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1: اإلنفاق على حماية البيئة 
اإلنفــاق علــى حمايــة البيئــة: إن اإلنفــاق علــى حمايــة البيئــة يوفــر قــدرا مــن المعلومــات حــول تطبيــق األنشــطة 

االقتصاديــة  فــي إمــارة أبوظبــي ممارســات اإلدارة البيئيــة لمكافحــة التلــوث أو الحــد منــه.

1.1تكاليف أنشطة حماية البيئة في المنشأة – القسم األول :

إدارة الميــاه العادمــة: وتشــمل قيمــة عمليــات جمــع الميــاه ومعالجتهــا وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة أو التخلــص 
منهــا متضمنــة جميــع النفقــات المتصلــة بتركيــب البنيــة التحتيــة لميــاه الصــرف الصحــي.

األبحــاث والتطويــر: وتشــمل قيمــة وتكلفــة األبحــاث التــي تســاعد علــى تطويــر نظــم حمايــة البيئــة بالمنشــأة أو 
بالبيئــة المحيطــة.

الحمايــة مــن اإلشــعاع: وتشــمل قيمــة المعــدات واآلالت وأجهــزة الوقايــة الشــخصية للعامليــن واالحتياطــات األمنيــة 
لتوفيــر الحمايــة مــن اإلشــعاع.

حمايــة الهــواء والمنــاخ: وتشــمل قيمــة معــدات ووســائل حمايــة الهــواء والمنــاخ مــن خــال تركيــب وحــدات تنقيــة أو 
معــدات لتقليــل االنبعاثــات والملوثــات فــي الهــواء.

إدارة النفايــات: وتشــمل قيمــة معالجــة  النفايــات الصلبــة الخطــرة )جميــع المــواد التــي قــد تكــون خطــرة علــى صحــة 
اإلنســان والبيئــة نظــراً  لطبيعتهــا أو كميتهــا والتــي تتطلــب تقنيــات معالجــة خاصــة( والنفايــات غير الخطــرة متضمنة 

خطــوات الجمــع والمعالجــة والتخلــص وإعــادة التدويــر.

حمايــة ومعالجــة التربــة والميــاه الجوفيــة والســطحية: وتشــمل قيمــة المعــدات واآلالت واإلجــراءات الازمــة لحمايــة 
التربــة وإزالــة  المــواد الكيميائيــة أو تســرب النفايــات الخطــرة فــي التربــة  ومنــع وصــول أي تســرب  قــد للمياه الســطحية  

أو الجوفيــة.

خفض الضوضاء واالهتزازات: وتشمل قيمة المعدات والوسائل الازمة لخفض حدة الضوضاء واالهتزازات

حمايــة الطبيعــة والتنــوع الحيــوي: وتشــمل قيمــة جميــع اإلجــراءات المتخــذة لحمايــة المحيــط الحيــوي وعــدم 
والبحريــة. البريــة  الحيــاة  المســاس بطبيعــة 

أخرى: تشمل أي قيم أخرى ألنشطة حماية البيئة باستثناء ما سبق ذكره في جدول 2.2

إجمالي تكاليف أنشطة حماية البيئة: مجموع تكاليف جميع أنشطة حماية البيئة المذكورة في جدول2,2 

2.1 تكاليف أنشطة حماية البيئة في المنشأة – القسم الثاني:

تكلفــة مراقبــة البيئــة: وتشــمل قيمــة النفقــات المرتبطــة بالمعــدات واللــوازم واليــد العاملــة وشــراء الخدمــات الازمــة 
لرصــد الملوثــات المنبعثــة مــن المنشــأة.

