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 تويلزصائد اف ميظتنو ةنايصب صخاال ديشاراإل يلللدم اسا
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 ةيقثلواىلع التيدالتعوتاارداإلص سجل

 ة(دعتمالم سجالتلاوقئثاوال طضب اءاترجإو اساتسي سبحهعلي قافويو اجعري أن جبي ثيقةولل يلدعت أي)

تاليدعلتخص امل ةعجاالمر د/اإلعدا يقفر خيرلتاا  رصدا إلقم ار

لوار األد إلصا  1 2020ونيوي

يناثلا رادصإلا  2 2021 برنوفم
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 يلالدل من الهدف-1

 دليللا اذه وان م،طعاال يوتزو شحوم ةعالجم ةياسسل كمالم دليلال بر هذايعت

 تآشنم نم ةيلمعلا يف ءاكرشلا عيمجل عجرمو ةيلمعلل يفاولا حرشلا ربتعي يداشراال

 وتيوز ومالشح دئامص فاتخلملنقتوشركا امطعال وتيوزملشحو ةنتجمةئيغذا

 .موحشلا هذه ريودت ةيلمع يف ةصصختملا ةجلاعملا تاطحمو امطعال

 :ةعام دافاه

 دئاصم تافلخم نم صلختي ةمادتسم ةئيبل ميلس جمانرب ةرادإ ىلع يبد ةنيدم ةدعاسم 

 ةمعطألا ريضحت يف ةلماعلا تاسسؤملا نع ةجتانلا موحشلا

 تكاعن الشر ةجتناليوت اد الزئت مصافاة مخلرإلدا ةقابر مج نظامنابر يرتطوحسين وت 

 ةرام إلا يف ةلماعلا

 ةة العامحلصة امسالة وين حمالضما ةييئبلة اابقة الرعملي يفتكث 

 تاداداالنس حي منلصف اة الصرشبك ىلفظة عحالما 

 جالالم-2

 محوشوتيوزلقنو وجمع جنتااةلعملي ةظمنلما يريومعا تواخط يعجم شادياالر لدليلا يغطي

 ،لطعاما تويوز حوملش ةجنتلما تنشآملا دور مينظ لدليلا هذا نا ثيح ،يبد ةراما يف ماعطلا

 اهنم ةكراشملا ةصاخو ماعطلا موحشو تويزلا دئاصم تافلخم عمج يف ةلماعلا ةمئاقلا تاكرشلاو

 تاطحملا ىلا تافلخملا لقنو تويزلا عيمجتو دئاصملا فيظنتب تويزلا دئاصم تافلخم ةرادإ يف

 ةرئاد عيسوتل ططخت يتلا تاكرشلا ًاضيأ لدليلا يغطي كما .لطعاما حومشو تيوز ةجلبمعا ةالخاص

 ةينقت أي خدامستا أو تيوالز دئمصا تياحاوو دئاصم ةرادإ يف ةكراشملا لمشتل ةيراجتلا اهتطشنأ

 عنمو اهلثامي امو نوهدلاو موحشلاو تويزلا اهببست يتلا تادادسنالا ىلع ةباقرلا يف مهست ةحاتم

 ها.ثحدو
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 فيرالتعاو طلحاتمصال-3

 مل ام هاندأ اهل ةطصطصخملا يناعملا ةقيثولا هذه يف تدرو امثيح ةيلاتلا تارابعلاو تاحلططصملل نوكي

