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 املقدمة  .1

بهدف االشراف على تنفيذ مشروع تطوير والية الدقم  119/2011املرسوم السلطاني رقم  بموجب أنشئت هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

ركة أو مؤسسة وتن  قوانين الهيئة عند تقدم أية ش  في السلطنة. البيئي مهمة التشريعزارة البيئة والشوؤن املناخية و  وتتولى .وإدارة املنطقة وتنميتها

املرسوم قض ى قد و وزارة البيئة والشوؤن املناخية. اشتراطات  تنسجم ومعاستخراج تصاريح بيئية و  على في منطقة الدقم صناعي إنشاء نشاط  بطلب 

كام و جميع حيئية فيما يتعلق بالتصاريح و األ حيات وزارة الشئون البهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم صال بمنح ( 2013/ 79السلطاني رقم ) 

 تخاذ التدابير البيئية الالزمة .اصالحية و  يئية للمشاريعشتراطات البالتراخي  واال 

بتعديل الصادر  2016/ 5 املرسوم  و 44/2014رقم   يلطانالس املرسوم ويحدد البيئي.ثر تقديم تقارير تقييم األ حول للشركات  هذا املستند دلياليعد 

 و هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم سلطةوالية الدقم التي تخضع لإلى مساحة حدود املنطقة االقتصادية موقع و  119/2011املرسوم رقم 

 أ.  –خلحق املهي موضحة  في 

 التعريفات  1.1

 قة االقتصادية الخاصة بالدقم. طلهيئة املنم  2017,  ثر البيئي "  دليل تقييم األدليلال"  .أ

املشاريع ة أو مقترحأو ملشاريع قائمة ,ال للمشاريع  سواء ية طوير أنشطة ت و صناعية أنشطةاملعني بتأسيس  اتاملشروع  "شروعامل"  .ب

 اإلنشاء في املنطقة االقتصادية بالدقم.   تحت

 " الفرد أو املؤسسة املقترحة للمشروع. املقترح " .أ

 .من عدمه البيئي ثرضرورة تقييم األلتحديد  املتخذاإلجراء  "لفرز " ا .ب

 



 

 أهداف الدليل  1.2

 كما يلي:  هو الهدف من إعداد هذا الدليل 

 عن تنفيذ املشروع.  األثر البيئي الناتجفي تقييم  املساعدة  .1

 التشغيل شاء و اإلنعمالت و  التصميم التفصيلي, التي سيتم إدراجها فيالتقنيات و عايير املو  اإلجراءاتطرق و الد تعريف و تقييم و تحدي  .2

 . نسب معقولةو تقليلها إلى اآلثار البيئية ضرورية لخلحد من ال للنشاط التطويري املقترح

 .مكافحة التلوث حماية البيئة و فاعلية تدابير تنفيذ و  لضمان يالبيئي والتدقيق الرقابة متطلبات تصميم و تحديد   .3

 .من عدمه من الناحية البيئية إمكانية تنفيذ املشروعصانعي القرار في  تحديد  دعم  .4

 امةاملتللبات الع 1.3

الدليل بهذا  اإللتزامعتبر يفي ميناء الدقم, واملنطقة االقتصادية. شاريع الصناعية لشركات واملا وتنطبق على كافةامة ع ناهالبيئية املذكورة أد ملتطلباتا

  التصريح البيئي.استخراج شرطا من شروط 

ن التلوث جراءات الالزمة لحماية البيئة والحد مو اتخاذ اإل  املعمول بهاالتراخي  طلقة إلصدار التصاريح البيئية و بالسلطة املتتمتع الهيئة  .1

 للقوانين مياه الشرب  حماية مصادرو 
ً
 . املنفذةمن التلوث وفقا

 املنطقة االقتصاديو الخاصة بالدقم الواقعة ضمن حدود  الساحلية (و  البريةصالحية اإلشراف على املناطق ) ب الهيئة حتفظ ت   .2

 .5/2016السلطاني رقم  املرسومبموجب

 وزارة البيئة و الشوؤن املناخية.  لدى مسجلة ومرخصة التي تعمل على إجراء  تقييم آثار بيئية الشركات كافة  أن تكون  .3



 
طقة اللوائح الصادرة من هيئة املن وعمول بها في السلطنة لوزاريةاملالقرارت او اللوائح  أن يتوافق أي نشاط تطويري مقترح للمشروع مع  .4

  االقتصادية

مبين  املتكاملالخاصة بالدمج  املرجعيةالوثيقة  (BATاحة )فيذ أفضل التقنيات املتتنعلى املشغل تطبيق و   .5
ّ
 (IPPCبه  منع التلّوث والتحك

 إدارة البيئة.كمعيار حكومي لتصميم املشروع و )

خاصة املتعلقة ة كافة املعلومات الفنية الالزم توفير بوضوح و دقة في التقرير و األثر البيئيلتوصيات لتقارير تقييم ايجب توثيق النتائج و   .6

 بالبيانات األولية. 

 املقاولين. يال للمالك و تطوير املشروع دلجميع حزم خطة إدارة البيئة لالبيئي والذي يشمل  ألثرتقرير ايعتبر  .7

ات ضل التقنيأفأو  لتشريعات العمانيةل عند إضافة تغيير عند الضرورة وقتما تشاء و يمكن للهيئة تعديل أي شروط في التصريح البيئي   .8

 كنتيجة لألداء البيئي. املتاحة 

  عمليات التصريح البيئية .2

ية على مراحل كما هو هذه العملستتم و  ريح البيئي املتطلبات للتصشطة وصياغة ناألتصادية, ستعمل الهيئة على تقييم فيما يتعلق باملنطقة االق 

 .1-2موضح في الشكل  

 



 

 

 

 ( مراحل تقييم األثر البيئي1-2الشكل ) 

 

 



 

 املشروع  رز فمرحلة    2.1

 يتضن هذا الدليلو ليه بالفرز . البيئي  وهو ما يطلق عاألثر تقييم لفي تحديد الحاجة إلى إجراء دراسة  األولى في عملية التصريح البيئي تكمن املهمة 

في حال وجود لبيئي وا ألثرتقييم ل من بعض املشاريع إجراء الهيئة طلبتالبيئي. و قد  ألثرإجراء دراسة تقييم ل تتطلب مختلفة للمشاريع التي فئات

