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 جمهوريــة مصـــر العربية

 رئاســة مجلـــــس الـــوزراء
 وزارة الدولة لشئـون البيئة
 جهـــــاز شئـــــون البيئـــة

 Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 

 

صحة البيانات علي أن تقوم الجهة مقدم النموذج بدقة وبخط واضح ويتحمل بمعرفة مقدم النموذج على أن تكون انات هذا النموذج تمأل بي
بداء الرأي ويمكن االستعانة بأية تقارير معاينة أو مرفقات أخري إ رسال نسخة من النموذج إلى الجهاز للمراجعة وا   ضافيةاإلدارية باعتماده وا 

 
 

 (أ) قييم التأثير البيئى للتصنيفتنموذج 
Environmental Impact Assessment - Form (A) 

 
 معـلـومـات  عــامـةـ  1

 ---------------------------------------------------المشروع : اسم 1-1
------------------------------------------------------------ 

  أخرى...( –سياحى  –مشروعات صحية  –طاقة  –ى ساسية ـ صناعي ـ زراع)بنية أنوع المشروع :   1-2

-------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------:  عنوان المشروع 1-3

------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------(: أخرى ...سم مالك المشروع )شخص ـ شركة ـ ا  1-4

------------------------------------------------------------ 
 ---------------------------------------------اسم الشخص المسئول :   1-5

 --------------------:   فاكسرقم ال   ---------------------:  رقم التليفون
 --------------------------------------------------:  بريد إليكتروني

 
 --------------------------------------------الجهة المانحة للترخيص :   1-6
 -----------------توسعات، نوعها             جديد          طبيعة المشروع:   1-7

 :كانت طبيعة المشروع توسعاتإذا  •

 ال    نعم                    بيئي للمشروع األساسي ؟التأثير الدراسة تقييم نموذج/هل تم تقديم  
  ------------------:  مع إرفاق الموافقة تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز           

 -- --------------------------------------------------( 1مرفق رقم )
 --------------------------تاريخ الحصول على أول ترخيص للمشروع مع إرفاقه: 

 - ---------------------------------------------------( 2مرفق رقم )

 ال            نعم     هل يقع المشروع فى تنمية أوسع )منطقة صناعية، مركز سياحى، أخرى(.  1-8
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  -----------------------------------فى حالة اإلجابة بنعم، اذكر اسم هذه التنمية:
 ال            نعم   هل تم إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى لهذه التنمية؟                        •

 ---------------------:  مع إرفاق الموافقة تاريخ الحصول على الموافقة السابقة من الجهاز

  ---------------------------------------------------( 3مرفق رقم )

 

 ـ بيانات المــشروع : 2
 -------------------------------------(  : 2المساحة الكلية للمشروع )متر 2-1

 ----------------------------------( : 2المساحة الكلية لمبانى المشروع )متر     
 ---------------------------------------------المنتج األساسي :   2-2
 ---------------------------------------------المنتج الثانوي :  2-3
 :مكان وموقع المشروع 2-4

وصف عام لموقعع المرعروم معن جميعع الجهعات، موحعحا  حعدود الموقعع بالنسعبة لتنرعةة والتنميعة المجعاور ،  يرفق
إرفععاق اريةععة م صععلة األراحععى، الةععرق، المنععاةق األاريععة والمحميععات الةبيعيععة إن وجععدت  )برجععا   تاسععتاداما

 .عليها اتجاه الرياح السائد ( موححا  وواحح و ومعتمد  من الجهة اإلدارية الماتصة بمقياس رسم مناسب 
  ---------------------------------------------------( 4مرفق رقم )

 
 ----------------------------------:  المسافة بين الموقع وأقرب كتلة سكنية 2-5

 
 طبيعة المنطقة التى يقع بها المشروع )يمكن أن يكون أكثر من اختيار(: 2-6

  مبنى مستقل           يعلوه سكن                       مدينة 
      قرية         داال الكتلة السكنية                                                    اارج الكتلة السكنية 
     منةقة زراعية       منةقة صحراوية              صناعية منةقة           
  منةقة حرفية      منةقة ساحلية                ةبيعية محمية 
   منةقة أارية                 أارى، اذكرها--------------------------- 

