 
ومىطررات المىرروالت وتبررديل 
اكنمرراط الهيدرولوجيررة النررات  

  roadsعررررررررررررررن الطرررررررررررررررق 
 .  الريانية 

  لتجنررب التررأثير علررى " ماتةررى الطريررق " يختررار
معررات الميررام وووديررة الفيةررانات واكراةررى مجت
 .المبتلة 

  تركيررب مرررايد للترسرربات وو شرربكات للررتىكم فررى
 . التدفاات والترسيبات 

  تاليل استخدام الردم بالاالورات وو المخلفات . 
  استخدام برابخ وو مجارير متسعة . 
  تررررمين خنرررادق لتجنرررب الترررأثير علرررى اكراةرررى

 .المجاورة 
 

خررالل التشررييد 
 تشرررررررررررررؽيل وال
 

سطذ وٟشخٓسص هًٜ خدلـذي خٛٔظـري ٛعإٗيـذ ؤ١    
ؤو /خالعــعخذخٝ خدلخــدَٛ ٛــألسع و

خٛعإؼريخض خإلي٘ىٛىـيص ٓذ مت جت٤سهد ، وؤ١ 
بـشخءخض خٛعخِيَ خدلالج٠ص ٓذ مت خختدر٧د 
 . 

 
ررررررررد ومراقبررررررة علررررررى طررررررول 
 .الخطوط طالما هى تىت اإلنشا 

الشرررررررررررررررركة 
المررررررررررررية 
لنارررررررررررررررررررررررل 
الكهربررررررررررررا  
بالتعرراون مررع 
شرررررررررررررررررررركة 

لارررررررررررررررراهرة ا
إلنترررررررررررررررررراج 
 . الكهربا  

شرررررركة الاررررراهرة 

 إلنتاج الكهربا  

 

اإلدارة العليرررررررررررررا 

بالشركة الاابةرة 

 لكهربا  مرر 

 

قطرررررررررررراا اإلدارة 

والدراسرررررررررررررررررات 

البيئيررررة بالشررررركة 

الاابةررة لكهربررا  

 مرر

 

االستشررررررررررررررررارى 

الهندسررررررررررررررررررررررررى 

للمشرررررررررررررررررررررروا 

 (بجسكو)

التررررررأثيرات علررررررى المرررررروارد 

البيئيرررة والبشررررية المتةرررمنة 

خالفررررررررررررة اسررررررررررررتخدامات م)

 (.لألرق، تدمير إيكولوجى

درجة تأثر المروارد الطبيعيرة 

 . بأنشطة التشييد والتشؽيل 

 وسبوعياً 
 ( خالل التشييد)
 
 
 
 
 
 

 وقت الريانة 
 ( خالل التشؽيل)

التدريب واإلدارة البيئيرة 
سرررررريتم دفعهمررررررا بشررررررأن 
/ تانيررررات الىفرررراظ علررررى

ماتةررررررررررى " ررررررررررريانة 
بمررا فررى للررك " الطريررق 

م االسررررررررررتخدام المالئرررررررررر
وطرق ووساليب اإلىالرة 
 . الكيماوية والميكانيكية

 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشييد والتشؽيل

فاررررررررردان اسرررررررررتخدام اكرق 
وإعادة تروطين السركان نتيجرة 
وةرررررع اكبرررررراج ومىطرررررات 

 . المىوالت 

  لتجنررررب المرررروارد " ماتةررررى الطريررررق " يختررررار
 . االجتماعية والىراعية والثاافية المهمة 

 البديلة لألبراج لتاليل عررق  تستخدم الترميمات
وتالي  الترأثيرات " ماتةى الطريق " متطلبات 

 . على استخدام اكرق 
  ةررررربط طرررررول بىررررررspan  الخطررررروط لتجنرررررب

 . التأثيرات الموةعية لاواعد اكبراج 
  إدارة إعررادة الترروطين بمررا يتفررق وإجرررا ات البنررك

 . الدولى 

 ررررررد ومراقبررررة ونشررررطة ررررريانة  
 ROW" ماتةررررررررى الطريررررررررق " 

لتأكيد ون طرق التىكم المالئمة قرد 
 . تم تطبياها 

 

الترردريب سرريتم بواسرررطة     
الشررركة المررررية لناررل 

شررررررررررركة الكهربررررررررررا  و
الااهرة إلنتراج الكهربرا  
بمسرررررررررررراعدة يارررررررررررردمها 

 . استشارى بيئى 

 

التلرروث الكيميررائى النررات  عررن 
تانيرررررات الىفررررراظ الكيميرررررائى 

 ( الريانة الكيميائية)

 إلىالررة الميكانيكيررة ، واالقررتالا اسررتخدام تانيررات ا
 . وو التطبياات الكيماوية االنتاائية /و

  تختار مبيدات اكعشاب لات وقرل الترأثيرات ؼيرر
 . المرؼوب فيها 

  التطبرررق مبيررردات اكعشررراب الترررى تررررش وو ترررتم
 . تلريتها بالهوا  

  الىفاظ على الىراعات الطبيعية المنخفةة علرى
 " ماتةى الطريق " طول 

العاملون يتعين ون يكون       
لرررررديهم تفهمرررررا لمؽرررررىى 
وعاالنيررررررررة إجرررررررررا ات 
التخفيرررررررررؾ والررررررررررررد 
الموررررى بهرررا الترررى قرررد 

 .يكلفون بها 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ESIA for Giza North Combined Cycle Power Project              E.S-   Page 80 of  101 
May  2011 – Project No. 1583  

 

 (1)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة لنظام الربط الكهربىالتأثيرات المحتملة 
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ التقارير
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 ( تابع)تأثيرات مباشرة 

         

 
المخررراطر علرررى الطيرررور مرررن 
خطرررررررروط ناررررررررل الكهربررررررررا  

 . ووبراجها 

 
 لتجنررررب الموائررررل " ماتةررررى الطريررررق " ار يخترررر

 . المهمة للطيور ومسارات طيرانها 
  تركيررب اكبرررا  والخطرروط بمررا يالرر  المخرراطر

 . على الطيور 
  تركيررب ىرروارؾ علررى الخطرروط بالمنرراطق التررى

 . يتىايد فيها اىتماالت ارطدام الطيور بها 
 

خالل التشييد 
 والتشؽيل 

 

ٗيـذ ؤ١  سطذ وٟشخٓسص هًٜ خدلـذي خٛٔظـري ٛعإ  
ؤو /خالعــعخذخٝ خدلخــدَٛ ٛــألسع و

خٛعإؼريخض خإلي٘ىٛىـيص ٓذ مت جت٤سهد ، وؤ١ 
بـشخءخض خٛعخِيَ خدلالج٠ص ٓذ مت خختدر٧د 
 . 

 

ررررررررد ومراقبررررررة علررررررى طررررررول 
 .الخطوط طالما هى تىت اإلنشا 

الشرررررررررررررررركة 
المررررررررررررية 
لنارررررررررررررررررررررررل 
الكهربررررررررررررا  
بالتعرراون مررع 
شرررررررررررررررررررركة 
الارررررررررررررررراهرة 
إلنترررررررررررررررررراج 
 . الكهربا  

شرررررررررركة الاررررررررراهرة 
 نتاج الكهربا  إل
 

اإلدارة العليررررررررررررررررررررا 
بالشرررررركة الاابةرررررة 
 لكهربا  مرر 

 
قطرررررررررررررررررررراا اإلدارة 
والدراسررررات البيئيررررة 
بالشرررررركة الاابةرررررة 
 لكهربا  مرر

 
االستشارى الهندسى 

 (بجسكو)للمشروا 

التررررررأثيرات علررررررى المرررررروارد 

البيئيرررة والبشررررية المتةرررمنة 

اسررررررررررررتخدامات مخالفررررررررررررة )

 (.لألرق، تدمير إيكولوجى

المروارد الطبيعيرة درجة تأثر 

 . بأنشطة التشييد والتشؽيل 

 وسبوعياً 
 ( خالل التشييد)
 
 
 
 
 
 

 وقت الريانة 
 ( خالل التشؽيل)

التررررردريب واإلدارة البيئيرررررة 
سرريتم دفعهمررا بشررأن تانيررات 

" رررررريانة / الىفررررراظ علرررررى
بمررا فررى " ماتةرى الطريررق 

للرررررك االسرررررتخدام المالئرررررم 
وطررررق ووسرررراليب اإلىالررررة 

 . نيكيةالكيماوية والميكا
 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشييد والتشؽيل

