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 لتصنيف األراض ي الصناعية  االسترشادية املحددات 

نوع 

 الصناعة 
 ثقيلة  متوسطة  خفيفة

 

 تعريف 

 االستخدامات الصناعية من  مجموعة  وعبهي منطقة تست

وال ينتج عنها  ستودعات واملالتخزين استخدامات الخفيفة و 

 على تركزوهي كثافة مرورية.  أوملحوظة  ضوضاءأية 

الصناعات من النشاط التجاري بعكس  بشكل أكبر املستهلك

ألن  النشاط التجاري وذلك  كز علىالتي تر املتوسطة و الثقيلة 

منتجات الصناعات الخفيفة تركز على املستخدم معظم 

األخرى. وينتج عن بدال من االستخدامات الصناعية  النهائي 

  
ً
أعلى من حيث القيمة نشاط الصناعات الخفيفة  اصنافا

 مقارنة بالصناعات املتوسطة و الثقيلة .  لوزن الوحدة 

 

 

فيزيائية ال تتطلب مواصفاتهاهي صناعات 

بنى تحتية متوسطة الحجم مع مساحة  توفر 

ع متوسطة مصصمة الستيعاب املصان

معالجة املعادن  شملالنطاق إلى الكبيرة. و ت

نطاق أصغر من و غيرها من املواد على 

قوم بإنتاج منتجات الصناعات الثقيلة كما ت

أصغر حجما من منتجات الصناعات 

 الثقيلة.   

 

 

 ماليةرأسالتكاليف الترتبط الصناعات الثقيلة  ب

وجود عوائق كبيرة  ب ( , والاملرأس  كثيفة العالية )

 يشير مصطلح.  منخفضة قابلية نقلبو أمام دخولها  

في الصناعات الثقيلة  من  " ثقيلة " إلى ما يتم إنتاجه

و السفن و  لنفطا الفحم ومثل الحديد و منتجات 

 غيرها. 

 للصناعات الثقيلة واصفات الفيزيائيةاملتتطلب  

مع مساحة مصممة   كبيرة توفر بنية تحتية 

املصانع كبيرة الحجم. و ترتبط الصناعات الستيعاب 

كبيرة  النتجات امل  أو خصائص مثلالثقيلة بخاصية 

 ة مثل ) الثقيلالكبيرة و  نشآتاملعدات و املثقيلة , الو 

املعدات الثقيلة و أدوات اآلآلت الكبيرة و املباني 

  (  أو العمليات املعقدة و املتعددة. الضخمة



 

 
2 

 لتصنيف األراض ي الصناعية  االسترشادية املحددات 

نوع 

 الصناعة 
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احتياجات 

عامة و 

استهالك 

لطاقة ا  

تمويل و تنوع للكهرباء و ها لللمساحة و استخداماحتياجها 

املواد الخام أقل  في الصناعات الخفيفة عنه في الصناعات 

  املتوسطة والثقيلة. 

كبيرة ) مثل  نشآتتحتاج ملعدات و م 

ات اآلآلت الكبيرة و املعدات الثقيلة و أدو 

وهي  أقل من احتياجات مبان ضخمة( 

 الصناعات الثقيلة. 

استهالك مرتفع للطاقة بسبب طبيعة املباني   

 املستخدمة  و اآلآلت و األدوات. 

التأثير البيئي 

 العام 

 

املنشآت املرتبطة بالصناعات الخفيفة لها تأثير طفيف على 

تكون في  البيئة مقارنة بالصناعات املتوسطة و الثقيلة  لذلك

األغلب قريبة من املناطق السكنية  مقارنة بالصناعات 

املتوسطة و الثقيلة. تعرف الصناعات الخفيفة بكون ذات 

 تأثير بيئي مؤقت ومحلي . 

 

الصناعات هي في األغلب أقل تلويثا من 

من املهم الثقيلة ولكن ليس دائما, عليه 

إن صنفت تحت حتى و )تقييم كل صناعة 

على حدة. وسطة( كل حالة الصناعات املت

 وعادة تقتصر اآلثار البيئية الناجمة عن

الصناعات املتوسطة على حدود املشروع 

ؤقتة و امل السلبية ثاراآلفقط وتتراوح بين 

 ثار دائمة.  اآل

 

بناء على نوع وحجم الصناعات الثقيلة، يمكن أن 

تتجاوز اآلثار البيئية الضارة الناجمة عن 

هذه في كثير من األحيان حدود استخدامات األراض ي 

وذلك ألن العمليات التشغيلية للصناعات  املشروع.

الثقيلة كثيرا ما تتسبب في إحداث آثار بيئية تتصل 

بالضوضاء والغبار وحركة املركبات الثقيلة، ونظرا 

ألنها يمكن أن تكون خطرة ، يلزم فصلها عن 

استخدامات األخرى لألراض ي مثل االستخدامات 

 ة واملجتمعية.السكني
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أمثلة ) 

تشمل وال 

تقتصر 

 عليها(

 

 التخزين 

  تخزين الشاحنات 

  املستودعات 

  ساحة  تخزين اإلنشاءات 

  مركز التخزين  اإللكتروني 

  تخزين املركبات وقطرها 

 استخدامات تصنيعية

 األحذية صناعة• 

 مواد البناء بيع• 

 الكابالت واألسالك صناعة• 

  assembly اإللكتروني لتجميعا• 

  glazing و قطع الزجاج • 

 املعدات الثقيلة والتأجير بيع• 

 صناعة املجوهرات• 

 غسيل املالبس محالت/مرافق• 

 اآلالت الخفيفة صناعة•

 آلـتاآل نشآتم• 

 املختبرات الطبية والصيدالنية• 

 