 
 وصف عام لمنطقة المشروع: 2-7

 يرفق وصف عام لمنةقة المرروم فيما ياص البيئة الةبيعية والبيولوجية واالجتماعية والاقافية  
 ---------------------------------------------------(: 5مرفق رقم )

 
 البنية األساسية:  2-8

 غير متوفر      متوفر       ربكة المياه
 غير متوفر     متوفر         ربكة الكهربا 

 غير متوفر     متوفر      ربكة صرف صحى
 غير متوفر     توفر م     ديدربكة ةرق/سكة ح
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 غير متوفر     متوفر      مصادر الوقود   
 
 : وصف مراحل المشروعـ  3

  :اإلنشاء حلةمر  3-1
  --------------------------------------------------- تاريخ اإلنشاء: •
  -----------------------------------------------الجدول الزمنى للتنفيذ: •

  :أثناء مراحل اإلنشاءنشطة موجز لأل  وصف 3-1-1
------------------------------------------------------------

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

 ---------------معدل االستهالك :    --------استخداماتها : -------مصادر المياه :  •

 ---------------معدل االستهالك :  --------مصدر الوقود :  --------نوع الوقود :  •

 ----------------------------------------توقعة وأماكن إقامتهم :العمالة الم •

 التخلص منها: كيفيةالمخلفات الناتجة عن اإلنشاء و  3-1-2
     -----------------------نوعيتها :  --- ------------------مخلفات صلبة : •

 --------------------التخلص : كيفية - -----------------------كميتها :       
 -----------------------نوعيتها :  ---------------------مخلفات سائلة : •

 - ------------------التخلص : كيفية -------------------------كميتها :       
 -------------------------------- :إنبعاثات غازية )دخان ـ رائحة ـ مواد عالقة( •

------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------- ضوضاء •

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

-------------------------------------------------------- أخرى •
------------------------------------------------------------ 

 مرحلة التشغيل3-2
 
 تفصيلى لمرحلة التشغيل )ترفق أشكال أو رسومات توضيحية(: وصف 3-2-1

-------------------------------------------المكونات الرئيسية للمشروع :  •
----------------------------------------------------------- 

  ----------------------------(: ...مية/ جوفية/مسطحات مائية/مصادر المياه )عمو  •

 --------------------------------------------: يوم(/3)م االستهالك لمعد    
 ----------------------------------------------: وقودنوع ومصادر ال •

 -------------------------------------------------: االستهالك لمعد   

 ---------------------مصدرها :  ----------------الطاقة المحركة المستخدمة   •
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برسـوم توضـيحية لتتـابع األنشـطة مـدعما لكل مكـون مـن مكونـات المشـروع، عمليات نشطة والأل ل ا  صفارفق و  •
  مع توضيح المدخالت والمخرجات لكل مكون وكمياتها : خرائط التشغيل(و 

 -----------------------------------------------------: (6مرفق رقم )
 العمالة المتوقعة وأماكن إقامتهم : 

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

 
 :خلص منهاالت كيفيةالمخلفات ومعالجتها و  3-2-2

  :ملوثات الهواء •
  ساعة/3: )            (  مانبعاث الملوثات الغازيةمعدل  

----------------توصيف عمليات المعالجة لإلنبعاثات الغازية والمعايير المتوقعة بعد المعالجـة: 
-------------------------------------------------------------  

   1994لسنة  4برجا  إرفاق التحليل المتوقع لإلنبعااات الغازية مقارنة بالحدود الوارد  بالقانون رقم 
  ---------------------------------------------------( 7مرفق رقم )

 

 :المخلفات السائلة •
 -------------------------------------------------الصرف الصحي : 