المخاطر علرى الطرائرات مرن 
خطرروط ناررل الارروى الكهربيررة 

 ووبراجها 

  لتجنرررب مسررررارات " ماتةرررى الطريررررق " يخترررار
 . الطيران للمطارات 

  تركيررررب عالمررررات وإشررررارات لتالرررري  مخرررراطر
 . الطيران المنخفق على الطائرات 

 

 ررررررد ومراقبررررة ونشررررطة ررررريانة  
 ROW" تةررررررررى الطريررررررررق ما" 

لتأكيد ون طرق التىكم المالئمة قرد 
 . تم تطبياها 

 

التررررردريب سررررريتم بواسرررررطة     
الشرررررركة المرررررررية لنارررررل 

شرررركة الاررراهرة الكهربرررا  و
إلنتررراج الكهربرررا  بمسررراعدة 
 . يادمها استشارى بيئى 

 

التررررررررأثيرات المىثررررررررة مررررررررن 
 المجاالت الكهرومؽناطيسية 

  منرررراطق لتجنررررب " ماتةررررى الطريررررق " يختررررار
 . اكنشطة اإلنسانية 

 

       
 
 
 

العررراملون يتعرررين ون يكرررون 
لررررررررديهم تفهمررررررررا لمؽررررررررىى 
وعاالنيرررررررررررة إجررررررررررررا ات 
التخفيؾ والررد المورى 
 .بها التى قد يكلفون بها 

 

إترررررالؾ مررررررادر ثاافيررررررة وو 
جماليررررررة بسرررررربب التررررررأثيرات 

 البررية 

  لتجنررررب المنرررراطق " ماتةررررى الطريررررق " يختررررار
اقع السرياىية والمشراهد مرن الىساسة بما فيها المو
 (. من بين رفّى وشجار مثالً )المجاىات الةياة 

  تشييد عوارق وو ىواجى بررية . 
  اختيرررار تررررميمات البنرررى والتشرررطيبات النهائيرررة

 . الداعمة 
  اسررتخدام نظررم التيررار المسررتمر مررنخفق الجهررد وو

الكرررابالت اكرةررررية لتاليررررل وو إلؽررررا  التررررأثيرات 
 "وماتةيات الطريق"ى البررية للخطوط والبن
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 (1)جدول رقم ( تابع)

 وإجراءات التخفيف والمراقبة واإلدارة لنظام الربط الكهربىالتأثيرات المحتملة 
 

 الرصد / المراقبة  زمن التنفيذ إجراءات تخفيف األثر البيئى األثر البيئى/ النتيجة 
نوع ودورية  ِإششاد اٌشصذ الجهة المسئولة 

 الرصد/ ريرالتقا
 اإلدارة والتدريب 

التكلفة التقديرية 

 اإلشراف التنفيذ  (دوالر أمريكى)

 

 غير مباشرة 

 

         

تنميررة ثانويرررة مسرررتىثة خرررالل 
 التشييد فى المنطاة المىيطة 

 

  ترروفير خطررط شرراملة للتعامررل مررع التنميررة
 . المستىثة

  تشييد مرافق لتالي  الطلب . 
 يرررررة علرررررى تخطررررريط تررررروفير مسررررراعدة فن

استخدامات اكرق والتىكم فيها للىكومات 
 . المىلية 

 

خالل التشييد 
 والتشؽيل 

 

سطذ وٟشخٓسص هًٜ خدلـذي خٛٔظـري ٛعإٗيـذ ؤ١    
ؤو /خالعــعخذخٝ خدلخــدَٛ ٛــألسع و

خٛعإؼريخض خإلي٘ىٛىـيص ٓذ مت جت٤سهد ، وؤ١ 
بـشخءخض خٛعخِيَ خدلالج٠ص ٓذ مت خختدر٧د 
 . 

 

ول ررررررررد ومراقبررررررة علررررررى طرررررر
 .الخطوط طالما هى تىت اإلنشا 

الشرررررررررررررررركة 
المررررررررررررية 
لنارررررررررررررررررررررررل 
الكهربررررررررررررا  
بالتعرراون مررع 
شرررررررررررررررررررركة 
الارررررررررررررررراهرة 
إلنترررررررررررررررررراج 
 . الكهربا 

شرررررررررركة الاررررررررراهرة 
 إلنتاج الكهربا  

 
اإلدارة العليررررررررررررررررررررا 
بالشرررررركة الاابةرررررة 
 لكهربا  مرر 

 
قطرررررررررررررررررررراا اإلدارة 
والدراسررررات البيئيررررة 
بالشرررررركة الاابةرررررة 
 لكهربا  مرر

 
ى االستشارى الهندس

 (بجسكو)للمشروا 

التررررررأثيرات علررررررى المرررررروارد 

البيئيرررة والبشررررية المتةرررمنة 

اسررررررررررررتخدامات مخالفررررررررررررة )

 (.لألرق، تدمير إيكولوجى

درجة تأثر المروارد الطبيعيرة 

 . بأنشطة التشييد والتشؽيل 

 وسبوعياً 
 ( خالل التشييد)
 
 
 
 
 
 

 وقت الريانة 
 ( خالل التشؽيل)

التررررردريب واإلدارة البيئيرررررة 
همررا بشررأن تانيررات سرريتم دفع

" رررررريانة / الىفررررراظ علرررررى
بمررا فررى " ماتةرى الطريررق 

للرررررك االسرررررتخدام المالئرررررم 
وطررررق ووسرررراليب اإلىالررررة 
 . الكيماوية والميكانيكية

 

متةررمنة فررى تكلفررة 
 . التشييد والتشؽيل

ورررررول متىايررررد لألراةررررى 
لات الايمرررررررررررة )الىساسرررررررررررة 
 ( . الخارة
 

  ماتةرررى الطريررررق " تخترررار مسرررارات "
 . كراةى الىساسة بعيداً عن ا

  التىكم فى االقتراب وو الدخول . 

 ررررررد ومراقبررررة ونشررررطة ررررريانة  
 ROW" ماتةررررررررى الطريررررررررق " 

لتأكيد ون طرق التىكم المالئمة قرد 
 . تم تطبياها 

 

التررررردريب سررررريتم بواسرررررطة     
الشرررررركة المرررررررية لنارررررل 

شرررركة الاررراهرة الكهربرررا  و
إلنتررراج الكهربرررا  بمسررراعدة 
 . يادمها استشارى بيئى 
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 (0)جدول رقم 

 إجمالى تكلفة إجراءات التخفيف والرصد والمراقبة
 

 طور التنفيذ  رقم
 (دوالر أمريكى)التكلفة 

 مراقبة ورصد  إجراءات التخفيف

 1,163,777 575,777 طور التشييد  .1

 17,777 77,777 طور التشؽيل  .5

 1,573,777 315,777 اإلجمالى 

 1,818,777 اإلجمالى الكلى 

 

ؤ١ خٛعِٜ٘ص خإلمجدٛيص ٛع٤ِيز خـص خإلدخسش خٛسيحيص وخالـع٠دهيص دلششوم زلـص ظىٛيذ ٗهشزدء مشدٙ ( 7)يىػك خجلذوٙ سٓٞ 
٢ٟ خٛعِٜ٘ص % 7,15ٟٜيى١ دوالس ؤٟشيً٘، و٧ً ظٔذس حبىخذل  1,818خجليضش ز٤لدٝ خٛذوسش خدلشٗسص ظسٜي لىخذل 

  .خإلمجدٛيص ٠ٜٛششوم 

 

 

 دلشخٓسـص خٛسيحيـص زش٣دٟـؿ خٛشطـذ وخ 7-2

 خ٣سودغ خدلذخ٤ص 
 

عيعٞ سطذ وٟشخٓسص خ٣سودؼدض خدلذخ٤ص هًٜ ضلى ٟغع٠ش خالٙ خٛو٠ش خٛعشٌيًٜ ٠ٜٛمـص ه٤ذ خ٤ٛٔدؽ خٛىت ظوعرب شلؽٜص دتؽياًل 
ؤٗدعيذ خ٤ٛيعشوـني، وؤٗدعيذ : لٔئيًد ٌٜٛدصخض خٛوددٟص زددلذخ٤ص، ويش٠ٚ خٛشطذ ظغفيٚ ٟغعىيدض خدلٜىؼدض خٛعدٛيص