 الطبيعية حمياتمواقع امل في اآلثار املحتملةذلك  مثالطبيعة املشروع أو موقعه ل وفقاعلى البيئة  بحدوث  آثار بيئية كبيرةلتسبب املشروع  مخاطر

  الحساسة.أو البيئات 

 مالتبعد إك وبيئي.ال ثرتقييم لألإلجراء دراسة حاجة كانت هناك  اذاما , تقرر الهيئة يةتطوير  نشطةبرغبتها في القيام بأي أاملؤسسة  ستالم طلبعند إ

سة تقييم قائمة باملشاريع التي تتطلب إجراء درا تم إعداد إجراء تقييم تفصيلي.  الحاجة إلى الفرز مع إيضاح مرحلة الفرز , تقدم الهيئة رأيها في  مرحلة

تقييم لدراسة تفصيلية إجراء  شاريع التي تتطلب بامل فصلةب من هذا الدليل قائمة م –يوفر املخلحق و . 316/2015للتأثير البيئي  في القرار اإلداري رقم 

 البيئي. األثر

 فئتين رئيسيتين:تم توزيع املشاريع املقترحة إلى  عملية الفرز من خالل 

 البيئي.  ثرمشاريع تتطلب إعداد دراسة تقييم لأل  .1

 البيئي .  ثر تتطلب دراسة تفصيلية لتقييم األمشاريع ال .2

 ثرلتقييم األى كخطوة أول  و تقييمية تطالعيةاسدراسة تقديم  املقترح على املشروعتوجب البيئي ,  ي تقييم لألثري حال تطلب املشروع إعداد ف

 عملية التصريح. البيئي و 

األثر  الشروط املرجعية لتقييمالبيئي )  ألثرعند تقييم ا الواجب  مراجعتها املواضيع واملناهج  لتحديدالفح  و  الدراسة االستطالعية .3

 ( البيئي



 
 : بعد ذلك على الهيئة القيام بالتاليو 

 أو املتطلبات األخرى. نق  املعلومات البيئي وتحديد  ثردراسة تقييم األمراجعة, وتدقيق  .1

 التصريح البيئي .الترخي  و تحديد شروط  .2

الل دائرة املحطة التصريح البيئي من خالحصول على قترح للمالبيئي , يمكن  تقييم األثردراسة تفصيلية لإجراء  التي ال تتطلبشركات لبالنسبة ل 

 . نوع املشروعل وفقا دارة للبيئةتوفير خطة إ املقترح قد يطلب من و  الالزمةالواحدة بالهيئة مع توفير كافة املستندات 

هذه وجود . ولكن 2014ولغاية  2010 من العام عدد من االستشاريين من خالل املنطقة االقتصادية بالدقم في  أولية واسعة النطاقدراسة  إجراء, تم

  ية بالدقماملنطقة االقتصادللشركات املستقلة التي يتم إنشاؤها في  البيئي ثرتقييم األل وليةاأل دراسة المتطلبات  يوفرال ولية الدراسة األ 

منع بين  ملتكاملاالخاصة بالدمج  املرجعيةالوثيقة و  اللوائح التشريعية في السلطنة بموجبالتصاريح البيئية  اشتراطاتالهيئة على إصدار  وتعمل

م
ّ
الحد من تأثير إلدارة و احةر مع مراعاة  أفضل التقنيات املتكل شركة وستكون شروط التصريح محددة لاحة أفضل التقنيات املتو به  التلّوث والتحك

 القضايا  البيئية الرئيسية. 

 

 البيئي ثر األتقييم مرحلة  2.2

لخلحد  اريةواإلجراءات اإلد السياساتالبرامج و وتقييم ,املترتبة عن مشاريع التطوير املختلفة ةالبيئينتائج لتقييم الأداة تقييم األثر البيئي  دراسة  تبرتع

يحدد  كما أو النشاط عللمشرو اآلثار اإليجابية يتعدى ذلك إلى إبراز  لسلبية بلوال يقتصر تقييم األثر البيئي على اآلثار اعلى البيئة. سلبي  أثر من أي 

 .  ةمعين اشتراطاتب في حال تنفيذه إلزامه بالعملو  تنفيذ املشروع الخروج بقرارات صائبة حول  بهدف. هوتطوير  هسبل تعزيز 



 
أهداف  تشملو  تصدي لها من مختلف جوانب املشاريع.الة التنبؤ باملشكالت البيئية املحتملة و كيفي من تقييم األثر البيئي  هو ضمان لذا, فإن الهدف

 : العناصر التاليةاألثر البيئي 

 تحسين التصميم البيئي للمشروع. .أ

  .يةاعلضمان استخدام املوارد بف   .ب

  .تعزيز الجوانب اإلجتماعية   .ت

 .تدابير الحد منهاالرئيسية و  ثارتحديد  اآل  .ث

  .تفادي إلحاق أضرار فادحة ومؤثرة بالبيئة  .ج

 يعمل على:  ختصاصاتتتطلب الدراسة نهجا متعدد اإل  لذلك 

 في مكونات البيئة. خالل مراحل اإلنشاء أو التشغيل  مصادر تأثير أنشطة املشروع سواءتحديد  .1

 النوعية. يئية من خالل األساليب الكمية و اآلثار البتوقع  .2

  اإليجابية للمشروع. السلبية و تعزيز النتائج  اآلثارالتوصية بايجاد خطة إدارة بيئية لخلحد من ا .3

 . للتحكم بهلتدابير املقترحة او و تقييمه  التنبؤ بهاألثر البيئي ونتائج  تحديدتقديم نتائج  .4

 نشطة املشاريع الرئيسية أسس الرقابة املستمرة  ألإرساء  .5

 

 

 



 

 مرحلة الدراسة الستلعاعية )الفحص( .3

عة في تقديم التقييم واملنهجية املتبالتي يجب ان يشملها املواضيع لتقييم التأثير البيئي املحتوى و  الواجب خضوعهاشاريع امليحدد الفح  

 ثر البيئيألا الشروط املرجعية لتقييمصياغة سهم في بحيث ي  للمشغلها حول تقرير الفح  اتمالحظبداء ات البيئية. وتقوم الهيئة بإاملعلوم

 . الشامل

 تقرير الدراسة الستلعاعية 3.2

 التالية:  ير املسائليعالج التقر األكثر أهمية، ويجب أن  وه ها التي سيتم تقييمها وأي من األول على تحديد اآلثارفي املقام الدراسة االستطالعية تركز 