تكلفة التقييم والتدقيق على البيئة : وتشمل تكلفة التقييم والتدقيق على البيئة ما يلي:

1. قيمة نفقات تدقيق العمليات الجارية في المنشأة بهدف التأكد من امتثال المنشأة مع األنظمة والقوانين

2. قيمة نفقات تقييم األثر البيئي للبرامج والمشاريع المنفذة أو المقترحة

3. قيمة نفقات التكاليف المرتبطة باالستشارات القانونية والفنية
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ــات والتعويضــات عــن األضــرار المدفوعــة لجهــات حكوميــة أو  ــة: وتشــمل قيمــة الغرامــات والعقوب ــات البيئي الغرام
أفــراد والرســوم المدفوعــة للهيئــات التنظيميــة مــن أجــل الســماح بالقيــام بعمليــات داخــل المنشــأة.

ــب  ــة التــي تدفعهــا المنشــأة لتدري ــدورات التدريبي ــة: وتشــمل قيمــة ال ــة البيئ ــة لحماي ــدورات التدريبي ــة ال تكلف
العامليــن لزيــادة الوعــي البيئــي أو لتطويــر نظــام المنشــأة بيئيــً.

التكلفــة الســنوية التــي تدفعهــا المنشــأة للجهــات الحكوميــة  وغيــر الحكوميــة: وتشــمل قيمــة اســتخراج 
التصاريــح والرســوم المدفوعــة للجهــات التــي تعمــل فــي مجــال إدارة وحمايــة البيئــة كالتعاقــد مــع شــركات نقــل 
النفايــات مــن المصــدر إلــى المكــب وفــي تلــك الحالــة ال يتــم ذكــر قيــم التعاقــد فــي بنــد إدارة النفايــات فــي الجــدول 2.2

قيمة التوفير واألرباح حماية البيئة: 

1. قيمــة التوفيــر : تحســب مــن خــال القيمــة النقديــة للمنتجــات الثانويــة الناتجــة مــن أنشــطة حمايــة البيئــة إمــا مــن 
خــال بيعهــا وتحصيــل اإليــرادات أو اســتخدامها داخليــً وبالتالــي تخفيــض التكاليــف. ومــن األمثلــة عليهــا الطاقــة 

المتولــدة خــال عمليــة اإلنتــاج، واســتخدام المــواد الناتجــة عــن معالجــة النفايــات.

2. قيمــة األربــاح : تحســب مــن خــال بيــع النفايــات الســائلة أوالصلبــة أوالغازيــة ) مثــل ثانــي أكســيد الكربــون( 
للجهــات الحكوميــة والخاصــة بغــرض المعالجــة أو التخلــص.

قيمــة اإلعانــات الســنوية التــي تدفعهــا الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة للمنشــأة لحمايــة البيئــة: قيمــة 
اإلعانــات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تتلقاهــا المنشــأة مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ســنويً لمســاعدة 

المنشــأة فــي حمايــة البيئــة .

3.1 الصحة والسالمة المهنية

ــواع  ــع أومنشــات العمــل المتعــددة مــن كافــة أن ــة العامليــن بالمصان ــة: هــو علــم  يهــدف إلــى حماي ــة المهني الصح
الحــوادث المحتملــة.

عــدد العامليــن بالمنشــأة : جميــع العامليــن بمــن فيهــم المتغيبيــن فــي إجــازات أو دورات تدريبيــة أو منــح دراســية. 
ويجــب أن يشــمل جميــع العامليــن الذيــن تدفــع لهــم المنشــأة أجــور بشــكل مباشــر.

ــف: متوســط عــدد ســاعات العمــل التــي تتضمــن ســاعات  ــكل موظ ــبوعية ل ــل االس ــاعات العم ــدد س ــط ع متوس
ــكل الموظفيــن( ــب خــال األســبوع )ل العمــل اإلضافــي والتدري

ــات(: هــو عــدد الوفيــات ســواء كانــت ناتجــة مــن إصابــات أو أمــراض وذلــك بغــض النظــر عــن  ــات المميتة)وفي اإلصاب
الوقــت الفاصــل بيــن زمنــي اإلصابــة والوفــاة.