 يط، وؤوٙ ؤٗغيذ خٛ٘شزى١، وخجلضيحدض خٛودٛٔص خٛ٘رب
 ( . خٜٛ٘يص وخٛظذسيص)

 

وعيعٞ سزؾ خ٤ٛلدٝ خألوظىٟدظً ٜٛشطذ ٟسدششش زٌشُص خٛعم٘ٞ ليػ ظٔشؤ خٛسيد٣يدض زش٘ٚ ٟغع٠ش ٟغعىيدض خٛعٜىغ ىف 
خٛٔد٣ىىن خٛزي ال  خٌٛدصخض خٛوددٟص حللص زٜملص ، و٧ً ٟعظٜص ز٤لدٝ ب٣زخس يوـً بشدسخض طىظيص ٛذي خالٓعشخذ ٢ٟ خحلذ

 . ي٤سًٌ جتدوص٥ 
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وعيعٞ ظغفيٚ ظشٗيضخض خدلٜىؼدض ٠ٗعىعـدض عدهص زغدهص ، ٠ٗد ععغفٚ خٛعٔدسيش ٟٔدس٣ص ٧ز٥ خٛعشٗيضخض زدحلذود 
 . ، وخحلذود خٛىخسدش ىف بسشددخض خٛس٤ٖ خٛذوذل 9/5779وسٓٞ  1/1991خدل٤ظىص هٜيهد ىف ٓد٣ى١ خٛسيحص سٓٞ 

 

ــع٘ى١ ٟعدلــ  ــدسيش ع ــز٥ خٛعٔ ــشخع  و٧ ــيٞ وخإلٓ ــدض خٛع٤ل ــص  )ص جله ــحى١ خٛسيح ــدص ش ــٖ  –ـه  خٛس٤
 ( .بخل.. خٛذوذل 
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  ــىدش خذلىخء خحمليؾ– 

 بؼسدض طالليص ٣عدجؿ خ٠٤ٛزـص وخٛع٤سا 
 زدععخذخٝ ؤـهضش سطذ ٟغع٠ش 

 

ذلىخء خحمليؾ يعيك خععخذخٝ زلـدض سطذ وٟشخٓسص ـىدش خذلىخء مبد ظشع٠ٚ هٜي٦ ٢ٟ ؤـهضش ٛعمٜيٚ ٟغعىيدض ظشٗيضخض خدلٜىؼدض زد
 . خحلظىٙ هًٜ سطذ ٟغع٠ش جلىدش خذلىخء خحمليؾ زدحملـص 

 

ؤعدعًد ( وخلذش ؤهًٜ خجتد٥ خٛشيدق ووخلذش زددلىٓن ووخلذش ؤعِٚ خجتد٥ خٛشيدق: ؤو ؼالغ زلـدض )ويىُش خععخذخٝ زلـعني ٜٛشطذ 
 . ٛسيحيص ـيذًخ الخعسدس طالليص خٛع٤سا زد٠٤ٛزـص خٛىت ؤـشيط ىف دسخعص ظٔييٞ خٛعإؼريخض خ

 

و٧ً خحملـص خٛىت ظىػن زددلىٓن ؤو زدٛٔشذ ٦٤ٟ )وعىٍ ظشع٠ٚ زلـدض خٛشطذ ٗزٖٛ هًٜ ؤـهضش سطذ ـىي ظؼدٍ بذل بلذخ٧د 
ليػ ي٘ى١ ٧زخ خٛشطذ ٟوربًخ ظوسريًخ لٔئيًد ه٢ لدٛص خجلى زددلىٓن ولى٦ٛ ، ويغعخذٝ ىف خحلظىٙ هًٜ ظىصين ُوًٜ ٠ٜٜٛىؼدض ( هددش

 . إؼريخض خجلىيص خٛغدجذش ُي٦ لىٙ خدلىٓن ؤًُد ٜٛع

 

 . خٛسدسخٟيعشخض خٛىت عيعٞ سطذ٧د وٟشخٓسعهد خالٙ ؤؿىخس خذلذٝ وخٛعشييذ وخٛعشٌيٚ زددلششوم ( 8)ويوـً خجلذوٙ سٓٞ 
 

  خٛسيحص خدلدجيص 

 

د٥ خدلعظشُص ، وخؾ يشع٠ٚ سطذ وٟشخٓسص ظإؼريخض ٟششوم زلـص ٗهشزدء مشدٙ خجليضش خجلذيذش هًٜ خٛسيحص خدلدجيص هًٜ ٓيدط ـىدش خدلي
خٛشدؿث، وسوخعر ٓدم خٛشيدق خٛسمريي ؤٟدٝ ٟىٓن خحملـص، وخٛو٤دطش خألعدعيص جلىدش خدليد٥، وخألؼش خٛسيحً هًٜ خأل٣ىخم خ٤ٛسدظيص 

جً خٛزي وعععسن ىف رٖٛ ظ٤ٔيدض خدلغك وخٛٔيدط خدلويدسيص خٛىت ظغ٠ك زددلٔدس٣ص زدٛٔيدط خٛٔدهذي خدلسذ. وخحليىخ٣يص مبيد٥ خٛشيدق خٛسمريي
ُْ مت خالٙ بـشخء دسخعص ظٔييٞ خألؼش خٛسيحً وخدلٔدس٣ص زددلوديري وخإلسشددخض خٛٔد٣ى٣يص خٛٔدج٠ص، وعىٍ يش٠ٚ خدلغك خدلغدلص خدلعإؼشش زعذ

 . خٛشطذ خٛعشٌيًٜ دليد٥ خٛعربيذ وخدليد٥ خٛوددٟص ٢ٟ خحملـص ( 9)ويٜخض خجلذوٙ سٓٞ . ٟيد٥ خٛعربيذ ه٤ذ ٤ٟشأض خدلخشؾ 
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حتٜيٚ هي٤دض خٛشطذ وٟشخـوعهد هًٜ ُعشخض ٤ٟعل٠ص ليػ ععٔدس١ مبوديري خٛٔد٣ى١ خدلظشي وخإلسشددخض خٛذٛيٜيص ٜٛس٤ٖ  وعىٍ يعٞ
ٜٛفهدض خحل٘ىٟيص خدلو٤يص، وخٛس٤ٖ ( ىف مندرؾ ٟىـضش)وععمِق عفالض ٣عدجؿ خٛشطذ ىف مندرؾ ٟالج٠ص، وظٔذٝ ظٔدسيش ٤ٟهد . خٛذوذل 

 . ص خٛذوذل، وؤيص ٧يحدض ؤخشي رخض هالٓ

  سطذ وٟشخٓسص خدلخِٜدض 

 

وعيعٞ بـشخء ظِعيش . عيعٞ ظغفيٚ خدلخِٜدض خدلىٛذش وخجمل٠وص زددلىٓن ٜٛعظشيَ خدسـ٦ زىخعـص ششٗدض ٟعخظظص ـيذش خٛغ٠وص 
 . وُمض زيحً دي٢٘ ٢ٟ خال٦ٛ ظٔييٞ ـىدش وٟالءٟص خـىخض وبـشخءخض بدخسش خدلخِٜدض دخخٚ خدلىٓن وخدسـ٦ 

 

 (5)عذوي سلُ 

 صذ وِشالجخ عىدح اذلىاء احمليظ واٌضىضبء واال٘زضاصادثشٔبِظ س
 

 ِىاضغ اٌشصذ دوسيخ أخز اٌؼيٕبد اٌجبساِيزشاد اٌىت يزُ سصذ٘ب رلبي اٌشصذ

 ِشؽٍخ اٌزشييذ 

    ـىدش خذلىخء خحمليؾ 

خ٣سودؼدض خٛعشخذ خدلعغسسص ه٢ ؤ٣شـص 
 .خٛعشييذ

 

، ؼدىن ؤٗغيذ (NO2)ؼدىن ؤٗغيذ خ٤ٛيعشوـني
 ، (SO2)خٛ٘ربيط

 ،(CO)ؤوٙ ؤٗغيذ خٛ٘شزى١ 
 ، (TSP)خجلضيحدض خٜٛ٘يص خٛودٛٔص
 (PM10)خجلضيحدض خٛظذسيص 

 