 .تفاصيل املشروع والجدول الزمني  •

مثل األسباب   ترةالفالجغرافي أو باملدى تتعلق األولية متطلبات خاصة للدراسات  وتشمل أيةالبيئة الحالية  الالزمة لوصفالدراسات األولية  •

 خلحيوانات والنباتات. لالتغيرات املوسمية  املتعلقة ب

 .مستوى تفاصيل البحث و التحقيق املطلوبة  •

  .حجم اآلثار البيئية لتوقع الطرق التي يمكن استخدامها في تقييم األثر البيئي  •

  .البيئية املعايير تقييم أهمية اآلثار  •

 .من اآلثار البيئية التخفيف  طرق   •

 .خالل الدراسات البيئية االستشارات  الواجب تنفيذها  •



 
 بيئي. التقرير الدراسة / الومحتوى وطول  يكله  •

 . 3.1.7إلى  3.1.1 ينتقرير الدراسة االستطالعية في العنصر حتويات مجدول يتوفر 

 املقدمة   3.3

 مخلخص وتضم
ً
 وجز م ا

ً
املطور  يل معلوماتتفاصاسم و إدراج ينبغي و ة لصنع القرار. االستنتاجات والخيارات الرئيسييتم فيها تفديم لنقاط الرئيسية با ا

 في هذا الجزء. االستشاريينو املشغل  أو 

 ( محليا ودوليااللوائح البيئية املعمول بها )  3.4

 نقوانين خاصة بموقع معين او القوانيسواء كانت  املطبقة القوانين واألنظمةويمكن أن تشمل . أو خطط أو أطر إدارية أية سياسات أو قوانينيضم 

 أو بلديات أو هيئات  تشارك في اعتماد وتشغيل النشاط املقترح. املرتبطة بجهات محلية أو دولية 

 الدولية في هذا الشأن .املعايير  في حال عدم توفر الئحة محلية خاصة باملنطقة , يتم تطبيقو

 وصف املشروع   3.5

ى العاملة واملرافق والقو املتوقعة  املواد الخامو والجدول الزمني للبناء والتنفيذ،والحجم، والتصميم،  لغرض منهللمشروع واموجز مخلخ   يضم

ؤقتة ملاألراض ي اويشمل  ملشروعحدود ا مخطط كما يضموع ومرحلة التشغيل.  بناء املشر  خالل مرحلة  الالزمة واملنتجات واملنتجات الثانوية

 . البناء الالزمة لعملية

 



 

  )األساس ي(  اإلطار البيئي األولي 3.6

 وصف يضم
ً
 موجز  ا

ً
 معيار بمثابة  تكون لالبيانات األولية أو الثانوية يتم مراجعتها من خالل باملشروع املقترح  تأثرهارجح التي يوالبيئة  ملحيط املوقع ا

 . اآلثار املحتملة تقييم التغيرات البيئية في املستقبل، و  من خالله قياسيتم 

الحد األدنى  لجزءايتضمن هذا و خالل مرحلة تقييم األثر البيئي.   قيام بها األولية التي يتعين ال الدراسات تفاصيل يتطلب هذا الفصل تقديم  

 :من املعلومات التالية 

  .الدراساتجميع في ليتم رصدها  الحقيقةرقام األ واقع و امل  •

 العينات.  وفترات جمع  لرصدطرق ا تفاصيل  •

  الرصد األولي.خرائط تحدد   •

 .وليةقائمة البيانات البحثية واملنشورات التي سيتم استخدامها لتوفير معلومات أ  •

 إذا كانت تنطبق. تفاصيل النمذجة   •

  معين و ألي سبب كان ينبغي إدراج ذلك في التقرير. عنصرفي حال لم يتم فح  أي من الدراسات األولية ألي 

 

 

 



 

 األثر البيئي والحد منه تدابير تعريف   3.7

مصادر البيانات إلى يه ف وينبغي اإلشارة البناء والتشغيل. مرحلة خالل فرضيات ثغرات في البيانات أواملحتملة على البيئة وأي صف وتقييم اآلثار يضم و 

 فتدرجي سيتم تنفيذها  الت قبةراامللتخفيف و أما الوصف التفصيلي لتدابير ا .تدابير التخفيف والتعويض و تقييمالواملعلومات املستخدمة في عملية 

 تقرير تقييم األثر البيئي.  ضمن

 تقييم األثر البيئي  منهجية 3.8

 ات. مصادر البيانبوتقييم اآلثار وقائمة وتوقع  رصد وتحديدفي املستخدمة  الطرق و جدولة أو شرح موجز لنهج تقييم األثر البيئي يتضمن 

 الخعاصة   3.9

 وع. شر لمواملنهجية املقترحة ل الشكوكو ية املحتملة والتخفيف من آثارها،اآلثار البيئب املتعلقةهامة الستنتاجات اال  الخالصةحدد ت

 تقرير تقييم األثر البيئي  .4

الشروط ن  تلم   ما هافضال عن العناصر التالي ذكر التقييم و محتوى املشروع.إجراء  جة إلىضح الحاا يو موجز تمهيدا تقييم األثر البيئي  يضم تقرير 

 : تقدم املعلومات بصورة دقيقةعلى أن  ى خالف ذلك علاملرجعية 

  املخلخ  التنفيذي 

   اإلطار التشريعي 



 

  وصف املشروع 

   أوليةدراسة  –وصف املوقع و البيئة 

  )املشروع في البيئة  إطالقات) إنبعاثات 

   التعريف بالبدائل و تفسيرها 

   تحليل أفضل  التقنيات املتاحة 

   الشوؤن املناخية( البيئة و و التكيف ) وفقا ملتطلبات وزارة  التحكم  -الشئون املناخية 

   آلثار و تقييمهااتحديد  

  إلجتماعية واالبيئية خطة اإلدارة  

  قائمة باملراجع 

    وتشمل التالي:املالحق 

 نشورة امليانات غير الوثائق املرجعية، والصور، والب. 

   تن وجدإ / املاء / الضوضاءواءنمذجة جودة اله حسابات وتفاصيل .  

  نطبق.إذا كان ي، تقرير تحليل املخاطر 

  ستشاري فريق ا كوينت. 



 
   االستشارات العامة جلساتمالحظات.  