 :لكر ذى غيلنة عيلقرل ادت

ىنمعوال فيرالتع  طلحالمص

يبد ةيدلب  يةدالبل ة/ائردلا

يبد ةموكح  ومةلحكا

 ءاردالمو ئبهناو امعلير ادالمب ثلةمم يبد ةيدلبل ايلعلا ةرادإلا يه

 ةيدلبلا يف تاعاطقلل نويذالتنفي
 عليالا ةرداإلا

 اهيمقلوا لمطاعمكا امعلطم اوشحو يوتز اتلفمخ جيجميع منت

 .اهمكح يف نمو لامعلا تانكسو ايريتفاكلاو
 ةئيغذالشآت المنا

حيصلف الصره ام عن مياعالطم اوحشو يوتزو نوده صلز لفهاج  الطعام ومشحو يوتز ةدصيم

 ينابملا نم ةلئاسلا تافلخملا فيرصتب ىنعت يتلا ةكبشلا يهو

.ةجلاعملا تاطحم ىلإ ةأشنم ياو عناصملاو ةينكسلا  لصحيف الصركة اشب

 ةدإعا نعصام وم منشحللجة اعام مليةعب عنيةملف ااطراأل جميع

 دئصام تلفامخ نةصياو نقل تكاشرو ئيةت غذاآشومن يرودت

 يبد ةيدلب فارشا تحت لمعت يتلاو تويزلاو موحشلا

 ءكاشرلا

 ومئد شحصات مالفمخ يرودت ةدإعا مليةعل صةصمخ و محطةه

عاملطوت ايزو

 دئصات مالفخير مودت عصنم

 ومشحلوا يوتالز

 تدماوالخ اتعمليلل ظمةلنان انيواوالق اتراقرلهي ا
 يحلالم االمر

يلصحافلصراهمياةتنقيةعمليبصةصتخالمتآشلمنا وهي

 يحصلا فرصلا ةكبش يف ةلوصوملاو
 عالجةملمحطات ا
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 طعامشحوم الوت ويز ريتدوو جةة معالمليمختصة بعال حطاتالم-4

 المحطة: يفتعر 1-4

 يقن طرلها عم نقتتي يعام الالط حومشو يوتير زدودة تبإعا عنىت صانع خاصةم يه

 .يبد ةيدلب لبق نم ةديدش ةيئيب ةبقارم تحت عضوت عناصملا هذهو ،ةصاخ تاكرش

 محطةدور ال 2-4

 سسيبالتأ ( PPP) صاخلاو ماعلا نيعاطقلا ةكراشمب صاخلا اهجمانرب لالخ نم يبد ةيدلب تماق

 دحأنكاو ة،مستدام ةئيبي ةإدار امجرب جازإلن خاصلاعقطالاتاسسمؤ مع ةدجي تقاعالل

 نواعتلاب تويزلا دئاصم تايافن ةجلاعم ةطحم /عنصم ءانب وه صوصخلا اذه يف ةدئارلا عيراشملا

 تيووالز محولشا من تفالمخلا ةجلمعا متت حيث ،لاجملا اذه يف صصختم ثلاث فرط مع

 ةيتجارلاتلموالوا مطاعلموا قنادفلالمث ةألطعما يرحضتتسسامؤ تعمليا عن ةجتنالاةئيلغذاا

 .هيلإ راشملا يلحملا رمألل ًاقبط ًاديفم ًاجتنم حبصتل اهريودت ةداعإو ةماعلا يهاقملاو

 ةلقانلا اهتابكرم دصر متي ،تويزلا دئاصم فيظنت لاجم يف ةلماعلا تاكرشلا ىلع ةباقرلا قايس يفو

 ىلع حصولها جبيو ةالعام ةحلصا ةمسالو ةيئبلا ةيحما دلقواع ةقلمطابا نالضم تفاللمخل

 ينفلامدعلامقس–يحلصافرلصاهميا ةجلمعا تومحطا ةكبشةارإد من ةدمعتم ةخطي ةقفوام

 .يبد ةيدلب يف –اإلداريو
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 امعلطم اوشحو يوتز جيمنت-5

 يفتعرال 1-5

 سكناتو يايركافتلوا والمقاهي لمطاعمكا ئيةغذا تنشآمن م امعلطا ومشحو يوتز اتلفمخ جيجميع منت

 2002 امعل 8 مقر يحلالم مرالهم اتنطبق علي ينذلوا اهمكح يف نمو لامعلا

 طعاموم الشحو يوتي زدور منتج 2-5

 يبكترب لطعاميوت اوز حومطططشط جينتم يعجم 2002 لعام 8 مقر يلحملا رمالا بطططسح يبد ةيدلب زملت

 .يحطططططططططصلا فرطططططططططصلا ةكبطططططططططش ىلا ةفورطططططططططصملا تويزلاو موحطططططططططشلا لططططططططططصفل ةططططططططططصطططططططططصخم دئاططططططططططصم