سزن ع٤ىي خالٙ 
شهىس  6خٛعشييذ لىت 
 . ٓسٚ خٛعشٌيٚ

 

 سطذ ٟغع٠ش 
شهىس ٓسٚ 6خالٙ 
 .خٛعشٌيٚ

 .زددلىٓن ولى٦ٛ هًٜ ؤزودد ٟالج٠ص ٦٤ٟ

 

 .  ٟىخٓن زلـدض خٛشطذ خدلغع٠ش

ٔٚ لشٗص ٟشٗسدض خٛعشييذ و٣
خأل٣ٔدع وخدلخِٜدض، وٟىخد خٛس٤دء 

 خدلِععص وخدلظمى٣ص 

ه٤ذ ؤٓشذ : ٟىخػن هًٜ خألٓٚ 6 شهشيًد  dB (A)ديغيسٚ  خٛؼىػدء 
 شهشيًد  خال٧عضخصخض  .  ٟىخػن خععٔسدٙ

 ِشؽـٍخ اٌزشـغيً 

    ـىدش خذلىخء خحمليؾ 
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خال٣سودؼدض ٢ٟ خدلذخ٤ص ٛيظ ٢ٟ 
 .خدل٤علش ؤ١ ظعفدوص خدلوديري 

سطذ ؤوظىٟدظً ال٣سودؼدض خدلذخ٤ص ألٗدعيذ 
خ٤ٛيعشوـني، وؼدىن ؤٗغيذ خٛ٘ربيط، وؤوٙ 
ؤٗغيذ خٛ٘شزى١، وخدلىخد خجلضيحيص زىخعـص 

 . ٟغسدسخض هًٜ خدلذخ٤ص

 

ؤو /سطذ ٟغع٠ش و
عدهص  51ٟعىعؾ 
ؤو هي٤دض /ٟغع٠ش و
ؤعدزين  1-5دٛيٜيص ٗٚ 

. 

 (. ًشُص خٛعم٘ٞ)ٟىٓن خحملـص 

 

 

 

ٟىٓن ؤٓظً ظشٗيض : ٟىٓود١ هًٜ خألٓٚ
عدهص وٟىٓن ؤٓظً ظشٗيض  51دلعىعؾ 

 . ٠ٜٛعىعؾ خٛغ٤ىي

ـىدش خذلىخء خحمليؾ خدلعإؼش 
 زدال٣سودؼدض ٢ٟ خدلذخ٤ص 

زلـعد سطذ ٟغع٠ش ال٣سودؼدض ؼدىن ؤٗغيذ 
، ؼدىن ؤٗغيذ (NO2)خ٤ٛيعشوـني
 ، (SO2)خٛ٘ربيط

 ،(CO)ؤوٙ ؤٗغيذ خٛ٘شزى١ 
 ، (TSP)خجلضيحدض خٜٛ٘يص خٛودٛٔص

 (PM10)ضيحدض خٛظذسيص خجل
 

زلـص خٛشطذ دخخٚ ؤو زدٛٔشذ ٢ٟ خدلىٓن 
ظشع٠ٚ هًٜ سطذ ٟغع٠ش ٜٛسدسخٟعشخض خجلىيص 

دسـص خحلشخسش، عشهص خٛشيدق، خجتد٥ خٛشيدق، )
 (.خسظِدهدض خخلٜؾ

سطذ ٟغع٠ش زلـعد 
خٛشطذ ظشظسـد١ 

ؤوظىٟدظيًد مب٤لىٟص خٛشطذ 
خخلدطص جبهدص شحى١ 

 . خٛسيحص 

  ىف خٛغ٤ص بذل ع٤ىيًد ٟشظد١ خٛؼىػدء 
ٟىخٓن ه٤ذ ؤٓشذ ٟىخػن  6-17

 . خععٔسدٙ وه٤ذ ؤعىخس خحملـص

 (9)عـذوي سلُ 

 ثشٔبِظ سصذ وِشالجخ اٌجيئخ ادلبئيخ خالي اٌزشغيً 
 

 دوسيخ اٌميبط اٌغشيمــخ اٌجبساِيزشاد اٌىت يزُ سصذ٘ب رلبي اٌشصذ

 ـىدش خدليد٥ 

 ( خخلدسـص)خدلعذُٔص 

 ٢ٟ خحملـص

 pHسش، ودسـص خحلدٟؼيص ؤو خٛٔدهذيص دسـص خحلشخ
 . ٛ٘ٚ خدليد٥ خدلعظشُص 

سطذ ؤوظىٟدظً ٟغع٠ش ه٤ذ 
 . ٤ٟشأض خدلخشؾ 

 ٟغع٠ـش

، وخدلىخد CODخألٗغفني خدلغعهٜٖ ٗي٠دويًد 
، وخٛضيىض وخٛشمىٝ، TSSخٛظٜسص خٜٛ٘يص خٛودٛٔص 

 . وخٜٛ٘ىسي٢ خدلعسًٔ ىف خٛعذُٔدض خٛغدجٜص 

هي٤دض ظاخز ٢ٟ خدليد٥ ه٤ذ 
٤شأض خدلخشؾ ، ويعٞ حتٜيٜهد ٟ

 . زددلو٠ٚ 

 يىٟـً

خدلودد١ خٛؽٔيٜص وخدلٜىؼدض خألخشي ىف خٛعذُٔدض 
 .خٛغدجٜص 

 

 شهـشي .٠ٗد رٗش ؤهــال٥ 
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 ـىدش خدليد٥ 

 خحمليـص 

هي٤دض ـشخزيص وحتٜيٚ ذلد ىف  .  pHدسـص خحلشخسش، ودسـص خحلدٟؼيص ؤو خٛٔدهذيص 
٣ـدّ خدل٤ـٔص خدلعىٓن ظإؼش٧د 

خدليد٥ خدلعظشُص زذُْ 
(discharge plume) 

 سزن ع٤ـىي 

، وخدلىخد CODخألٗغفني خدلغعهٜٖ ٗي٠دويًد 
، وخٛضيىض وخٛشمىٝ، TSSخٛظٜسص خٜٛ٘يص خٛودٛٔص 

وخٜٛ٘ىسي٢ خدلعسًٔ ، وخألٗغفني خحليىي خدل٠عض 
BOD وخدلشٗسدض خٜٛ٘يص خٛوؼىيص ،TOC ،

 . DOوخألٗغفني خدلزخذ 
 

 .ٜىؼدض خألخشي خدلودد١ خٛؽٔيٜص وخدل

 

  (1)خألليدء 

 خ٤ٛسدظيص وخحليىخ٣يص 

زدظسدم رخض )هي٤دض هشػيص  .خألليدء خ٤ٛسدظيص وخحليىخ٣يص زٔدم خٛشيدق خٛسمريي 
خٛـشئص خٛىت ٣ِزض ىف خٛشطذ 

خالٙ ٣ظَ ( خٛٔدهذي خألوذل
ٗٞ ٢ٟ ٣ٔـص  5ٓـش ٓذس٥ 
 . خٛعظشيَ 

 

 ع٤ــىي 

 خٛوؼىيدض 
( 5)خدلغمىزص 

 

 دلغمىزص خألمسدٕ خ

 هًٜ شسدٕ خدلإخز 

 

بصخٛص وحتٜيٚ ألي زٔديد حتعفض 
 . هًٜ خٛشسدٕ 

 ؤعسىهيـًد

 . يغع٠ش سطذ٧د ألوٙ ؼالغ ع٤ىخض ٢ٟ خٛعشٌيٚ ( 1)

 . يغع٠ش سطذ٧د ألوٙ هدٝ ٢ٟ خٛعشٌيٚ ( 5)
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 ادلٕبلشبد اٌؼبِخ وػشض ادلششوع .5
 

ص خٛودٟص وهشع خدلششوم، وظشع٠ٚ خٛو٤دطش خٛشجيغيص ذلز٥ خخلـص هًٜ ٟد خلـص خدل٤دٓشعٞ بـشخء خدل٤دٓشدض خٛودٟص لىٙ خدلششوم ؤًُد ي
 : يًٜ 

  هٔذ خـع٠دم خالعع٠دم خدلسذجً حبؼىس ٗدُص خألؿشخٍ خدلو٤يص. 