 امللخص التنفيذي    4.2

إليه  توصل مخلخصا ألهم ماقترح و وصفا موجزا للمشروع امل يشملالبيئي و استنتاجات الدراسة. و  األثر املخلخ  التنفيذي  أهم نتائج تقييم يوجز 

ة وصفا موجزا لكيفية معالج وطبيعة وحجم اآلثار الرئيسية هم الجوانب البيئية بأصا مخلخو  كميات و انواع املخلفات  و  ةاألوليوصف الدراسة 

 القضايا البيئية الشائكة  فضال عن  مدى مالئمة النهج لحلها.  

ترجمة فير و األرقام كلما أمكن. فضال عن تاالستفادة من الخرائط األساسية والجداول و  ويجبذات معنى تكون املعلومات مختصرة و دقيقة و ينبغي أن 

 . تقييم األثر البيئي ل النهائي تقريرالفي  ينهاتضم يتم  العربية للمخلخ  التنفيذي اللغةإلى 

 

 

 اإلطار التشريعي  4.3

تتم اإلشارة . ماليةملواقع ذات القيمة الجاأو العلمية  القيمةذات املحميات الوطنية الطبيعية واملواقع  مثل قانونيا حميةاملناطق امليضم معلومات  

ة املحيطة محليا و دوليا و املوقع و املنطق اية و لوائح التخطيط املعمول بهاالقرارات الوزر جميع اللوائح ذات الصلة مثل املراسيم السلطانية و  به إلى

 . املشروعب

 .خاصة وال في هذا الشأنبها املعمول  ملعايير الدوليةللوائح /اتطبيق ايمكن وفي حال عدم توفر الئحة محلية خاصة باملنطقة , 

 



 
هذا الشأن والخاصة  في إلى القوانين/ اللوائح الدولية املعمول بهامحلية, يمكن الرجوع  األخرى في حال لم يتوفر لها الئحة تشريعواقع علق باملفيما يت

 باملشروع /الصناعة.  

 وصف وتفاصيل املشروع  4.4

 ,  ي العاملة و مصدر األيدي العاملةدالنقل و أعداد األي جهيزاتوتية بما يشمل تفاصيل الوصول إليه ائصهه املادصالغرض من املشروع وخيشمل 

 : فضال عن العناصر التالية

  املزايا التشغيلية للمشروع وصف عمليات اإلنتاج و 

  الل مرحلة خلألراض ي  مؤقتة أية احتياجات  ويشمل ود املشروعدالصور التي تبين حموقع وتخطيط املشروع والخرائط والرسوم البيانية و

 اإلنشاء 

  املواد الخام والوقود، واملواد الكيميائية التي سيتم استخدامها، وكمياتها، والتجهيز للنقل والتخزين  وتشملالبنية التحتية واملرافق العامة

 واملعالجة 

 اوكميتها و تخزينها و معالجتها و نقله املنتجات واملنتجات الثانوية 

   ت املعالجة ختبرات ومحطامان و محطة تحلية املياه وورش و فر األ و  الغاليات  وتشملسعتها في موقع املشروع و  املرافقو تفاصيل احتياجات

  حسب ما يقتضيه املشروعغيرهاالسطحية و شبكة التصريف  و حارق وشبكة تصريف املياه املو محطات توليد الكهرباء و 

  (؛وغيرها، والطاقة،البناء والتشغيل )املوادالبناء واملوارد املستخدمة في  طرق 

 املخطط لها ؛ املشاريع ألخرى /القائمة ملشاريع عالقة املشروع با 



 
 قل ن ، وتوفير إمدادات مياه جديدة أواملواد الردمية راجواستخديدة، جطرق إنشاء للمشروع )مثل  كنتيجةلزم نشطة األخرى التي قد تاأل

 والصرف الصحي( مخلفات الطاقة

 بدائل املشروع  4.5

يما يتعلق من ناحية  التصميم أو  املوقع أو التقنيات  أو البدائل التشغيلية ف االستثمار املقترح مقارنة منهجية لبدائل يشمل تقييم األثر البيئي تقديم  

ل يمكن من خالل  تحليل البدائل الحصول إلى تصميم  أفضحيث  .ا وغيرهاورصد احتياجاته للظروف املحليةحتمل  ومدى مالئمتها بأثرها البيئي امل

وهو  "اتخاذ إجراء عدم" خياريضا على أتقييم األثر البيئي يشتمل و   .أو من الناحية االقتصادية واإلجتماعية والثقافية من الناحية البيئية سابقهمن  

موقع آخر يتم دراسة  اآلثار املرتبطة به و إجراءات إلى إنشاء املشروع تغيير موقع   في حال. مثال ذلك املشروع إقامة تصور الظروف البيئية دون 

 :  التاليمنها  وتحديد التكاليف. وهو يشمل  خفيفالت

املشمولة و  يةاملكونات الرئيس طاق املشروع )نبما يشمل  الحاجة لهذا املشروع واملشاريع البديلة و تحليل الوسائل البديلة لتنفيذ املشروع   .أ

  . التقني  واملتغيرات األخرى ذات العالقةات املشروع  مقارنة بين إمكانيات األداء البيئي و املستبعدة( على أن تتضمن مكون

تصميم و   ةياملجتمععلومات املالقتصادية و ااملعلومات اإلجتماعية ويشملاملشروع  عناصربدائل لملالك اتخذها التي ي للقراراتفسيرا ت .ب

 شرح أسباب استبعادها. املستعبدة ومناقشة الخيارات   ويشملتحليالت جارية أية مناقشة موقف  .املشروع 

 املشروع  الرئيسية  أو مناهجه غير مجدية أو ال تؤدي إلى النتائج املرجوة. عناصرتقديم الخطط االحتياطية  في حال ثبت أن  .ت

  . البيئية للمشروع  التأثيرات في دراسة    يسا  األ عنصر ال  بحيث سيكون هذا الخيار"عدم اتخاذ إجراء"خيارتحليل   .ث

مبين  املتكاملالخاصة بالدمج  املرجعيةلوثيقة لوفقا  خلفاتتيار املإدارة  فح  .ج
ّ
ومتطلبات افضل التقنيات  (IPPCبه  منع التلّوث والتحك

 (BAT)املتاحة 



 
 

 

 البيئي  طار وصف املوقع واإل  4.6

وفي إطار ن تطوير مشروع معيتخت  ببيئي الثر أية دراسة لأليقتصر تقييم األثر البيئي على موقع محدد و دراسة مشروع محدد.وال يمكن تطبيق  

طي دراسة متعددة التخصصات تغ يالبيئي ه حيث أن تقييم األثر ,مختلف ه في إطار بيئيو مشابأمختلف آخر  على تطوير مشروع   معين بيئي 

 . وتفاصيل املشروععلى  موقع  دراستهافيعتمد في  الخاصة املناطق ذات األهمية االجوانب الطبيعية أو الصناعية. أمكافة

بل وتقييم اآلثار وهي املعيار الرئيس ي لقياس التغيرا ت البيئية في املستق. التي تسبق تنفيذ املشروع املقترحللشروط  وصف اإلطار البيئي سجاليعتبر و

 .الثانويةوالبيانات الرئيسية و  الدراسةلمنطقة من خالل ل  ويتم جمع معلومات اإلطار البيئياملحتملة. 