عــدد الحــاالت الخطيــرة المســجلة : إجمالــي عــدد الحــاالت الخطــرة التــي تــم اإلبــاغ عنهــا. الحــاالت الخطيــرة هــي 
ــات أو الوفيــات. ــى اإلصاب ــؤدي إل ــم ت الحــاالت التــي تقــع داخــل أو خــارج نطــاق العمــل ســواء أدت أم ل

عــدد األمــراض المهنيــة المســجلة: إجمالــي عــدد األمــراض المهنيــة التــي تعــرف باإلصابــات أو االضطرابــات غيــر 
الطبيعيــة المتعلقــة بالعمــل. تنجــم هــذه األمــراض عــادًة عــن التعــرض لعوامــل بيئــة العمــل وتضــم األمــراض الحــادة 
والمزمنــة التــي قــد تحــدث بســبب االستنشــاق, االمتصــاص, االبتــاع أو اإلتصــال المباشــر مــع تلــك العوامــل البيئيــة.

عــدد اإلصابــات التــي تســتدعي اســعافات اوليــة: مــن أمثلــة هــذه اإلصابــات عــاج االلتهابــات، إصابــات العين بأجســام 
غريبــة, إزالــة الجلــد الميــت, اســتخدام األدويــة الطبيــة, المراقبــة الطبيــة لمــدة تزيــد عــن 12 ســاعة .... الــخ

ــات المضيعــة للوقــت: هــو إجمالــي كل مــن اإلصابــات المميتــة ,إصابــات العجــز الكلــي والجزئــي الدائــم  عــدد اإلصاب
وحــاالت فقــدان يــوم عمــل كامــل. ذلــك باستشــناء حــاالت العمــل المقيــد )وهــو : أي إصابــات عمــل غيــر اإلصابــات المميتــة 
أو إصابــات فقــدان يــوم عمــل والتــي تســبب فــي عــدم مقــدرة الموظــف علــى أداء عملــه بكفــاءة فــي أي يــوم بعــد يــوم 

وقــوع الحــادث(
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حــاالت فقــدان يــوم عمــل: فــي حالــة حــدوث أي حالــة إصابــة مهنيــة )غيــر حالتــي إصابــة العجــز الكلــي أوالجزئــي الدائــم( 
والتــي تجعــل الموظــف غيــر قــادر علــى أداء أي عمــل منتظــم لفتــرة زمنيــة مؤقتــة ابتــداًء مــن بعــد وقــوع الحادث,فــإن 

هــذه الفتــرة الزمنــي تســمى أيــام العمــل المفقــود وتتضمــن أي يــوم راحــة أو عطلــة.

ماحظــة: حادثــة واحــدة يمكــن أن تــؤدي إلــى العديــد مــن حــاالت فقــدان يــوم عمــل، بنــاًء علــى عــدد األشــخاص المصابين 
فــي الحادث.

عــدد حــاالت العــالج الطبــي : أي إصابــات عمــل غيــر اصابــات فقــدان يــوم عمــل أو حــاالت العمل المقيــد والتي تســتدعي 
معالجــة طبيــة أو فيزيائية.

ماحظة : حاالت العاج الطبي ال تشمل حاالت اإلسعافات األولية.

ماحظــة : ال تعتبــر إجــراءات التشــخيص، مثــل األشــعة الســينية أو العــاج الطبــي التحاليــل المخبريــة مــن حــاالت العــاج 
الطبــي إال إذا كانــت تــؤدي إلــى العــاج فــي المســتقبل.

ماحظــة : إذا فقــد الموظــف وعيــه نتيجــة ألي إصابــة عمــل، يجــب تســجيل الحالــة، وذلــك بغــض النظــر عــن نــوع العــاج 
المقــدم له.

4.1 مصادر وكميات المياه :

• كمية وقيمة المياه الداخلة في عملية اإلنتاج حسب المصادر المختلفة.

• كمية المياه المستخدمة في المنشأة : كمية المياه التي تستخدمها المنشأة سنويً باللتر.

• القيمة اإلجمالية السنوية: هي القيمة اإلجمالية التي تدفعها المنشأة سنويا للمياه المشتراه.