 خدل٤دٓشدض ٟن خألؿشخٍ خحملٜيني وروي خال٧ع٠دٝ خالٙ بهذخد خٛىؼدجْ خٛسيحيص ألًشخع خععيِدء خٛعشخخيض خحملٜيص  . 

  ٍخحملٜيني ؤؼ٤دء حتذيذ ٣ـدّ خدلششوم وبهذخد دسخعص ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص ٦ٛخدل٤دٓشدض ٟن خألؿشخ . 

  ظىصين ٣سزش ظظَ زلعىي زلـص خٛٔىي ، وخٛع٤٘ىٛىـيد خدلىكِص ُيهد ، وظإؼريخهتد هًٜ خٛسيحص خحمليـص . 

  ٝ٠دم هدٝ ، ظـعٞ ُيـ٦   حلؼىس خـع٣شش بهال١ بخسدسي يظَ خدلششوم ، ويىـ٦ خٛذهىش ٛألؿشخٍ خدلو٤يص ٢ٟ روي خال٧ع٠د
 . ٟشخـوص خدلغىدش خ٤ٛهدجيص ٛعٔشيش دسخعص ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص ٠ٜٛششوم

  ًحبؼىس ٗدُص خألؿشخٍ خدلو٤يص ( خدلشىسش خجل٠د٧رييص)ظ٤ليٞ خـع٠دم خالعع٠دم خ٤ٛهدج . 

  حيص خحملع٠ٜص ، وخإلـشخءخض خٛىت ظوـد   زدٌٜٛص خٛوشزيص ٛئذٝ وطًِد بمجدٛيًد ٠ٜٛششوم ، وظإؼريخظ٦ خٛسي خٛع٤ِيزيبهذخد ٧زخ خدلٜخض
 .٧زخ خدلٜخض زلٜيًد ٟن ظٔشيش دسخعص ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص ٠ٜٛششوم  بظدلص٧ز٥ خٛعإؼريخض وختَِ ٤ٟهد ، و

  خٛ٘هشزيص ؤؼ٤دء ظشييذ وظشٌيٚ زلـص خٛٔىي " خٛسدذ خدلِعىق " هٔذ ٤ٟدٓشدض ٟغع٠شش ٢ٟ خالٙ عيدعص. 

 

ىف خدل٤دشً زدجلالدتص مبمدُلص خٛغددط ٢ٟ  5779ؤٗعىزش  ٠51دم خالعع٠دم خدلسذجً خٛزي هٔذ ىف خـعوٛٔذ مت ظىؼيْ ُودٛيدض 
، ومت ٗزٖٛ ظىؼيْ ُودٛيدض خـع٠دم خالعع٠دم خ٤ٛهدجً خٛزي هٔذ زٔدهص خالـع٠دهدض ز٤ِذّ زريخٟيضخ ىف خٛذًٓ (مب٤ـٔص خٛٔـد)ؤٗعىزش 

خـع٠دم خدلشىسش خجل٠د٧رييص خٛؽدٛػ خٛزي هٔذ زٔدهص خالـع٠دهدض ز٤ِذّ  ، وؤيؼًد مت ظىؼيْ ُودٛيدض5717ي٤ديش  11زدجليضش ىف 
 . 5711ؤزشيٚ  19زريخٟيضخ ىف خٛذًٓ زدجليضش ىف 

 

خدل٤دٓشدض خٛىت ؤـشيط لىٙ خدلششوم ٟن خألؿشخٍ خحملٜيني ، وروي خال٧ع٠دٝ، ه٢ خدلشخلٚ خٛىت دتط ٢ٟ خدلشىسش ووٛٔذ ٗشِط 
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 .سر خدلضخيد خدلشظٔسص ٛع٤ِيز٥ زشإ١ خٛع٠٤يص خالٓعظدديص خدل٤علشش، وظىٛيذ ُشص خٛو٠ٚ زددل٤ـٔص دسـص هدٛيص ٢ٟ خٛٔسىٙ خٛودٝ ٦ٛ زغ

 

زشصض خالٙ ُودٛيدض خدل٤دٓشدض خٛودٟص خٛىت ؤـشيط، ًري ؤ٦٣ دل يشد ؤي  خٛىتخذل٠ىٝ خٛسيحيص  وٓذ هرب خٛسوغ ؤؼ٤دء خدل٤دٓشدض ه٢ زوغ
 :ىت مت خٛعوسري ه٤هد ُي٢٘٠ لظش٧د هًٜ خ٤ٛمى خٛعدذل ؤٟد خذل٠ىٝ خٛ .خهعشخع هًٜ خدلششوم لىت خآل١ 

  ظشٗيضخض ؼدىن ؤٗغيذ خ٤ٛيعشوـني خ٤ٛدظؿ ٟن خٌٛدصخض خٛوددٟص هًٜ ـىدش خذلىخء مب٤ـٔص مشدٙ خجليـضش خدطـص ؤ١   خلع٠دٙ ؤ١ ظاؼش
 . خدل٤ـٔص ٜٗهد ٤ٟـٔص ٟضسوهص

  خدخض خٌٛدص خٛـسيوً عٜسًد هًٜ ـىدش خذلىخء زددل٤ـٔص خععخذخٝ خٛغىالس خالٙ ُعشخض خٛـىخست ه٤ذ خ٣ٔـدم بٟذخلع٠دٙ ؤ١ ياؼش . 

 خلع٠دٙ ؤ١ ظاؼش دوسش ٟيد٥ خٛعربيذ عٜسًد هًٜ خؾ خٛشدؿث ٢ٟ خالٙ ه٠ٜيدض خ٤ٛمش وخإلؿ٠دء . 

 بيعدي خٛسدسود/ خلع٠دٙ ؤ١ ظاؼش ُعشش رسوش خإل٣شدء ولشٗص خ٤ٛٔٚ خدلشظسـص هبد هًٜ خدلشوس زدٛـشيْ خٛشجيغً خ٤ٔٛدؿش. 

 

خٛٔؼديد خٛشجيغيص خٛىت ؤؼريض خالٙ خـع٠دهً خالعع٠دم خدلسذجً وخدلشىسش خجل٠د٧رييص، وٗزخ ُودٛيدض ( 17)ذوٙ سٓٞ ويوـً خجل
 . خدلشىسش خألخشي

 

وٛٔذ ؤخـزض ٧ز٥ خٛٔؼديد مجيوهد ىف خالهعسدس ، ودتط ٟودجلعهد خالٙ ه٠ٜيص خٛعٔييٞ خٛسيحً ٠ٜٛششوم ، ٠ٗد مت ظؼ٠ني ٟعـٜسدض 
 .، وٟعـٜسدض خإلدخسش ، وخٛشطذ وخدلشخٓسص ، خٛىت مت رٗش٧د زدٛعِظيٚ ىف خـص خٛو٠ٚ خٛسيحً ٛسيحيص خختِيَ خٛعإؼريخض 

 

وٓذ مت ظؼ٠ني ظٔشيش دسخعص خٛعٔييٞ خٛسيحً ، و٧زخ خدلٜخض خٛع٤ِيزي، خ٤ٛعدجؿ خٛىت ؤعِشض ه٤هد ُودٛيدض خدلشىسش خجل٠د٧رييص لىت خآل١، 
 . ٔسٜيص خٛىت عيعٞ بـشخئ٧د خالٙ خدلشلٜص خٛؽد٣يص ٢ٟ خـص خدل٤دٓشص خٛودٟص وهشع خدلششوم وعيعٞ ٗزٖٛ ظغفيٚ ُودٛيدض خدلشىسش خدلغع

 

 زّشحـفبفيخ ادلغـخ واٌشـىسح اٌذائّـادلش
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، خدلخىٙ زددلغحىٛيص خٛسيحيص وخألٟد١ وزش٣دٟؿ ظىٗيذ خجلىدش ، ٟغحىاًل ٟغحىٛيص ٗدٟٜص ه٢ ظ٤ِيز خـص خحملـص عي٘ى١ ٟغدهذ ٟذيش 
ويعؼ٢٠ ٧زخ خٛذوس خالظظدالض خدلغع٠شش ٟن خدلهع٠ني ٢ٟ ٓـدهً خٛظ٤دهص وخٛعفدسش خحملٜيني، وٟن . وخإلششخٍ هٜيهدخٛو٠ٚ خٛسيحً 