 يوم /3: )            (  م معدل الصرف
 --------------------------(  أخرى....) شبكة عمومية ـ بيارت ـ  التخلص : كيفية

 فى حالة وجود وحدة لمعالجة الصرف الصحى: 
أسععلوب الععتالص مععن الصععرف بعععد كي يععة الععتالص مععن الحمعع   و مكونععات الوحععد  مععع بيععان برجععا  إرفععاق وصععف ل

  الناتج عن وحد  المعالجةومعايير الصرف المعالجة 
 ------------------------------------------------الصرف الصناعي : 

 يوم/3معدل الصرف : )           (  م
---------------------------------------التحليل المتوقع للصرف الصناعى : 

------------------------------------------------------------ 
 طرق التخلص من الصرف: 

       على ربكة البلدية مبارر                                                 يجمع فى بيار  بدون معالجة ويتم كسحه   
   سم المسةح ايتم الصرف على مسةح مائى مع بيان----------------------------- 
  أارى---------------------- 

 جود وحدة لمعالجة الصرف الصناعى:فى حالة و 
وأسلوب العتالص معن الصعرف بععد المعالجعة مكونات الوحد  مع بيان لكيماويات المستادمة برجا  إرفاق وصف ل

  ومعايير الصرف الناتج عن وحد  المعالجة
  ---------------------------------------------------( 8مرفق رقم )
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  : المخلفات الصلبة والخطرة •
 ---------------------------------------أنواع المخلفات الناتجة ومعدل التولد:

------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ طرق النقل والتداول والتخزين :

------------------------------------------------------------------
---------------------------: أخرى ( -مدفن آمن  -التخلص من المخلفات )متعهد طرق 

--------------------------------------------------------------- 
 بيئة العمل •

----------------------------------------------------مؤشرات بيئة العمل: 
----------------------------------------------------------- 

-------------------------- )أدوات وقاية، أنظمة شفط غازات، الخ(: العاملينطرق حماية 
---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- أخرى •
------------------------------------------------------------ 

 
 القوانين والتشريعات السارية -4

 ارفق قائمة بالقوانين البيئية المنةبقة على المرروم مع تحديد الجوانب التى تحددها الترريعات ورقم المواد 
  ---------------------------------------------------( 9مرفق رقم )

 
 تقييم التأثيرات البيئية  – 5

ارفععق تحليععل للتعع ايرات البيئيععة المحتملععة للمرععروم فععى كععل مععن مرحلتععى اإلنرععا  والترععغيل والتععى قععد ترععمل التعع ايرات علععى نوعيععة 
رعةة المجعاور ، معا الهوا  أو التربة أو المياه السةحية والجوفية أو البيئة البيولوجية أو الحيا  االجتماعية أو البنية األساسية واألن

 إلى ذلك حسب ةبيعة المرروم وموقعه مع تناول الت ايرات االل حاالت الةوارئ مال االنسكابات والتسربات 
  ---------------------------------------------------( 10مرفق رقم )

 
 : خطة اإلدارة البيئية لتخفيف التأثيرات البيئية -6

---------------------------------------: لكل تأثيروصف إجراءات التخفيف  6-1
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------:  وصف برنامج الرصد البيئى 6-2
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
  :تحديد المسئوليات والمتطلبات والترتيبات الالزمة لتطبيق إجراءات التخفيف والرصد() وصف المتطلبات المؤسسية 6-3
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---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 المرفقات – 6
يــل ســبب عــدم برجــاء اســتيفاء الجــدول التــالى والــذى يوضــح قائمــة المرفقــات، مــع إرفــاق المســتندات المطلوبــة وتعل

 )يمكن إضافة مرفقات أخرى حسب الحاجة( اإلرفاق. 
 تعليل عدم اإلرفاق هل تم إرفاقه )نعم/ال( بيان بالمرفق م
موافقــة جهــاز شــئون البيئــة علــى تقيــيم التــأثير  1

 )فى حالة التوسعات(. البيئى للمشروع األصلى
  

)فـى حالـة وجـود  صورة من الترخيص للمشروع 2
 توسعات (.