ــأة : كميــة الميــاه المصرفــة والناتجــة كمخلــف مــن النشــاط  أو  ــي المنش ــة ف ــة الناتج ــاه العادم ــة المي • كمي
ــاه. المنشــأة )لتــر( والتــي تحتــوي علــى أكثــر مــن %95 مــن تركيبهــا علــى المي

• شبكة المياه العامة : شبكة توزيع المياه من محطات التحلية وهي المصدر الرئيسي للمياه المحاة.

• المنشــآت األخــرى العاملــة فــي إنتــاج وتوزيــع الميــاه : المنشــآت غيــر الشــركات التابعــة لهيئــة ميــاه وكهربــاء 
أبوظبــي والتــي تعمل في مجــال تحلية المياه.

• الميــاه المشــتراة مــن المنشــآت االقتصاديــة األخــرى )غيــر المتخصصــة فــي إنتــاج وتوزيــع الميــاه(: الميــاه 
المشــتراة مــن المنشــآت اإلقتصاديــة الغيــر متخصصــة فــي إنتــاج وتوزيــع الميــاه.

• ماء البحر : مياه البحر التي يتم سحبها واستخدامها في المنشأة.

• مياه جوفية : المياه التي يتم استخراجها عن طريق اآلبار واستخدامها في المنشأة.

• أخــرى : أي مصــدر آخــر للميــاه لــم يذكــر فــي البنــود الســابقة كالميــاه المعدنيــة وهــي الميــاه المعبــأة فــي عبــوات 
زجاجيــة أو باســتيكية ولهــا مواصفــات قياســية معينــة تجعلهــا صالحــة للشــرب وتختلــف قيمــة الوحــدة حســب 

حجمهــا.
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4.2 استخدام المياه في اإلنتاج :

يتم في هذا الجدول تحديد إذا كانت المنشأة تستهلك المياه في عمليات اإلنتاج أم ال.

4.3 معالجة المياه العادمة :

يتم في هذا الجدول تحديد إذا كانت المنشأة تعالج المياه العادمة أم ال.

4.4 كمية المياه العادمة المعالجة : 

يتــم فــي هــذا الجــدول تحديــد كميــات الميــاه التــي تتــم معالجتهــا والميــاه المعالجــة التــي يتــم إعــادة اســتخدامها فــي 
المنشأة.

كميــة الميــاه العادمــة المعالجــة: هــي كميــة الميــاه التــي تــم معالجتهــا كيميائيــً أو ميكانيكيــً أو بيولوجيــً لغــرض 
إعادة اســتخدامها.

كميــة الميــاه المعالجــة المعــاد اســتخدامها: كميــة الميــاه العادمــة التــي تمــت معالجتهــا وأعيــد اســتخدامها مــن 
قبــل المنشــأة نفســها.

4.5 أسلوب التخلص من المياه العادمة :

 يتــم فــي هــذا الجــدول تحديــد الطريقــة التــي تســتخدمها المنشــأة للتخلــص مــن الميــاه العادمــة الناتجــة وقــد تتبــع 
المنشــاة أكثــر مــن طريقــة للتخلــص.
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5.1 استهالك الكهرباء : 

يشمل الجدول التالي قيمة استهاك المنشأة من الكهرباء بالدرهم خال العام حسب طريقة االستخدام.

• متوسط سعر الوحدة :  متوسط قيمة الكيلو وات الواحد من الكهرباء بالدرهم.

• قيمــة الكهربــاء المســتهلكة فــي تشــغيل المعــدات والمحــركات: قيمــة الكهربــاء المســتخدمة فــي تشــغيل 
المعــدات والمحــركات الصناعيــة 

• أخرى : قيمة الكهرباء المستخدمة لإلنارة أو استخدام المكاتب

• القيمة اإلجمالية السنوية : قيمة الكهرباء المستهلكة سنويا في المنشأة بالدرهم.