ٛع٠٘ني ٗدُص خألؿشخٍ ٢ٟ روي خال٧ع٠دٝ " خٛسدذ خدلِعىق " خٛغٜـدض خحملٜيص ، وؤيص ـهدض ٟو٤يص ؤخشي؛ ٗزٖٛ عيعٞ ظسىن عيدعص 
 .غعفذش زظِص ٟغع٠شش ٢ٟ خٛعوسري ه٢ مهىٟهٞ ؤو خ٧ع٠دٟدهتٞ خدل
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 (27)عـذوي سلُ 

 اٌمضبيب اٌشئيغيخ اٌىت أصرياد خالي اعزّبع االعزّبع ادلجذئً واعزّبػبد ادلشىسح اجلّب٘رييخ
 

 اٌزؼـــــٍيك  أُ٘ اٌمضـبيب 

 . مجين خألؿشخٍ خٛزي٢ دتط ٤ٟدٓشعهٞ وخععشدسهتٞ ؤزذوخ ظإييذ٧ٞ ٠ٜٛششوم   رلًّ ادلششوع 

 ٜٔىخ زإ١ خدلششوم ٟهٞ ـذًخ ٛعإٟني خٛعٌزيص خٛ٘هشزيص دل٤ـٔص خٛغددط ٢ٟ ؤٗعىزش، وعـىٍ يِيـذ شـسدذ    خألؿشخٍ خحملٜيى١ ه
 . خخلشجيني زِشص ه٠ٚ هذيذش

 .خهعرب خألؿشخٍ خحملٜيى١ وٓددش خجملٜظ خحملًٜ ؤ١ خٛعإؼريخض خالـع٠دهيص وخالٓعظدديص ٠ٜٛششوم ز٘دٟٜهد شذيذش خإلجيدزيص  اٌزأصري االعزّبػً وااللزصبدي 

   ؿدٛر ٗؽريو١ زِشص ه٠ٚ ىف خدلششوم ألز٤دء خٛغددط ٢ٟ ؤٗعىزش وخٛٔـد وبٟسدزص و٤ٟشدش خ٤ٔٛدؿش وؤٗذ سجيظ ششٗص خٛٔـد٧شش
ّٚ خٛو٠دٛص زددلششوم عع٘ى١ ٢ٟ خدل٤دؿْ خحمليـص ـُ  .  زإ١ 

دء خ٤ٛسدظيص هًٜ ٤ٟشأض خدلإخـز زةػـدُص   ؤؼدس ؤععدر مبوهذ هٜىٝ خٛسمدس وخدلظديذ ٟغإٛص خٛعخٜض ٢ٟ خألهشدذ خٛسمشيص وخأللي  ِيبٖ اٌزربيذ 
" جبغـ٘ى "خٜٛ٘ىس ىف ـشهدض ٓذ ال ظ٤دعر خدليد٥ ىف خٛسيحص خحملٜيص ٠ٜٛمـص وٓذ خختزض ظىطيص ٛالععشدسي خذل٤ذعً ٠ٜٛششوم 

 . مبشخـوص ٧ز٥ خجلشهدض وخٛعإٗذ ٢ٟ ٟالءٟعهد ٜٛسيحص خحملٜيص دلىٓن خدلششوم

ؤزذي مجين خألؿشخٍ خحملٜيني خ٧ع٠دٟهٞ جبىدش ٟيد٥ خٛشيدق خٛسمريي ىف خٛششيؾ خٛشدؿحً ؤٟدٝ ٟىٓن خحملـص وـىدش خدليد٥ خٛىت عيعٞ   رصشيف ادليبٖ اٌؼبدِخ واٌجيئخ ادلبئيخ 
 . طشُهد بذل خٛشيدق خٛسمريي

 مت خٛع٤ىي٦ زإ٦٣ ال ظىـذ ؤيص ٣لٞ ؤي٘ىٛىـيص ٟدجيص لغدعص ؤو رخض ٌٟضي ٓشيسص ٢ٟ ٟىٓن ٟششوم خحملـص وخجلى خحمليؾ . 

 : ٗد١ ٤٧دٖٛ خ٧ع٠دٝ ٗسري زدٛٔؼديد خآلظيص  عـىدح اذلـىاء 

      ، ــد١ ــذٝ خإلرهـ ــ٦ هـ ــياؼش زـ ــزي عـ ــإؼري خٛـ ــىخء وخٛعـ ــىدش خذلـ ــديري ــ ــد١ دلوـ  خإلرهـ
ــَ        ــ٢ ظىكيـ ــً ؤٟـ ــص ، هٜـ ــز٥ خحلدٛـ ــص ىف ٧ـ ــش ٠ٜٛمــ ــالّ خدل٤علـ ــدذل خإلًـ  وزدٛعـ

 .  خٛو٠دٛص زددل٤ـٔص

 ش خ٤ٛدظؿ ه٢ ظشٌيٚ ٟششوم خحملـص وخجلى خحمليؾخٛعإؼري خجمل٠ن هًٜ ـىدش خذلىخء جبى ٤ٟـٔص مشدٙ خجليض. 

    خٛىٓىد خٛسذيٚ ىف لدٛص خٛـىخست، ؤي خٛغىالس، ليػ ؤ١ مشدٙ خجليضش ظوي٤ط ىف خـؾ خٛع٠٤يص خالٓعظدديص وخالـع٠دهيص ٤ٜٛـهىع
 . زددل٤ـٔص

  شهىس ٓسـٚ زـذء    6ٜو٠ٚ خٛزي عيعٞ ظشٗيس٦ لىٙ خحملـص ٛ( عدهص زغدهص)٣لدٝ سطذ وٟشخٓسص ـىدش خذلىخء هًٜ ضلى ٟغع٠ش
 .خٛعشٌيٚ وؤوٙ ع٤ىخض خٛعشٌيٚ يعٞ سزـ٦ مب٤لىٟص خٛشطذ خخلدطص جبهدص شحى١ خٛسيحص ىف خدل٤ـٔص 

زدٛؼىػدء خالٙ ٟشلٜىت خٛعشييذ وخٛعشٌيٚ وٗـزٖٛ زدٛؼىػـدء   ؤزذي زوغ خألؿسدء مب٤ـٔص بٟسدزص و٤ٟشدش خ٤ٔٛدؿش خ٧ع٠دٟهٞ   اٌضـىضبء 
زلـص خٛٔىي خٛ٘هشزيص هددش خالٙ ُعشش خٛعفشير وعسْ خٛعشٌيٚ، ومت خٛع٤ىي٦ هـ٢ بــشخءخض    خدلعٔـوص خٛشذيذش خٛىت ظظذس ه٢

 . خٛعخِيَ خٛىت ظعسن دخج٠ًد هبزخ خٛشإ١ 
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 اٌزؼـــــٍيك  أُ٘ اٌمضـبيب 

خال٧ع٠دٝ خٛ٘سري خٛزي هرب ه٦٤ مجين خألؿشخٍ خحملٜيني ٗد١ ٧ى ػشوسش خخلؼىم ٠ٜٛوديري خٛسيحيص ، وٓذٟط ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ   اإلرػبْ اٌجيئً 
هشزدء ظإٗيذخض ٓىيص زإ١ ظ٤ِيز بـشخءخض خإلرهد١ خٛسيحً ٠ٜٛمـص عىٍ يعٞ بؼسدظ٦ ىف خــص خإلدخسش خٛسيحيـص وخالـع٠دهيـص    خٛ٘

 . ٠ٜٛمـص ، وعىٍ حتِق ز٦ عفالض ٟىؼٔص زو٤ديص 

 

 ادلغئىٌيبد واجلىأت ادلإعغيخ  .9
 

 ظ٤ليٞ خإلدخسش خٛسيحيص  9-1
 

  خالٙ ه٠ٜيدض خٛعظ٠يٞ وخٛعشييذ 

 

 .روو ِٗدءش هدٛيص وخربش ٟشهىد ذلد خدلغحىٛيص خٛعِظيٜيص ٛعظ٠يٞ وظشييذ خحملـص عيعىذل ٟٔدوٛى١ 

 