 األولية ياناتبع الجم  4.6.1

ومات آنفة املنظمة, وتضم امصادر املعل لتحقيق و املقابالتاامليداني  و  البحثالبحوث املكتبية و الجمع بين  ة جمع البيانات وتفسيرهامرحل تضم

 الذكر العناصر التالية: 

 قواعد البيانات.  

 التقارير.  

 من الجهات الحكومية ءاالستعانة بخبرا. 

 تقارير تقييم األثر البيئي السابقة في هذا املجال. 



 

  املجتمع املحلي. 

 الصور الجوية و األقمار االصطناعية.  

 املعلومات الرئيسية من  خالل املصادر التالية: استخراج ويمكن 

  والتصوير الفوتوغرافي وغيرها التنقيبالعمل امليداني والتي تشمل املسوحات وحفر ، 

 قابالت امل 

 راقبةامل 

 اسة. الواردة في الدر املرتبطة و الجوانب بيئية  من  الناحية الفيزيائية والبيولوجية والبشرية و ويبنغي  بحث كل  جانب من البيانات ال

 البيئة الفيزيائية  4.6.1.1

كما ينطبق  لتاليوفقا للترتيب ا في تقرير التقييم وانب من البيئة الفيزيائية. ويتم عرض املعلومات  جعند جمع البيانات األولية  يجب  دراسة عدة  

  على املشروع:

 املرتبطة.األرصاد الجوية  أحوال  ويشمل املناخ  

  .التضاريس واملناظر الطبيعية 

 قتصادية ة االي املنطقالعاملة ف الشركات يشترط علىلذا  . ومكامن الخطورةيشمل نوعية التربة علم أشكال األرض, و ت األرض و اعلم طبق

  .فترة اإلستئجار نهايةودراسة ختامية لبداية و  و املياه الجوفية لتربةلصفرية( )بالدقم إجراء دراسة استقصائية أولية 



 
  طعة األرض.لق مرجع جودة كون بمثابة تو اية فترة اإلستئجار التربة في بدجودة ل دقيقعلى وصف  الصفريةراسة الد تقريرو يحتوي 

    ملستأجر ا, يتحمل املياه الجوفية( أو ارتفاع معدل التلوث بها)التربة و  على وجود تلوث جديد للتربة  اسة الختاميةر دالفي حال دل

 .الدراسة الصفريةإلى املستوى املحدد في  التلوث بحيث يعودة  مشتركة  ومتفق عليها ملعالجة مسئولية  اقتراح وتنفيذ خط

   غيرها.ألودية و ااه السطحية ونوعية املياه الجوفية وموقع اآلبار و نمط  تصريف املي وتشملجيولوجيا  الهيدرولوجيا و الهيدرو 

 لساحليةعلم أشكال األرض ا.  

  املياه البحرية وجودة الرواسب . 

  الغبار والضوضاء والرائحة الهواء وتشملجودة . 

الحصول  دون نابيب االنتشار أاستخدام  ويمنع ( CAAQMSمحطة الرصد املستمر لجودة الهواء الخارجي  ) الهواء من خالل  جودة ويتم مراقبة

  .  PM 10وقياسات  PM 2.5 سات مادةقيارصد جودة الهواء رصد  ويشمل . موافقة الهيئة على

 البيئة البيولوجية  4.6.1.2

 عددالبيئة البيولوجية  ضمت
ً
واع نحيوانات واأل للنباتات وال األولي وضعاليتم فيها تحديد  قاعدة دعم فيزيائيةاملترابطة تقوم على كونات املمن  ا

 توفر  أراض يفي حال و . املائيةية و يشمل النظم البيئية البر و الدراسة وحولها . في موقع وغيرها الحساسة والبيئاتالنادرة أو املهددة باإلنقراض 

 . ئةللبي األسا  يوضع الحالي ية في املنطقة  للتأكد من الفي منطقة دراسة املشروع  يتم دراسة النظم البيئ رطبة أو مناطق بحرية

الحيوانات  للنباتات و لحاليا لوضعا تضم تفاصيلالحصول على املعلومات. و ت , من الضروري تحديد مصدر ووقةفي حال استخدام بيانات ثانوي

  .منطقة  املشروعالنظم البيئية في  لكافة



 

 بيئة اإلجتماعية و اإلقتصادية ال 4.6.1.3

 تالي: املعلومات وفقا للتسلسل ال وتقدماالقتصادية  من خال ل البيئات الفيزيائية و البيولوجية د جوانب البيئة اإلجتماعية و يتحدتشمل 

 السكان والتركيبة السكانية. 

 األراض ي وسبل العيش / التوظيف.  

  ة.االجتماعي بنيةوالالسكن أنماط  

 وفرةاملت املخلفاتالصحية والتعليمية والترفيهية ومرافق إدارة  وتشمل الخدمات–خدمات ال. 

 وتاريخهاالطبيعية  خاطرامل  فرص.  

 ترفيهيالشاط الن . 

  رث األثري اإل 

 ثقافية القيم ال 

شروع مقرر  يتم التواصل مع هيئة املنلقة القتصادية الخاصة بالدقم موقع ملنتائج  ذات قيمة أثرية  أثناء دراسة أي تشاف في حال اكو

 للحصول على املوافقات املللوبة .

 



 

 العامة لستشارة ا   4.6.1.4

دراسة تقييم األثر البيئي, كما تقتض ي الحاجة.  تسجيل أية مخاوف أو اقتراحات  موقع التي يتم تنفيذها ضمن  العامةستشارة اال برامج ف وتوثيق وص

 من العامة و توضيح كيفية التعامل مع هذه املخاوف و الرد عليها ومناقشة التالي: 

 ر البيئي في رصد و تخفيف األث أسهمت اريع, وكيف تطوير وتصميم املش فيذات العالقة لجهات ا من  سائل املحددة املو خاوف امل كيف أثرت

 اآلثار و التحكم بها.  و الحد من 

  ما تم حله منها واملشكالت املعلقةالتي تمت مناقشتها، بما في ذلك  نوع املعلومات املقدمة واملشكالت. 