 :التصنيع اتاستخدام

 شروباتاملو  مةطعاأل • 

املعادن األساسية )استخدام خفيف • 

 (ومتوسط الحجم و محدد

 اللوجستيةالخدمات • 

 معدات النقل• 

استخدام خفيف ومتوسط املعادن )• 

 الحجم و محدد(

استخدام خفيف املواد الکیمیائیة )• 

 ومتوسط الحجم و محدد(

 ورش العمل / صاالت العرض• 

 قطع الغيار السيارات، املقطورات،• 

 معدات النقل األخرى • 

 اآلالت الكهربائية• 

 اآلالت واملعدات واألجهزة• 

 طاط واملنتجات البالستيكيةامل• 

 املنتجات املعدنية املصنوعة• 

 الطباعة والنشر• 

 االستخدامات املسموح بها:

 

 انتاج املواد الكيماوية •

 النفط املكرر، فحم الكوك، والطاقة النوويةإنتاج • 

 إنتاج الورق واللب• 

 عدنيةإنتاج املنتجات امل• 

 إنتاج املعادن األساسية• 

  صناعة البناء ،الصلصالالطوب، البالط, • 

 منتجات اإلسمنت وتصنيع الخرسانة الجاهزة• 

عملية  تلفيق.الأو  والصلبلحديد مصبوبات ا• 

وتجميع املواد تشمل عملية القطع والثني التصنيع 

 .اآلالت والهياكل إنشاء الخام في 

 بناء السفن• 

الصناعات االستخراجية الرئيسية جنبا إلى جنب * 

مع صقل البترول وفحم الكوك، أو اليورانيوم 

 صلب. إلى املعادن األولية تحويلالنووي، أو 
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 بثقها ختم املعادن و• 

 السلع البصريةصناعة  • 

 الطرودصناعة • 

 والسيراميكصناعة الفخار • 

 الطباعة والنشر• 

 محالت األدوات العلمية الدقيقة • 

 محالت الصفائح املعدنية• 

 طالء اللوحات • 

 وطحن الصخور قطع • 

  وتشكيل املعادن.محالت األدوات • 

 صناعة األخشاب واألثاث• 

 األعمال الزراعية

 معالجة الغذاء• 

 تجارة السلع الزراعية واملدخالت الزراعية• 

 املكاتب ذات الصلة باألعمال الزراعية• 

 األغذية املصنعةو تجارة الجملة •

 الخدمات اللوجستية

 الشاملة مرافق نقل الشحنات • 

 باالستخدامات الصناعية مكاتب مرتبطة• 

 التخزين:تصنيع و استخدامات ال

 تحويل املواد إلى منتجات.• 

 استخدامات النقل و التخزين:

 تخزين، ساحة التخزين،ات المستودع• 

أو  محطة الحافالت، محطة الشاحنات• 

courier 

 •depot التفتيش وورش ، وزن / محطة

 العمل

 مستودع التخزين• 

 ساحة تخزين• 

 حافالتمحطة • 

  courier depotأو  شاحناتمحطة • 

 وزن أو محطة التفتيش• 

 ورش عمل• 

 مات خدمية استخدا

 املعادن األساسية• 

 األطعمة و املشروبات • 

 الخدمات اللوجستية• 

 استخدامات اخرى 
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 محطات الوزن• 

 امللحقات استخدامات • 

 استخدامات اخرى 

 منشأة مخبز كبير • 

 مؤسسات التموين• 

 العاليةقنية مكتب الت• 

 مبيعات املعدات الخفيفة والتأجير• 

 باالستخدامات الصناعية الخفيفة مرتبطة مكاتب• 

 إعادة التدوير نشآتم• 

 البحوث منشآت • 

 امللحقاتاستخدامات • 

 صاالت العرض• 

 ancillary officesامللحقة تب ااملك• 

 كافتيريا• 

 صالةغرفة • 

 جتماعاتقاعة ا• 

 

مالحظات 

إضافية 

 هامة 

التخطيط العمراني  أو البيئة وتتم مراجعة كل دائرة الهيئة مثل داخليا من الدائرة  املختصة بمراجعة لاملذكورة أعاله و األمثلة  أدناه ل تخضع جميع التصنيفات 

 حالة على حدة. 

 . خصوصية الصناعة املقترحةبناء على   دوليةلاملحلية وااملرجعية عايير امل منها  متنوعةملعايير  يتم وفقا اض ي تخصيص األر  كما ان 

مراجعة و  الخفيفة و املتوسطة و الثقيلة  استنادا إلى  التصنيفات املذكورة أعاله و إلى   الصناعاتمناطق  بين املشروع ,   يتم تصنيف موقع على سبيل املثال

 :  ألنسباختيار املوقع اضمان لاملعايير التالية تحليل 

 طبيعة الصناعة. -

 .املواد الخام املطلوبة -

 .املوقع )املعدات واآلالت املستخدمة( فيالنشاط والعمليات  -
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 الصناعة 
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 .لوالنقاملوقع / متطلبات املرور  -

 (وغيرها، والبخار،  املعالجة الصناعية متطلبات املرافق )املياه، والطاقة، والغاز، واملياه -

 .النقل للمواد الخام واملصنعةعدد مرات املواصالت و وسائل  -

 منها. وتدابير التخفيف  الروائح الناتجة -

 الحد منها. وتدابير خلفات الناتجة امل -

 انبعاثات الهواء -

 ة الضوضاءنسب -

 في البحر  التصريف -

 تلوث األراض ي -

 متطلبات التخزين -

 إلخ -

البيئة في الهيئة.ودائرة  التخطيط العمراني راجعة وتقييم دائرة مل يخضع  تخصيص لألراض ي، فإن كل اقتراح عليه  

  