 لوألا ةيامحلا عرد ماعطلا موحططشو تويز يجتنمو ةيئاذغلا تآططشنملا يف نوهدلا ةديططصم بيكرت دعي

 تادادسنا نود ةلوليحلا يف اهرودل يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم تومحطا حيصلف اصرلا تشبكال

 ر.بيك يلغيتشي ويئر بثما لها من ام ،ةياالحماض العضو يففختهون ودلكم ااتر ببة بسالشبك

 مجح تيططارخبططا ةنيططلمعا ةجهططلا وهي ،ءنططابلا صخياتر ةإدار لبططق من ةدطططططططيططلمصططا يططبكتر ةبعططتططام ميت

 ه.جمحجاري وع النشاط التنو ة حسبدلمصيا

 ونهالد دمصائ عوانأ:3-5

ةيحنا من ةترططها تشطنلكو يعنططتصطلا ةكطرشطو مجحلوا عنوليث اح من ندهولططائد امصط ختلفت ط  

 .عواأن ةدع ىلا نوهدلا دئاصم فنصتو ،يفنالتص

مطاعلماو قنادفلاو ةيتجارلا تلمجمعاوا كزاللمر دمخستت مجحلا ةيربك ند دهوئصاد مجيو  

 Grease interceptor. تسمىة ويربلكا

ط ريغ دئاططططصم بيكرت ط عنميو ط ططططططصملا دامتعا متي يبد ةيدلب لبق نم اهل ةدوزملا تاكرططططشلاو دئا ط  

 .بهاكيترها وئامدة لشرعتر مركات غيش أو التعامل مع ةدمعتم
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 ون:هالد ديف مصائتنظ 4-5

  .رهشلا يف لقألا ىلع فيظنت نيترم ددعبو يرود لكشب ةديصملا فيظنت ةيلمع متت

  : طططم بل من يقولك 2002 لعام 8 مقي رلحلمر ااالم ة حسبفلخار ميحرت ميت

 نة دهودمصي كيبتر عدم 1(

 يحصلا فرصلا ةكبش ىلا ةرشابم يحصلا فرصلا هايم لصو دمعت 2(

 نينواقلوا ئحواللحسب ا ندهولة ادلمصي لدورييف اتنظلم بالقياا عدم 3(

 دئلمصاه اذه لعم نة دولحيلوله اشان بي منيخرت لعم باي يامقلا 4(

 ة.وبطللمق ائثالوقديم اتم ولطعايوت احوم وزش دئي مصاتعاون مع مفتشلا عدم 5(

 ون:هالد دحجم مصائ يارتأسس اخ 5-5

 تفامخل يرتدوقل ونو لصف ةكامل إلدارمت نظام قبتط سطاألو قشرلا يف ةنيدم لوا يبد ةراما ربتعت

 تاطحمو ةكبطططططططططش ةرادإ يف نيينعملا ىلع تمتح ةوطخلا هذهب يبد دارفناو ،عاملطا تيووز حومشططططططططط

 ةديططططصم رايتخا متي هيلعو يبد ةراما بططططسانت سططططسأ عططططضو ةرورططططضب يحططططصلا فرططططصلا هايم ةجلاعم

 اولاو لطططططططساغملا ددعو يحطططططططصلا فرطططططططصلا ةكبطططططططش ىلا قفدتملا ءاملا ةيمك ريياعم ىلع ءانب نوهدلا

 ة:ة التاليللمعادا وحسب ةبكلمراليات اجلوا يفتنظلا

GTT = (criteria score) *water flow *pipe size 

 سب.نالمة ادلمصيحجم ا ديدحة لتللمعادق ايببتط خاصلدي اشاليل اإلردلة اجعامر جبي
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Doc Ref: DM-STPND- GU01- GWTTG  ثيقة:وال زرم

 امطعيوت الزو شحومد الئمصا اتخلفل مركات نقش-6

 يفتعر 1-6

 يف اهنم ةكراشملا ةصاخو ماعطلا موحشو تويزلا دئاصم تافلخم عمج يف ةلماعلا ةمئاقلا تاكرشلا