 ضال عن اآلليات ف  لتشاور مستقبالل و الجهات املعنية فيما يتعلق بالقضايا التي لم تقدم لها الحلول , تحديد البدائل الرئيسية من املالك

 .والجداول الزمنية لذلك القرار

 العامة  بعد اإلنتهاء من مراجعة تقييم التأثيرات البيئية. ستشارة عمليات اال  تحسين ودعم خطط 

 بشأن عمليات وأنشطة املشروع.  الجهات املعنيةبين املالك و ات ياتفاق ةأي 

 املشروع  عاثات(بإطعاقات ) ان 4.7

 إنهاءأو انشطة  مشروعلل التشغيلية واإلنشطة التي تتولد من  واالنبعاثات حسب كميتها ونوعها ةاملتوقع اتيتضمن هذا الفصل تقديم  قائمة باملخلف

 ا يقتضيه املشروع.ملالتشغيل  وفقا 

 االنبعاثات البيئية التالي استنادا إل ى نوع املشروع:  وتضم



 

   التصريف إلى املياه 

 ةومياه الصرف املنزلي املياه الصناعية 

 األرض والتربة. خلفات على امل/ الرواسب 

  غيرها. و وقعملمرتيطة بااالنبعاثات في الهواء من املصادر الثابتة ، املصادر املتحركة، مصادر  

   النهار خالل مرحلة البناء و التشغيلمستوى الضوضاء في الليل و. 

  االهتزازمستوى. 

نتاجها و إملنتجات النهائية وتفاصيل املواد الكيماوية والوقود و امعالجة و تخزين املواد الخام و  هذا الفصل تحديد  و إدراج طرق نقل و يضمكما  

 .   يه املشروعالتخل  من املواد املشعة وفقا ملا يقتضها والتخل  من املخلفات السامة والخطرة ومعالجتها و إدارتومعالجتها وتخزينها و 

 املخلفات الصلبة  الخلرة و غير الخلرة  4.7.1

ة لخدمات الشركة العمانية القابضذلك بالتنسيق مع متكامل إلدراة املخلفات الصلبة و تعمل هيئة املنطقة االقتصادية  بالدقم على تطوير نظام 

معات املجاورة. صحة املجتالحفاظ على من اآلثار السلبية على البيئة و  ذلك لخلحدأنشطة إدارة املخلفات في الدقم و لقيام ب) بيئة(  ل( )ش.م.ع.م البيئة

نواع املخلفات الخطرة و غير الخطرة املتوقعة خالل مراحل املشروع من أتحديد  لذا  يطلب من املستثمر عند التقدم بمشروع  للمنطقة االقتصادية

اقية في تقييم م إدراج هذه االتفتشركة بيئة على قبول املخلفات و ي اتوافق من خاللهصاحب املشروع و شركة بيئة,  املقترحخالل اتفاقية توقع  بين  

ة في املوقع  فيما يتعلق باملخلفات التي ال تقبلها شركة بيئة يجب على الشركة توفير منشأة مؤقتو   .األثر البيئي أو تسليمها إلى الهيئة قبل البدء باملشروع

و القرار  18/93رقم  اري املقترح إلى الهيئة قبل الشروع في املشروع وفقا للقرار الوز  ويقدمطريقة تخزينها  تحديد التخل  منها  و  أوملعالجة املخلفات 

 ن تبدء أعمالها التشغيلية. إخلفات إلى منشأة شركة بيئة  ما وتتحمل الشركة مسئولية نقل وتفريغ امل  .56/2002



 

 تحديد و تقييم اآلثار 4.8

يمها عنصرا هاما في مصداقية وتقيثار البيئية لتنبؤ باآللذلك تعد الطرق املستخدمة الرئيس ي في تقييم األثر البيئي  ل اآلثار البيئية املحور  يعتبر فح 

 الوصول إلى النتائج. كما يجب تناول جودة وكمية البيانات املتوفرة , وكيفية اضحة ومنظمة  لتوضيح بصورة و عليه يجب أن يتم التقييم  الدراسة.  

 الفصل. في هذاالثغرات في  البيانات الرئيسية و الشكوك 

ملصطخلحات لتجنب سق من ااألثر البيئي إلى توضيح أهمية التأثير البيئي  لذلك من املهم استخدام نهج متمرحلة  التقييم من توصيف يجب أن تنتقل 

ا ينبغي شرح املصطخلحات بشكل واضح في التقرير. كملذا , .تأثير  مصطخلح استخدام مصططخلح أثر و فيالتفريق  تباس وهو ما يحدث عادة عنداالل

 ينبغي إدارج املعلومات التالية تحت هذا الفصل : 

 .أو تبويب ووصف الجوانب البيئية قائمة  .1

 . في تقييم التأثير املستخدمة  البيئي مصفوفة تقييم األثر  .2

 / القضايا البيئية.  اآلثارلتحديد أهمية  املستخدمة  عاييراملالتقييم و  .3

 (. ينطبق إذا كان)املتراكمةوا يتعذر تالفيهالتي وا،اآلثار املخلفةمناقشة  .4

 .القضايا البيئية الهامة /اآلثارتبويب   .5

 اآلثار البيئية املحددة.  بطبيعة وحجم)عند الضرورة( للتنبؤ  التي تم إجراؤهاالنمذجة استنتاجات  .6

 



 
ييم ينبغى أن توصف البيانات الرئيسية لحجم تقديرات اآلثار الرئيسية بشكل واضح  في التق. لذا الشكجميع تقنيات التنبو بطبيعتها تحمل نسبة من 

وتوضيح مداها و حدود اعتمادها  كما يتم تحديد ,ية يتم تدوين وتحديد تقديرات اآلثار الكممع تحديد النق  في البيانات املطلوبة حيثما أمكن.و 

 الوصف النوعي  لآلثار بوضوح عند الحاحة لذلك .