  

موافقــة جهــاز شــئون البيئــة علــى تقيــيم التــأثير  3
ــة ــى للتنمي ــى  البيئ ــوع المشــروع ف ــة وق ــى حال )ف
 تنمية أوسع(.

  

وصــــف عـــــام لموقـــــع المشــــروع مـــــع خريطـــــة  4
 بمقياس رسم مناسب.

  

  المشروع. ةوصف عام لمنطق 5
 

 

ــا الرســوم  6 وصــف ألنشــطة المشــروع ومرفــق به
 التوضيحية.

  

 إلنبعاثات الغازية.التحاليل المتوقعة ل 7
 

  

مواصفات وحـدة معالجـة الصـرف الصـحى و/أو  8
 الصناعى.

 
 

 

  قائمة القوانين والتشريعات البيئية. 9
 

 

   تقييم التأثيرات البيئية. 10
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 مقدم النموذج إقرار   
    

ى تعععديالت فععى المعلومععات الععوارد  أقععر أنععا الموقععع أدنععاه بعع ن البيانععات المدونععة عاليععه صععحيحة وحقيقيععة، وأنععه فععى حالععة أ
  سيتم فورا  إاةار جهاز رئون البيئة عن ةريق الجهة المانحة للترايص فى حينه

 ------------------------------------       اسم مالك المشروع: 
 -------------------------------------       :اسم الشخص المسئول

 ------------------------------------     التليفون/فاكس والعنوان: 
 ------------------------------------        التاريخ:

 
        

 بيانات تمأل بمعرفة الجهة اإلدارية المختصة أو المانحة للترخيص
  
   
  اإلداريـة:اعتمــاد الجـهة    
 ------------------------------  :    االسم    
 ------------------------------ :  فةالوظي    
  ------------------------------ :   التوقيع    

 خاتم شعار الجمهورية                                                                       
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 جمهوريــة مصـــر العربية

 رئاســة مجلـــــس الـــوزراء
 لدولة لشئـون البيئةوزارة ا

 جهـــــاز شئـــــون البيئـــة

 Arab Republic of Egypt 

The Cabinet of Ministries 

Ministry of State for Environmental Affairs 

Egyptian Environmental Affairs Agency 

 
 

 تعليمات عامة إلستيفاء نموذج تقييم التأثير البيئى

 بيئى )أ( للمشروعات التى تندرج تحت القائمة )أ(.نموذج تقييم التأثير ال •

يتم إستيفاء جميع بيانات النموذج بدقة وخط واضـح مـع إرفـاق الخـرائط والبيانـات الالزمـة لمراجعـة  •

 المشروع.

رســاله لجهــاز  • يــتم تســليم النمــوذج بعــد اســتيفائه إلــى ممثــل الجهــة اإلداريــة المختصــة العتمــاده وا 

 ختمه بخاتم شعار الجمهورية.شئون البيئة بعد مراجعته و 

خطار الجهة  • بداء الرأى فيه من الناحية البيئية فقط  وا  يقوم جهاز شئون البيئة بمراجعة النموذج وا 

اإلدارية المختصة برأيه واالشتراطات المطلوبة )موافقة أو رفض أو استكمال بيانات،...( خالل مدة 

 يوم من تاريخ استالمه له. 30أقصاها 

ض المشروع، يحق لمالـك المشـروع أن يـتظلم مـن القـرار والتقـدم كتابـة للجنـة الدائمـة فى حالة رف  •

 يوم من تاريخ إخطاره. 30للمراجعة بجهاز شئون البيئة خالل 

يتم االلتزام بكافة االشتراطات البيئية الواردة بقرار جهـاز شـئون البيئـة لكـل مشـروع، ويـتم التفتـي   •

 روع للقانون واالشتراطات البيئية.عليها للتأكد من مدى مطابقة المش

 هذا النموذج يتم توزيعه بالمجان ودون أيه رسوم. •

  

 