زلـص ٗهشزدء مشدٙ خجليضش ظإٗيذ ؤ١ مجين خدلٔدوٛني خٛشجيغيني وخِٛشهيني / وخالٙ خٛعشييذ عي٘ى١ هًٜ ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ خٛ٘هشزدء
، ومجين ٟوديري خٛعظ٠يٞ (ESMP)إلدخسش خٛسيحيص وخالـع٠دهيص ٠ٗد وسدض ىف خـص خ)ي٤ِزو١ زذٓص ٟع٤د٧يص ٗدُص بـشخءخض خٛس٤دء 

 (. خٛعشٌيًٜ وخٛسيحً خَٛ٘ء، وعدجش بٟدٟيدض خٛظمص وخٛغالٟص خدله٤يص خٛىت يعوني ٟشخهدهتد ىف ٟىٓن خدلششوم

 

يص خدلسدششش ٛشحى١ خٛسيحص، وعيعٞ خالٛعضخٝ زع٤ِيز ٧ز٥ خإلـشخءخض وخإلششخٍ هٜيهد زىخعـص ٟذيش خحملـص خدلغدهذ خٛزي عع٘ى١ ٦ٛ خدلغحىٛ
ودتعذ ٟغحىٛيع٦ بذل ظإٗيذ ؤ١ ؤه٠دٙ . وخٛظمص وخٛغالٟص خدله٤يص ، وزش٣دٟؿ ظىٗيذ خجلىدش زددلىٓن خالٙ ٟشلٜىت خٛعشييذ وخٛعشٌيٚ

 . ومجين خٛعشخخيض خٛسيحيص  (ESMP)خٛعشييذ ختؼن خؼىهًد ٗدٟاًل دلعـٜسدض خـص خإلدخسش خٛسيحيص وخالـع٠دهيص 

 ٚخحملـص  خالٙ ظشٌي 

 

ظغع٠ش خدلغحىٛيدض خدلسدششش ه٢ خإلرهد١ خٛسيحً وظ٤ِيز ٗدُص بـشخءخض خٛعخِيَ وخإلدخسش وخٛشطذ وخدلشخٓسص خدلىطِص ىف ٧زخ خدلٜخض 
حتط خإلششخٍ خدلسدشش دلذيش خحملـص خدلغدهذ خٛزي عئذٝ ظٔدسيش٥ ٟسدششش بذل سجيظ ٓـدم خحملـص وسجيظ ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ 
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 . خٛ٘هشزدء 

 

 : وعي٘ى١ ٟذيش خحملـص خدلغدهذ ٟغحىاًل ه٢ ظ٤ِيز خـص خإلدخسش خٛسيحيص وه٢ سطذ وٟشخٓسص ولِق خٛغفالض دلد يًٜ 

  خ٣سودؼدض خدلذخ٤ص 

  ـىدش خذلىخء 

  خال٣سودؼدض خٛؼىػدجيص 

  ـىدش خدليد٥ خدلعظشُص 

  بدخسش خدلخِٜدض 
  

خٛعم٘ٞ ىف خٛعٜىغ وٟشخٓسع٦، وه٢ ظـىيش وظ٤ِيز خـىخض  ٗزٖٛ عي٘ى١ ٟذيش خحملـص خدلغدهذ ٟغحىاًل ه٢ لِق وطيد٣ص ؤـهضش
ٗزٖٛ عي٘ى١ ٟذيش خحملـص خدلغدهذش ( . ٗدألمحدع وخٛ٘ي٠دويدض)خدل٤دوٛص خآل٤ٟص وخٛعخضي٢ خآل٢ٟ أليص ٟىخد خـشش ظغعخذٝ زددلىٓن 

ىهص ٢ٟ ٓسٚ خٛغٜـدض خٛسيحيص خدلظشيص ٟغحىاًل ه٢ لِق خٛغفٚ خٛسيحً ُي٠د خيعض زدٛعإؼريخض خٛسيحيص ؤًُد ٜٛٔىخهذ وخإلسشددخض خدلىػ
 . وخٛس٤ٖ خٛذوذل، ليػ عيعدق ٧زخ خٛغفٚ ٜٛفهدض خدلغحىٛص ٛذي ؿٜس٦

 

 خٛعذسير خٛسيحً  9-2

 

 : يعًٜٔ مجين خألُشخد خٛودٟٜني زدحملـص ظذسيسًد ىف خجملدالض خٛعدٛيص 

  خٛعشٌيٚ خٛودٝ ٠ٜٛمـص. 

  خألدوخس وخخلـىخض خحملذدش خدل٤ىؿص ز٘ٚ ه٠ٚ هًٜ لذش . 

  خألٟد١ وخٛظمص خدله٤يص . 

  خـؾ خٛـىخست وخـىخض خٛو٠ٚ حتط خالػـشخس . 

 

 : وعىٍ يشع٠ٚ خٛعذسير هًٜ 

  َظذسير ٟىـ٦ هًٜ خٛىخـسدض وخٛىكدج . 
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  ً( .٠ٗد ٧ى ٟـٜىذ ىف ظىطيَ خٛذوس خٛىكيًِ)ظذسير ختظظ 

  ظذسير ظ٤شيـً هًٜ ضلى دوسي . 
. و٠ٚ زدحملـص ُة١ ظذسيسًد زيحيًد خدطًد عئذٝ ٜٛودٟٜني زىلذش خإلدخسش خٛسيحيص زدحملـص وزدإلػدُص بذل ٧زخ خٛعذسير خٛسيحً جل٠ين ُشّ خٛ
 : و٧االء عىٍ يعٜٔى١ ظذسيسهٞ هًٜ ٟد يًٜ 

  خٛىخـسدض خٛيىٟيص ٜٛشطذ وخدلشخٓسص . 
  سطذ وٟشخٓسص خ٣سودؼدض خدلذخ٤ص . 

  جت٠ين وحتٜيٚ زيد٣دض ـىدش خذلىخء . 

  سطذ وٟشخٓسص خٛعذُٔدض خٛغدجٜص . 

  جت٠ين وحتٜيٚ زيد٣دض ـىدش خدليد٥ . 

  سطذ وٟشخٓسص بدخسش خدلخِٜدض خٛظٜسص . 

  خععخذخٝ ٟوذخض وؤدوخض خٛشطذ وخدلشخٓسص وظشٌيٜهد وطيد٣عهد . 

  ًز٤دء ولِق خإلطمدق خٛسيحً وخٛظ٤ده . 

  خألٟد١ وخٛظمص خدله٤يص . 

  بـشخءخض خٛـىخست وخحلىخدغ . 
 

 خألٟد١ وخٛظمص خدله٤يص  9-3

 

زلـص خٛ٘هشزدء رل٠ىهص خٛغيدعدض وخإلـشخءخض خدلو٤يص زدألٟد١ وخٛظمص خدله٤يص وظ٘دٟٚ زي٤هد / ص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ خٛ٘هشزدءظاعظ ششٗ
هًٜ خ٤ٛمى خٛزي مت ظىطي٦ِ ىف ( خٛس٤ٖ خٛذوذل)ىف ظشٌيٚ زلـص خٛ٘هشزدء مبد حئْ ٟعـٜسدض خدلوديري وخإلسشددخض خدلظشيص وخٛذوٛيص 

 .  (ESIA)خعص ظٔييٞ خٛعإؼريخض خٛسيحيص وخالـع٠دهيص خِٛظٚ خٛؽدىن ٢ٟ ظٔشيش دس

 

ٗزٖٛ ععظ٠ٞ ٧ز٥ خٛغيدعدض وخإلـشخءخض مبد حئْ خإلرهد١ خٛ٘دٟٚ ٛظمدجَ زيد٣دض خألٟد١ خٛىت ؤطذس٧د خدلظ٤وى١ ٛعخضي٢ 
 . وخععخذخٝ خٛ٘ي٠دويدض مبد حئْ زيحص ه٠ٚ آ٤ٟص وطميص 
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 : يًٜ وعىٍ يشع٠ٚ خٛعذسير ، ٦٤٘ٛ ٢ٛ ئعظش ، هًٜ ٟد 

  ٝخألٟد١ خٛود . 

  ؤٟد١ خٛو٠ٚ خخلدص . 

  ٝخألٟد١ خٛ٘هشىب خٛود . 

  ٤ٟدوٛص خدلىخد خخلـشش . 

  خٛذخىٙ ٛألٟد٢ٗ خٛؼئص وخحملذودش . 

  محديص خٛغ٠ن . 