للعناصر فقا و اآلثار  ويمكن تقييم هذا  للتخفيف منها غييرات هامة لتبرير اتخاذ تدابيريجب تحديد ما إذا كانت هذه الت  ,التأثير توقع حجم دبع 

 ة:التالي

 .، إن وجدت الهيئةقارنة مع متطلبات امل .1

 .والدولية حليةانين واللوائح املقارنة مع القو امل .2

  وغيرها.  البيولوجية ، واألنواعاملزايامثل املواقع املحمية، و املحددة سلفا عايير امل اإلشارة إلى .3

  .ملجتمع املحليقبول ا .4

 .( إمكانية أو عدم إمكانية إبطاله) ثراألشدة  .5

 . (ألثر)مدى ا ألثراانتشار  .6

 البيئي  ثراملسبب لألوتيرة النشاط  مدة و 

 اآلثار البيئية(حدوث )احتمال ةر و خطال 

  ( محليا و إقليمياهمية / األثر )األ 



 
 :  كما يلياستنادا  إلى املقاييس املذكورة أعاله التقييم  وتكون نتائج

o  أثر سلبي ال يوجد 

o  دون أي تأثير دائملية طفيفة تقتصر على موقع العمل أضرار بيئية مح  - يوجد آثار كبيرة /تأثير طفيف ال. 

o  إلستعادة البيئة املتضررة  مما يؤدي إلى عدم القدرة على   موسعةبيئية تتطلب تدابير  او/أضرار و  ةشديد – ة/رئيسي ةكبير آثار

 اسعة.و  ات دان موارد طبيعية تمتد ملساحاستخدامها لألغراض التجارية الترفيهية أو فق

 لمشروع ل أدنى مستوى عملي في خطة إدارة البيئة  الحد من  اآلثار إلى  و منع حلول ن تبحث دراسة تقييم األثرالبيئي أاستنادا إلى التقييم , يجب  

 الرراكميةاآلثار  4.8.1

يتفاعل مع   أوشاط ر البيئي للنثأو حين يتطور األلبيئات الحساسة ير في اأثمختلف اآلثار لنشاط واحد ليتفاقم الت عند تفاعلثار التراكمية تحدث اآل

 .لتالية عند جمع اآلثار التراكميةر كبيرة  على البيئة . ويجب تناول القضايا الرئيسية اإلحاق أضراآثار األنشطة املجاورة  مما يؤدي إلى 

  مشاريع  ةقد تؤدي أي، طريق ماتطوير مثل مقترح ، املتوقعةاألخرى املخطط لها أو  نشطةاملقترحة مع األاآلثار الناجمة عن أنشطة التطوير

 الهواء.  جودة التأثير  فيالضوضاء و وري إلى بعض اآلثار السلبية مثل مع اإلزدحام املر   مجاورة

  كما يلي: في تقييم األثر البيئي  تناولهايجب  معينة سألة بيئية ملاكمية  اآلثار التر  

o   الهواء والغبار والضوضاء. جودة ، وخاصة التشغيلآثار مرحلة اإلنشاء و 

o حركة املرور والنقل  آثار. 



 
o  على الصحة والسالمة.  آثار 

وينبغي لة األخرى.عند تفاعلها مع اآلثار املحتملدراسة اآلثار التراكمية   الدراسة االستطالعيةآلثار املحتملة لكل مسألة بيئية خالل مرحلة ينبغي تقييم ا

 املستقبل.  في هاتنفيذواملشاريع املتوقع املشاريع تحت اإلنشاء  أوشطة التطوير التراكمية املشاريع القائمة في املنطقة أنأن تشمل قائمة 

  سلبيةمن أية آثار  ثار و تحديد السبل املقترحة لخلحداآل وفقا لطبيعة وحجم وأهمية أحكام نوعيةيتم إصدار 

 دراسات النمذجة 4.8.2

 تناريوهاولكل نموذج يستخدم في سيأو وفقا الشتراطات الهيئة بدراسة نمذجة كما يقتض ي املشروع  تي حددها التقييماليجب أن تدعم جميع اآلثار  

 كحد أدنى:  يجب  تقديم التالي التقييم

  .مبررات النموذج املستخدم 

  نموذج. المناقشة عملية املعايرة للنموذج، بما في ذلك القيود املرتبطة باستخدام 

  ة أو تم استنتاجها من الدراسات السابقسواء املعرفة  قيمال نطاقو ، املعايير املدرجة في النموذج مع وصف موجز للغرض منهاقائمة بجميع

 تنبؤات تقييم األثر البيئي. املستخدمة في  القيم من البيانات املحلية( وقاةستها )مقياس أو، تمت معايرتها

 الشؤون املناخية  4.9

ضايا حماية قشؤون املناخية ملعالجة دراسات تغير املناخ و بتخصي  فصل للبدأت املديرية العامة للشؤون املناخ في وزارة البيئة والشؤون املناخية 

املشاريع التي تتطلب إجراء دراسة  لذا تعتبر. 2008ومشاريع البنية التحتية منذ عام مشاريع الصناعية ( للEIAطبقة األوزون في تقييم األثر البيئي )



 
قابلية النظر في  ئيتقييم األثر البيعلى  ولذلك ينبغي  .على حد سواء والبيئةمجتمعات وتشكل مصدر خطورة لل ،عرضة لتغير املناخألثر البيئي تقييم ل

 آلثار السلبية املتوقعة والفرص اإليجابية لتغير املناخ. سواء مع ا املشروع للتكيف

لمشروع  في التفاعل لغير املباشرة  تقييم األثر البيئي تحديد ووصف وتقييم اآلثار البيئية املباشرة و  لشؤون املناخيةاوزارة البيئة و إرشادات  تطلب ت

 اإلرث الثقافي. مع  البشر والحيوانات والنباتات والتربة واملاء والهواء  واملناخ واملناظر الطبيعية واألصول املادية و 

 ملديرية العامة للطيراناا التي تقدمهقابلية التأثر  مصفوفةباستخدام  وعيايجب التقييم نلتغير املناخي و بااملشاريع قابلية تأثر  ا تقييميجب أيض

صميم ت سبل التكيف مع التغير املناخي في و طرق  التقليل من  آثار التغير املناخي و  ويتناول هذا الفصل مناقشة  إجراءاتفي دليلها .  DGCAاملدني

 املشروع  و املنشآت املرتبطة به. 