 تاطحملا ىلا تفالمخلا لقنو تيوالز يعتجمو دئطططططططططالمصطا يفتنظب تيوالز دئطططططططططامصط تفامخل ةإدار

 عام.لطوم احشيوت وة زجلة بمعاالخاص

 مة:اطات عااشتر 2-6

 تهافامخل لقنو موططحشلاو توططيزلا دططئاصم فيظنتو ةنايص يف ةلماعلا تاكرشلا لصحت نأ بجي 1-أ

 لصحت نأ بجي امك ،تويزلا دئاصم تافلخم لقنو لوادت يف لمعتل يبد يف ةيراس ةصخر ىلع

 ةيلاتلا ةيراجتلا ةطشنألا هيف ركذُت ،ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرادإ نم ٍدمتعم لمعلاب حيرصت ىلع

 ً:يالفصت

 اله بعالتا ةعجموالم

 طشانال

طشانلا صفو  طشانلا رمز
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Organization Unit: يحصف الرصال جة مياهلعاطات محمو شبكة ةرادإ  ظيمية:تنال ةوحدال

Document title: 

 تويلزصائد اف ميظتنو ةنايصب صخاال ديشاراإل يلللدم اسا

 دئاصم تافلخم ريودت عنصم ىلإ اهتافلخم لقنو موحشلاو

 موحشلاو تويلزا

 ثيقة:وال مسا

Doc Ref: DM-STPND- GU01- GWTTG  ثيقة:وال زرم

يحلصا فالصر  تدماخ

 ريلوا

 وجمع ندهولا دئمصا يفتنظ تدماخ

 تهافامخل

900017 

 تومحطا ةشبك ةإدار يردم من ةخاص ةقفوالم يهالإ مشارلا يرغ رىخألاةشطألنا خضعتة:ظحومل

 .ةجعالمرواققيدد التبع حيلصف االصر هميا ةجلمعا

 موحشو تويزلا دئاصم تافلخم لقن يف ةلماعلا تاكرشلا تابكرم يعجم لحصت نأ جبي 2-أ

 مدعلامقس من لطعاما حومش وتيوزدئمصا تفامخل لقنلةقبمس ةقفوامىلع لطعاما

 .حيلصف ارلصا هميا ةجلطات معاحكة ومبش ةرادإ يف يراد إلاو ينفلا

 دئاصم تافلخم يف ةلعاملا تكاالشر لبِق من يلهاجتس بطلولما أو /ةلمسجلا تالسيارا 3-أ

 معدلا مسق يف نولوؤسملا اهصحفي نأ بجي تافلخملا لقن حيرصت ىلع لوصحلل تويزلا

 .اإلداريو نيفلا

 ماتزلواال "FoodWatch" ةيكذلا يبد ةيدلب ةصنم يف ليجستلا تكاالشر يعجم ىلع جبي 4-أ

 .لطعاما حومش و تيوز دئاصم تافلخم لقنو فيظنتب قلعتي ام لك يف اهمادختسا تابلطتمب

 صلختلا متيو يبد ىلإ ىرخأ تاراما من ةلمجمعا تيوالز دئمصا تفامخل جلب تابا نعام نعيم 5-أ

 اتلك يف ةينعملا تاهجلا نم صاخ حيرصت ىلع لوصحلا لاح يف الا سكعلا وأ يبد يف اهنم

 .تينماراال

 تافلخملا لقن تارايس تاطارتشاو قيرطلا ىلع ةمالسلا-ب

 ةلقنالا يجلصهارا تناحشا او تابكلمرا يفت نأ جبي 1-ب

 ىلعرالسي ةحيصال تطااتراش لكبتيوالز دئمصا تفالمخل

 يبدب تالصاوملاو قرطلا ةئيه يف ةلجسم نوكتو قرطلا

 عراوشو قرط ربع ماعطلا موحشو تويزلا دئاصم تافلخم لقنو ةنمآلا ةدايقلل طورشلا يفوتستو