5.2 استهالك الوقود – القسم األول 

• الجازوليــن : وقــود ســائل ويســتخدم عــادة كوقــود للســيارات والشــاحنات والمركبــات األخــرى. يتــم تحديــد النــوع 
المســتخدم فــي المنشــأة حســب النــوع المســتخدم )خصوصــي، إي – بلــس، ســوبر(.

• الديــزل : وقــود ينتــج مــن عمليــة تقطيــر النفــط الخــام ولكنــه أثقــل مــن الجازوليــن وعمليــة حرقــة تنتــج أبخــرة 
ــاء فــي  ــد للكهرب ضــارة بصحــة اإلنســان. يســتخدم كوقــود للســيارات، والحافــات، والمركبــات، والمعــدات، وكمول

المولــدات/ المحــركات التــي تعتمــد علــى الديــزل.

• الكيروســين : وقــود ينتــج مــن عمليــة تقطيــر النفــط الخــام ويســتخدم كوقــود ألجهــزة التدفئــة والمصابيــح 
وســخانات المياه.وقــد تســتخدم أنواعــه كوقــود للطائــرات النفاثــة.

• متوسط سعر الوحدة : متوسط قيمة اللتر الواحد من الوقود بالدرهم

• قيمــة الوقــود المســتهلك فــي وســائل النقــل : قيمــة الوقــود المحــروق الــذي تــم اســتخدامه فــي وســائل النقــل 
المختلفــة المملوكــة أو المســتخدمة مــن قبــل المنشــأة خــال الســنة.

• قيمــة الوقــود المســتهلك فــي تشــغيل المعــدات والمحــركات: قيمــة الوقــود المحــروق فــي تشــغيل المعــدات 
والمحــركات داخــل المنشــأة خــال الســنة.

• أخــرى )درهــم( : قيمــة الوقــود الــذي تــم اســتخدامه فــي غيــر مــا ســبق ذكــره فــي األعلــى مثــل التزييــت والتشــحيم 
وغســيل المحــركات.

• القيمــة اإلجماليــة الســنوية : هــي القيمــة اإلجماليــة بالدرهــم التــي تدفعهــا المنشــأة ســنويا للوقــود المســتهلك 
وتشــمل قيمــة المحــروق فــي وســائل النقــل وتشــغيل المحــركات والمعــدات باإلضافــة إلــى أي اســتهاك آخــر.

• عــدد وســائل النقــل المملوكــة او المســتخدمة: عــدد وســائل النقــل المســتخدمة فــي المنشــأة  ســواء كانــت 
مملوكــة و/أو مســتأجرة.

5.3 استهالك الوقود – القسم الثاني

• غــاز البتــرول المســال: غــازات بتروليــة خفيفــة تحفــظ بحالــة ســائلة عــن طريــق الضغــط، توجــد غالبــا علــى صــورة 
اســطوانات غــاز والتــي يتــم اســتعمالها فــي المطاعــم والمنــازل.
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• عدد االسطوانات : عدد اسطوانات غاز البترول المسال المستخدمة خال السنة.

• سعة االسطوانة )رطل( : سعة اسطوانة غاز البترول المسال ألمستخدمة بالرطل )25، 50، 100 رطل(

• متوسط سعر الوحدة )االسطوانة( : سعر اسطوانة غاز البترول المسال الواحدة بالدرهم.

• القيمة اإلجمالية السنوية : القيمة السنوية المدفوعة لشراء اسطونات غاز البترول المسال بالدرهم.

5.4 استهالك الوقود – القسم الثالث

زيــت الوقــود: زيــوت بتروليــة ســائلة يتــم الحصــول عليهــا كبقايــا أو نواتــج مــن عمليــة تقطيــر النفــط ويتــم حرقهــا   •
لتوليــد الحــرارة والطاقــة.

زيــت الوقــود الثقيــل : الزيــوت الثقيلــة أو كمــا تعــرف بالزيــوت المتبقيــة وهــي التــي تســتخدم فــي محطــات   •
الطاقــة الحراريــة ومحطــات توليــد الطاقــة وفــي األفــران الصناعيــة.