  ؤوػدم خإلـهددخض خدلع٘شسش . 

  ٗىد خدل٠دسعدض خآل٤ٟص . 

  خععو٠دٙ ٟوذخض خحل٠ديص خٛشخظيص . 

  خإلعودُدض خألوٛيص . 
 

 ـن عفٚ خألٟد١ زدحملـص شهشيًد ٜٛعمْٔ ٢ٟ خإلرهد١ الشعشخؿدض شلدسعدض وعىٍ يشخ
 . خٛو٠ٚ خآل٢ٟ ، مبد ظشع٠ٚ هٜي٦ ٢ٟ ظِعيش ُيضئً ، وٟشخـوص ٛغفالض خحملـص ، ؤٟدزالض ٟن خٛودٟٜني 

 

، وظعيك ظعسن خعع٠٘دٙ وعىٍ ظوني خدلشخـودض وؤه٠دٙ خٛعِعيش خدلغحىٛيص أليص ؤه٠دٙ ظظميميص الصٟص ٛعخِيَ خدلخدؿش خحملع٠ٜص 
 . بـشخءخض خٛعظميك 

 

 بـشخءخض خٛـىخست وخالععفدزص ٜٛمىخدغ  9-4

 

 . عيعٞ بهذخد خٛعوٜي٠دض زشإ١ بـشخءخض خٛـىخست خٛالصٟص حل٠ديص خٛودٟٜني وخٛسيحص خحمليـص ٗفضء ٢ٟ ٗعدذ خٛعشٌيٚ خخلدص زدحملـص 

  خالععفدزص ٜٛمىخدغ 
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 : زد٤ٛهىع مبد يًٜ .. خٛـىخست وخخلـؾ خٛالصٟص ٛعشظيسدض خالععفدزص ٜٛمىخدغ ٗفضء ٢ٟ بهذخد بـشخءخض .. ععٔىٝ خٛششٗص 

  ٟشخـوص خدلوديري خدلشظسـص زدٛظ٤دهص وخدلوديري خدلظشيص وبسشددخض خٛس٤ٖ خٛذوذل وظ٤لي٠دظ٦ . 

  ظإعيظ خـىؽ بسشدديص هدٟص زشإ١ سلدؿش خألٟد١ وخحلىخدغ خحملع٠ٜص . 

 د ي٘ى١ رٖٛ ٟالج٠ًد ظوٜي٠دض خٛعشٌيٚ خخلدطص زدٛو٠ٚ ليؽ٠ . 

  ظإعيظ ٟالللدض ؤ٢ٟ وؤٟد١ ٠ٜٛىخد خخلـشش . 

  بهذخد ظوٜي٠دض ظشٌيٚ خٛـىخست . 

     حبغــر ( بخل.. شــدٟٜص خدلالزــظ ، وخحل٠ديــص ٜٛعــ٤ِظ وخألر١    )ظــىُري ؤـهــضش وٟوــذخض خٛىٓديــص 
 . ٟد يـٜر   

  ظٔييٞ خدلوٜىٟدض وخٛعٌزيص خدلشظذش ٢ٟ خٛودٟٜني . 

 خدغ وخجلشوق وخأللذخغ ظغفيٚ وُمض مجين خحلى . 

ويعٞ ظـىيش بـشخءخض خـؾ خحلىخدغ وخٛـىخست حبيػ ظٌـً خأللذخغ خ٤ٛدجتص ه٢ خألهـدٙ خٛعشٌيٜيص، وخألعسدذ خٛـسيويص، وخألُودٙ 
 : وٛغىٍ ظٌـً خخلـؾ وخإلـشخءخض، ٗمذ ؤدىن ، ٟد يًٜ . خٛظددسش ه٢ ؿشٍ ؼدٛػ

 ْخحلشخج . 
 خال٣ِفدسخض . 

 خدلؼٌىؿص خإل٣زخسخض زشإ١ خألوهيص . 

 خٛعغشزدض وخال٣غ٘دزدض ٠ٜٛىخد خخلـشش . 

 خهنيدسخض خٛسىن وخدلوذخض . 

 خجلشوق وخألٟشخع . 

  (. خٛشيدق، خٛوىخطَ خٛشٟٜيص ، خٛضالصٙ)خدلخدؿش ٢ٟ خٛ٘ىخسغ خٛـسيويص 

     ــػ ــشٍ ؼدٛ ــ٢ ؿ ــسسص ه ــدؿش خدلعغ ــ٤دهيص     )خدلخ ــص ط ــذغ مباعغ ــىخدغ حت ــص حل ــإؼريخض خحملع٠ٜ  خٛع
 (. ـص خٛٔىي خٛ٘هشزيصؤخشي وٓذ ظاؼش هًٜ زل  
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 عذوي ورمبسيش اٌزٕفيز  .27
 

ؤًُد ٜٛفذوٙ خٛضٟىن ٠ٜٛششوم ، ليػ ظعذُْ ( ESMPؤًُد خلـص خإلدخسش خٛسيحص وخالـع٠دهيص )عع٤ِز ؤ٣شـص خإلدخسش وخدلشخٓسص خٛسيحيص 
يش خدلعدزوص سزن خٛغ٤ىيص ٛعٔذٝ خدلش٘الض ىف ظٔدس/ وعىٍ ظ٘عر خٛعٔدسيش ه٢ خإلصلدصخض . مجين خأل٣شـص ىف ٟغشي ظظ٠يٞ خدلششوم 

 . خٛو٠ٚ ىف خدلششوم، ويعوني ؤ١ ظود  وٓعهد زىخعـص بدخسش خدلششوم زدٛعودو١ ٟن خٛس٤ٖ خٛذوذل 

 اخلــبدتخ  .22
 

 : دي٢٘ بجيدص ؤ٧ٞ خٛٔؼديد خٛسيحيص خدلشظسـص زددلششوم ُي٠د يًٜ 

  خ٣سودؼدض ؤٗدعيذ خ٤ٛيعشوـني ٜٛهىخء خحمليؾ . 
 ض خٛغدجٜص مبد ُيهد ٟيد٥ خٛعربيذ ب٣عدؾ وظظشيَ خٛعذُٔد . 

  خال٣سودؼدض خٛؼىػدجيص . 
 

وٛٔذ ظِ٘ٚ خٛعٔييٞ خٛزي مت ٜٛعإؼريخض خٛسيحيص ز٠٤زـص وحتٜيٚ ٧ز٥ خٛٔؼديد خالٙ ظشييذ وظشٌيٚ خحملـص، خٛىت ظؼ٤٠ط خهعسدس خٛسيحص 
وؤ١ مجين .. ٣عيفص خدلششوم هًٜ خٛسيحص خحمليـص خحمليـص وخٛعإؼريخض خدلىـىدش زدِٛوٚ، وخ٣عهً بذل ؤ٦٣ ٢ٛ ظ٤عؿ ظإؼريخض رخض ٌٟضي
 . خٛعإؼريخض ختؼن خؼىهًد ٗدٟاًل ٛ٘ٚ ٢ٟ خدلوديري خدلظشيص وٟوديري خٛس٤ٖ خٛذوذل 

 

 ادلشاعـغ وزلـبوس االرصبي  .21
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  زل٠ذ زل٠ذ هىع / خٛذٗعىس ٟه٤ذط 
 سجيظ رلٜظ بدخسش خٛششٗص خٛٔدزؼص ٛ٘هشزدء ٟظش

 

 ٗدٟٚ يـظ / ٟه٤ذط  خٛذٗعىس 
 هؼى رلٜظ خإلدخسش خدلعِشى ٜٛعخـيؾ وخٛسمىغ وشحى١ ششٗدض خخلذٟدض 

 

  ؤمحـذ بٟـدٝ / خدله٤ذط 
 سجيظ رلٜظ بدخسش ششٗص خٛٔد٧شش إل٣عدؾ خٛ٘هشزدء

 

  ٟد٧ش هضيض / خدله٤ذط 
 خٛششٗص خٛٔدزؼص ٛ٘هشزدء ٟظش -ٟغعشدس خإلدخسش وخٛذسخعدض خٛسيحيص 

 

  لغـ٢ خٛس٤ـد/ خدله٤ذط 
  "مجدهص خدله٤ذعني خالععشدسيني"ٟذيش هدٝ ٟششوم خٛذسخعص خٛسيحيص زششٗص 

 