 .يبد

 قرلطا ةيئه عن ةصادر ةيسار ةيادق صخلر ينزئحا تباكلمرا وقئسا نيكو نأ جبي 2-ب

 دعاوقو عراوشلاب ةيارد ىلع اونوكي نأ بجي امك ،قلخلا نسحب مهل ًادوهشمو تالصاوملاو

 .ةلومحلا باكسنا تالاح يف ةباجتسالا ةعرس ىلع نيبردمو ةرامإلا يف رورملاو ريسلا

 ريسلل ساسح :ةيلاتلا ةمالسلا تادعمب تاقوألا لك يف ةزهجم تابكلمرا نتكو نأ جبي 3-ب

 ،ةمالسلا تازافق ،بيرستلا لاح يف ئراطلا لماعتلل تازيهجت ،ةراّود ريذحت ءاوضأ ،فلخلل

 ةيكيتسالب ةيواح ،ة َّصام داوم ،ةفرغم وأ ةفرجم ،(لورفأ) لماك ٍقاو ءادر ،ةمالسلل ةليوط ةيذحأ

15 من 10 فحةص  حوفتم صنيف:لتا 1.0 ر:داصاإل قمر 2020ونيوي ار:دإلصا يخرتا
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Organization Unit: يحصف الرصال جة مياهلعاطات محمو شبكة ةرادإ  ظيمية:تنال ةوحدال

Document title: 

 تويلزصائد اف ميظتنو ةنايصب صخاال ديشاراإل يلللدم اسا

 دئاصم تافلخم ريودت عنصم ىلإ اهتافلخم لقنو موحشلاو

 موحشلاو تويلزا

 ثيقة:وال مسا

Doc Ref: DM-STPND- GU01- GWTTG  ثيقة:وال زرم

 وأ نوبركلا ديسكأ يناث يوحي عون نم قيرح تايافطو ،ةماس قماكي، أءة بغطانيدو معة أبصل

 ة.فجاليات الكيماوا

 موحشو تويالز دئمصا تفامخل لقن ةبكمر لك ىلع ةواردلا يرذحتلا ءواأض بيتتث جبي 4-ب

 بيتسرلا مع لتعاملاتايزهجت فروتت نأىلعيلللياللعماءناثأ تخدمتس نأ جبيو لطعاما

 رئ.واطلا تالاح يف ةئيبلا ةيامحل

 تصماما مع هنر مأليسا جانبلاىلع يجهرلصاةلحمو توىمس سياقمببوأن كيبرت جبي5-ب

 .غيرفتلاو بحسلا ءانثأ وأ رسكلا لاح يف نامألا نامضل بوبنألا لفسأو ىلعأ

 تابكرم نم ةبكرم لك يف يفلخلا ءزجلا ىلعو نيبناجلا ىلع ةينالعإ تاتفال عضوت نأ بجي 6-ب

 ماألم زمر ضعيو نأ بجيو عام.لطا ومحش تيوالز دئمصا من تفاخللما لقنل ةدلمعتما

 حضاو طخب نيبوتكم تاملكلاو زمرلا نوكيو رهاظ ناكم يف ةرطخلا داوملاب صاخلا ةدحتملا

 .ةبكلمرا تطااتراش ىلع عطاللال 1 لكشلل عوجرلا ىجري .لقألا ىلع ًارتم 30 ةفمسا من ءروقم

 حضاو لكشب ل ِّغش ُملا فتاه مقرو اهناونعو اهمسا ديدحتلابو ةكرشلا تانايب بتكُت نأ بجي 7-ب

 ة.بكلمرى الع

 محوشوتيوالز دئمصا تفامخل لقنةبكمر لك يجهرصىلع ددحممقرةناهنيكو نأ جبي8-ب

 يف يرادإلاو ينفلا معدلا مسق نأب ًاملع ،ةبكرملل ةكلاملا ةكرشلا ىلع فرعتلا ليهستل ماعطلا

 قم.ا الرذه ديدحبت صختلمو اه حيلصف اه الصرميا ةجلطات معاحة ومكبش ةإدار

 اأم ن،لوجا 1000 نع اهتلومح ديزت الو يلاقتربلا نوللا وه ةبكرملا مسج ناهد نول نوكي 9-ب

 دل السيبق ء منانتثاس ذخها اجب عليفي بها وسملمة السعتتعدي ا نلوب أمطلكبات المرا

 ةبكلمركون ات نجب أي .يبد ةيدلب يف يحصلا فرصلا هايم ةجلاعم تاطحمو ةكبش ةرادإ ريدم

 لماكلاب باكسنالاو برستلل ةعنامو ةديج ليغشت ةلاح يف اهلقنو تافلخملا عيمجت يف ةلماعلا

