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Classifications

التصنيفات

التسلسل
The
sequence

Cost of Environmental Protection Activities
in the Establishment

تكاليف أنشطة حماية البيئة في املنشآة

1.1

Occupational Health and Safety

الصحة والسالمة املهنية

2.1

Source of Water

مصادر املياه

3.1

Power and Fuel

الطاقة والوقود

4.1

النفايات

5.1

Waste

5

تكاليف أنشطة حماية البيئة في املنشآة1.1
1.1 Cost of Environmental Protection Activities in the Establishment

Item

الرمز

البند

code
Wastewater management

1

إدارة املياه العادمة

Research and development

2

األبحاث والتطوير

Protection against radiation

3

الحماية من اإلشعاع

Protection of ambient air and climate

4

حماية الهواء واملناخ

Waste management

5

إدارة النفايات

6

حماية ومعالجة التربة واملياه الجوفية والسطحية

Noise and vibration abatement

7

خفض الضوضاء واالهتزازات

Nature and biodiversity protection

8

حماية الطبيعة والتنوع الحيوي

Environmental monitoring cost

9

مراقبة البيئة

Environmental assessment and audit cost

10

التقييم والتدقيق علي البيئة

Environmental charges

11

الغرامات البيئية

Environmental training cost

12

الدورات التدريبية لحماية البيئة

Protection and remediation of soil,
groundwater and surface water

التكلفة السنوية التي تدفعها املنشآة للجهات

Annual cost paid by the establishment for
government and non-government entities

13

to protect the environment
Value of savings and revenues from
environmental protection

14

Annual subsidies received by the
establishment from government and nongovernment entities to protect the

الحكومية وغير الحكومية لحماية البية
التوفير واألرباح من حماية البيئة
اإلعانات السنوية التي تدفعها الجهات الحكومية وغير

15

الحكومية للمنشآة لحماية البيئة

environment
Other (Specify)

99

)أخرى (حدد
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2.1الصحة والسالمة املهنية
 1.2.1الصحة والسالمة  /امللوثات

البند

1.2 Occupational Helth and Safty
1.2.1 Helth and Safty/ Pollutants

الرمز

Item

code

دخان ،روائح ناتجة عن عادم السيارات

1

Smoke, car exhaust fumes

دخان ،روائح ناتجة عن الصناعات

2

Smoke, oders from factories

روائح ناتجة عن الحيوانات

3

Odors caused by animals

روائح ناتجة عن مياه الصرف الصحي

4

Odors caused by sewage water

روائح ناتجة من نفايات (حاويات تجمع القمامة .
إلخ)

7

5

Odors emanating from waste
)(trash container, etc.

غبار عام

6

Dust

غبار أو روائح ناتجة عن مصادر أخرى

7

Dust or odors from other sources

الضجيج

8

Noise

أخرى (حدد)

99

)Other (Specify

 السالمة املهنية2.2.1

1.2.2 Occupational Safty

البند

الرمز

Item

code
Average number of working
hours per employee per week

متوسط عدد ساعات العمل األسبوعية لكل
1

موظف

2

)عدد اإلصابات املميتة (وفيات

3

عدد الحاالت الخطيرة املسجلة

4

عدد األمراض املهنية املسجلة

Number of first Aid Injuries

5

عدد اإلصابات التي تستدعي اسعافات أولية

Number of lost Time Injuries

6

عدد اإلصابات املضيعة للوقت

7

عدد حاالت العالج الطبي

Number of fatality incidents
Number of reportable dangerous
occurrences
Number of reportable
Occupational Illnesses

Number of medical treatment
cases

 مصادراملياه3.1

1.3 Source of Water

 مصادر املياه1.3.1

1.3.1 Source of Water

Item

الرمز

البند

code
General water network
Other establishments specialized
in water production and
distribution
Water purchased from other
economic enterprises (not
specialized in water production
and distribution)
Sea water

1

شبكة املياه العامة

2

املنشآت األخرى العاملة في إنتاج وتوزيع املياه

3

املياه املشتراة من املنشآت اإلقتصادية األخرى (غير
) املتخصصة في إنتاج وتوزيع املياه

4

Groundwate

5

Mineral water

6

Other (specify)

99

مياه البحر
مياه جوفية
مياه معدنية
)أخرى (حدد
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 املياه العادمة املعالجة2.3.1

1.3.2 Treated Wastewater

الرمز
Item

البند

code
Quantity of treated wastewater

1

كمية املياه العادمة املعالجة املعاد

Quantity of reused treated
wastewater

2

إستخدامها

 أسلوب التخلص من املياه العادمة3.3.1

1.3.3Wastewater Disposal Method

Item

كمية املياه العادمة املعالجة

الرمز

البند

code

Sewerage network

1

شبكة الصرف الصحي

Discharge into the sea

2

Septic Tank
Contracting with other
companies to transfer them
Other (specify)