الغــاز الطبيعــي : خليــط مــن الهيدروكربونــات الغازيــة المرتبطــة بالودائــع النفطيــة تتكــون معظمهــا مــن غــاز   •
الميثــان والقليــل مــن اإليثــان والبروبــان والبيوتــان ويســتخدم أساســً كوقــود  )يســتخدم ألغــراض الطهــي وتوليــد 

الكهربــاء، والتدفئــة ووقــود لألفــرات أو الســيارات(

زيــوت تشــحيم : هــي المــادة التــي تقلــل االحتــكاك بيــن ســطوح األجســام، المتصلــه لبعضهــا البعــض عــن طريــق   •
التزليــق. زيــوت التشــحيم تعمــل عــن طريــق اختــراق فــي الفجــوة بيــن هــذه الســطوح ، وخلــق طبقــة مــن الشــحم 

مــن خــال الفصــل التــام بيــن هــذه الســطوح.

أخــرى : أي مصــدر آخــر غيــر المذكــور أعــاه كالطاقــة الشمســية أو غــاز األســيتيلين المســتخدم فــي أعمــال اللحــام   •
أو الفحــم.

6.1 تركيب النفايات الصلبة : 

ــى  ــات التــي تنتــج أثنــاء مراحــل التصنيــع وفــق سلســلة تهــدف إل ــرة : هــي النفاي ــر الخط ــة غي ــات الصلب النفاي  •
تحويــل المــواد األوليــة إلــى مــواد جاهــزة ويرغــب مالكهــا فــي التخلــص منهــا وتشــمل أيضــً النفايــات البلديــة 

الصلبــة التــي ليســت مرتبطــة بالضــرورة فــي عمليــات التصنيــع..

ــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن  ــوى : هــي النفاي ــورق المق ــورق وال ــن ال ــة م ــات المتكون النفاي  •
الــورق والــورق المقــوى و التــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق أي نشــاط اقتصــادي أو ناتجــة عــن النفايــات البلديــة 

للمنشــأة.

النفايات المتكونة من األنسجة : هي النفايات التي تنتج عن صناعات األلياف والغزول واألقمشة ونحوها.  •

ــة مــن البالســتيك : هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن الباســتيك و  ــات المتكون النفاي  •
ــق أي نشــاط اقتصــادي مثــل عبــوات التعبئــة ومــواد التغليــف. التــي يمكــن توليدهــا عــن طري

ــاج : هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن البلــورأو الزجــاج و  ــن الزج ــة م ــات المتكون النفاي  •
التــي يمكــن توليدهــا عــن طريــق أي نشــاط اقتصــادي مثــل النوافــذ والعلــب الزجاجيــة.

ــة مــن المعــادن: هــي النفايــات المتحــددة خصائصهــا بفضــل تكونهــا مــن المعــادن و التــي  ــات المتكون النفاي  •
ــق أي نشــاط اقتصــادي مثــل العلــب وخــردة المعــادن واألجهــزة ومــواد البنــاء. يمكــن توليدهــا عــن طري
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النفايــات غيــر العضويــة : هــي النفايــات التــي ال يكــون أصلهــا مــواد نباتيــة أو حيوانيــة مثــل الرمــل والغبــار   •
وغيرهــا مــن المــواد المركبــة.

النفايــات اإللكترونيــة : هــي النفايــات التــي تشــمل الحاســبات اآلليــة المتخلــص منهــا، األجهــزة اإللكترونيــة   •
المكتبيــة، أجهــزة الترفيــه اإللكترونــي، الهواتــف النقالــة وأجهــزة التلفــاز والثاجــات. ويشــمل التعريــف األجهــزة 

اإللكترونيــة التــي اســتخدمت ومازالــت قابلــة إلعــادة االســتخدام والبيــع وإعــاد التدويــر أو المتخلــص منهــا.