 قل.نلء اناثيات أتوحلمل يبرأي تس ثدحي تى الح

 ةجلاعملاب ةصاخلا قفارملا يف تويزلا دئاصم جاتن تافلخملا تايوتحم نم صلختلا متي 10-ب

 .يبد ةيدة من بلدلمعتموا يرلتدوة اوإعاد
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Organization Unit: يحصف الرصال جة مياهلعاطات محمو شبكة ةرادإ  ظيمية:تنال ةوحدال

Document title: 

 تويلزصائد اف ميظتنو ةنايصب صخاال ديشاراإل يلللدم اسا

 دئاصم تافلخم ريودت عنصم ىلإ اهتافلخم لقنو موحشلاو

 موحشلاو تويلزا

 ثيقة:وال مسا

Doc Ref: DM-STPND- GU01- GWTTG  ثيقة:وال زرم

 عقوالماديدحت بنظام ةهزجمللعمبا لها لمصراتباكلمروا تمعدالالكنتكو نأ جبي 11-ب

 .يبد ةيدلب نم ةدمتعمو ةيفارغجلا

 مسق رطخيو ًاروف قئاسلا وأ لغشملا لصتي نأ بجي ،قيرطلا ىلع ثداح عوقو ةلاح يف 12-ب

 .يبد ةيدلب يف حيلصف اه الصرميا ةجلطات معاحمو ةشبك ةإدار – اإلداريي ونفلعم ادلا

 قفارملا يف اهغيرفتو عهاجم مت تيلا تافلمخلا ةكمي ىلع لدي ما ميدقبت ةكالشر دعهتت 13-ب

 نولجالا سلقياا ةدحو خدامستاب يبد ةيدلب لبق نم ةدمتعملا ريودتلاو ةجلاعملاب ةصاخلا

.قفارملا يف نيلماعلا نيينعملا لبق نم ةقباطملا ديكأتو يكيمراال

 طاتاباالشتر ماااللتز ناتابي – ج 

 يف ءاوس ةنمآلا لمعلا قرط اهعابتاب دهشي ًانايب تافلخملا لقن تاكرش لك مدقت نأ بجي 1-ج

 معدلا مسق ىلإ نايبلا مدقيو ،ماعطلا موحشو تويزلا دئاصم تافلخم لقن وأ عيمجت وأ فيظنت

 ةسسيا حسب ة الملسا يسيقامىلألع ةقلمطابوا لتثااالم سنحنلضما اإلداريو نيفلا

 .يبد ةيدلب نع ةرداصلا ةم السلا

 ت منفالمخلع اوجم يفتنظ تعمليا ىلع لقائمينوا ةكرشلا يف نيلماعلا لك يدتري نأ بجي 2-ج

 .لامعألا هذه لثم يف ةعبتملا ةيصخشلا ةمالسلاو ةياقولا تادعمو تازيهجت تويزلا دئاصم

 ةدمصي ةفامص ةيحاو ىلع جيندروهيلادتييبرك لغاز شفكا جهاز خدامتاسةكالشر ىلع جبي-3ج

 دتييبرك غاز ةخطور نكودري لعاملينالكنأ من دكأوالت تها،يانصو تنظيفها ميت تيلاتيوالز

 .ةقلغملا نكامألا يف ةعبتملا تاءارجإلاب ةيارد مهيدلو نيجورديهلا

 ريدملاب لاصتالاو تاقوألا لك يف تويزلا ةديصم فيظنت ةقطنم لوح زجاوح عضو بجي 4-ج

ايدخلو ال ىتح لمعلا يف عورشلا لبق نيلوؤسملا هيفظوم نم يأ وأ ليمعلا ىدل لوؤسملا ٍّ 

 مل.لعة اقمنط

 دئاصم فيظنت دنع تا ِبلحتس ُملا وأ تابيذملا وأ ادوصلا وأ ضماحلا مادختسا اتاب اعنم عنمي 5-ج