3

إلقاء في البحر
حفر امتصاصية

4

التعاقد مع شركات أخرى من أجل نقلها

99

)أخرى (حدد

 معالجة مياه الصرف الصحي4.3.1

1.3.4 Sewage Water Treatment

الرمز
Sewage water treatment

معالجة مياه الصرف الصحي

code
First

1

Secondary

2

Tertiary

3

أولي
ثانوي
ثالثي

9

1.3.5 Type of Sewage Treatment Plant

 5.3.1نوع محطة معالجة الصرف الصحي
نوع محطة معالجة الصرف الصحي

الرمز
Type of sewage treatment plant

code

تقليدي

1

Conventional

غير تقليدي

2

Unconventional

 6.3.1امللوثات الرئيسية في مياه الصرف الصحي

امللوث الرئيس ي في مياه الصرف الصحي

الرمز
code

الطلب على البيوكيميائي
املواد الصلبة الذائبة
الطلب الكيمائي على األكسجين
املواد الصلبة العالقة
الفوسفات
األمونيوم
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1.3.6 Main Polluter in Sewage

According to the main polluter in
sewage

1

Biochemical demand

2

Dissolved solids

3

Chemical demand for oxygen

4

Suspended solids

5

Phosphates

6

Ammonium

 الطاقة والوقود4.1

1.4 Power and Fuel

 مصدر الطاقة والوقود1.4.1

1.4.1 Power and Fuel Source

الرمز
Item

البند

code
Central Gas

1

غاز مركزي

Electricity

2

كهرباء

Gas Cylinder

3

أسطوانات غاز

Petroleum products (Gasoline,
Diesel, Kerosene)

4

Wood (firewood)/ Charcoal

5

 فحم/ ) خشب ( حطب

Fuel Oil

6

زيت الوقود

Heavy Fuel Oil

7

زيت الوقود الثقيل

Natural Gas

8

غاز طبيعي

Lubricant

9

زيوت التشحيم

Other (specify)

99

)أخرى (حدد

, الديزل, منتجات نفطية (الجازولين
) الكيروسين
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1.4.2 Residence Main Electricity Source

املصدر الرئيس ي للكهرباء باملسكن2.4.1

الرمز
Item

البند

code
Public power network

1

الشبكة العامة

Private generator

2

مولد خاص

Not Available

3

ال يوجد

النفايات5.1
النفايات الصلبة غير الخطرة1.5.1

1.5 Waste
1.5.1Non – Hazardous Solid Waste

الرمز
Item

البند

code
Paper and cardboard

1

 ورق مقوى،ورق

Textile

2

أنسجة

Plastic

3

بالستيك

Glass

4

زجاج

Metal

5

معدن

Other inorganic materials

6

مواد غير عضوية أخرى

Tire

7

إطارات

Organic matetials

8

مواد عضوية

Food ,wood and garden waste

1.8

أغذية و نفايات األخشاب والحدائق

Other organic matetials

2.8

مواد عضوية أخرى

Other (specify)

99

)أخرى (حدد
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النفايات الصلبة الخطرة

1.5.2 Hazardous Solid Waste

الرمز
Item

2.5.1
البند

code
Chemical waste

1

نفايات كميائية

Electronic waste

2

نفايات إلكترونية

Medical waste

3

نفايات طبية

Other (specify)

99

)أخرى (حدد

طرق التخلص من النفايات الصلبة3.5.1

1.5.3 Solid Waste by Disposal Methods

الرمز
Item

البند

code
Waste container

1

حاويات النفايات

Transportation to landfill

2

النقل إلى مدافن النفايات

Dumping

3

الطمر

Incineration

4

الحرق

Recycling

5

إعادة التدوير

Composting

6

Selling

7

البيع

Special Treatment (Specify)

8

)معالجة خاصة (حدد

Contract with a company

9

التعاقد مع شركة متخصصة

Other (specify)

99

)أخرى (حدد

التحويل إلي إستخدامات
)زراعية(سماد
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طرق التخلص من النفايات السائلة4.5.1

1.5.4 Liquid Waste by DisposalMethods

الرمز
Item

البند

code
Onsite treatment

1

املعالجة في املوقع

Sewerage network

2

شبكة املجاري

Discharge into the sea

3

إلقاء في البحر

Disposing by contractor or other
establishment

4

Waste container

5

حاويات النفايات

Other (specify)

99

)أخرى (حدد

التخلص عن طريق شركة أو منشأة
متخصصة أخرى
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