 ( EMPخلة اإلدارة البيئية ) 4.10

ليها أو الحد منها أو للقضاء عإعاداد اإلجراءات الالزمة لبية واإلجتماعية املحتملة و التنبؤ باآلثار السمرحلة الرئيسية في تقييم األثر البيئي من األجزاء 

التقليل يمكن ولكن  يا كلال يمكن القضاء على اآلثار البيئية السلبية علما بأنه ل مراحل التنفيذ و التشغيل.  التأثير إلى مستويات مقبولة  خالتقليل 

  اآلثار.التخفيف  من العملية تدابير و يطلق على هذا  تاثيرهامن شدة 

تحكم بها و وتعمل على تخفيفها وال  يئةببالآثار سلبية  في إلحاق سببتت املتوقع أن خطة أو برنامج  للتخفيف من األنشطة هي خطة إدراة البيئة  

ألثر ا  حلقة رئيسية بين توفر خطة إدارة البيئة و .و التشغيل والصيانة أو إنهاء أعمال املشروع اإلنشاءخالل مراحل بدء العمل واالنتقال و ورصدها 

إجراءات التخطيط ورة دحيث تتبع خطة إدارة البيئة . أنشطة التنفيذ والتشغيلبين و   في  تقرير تقييم األثر البيئي طريقة التحكم بهتوقع و املالبيئي 

 .طوال مراحل املشروع ثم التنفيذ ثم املراجعة ثم التصحيح

 



 
 

 . ما يقتضيه املشروع:ما يلي، حسب البيئة  وبالتالي ينبغي أن تتضمن خطة إدارة 

مراحل  افةك التي تم تحديدها خاللو اآلثار البيئية املحتملة  للضاء اأو التخفيف منجميع التدابير التي تم دمجها في تصميم املشروع  .1

 املشروع. 

 وخطط الطوارئ.  تخفيفهادابير وت االت الطارئة املحتملة، آثارهاجميع الح .2

 اإلدارية واالحتياجات من املوظفين.  والتجهيزاتاإلدارة البيئية  أو مكتب تنظيمي لفريقال الهيكل .3

ضية للمواد الخطرة  املرتبطة بالحوادث العر واآلثار املحتملة   الفرصيتضمن تفاصيل عن  يجب أن  –إذا كان ينطبقاملخاطر، وإدارة تقييم  .4

ظ حفخارج املوقع ، وتجهيزات   أو غيرها من املخاطرلزالزل واالنفجارات واالنهيارات وغيرها( وا ودالسد انفجار( ، والكوارث الطبيعية بيئة لل

  .وتخزين واستخدام املواد الخطرة

 .مراحل املشروعكافة وخطة تدقيق  البيئي  صدالر  .5



 

 

 

 



 

  الرصد البيئي برامج  4.10.1

ي وكفاءة تدابير الحماية. باإللتزام البيئتعلق تللهيئة أو الجهات املعنية  تقييم األثر البيئي بتصميم برامج رصد مناسبة تهدف إلى توفير معلومات ُيعنى

 توضيح التالي: فصل هذا الالبيئية املحلية و الدولية.  ينبغي في  املعاييرات األولية و مقارنتها بالدراسعلى تقييم النتائج و  الرصد البيئيتعمل خطة و 

 لتنفيذ العمل.  تجهيزات املشغلين 

 املوقع.  رصد 

  الرصد.مقاييس  

  صدالر طريقة .  

 املستخدمقياس املعيار أو امل . 

  الرصد.الجدول الزمني ومدة  

  .تقييم النتيجة 

 تواتر التقرير ) إبالغ(  الهيئة 

لزم  الصحية املتعلقة باملخاطر املهنية، في حسيما الجوانب الال  و العاملين في املصانع صحة األفراد مالحظةأيضا  صدالر وينبغي أن تتضمن خطة 

 األمر. 

 

 



 

 خعال دراسة تقييم األثر البيئي  عامةمتللبات  4.11

 التي ينبغي اتباعها من قبل املستثمرين:  بعض املتطلبات

 . إذا كان ينطبقنشأة، املفي تصميم  BATتقنية للتحقق من  الهيئةإلى  BATفضل التقنيات املتاحة أل  شهادة امتثال ميتقد قترحامليتعين على  .1

دارة ة اإل أن خط يشار فيها إلى سالة عدم ممانعة من جمعية البيئة العمانية، البحرية، يجب الحصول على ر ى البيئة عل التي تؤثر  للمشاريع  .2

يتماش ى مع و على الثدييات البحرية. وه ثار  الناتجةاآلفيما يتعلق ب جمعية البيئة العمانية  مع متطلبات نسجمقترحة للمشروع تالبحرية امل

 لحماية الثدييات البحرية في املنطقة. جمعية البيئة العمانية و الهيئة بين  يةاالتفاق

توافق   شركة ميناء الدقممراحل املشروع، يجب الحصول على خطاب موافقة من من استخدام السفن البحرية في أي تطلب للمشاريع التي ت .3

توفير  أوبول( مار  معاهدة)  نع تلوث البحر من السفنالتفاقية الدولية مللمن السفن البحرية وفقا فيه على قبول ومعالجة جميع املخلفات 

 خلفات ومعالجتها والتخل  منها . جمع املل منشأة مستقلة

لتقرير تقييم ال مما يدل على االمتث لهيئةتقديم تقرير التدقيق البيئي ل املقترح على االنتهاء من مرحلة البناء، يجب ه عند يجب اإلشارة إلى أن .4

 لدولية ذات العالقة.االعمانية و  لوائحمختلف الالتراخي  البيئية و  شروطو  إدارة البيئةاألثر البيئي وخطة 

وتقديم  واصلالت تميو للمشروع.  حفظ البيئةسالمة و الة يمسؤوليتولى  للصحة و السالمة و البيئة  سمنشاء قة إمقترحكل شركة على يجب  .5

 من خالل هذا القسم. بالهيئةاالمتثال وغيرها من التقارير ذات الصلة  تقارير

 

 



 

 استنتاج  4.12

  
ً
 تها وإيجاد الحلول معالجو وطرق الحد منها   الهامةالبيئية  والتأثيراتالحلول البديلة، باملفضلة باملقارنة  خيارات بال  املتعلقةستنتاجات لال  يضم وصف

 العامة. للمخاوف 

 رفقات امل 4.13

 .املراجع   .1

 .( األثر البيئي )األفراد واملؤسساتم تقييفي قائمة املساهمين  .2

 مستندات حسابية.تفاصيل دراسات النمذجة العددية )إن وجدت( أو أي  .3

 مصادر املعلومات واالستشارات واملشاركة العامة.  .4
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