يوت.الز

 عام:لطيوت اوز حومش دئيف مصاتنظ ةلعملي ةنيفلءات ااجراإل- د 

 تافمخل ىلع للعمبا لقائمينا خاص ألشا يعجم لبق من هاذنفيتو ةالتالي تءااجرإلا عباتا جبي

 يوت:د الزئمصا
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Organization Unit: يحصف الرصال جة مياهلعاطات محمو شبكة ةرادإ  ظيمية:تنال ةوحدال

Document title: 

 تويلزصائد اف ميظتنو ةنايصب صخاال ديشاراإل يلللدم اسا

 دئاصم تافلخم ريودت عنصم ىلإ اهتافلخم لقنو موحشلاو

 موحشلاو تويلزا

 ثيقة:وال مسا

Doc Ref: DM-STPND- GU01- GWTTG  ثيقة:وال زرم

 ةوحشلا تضررت أو هتكتت ال تىحصرحوةيناعلبك تيوالز ةدمصي ءغطا قشط-1

 لهذا صخا سن ذي قبن يبضقوأ امفت خدامتاسب لكذنيكو)و يبتسرلل ةنعلماا

 (ضغرلا

 ابمور يت،الز ةفامص ةيحاو ومن تيوالز ةدصيمقفو من تيافانلوا ةالرغو قشط-2

 ة.دلمصيء اغطا فك ةكرح لهيلتس ًيالة قلفالمصا كيرحتو ّزه ىلإ رم ألا جاتحي

 تفالمخلاةدمصي ىلعتفالمخلالقنتباكمر بها ةهزجلماةنلمراماطيخرلا ضعو-3

 .ةطفالشا مادختساب فرصلا ءام طفش يف ءدبلاو

 ةبلصلا داوملا طفشل ةافصملا ةيواح /ةديصملا يف هلماكب طفشلا بوبنأ ضعو-4

 .عقالة من ابقيلمتا

 عنمل قفاد ءامب هلسغو ح ِّشر ُملا لصفو ةافصملا ةيواح يف يقبتملا ءلماا لك شفط-5

 .هانسداد

 ةخضم نم ًاعوجر ءاملا قفدب كلذ مامتإ نكميو .اهعاقو ةديصملا بناوج فيظنت-6

 دكالتأ جبي ة.دلمصيا لفسأ طومرخلا فعدل ساخن ءما درمص خدامستاب أو ةلسيارا

ً.امامت تف ِّ ُظن ةديصملا نأ

 ةجلاعملا قفرم يف تويزلا دئاصم تافلخم نم صلختلا ةيفيك طاتااشتر – ج 

 ينفلا مدعلا مقس من ةحنومملا حيلتصاروا ةقصاللا ةقاطبلل ةلماحلا تابكرملل طقف رصُي .1

 دئمصا تفامخل لقنتنبأ حيلصافالصر هميا ةجلمعا تحطاوم ةكبشةرادإيفيرادإلاو

 .يبد ةيدلب لبق نم ةدمتعملا قفارملا ىلا تيوالز

 ةجلاعمب ةصاخلا قفارملا ةطحم يف ماعطلا موحشو تويزلا دئاصم تافلخم لك غيرفت بجي .2

 ط.قف هايرة تدولطعام إلعاديوت احوم وزش دئت مصافاومخل تيافان

 نم ةدمتعملاو ريودتلا ةداعإو ةجلاعملاب ةصاخلا قفارملا يف نولوؤسملا نولماعلا ردصي .3

 ةيمكو اهنم صلختلا بولطملا تافلخملا ردصمو لصأ ديدحتل ريتاوفلا نم ًاروص يبد ةيدلب

 .يكيراالم نلوجالبا ةبكرملا يف اهعمج مت يتلا تافلخملا

 ةهيرك حئاور نُّوكت ىلإ يدؤت ال ىتح ها،درمص من اعهجم فور تفالمخلا من صتخللا جبي .4

 ط.قف يبد ةيدلب ىدل ةدمتعملا ةجلاعملا ةطحم يف ًاروف غهايتفرو ،لعمومة اقيومضا

 .رخآ ىلإ ةبكمر يجهرن صت مفالمخلقل اع ننيم .5

 لقن ةيلمعب ةصخرم ريغلا تابكرملا ىلع ةلقنتملا فيظنتلا ةزهجأ ليمحت ًاتاب ًاعنم عنمي .6