ــا الطعــام ومخلفــات  ــات التــي تنشــأ مــن مصــادر نباتيــة أو حيوانيــة  مثــل بقاي ــة : هــي النفاي ــات العضوي النفاي  •
فــي وجــود  والمعالجــة  للتحلــل  قابلــة  نفايــات  الصناعــة وهــي  أو  األســر  قبــل  مــن  والخشــب  ، وميــاه  الحدائــق 
األوكســجين )التســميد( أو فــي غيابــه )التحلــل الاهوائــي( وفــي كا الحالتيــن يمكــن أن تعتبــر مغذيــات للتربــة.

ــات التــي بســبب كميتهــا أو تركيبهــا الفيزيائــي أو الكيميائــي تشــكل  ــرة: هــي النفاي ــة الخط ــات الصلب النفاي  •
خطــرا علــى صحــة اإلنســان أو البيئــة عنــد النعامــل معهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بطــرق غيــر ســليمة.

• النفايات الكيميائية والطبية:

النفايــات الكيميائيــة: هــي النفايــات التــي يكــون تأثيرهــا ســام أو كاو أو تكــون مــواد قابلــة لاشــتعال أو االنفجــار   -
أو تــؤدي إلــى التــآكل أو نفايــات تحتــوي علــي عناصــر ثقيلــة مثــل الزئبــق والكادميــوم. وقــد تنجــم عــن إنتــاج 
وتحضيــر المســتحضرات الدوائيــة أو األفــام الناتجــة عــن األشــعة الطبيــة )مســتخدمة أو خــام تالفــة ( أو تنشــأ مــن 
إنتــاج وتركيــب واســتخدام المبيــدات المنزلــــــية ومبيــدات الصحــة العامــة أو مخلفــات معامــل األبحــاث والمختبــرات 

الصلبــة.

النفايات الطبية: وهي النفايات التي تحتوي على جراثيم معدية ) بكتريا – فيروســـات – طفيليات – فطريات(   -
أو النفايــات الباثولوجيــة وتشــمل مخلفــات غــرف الــوالدة واألعضــاء واألنســجة البشــرية واألورام المســتأصلة. هــذا 
باإلضافــة إلــي نفايــات األدوات الحــادة الملوثــة والتــي يكــون مصدرهــا فــي الغالــب مــن المستشــفيات والعيــادات 

الصحية.

6.2 كمية النفايات الصلبة حسب طريقة التخلص :

حاويــات النفايــات : هــي الحاويــات التــي تســتخدم فــي تخزيــن النفايــات والمــواد غيــر المرغــوب فيهــا بشــكل   •
مؤقــت.

النقــل إلــى مدافــن النفايــات: النفايــات المنقولــة إلــى المواقــع المخصصــة كمواقــع نهائيــة للنفايــات تكــون تحــت   •
أو فــوق األرض ومتحكــم بهــا أو غيــر متحكــم بهــا.

الطمــر : هــو وضــع النفايــات فــي مقرهــا األخيــر علــى ســطح األرض أو تحــت الســطح، ويتــم ذلــك إمــا بطريقــة منظمــة   •
أو غيــر منظمــة. ويشــمل التعريــف الدفــن فــي المواقــع الداخليــة )أي حيــث تقــوم الجهــة المولــدة للنفايــات بالتخلــص 

منهــا فــي المــكان التــي نشــأت منــه( وفــي مواقــع خارجيــة.

الحرق : هو اإلحراق المنظم للنفايات الذي قد يترافق أو ال يترافق باستعادة الطاقة المتأتية عنها.  •

إعــادة التدويــر : هــي عمليــة إعــادة تجهيــز النفايــات وفــق عمليــة إنتــاج لتحويلهــا خــارج خــط النفايــات، ويســتثنى   •
مــن ذلــك إعــادة اســتخدام النفايــات كوقــود. ويشــمل هــذا التعريــف إعــادة التجهيــز للحصــول علــى نفــس المنتــج، أو 
ألغــراض مختلفــة. كمــا ينبغــي اســتثناء عمليــات إعــادة التدويــر ضمــن المنشــآت الصناعيــة، أي فــي منشــأ النفايــات.