 عام.لطوم احش يوت وت زفامخل
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 و تويزتفامخل لقنب لها لمصرا يجلصهاراىلعةقلنلمتا يفتنظلاةزجهأ كيبرتميت .7

 جيرهصلا يف دوجوملا يكيلورديهلا لماحلا ىلع ةزهجألا هذه عضوت نأ ىلع ماعطلا موحش

 .ةالملسة بات الخاصطااترشباال امتزلع االم

 بعموم تاملا يلوعوا تلعملياا ةطشنأ لك ىلع ةفاظنلا لامعأ يف نيطرخنملا لك بيردت بجي .8

 برست تالاح يف ةباجتسالا ةعرسو ،ةقلغملا نكامألا يف ةمالسلا لبسو ،نمألاو ةمالسلا

 .عهال متعاملاةيفيكيوت والز

 اهتاخضمو تافلخملا لقنو عيمجت يف ةمدختسملا تادعملاو تابكرملا ةنايصو فيظنت متي .9

 لعامتت يالت تباكللمر ةبسنلبا ةصخا امياإلز ديع مراأل نأ كما ،ةظمنتمةيدور ةفبص لكذو

 .اهتافلخم جتنتو ةيئاذغلا داوملا ظفحو ةجلاعم يف لمعت تاهج عم

 ىلإ لوخدلا لبق مئاسقلا رتفدب ظافتحالا تافلخملا لقن يف ةلماعلا تابكرملا لك ىلع نيعتي .10

 .يرلتدوة اة إعادمحط

 :اتاءلجزوا تفامخالوال اتمحظورال .1

ً 

 (.500,000) يتارامإ مهرد فلأ ةئامسمخ نع ديزت الو (5000) يتارامإ مهرد ف الآ ةسمخ نع لقت

ال ةمارغ ةفلاخملا ةكرشلا عفدت ،تاداشرالا ليلد يف ةدراولا طورشلا نم طرش يأب ل الخ إلا ةلاح يف

 ةقباسلا ةفلاخملا باكترا خيرات نم دحاو ماع لالخ ةفلاخملا راركت دنع ةمارغلا ةميق فعاضُتو

 .ةامغرلغ المبل قصىحد األلاءاجزلاةقيم دىتعت أال طبشر

 رمألا يف ةدراولا 41 ةداملا بسح نوناقلا ةاهتنا تاءازج دعاوق ذفنُت نأ ةصتخملا ةرادإلل قحي

 ام ديدحتل يبد ةرامإ يف هايملا فيرصتو يرلاو يحصلا فرصلا نأشب م2002 ةنلس 8 مقر يلحلما

 .ليلدلا اذه يف ركذت وأ درت مل تاءازج نم هذاختال ًامئ الم ودبي
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 www.dm.gov.ae:عقوملا ةرايز يجرُي ةيفاضإلا تامولعملاو تاراسفتسالل

 3333821-04 اري:اإلدي ونفلعم ادلف قسم اتها

 ayiamri@dm.gov.ae:ينورتكلإلا ديبرلا

 اجعرالم-7

*  يبد ةراما يف هايملا فيرصتو يحصلا فرصلا نأشب م2002 ةنلس 8 مقططريلحلمر ااالم 

 

 

 حوملشوا تيوت الزفام بشأن مخل2007 ةنلس (181م )قإداري ر مر* أ

 تويزلا دئاصم نأش يف يبد ةيدلب هتردصأ ماع هيبنتب راطخإ *

*  تويزلا تافلخم نم صلختلا ةيفيك نأش يف يبد ةيدلب هتردصأ ماع هيبنتب راطخإ 

 

 حوملشوا

 يبد ةيدلب نع ةرداصلا تاروشنملاو ةمالسلا تاداشرإ *

* ةيتجارلء اماألسوا ةشطألنقسم ا – يبد يف ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرئاد 

*  تويالز ةدمصي ةتعاداس جهاز – يورنتاأو سلينجو 

http://www.greasetrap.ca/contact.htm 
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