التحويــل إلــى اســتخدامات زراعيــة )ســماد( : هــي عمليــة بيولوجيــة تخضــع فيهــا النفايــات القابلــة للتحلــل إلــى   •
عمليــة انحــال هوائــي أو الهوائــي للحصــول علــى منتــج يمكــن اســتخدامه لزيــادة خصوبــة التربــة.

البيــع : النفايــات التــي يتــم بيعهــا إلــى شــركات أخــرى بغــرض إعــادة تدويرهــا أو إدخالهــا فــي صناعــات أخــرى كمــواد   •
أوليــة.
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التعاقــد مــع شــركة : هــي كميــة النفايــات الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق شــركة أخــرى  متعاقــد   •
معهــا. وتقــوم هــذه الشــركة بجمــع النفايــات مباشــرة مــن المنشــأة. ويجــب ان يتــم تحديــد اســم الشــركة.

ــر والتحويــل إلــى  ــات أو التخلــص منهــا ال تنــدرج تحــت تعريــف إعــادة التدوي ــرى : هــي أي عمليــة لمعالجــة النفاي أخ  •
ســماد عضــوي والحــرق والدفــن. وال يشــمل التعريــف إطــاق النفايــات فــي المــاء أو تخزينهــا علــى نحــو دائــم.

مجموع نفايات غير خطرة : هو مجموع كل القيم الموجودة تحت عمود »نفايات غير خطرة« في جدول 6.2  •

مجموع النفايات الخطرة : هو مجموع كل القيم الموجودة تحت عمود »نفايات خطرة« في جدول 6.2  •

المجمــوع الكلــي للنفايــات الخطــرة وغيــر الخطــرة : هــو مجمــوع القيمتيــن الســابقتين )مجمــوع النفايــات غيــر   •
ــات الخطــرة( الخطــرة + مجمــوع النفاي

6.3 كمية النفايات السائلة حسب طريقة التخلص : 

يتم في هذا الجدول تحديد كميات النفايات السائلة حسب طريقة/طرق التخلص:

النفايــات الســائلة : مخلفــات ســائلة الســوائل مثــل الزيــوت والشــحوم والدهــون التــي التخلــص منهــا بشــكل   •
ســليم.

المعالجــة فــي الموقــع : معاملــة النفايــات فيزيائيــا أو كيميائيــا أو بيولوجيــا، علــى نحــو يغيــر مــن ســماتها وبهــدف   •
تقليــل حجمهــا أو الحــد مــن طبيعتهــا الخطــرة أو تســهيل مناولتهــا أو زيــادة مــا هــو مســتعاد منهــا. ويشــمل هــذا 

التعريــف منشــآت تحويــل النفايــات إلــى ســماد عضــوي.

شبكة المجاري : هي الشبكة المتكونة من خطوط أنابيب تحت األرض لتصريف المياه العادمة.  •

إلقاء في البحر : التخلص من النفايات السائلة عن طريق اإللقاء في البحر.  •

التخلــص عــن طريــق شــركة أو منشــأة متخصصــة اخــرى: كميــة النفايــات الصلبــة التــي يتــم التخلــص منهــا عــن   •
طريــق شــركة أخــرى متعاقــد معهــا. وتقــوم هــذه الشــركة بجمــع النفايــات مباشــرة مــن المنشــأة.

أخرى : وهي أي عملية  أخرى للتخلص من النفايات غير المذكور أعلى في الجدول.  •

6.4 النفايات المشعة :

النفايــات المشــعة : هــي النفايــات التــي تحتــوي علــى مــواد ذات نشــاط إشــعاعي وقــد تســتخدم المصــادر المشــعة   •
كمصــدر للكهربــاء أو كمصــدر لألشــعة الســتخدامها فــي عمليــات الفحــص علــى المرضــى فــي المستشــفيات 

ــا تســتخدم فــي عمليــات الكشــف عــن ســامة األنابيــب فــي شــركات البتــرول. والعيــادات وأحيان
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