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 المقدمة .1

 البيئيةنبذه عن وحدة الرقابة   1.1

حلة التنفيذية المر حيث بدأت، KfWالبنك األلماني خالل من بتمويل  2015بلدية نابلس عام  البيئية فيتأسست وحدة الرقابة 

قية التنصحي ومحطات الصرف شبكات المثل تهدف الوحدة إلى حماية أصول البلدية و، 2016للمشروع في شهر شباط عام 

تشرررغيل على  ؤثرتا  حيثمراقبة مواصرررفات المياه الصرررناعية الاادمة الناتجة من المصررران  ببوذلك  شررررقية احقاالو الغربية

يسررتخدم في  لذيالميثان ا غازفي الزراعة و الماالجة المسررتخدمةمياه الو ةحمأمثل الونواتج الماالجة محطات الماالجة وعمل 

 . انتاج الطاقة

 نبذة عن شركة ايكون  1.2

 المتآلفةأللمانية االاطاء الى شركة ايكون وأحيل وحدة الرقابة البيئية في بلدية نابلس  إلنشاءن استشاري يتم طرح عطاء لتاي

 :وهي اهم اهداف ااستشاري ديتحدتم م  شركة ماالم المحلية و

 . تدريب وحدة الرقابة البيئية 

 . تصميم نظام مراقبة للوحدة 

 الحفر اامتصاصية .شفط ونضح  حضير مقترحت 

 المصان  . خطة تواصل استراتيجية ألصحاب 

  على المخالفين من أصحاب المصان  اقوبات الوض  الية فرض. 

 شراء مادات لوحدة الرقابة البيئية . 

 األساسيةمهام وحدة الرقابة البيئية   1.3

لوحدات الماالجة  ومراقبة تشغيلهم عينات من المياه الاادمة الصناعية بشكل دوري بأخذك المراقبة المستمرة للمصان  وذل -1

 . البلدية التي تحددها باألماكن الحجر المخلفات الصلبة الناتجة من مناشيرالتخلص من ومراقبة ، المسبقة

 فيها شبكات صرف صحي . توجدا لتي في المناطق امراقبة تفريغ حفر اامتصاص  -2

عينات المياه فحوصات حسب نتائج  نوع الربط()دائم، مؤقت، ممشبكة الصرف الصحي على  مصان للمنح اذونات ربط  -3

 .القوانين ذات الاالقة مقارنتها بو من المصان  الخارجةالصناعية  الاادمة

الى شبكات الصرف الصحي لجة ه الاادمة الصناعية الغير ماابخطورة تصريف الميامواطنين وأصحاب المصان  التوعية  -4

 .او ااودية 

 . والحمأةمواصفات المياه محطات التنقية من حيث على  الرقابة -5

 ااعالف .  وكمشروع تجريبي في زراعة التب ةمراقبة استخدام الحمأ -6

 المحالت التجارية .ار رخص الحرف الصناعات للمصان  ومتاباة اصد -7
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 لامل وحدة الرقابة البيئية القانوني اإلطار  1.4

شبكة المجاري ب والمنشآتالخاص بنظام ربط المساكن  16قرار مجلس الوزراء رقم على في عملها  الرقابة البيئية تستند وحدة

-34اإللزامية ية والتاليمات الفنلبلدية نابلس  المكارةلنظام من   2017لسنة  5قرار رقم الى  باإلضافة، 2013الاامة لسنة 

 ( الخاصة2010-227)م.ف والمواصفة الفلسطينية رقمللري الزراعي المستخدمة المياه الماالجة الخاصة بمواصفات  2012

 . المصرفة على ااوديةالاادمة الصناعية بمواصفات المياه 

 والوطنيةالمحلية ابة البيئية م  المؤسسات عالقة وحدة الرق  1.5

بالتااون لصناعات وذلك المتالقة با البيئيةلمتاباة القضايا  وذلك والسالمة الاامة لجنة الصحةم  وحدة الرقابة البيئية تامل  -1

لحكم المحلي، اوزارة الصحة، سلطة جودة البيئة، المحافظة، وتشمل )  في المحافظة والهيئات المحلية تام  جمي  الوزار

جتماع اللالتنسيق يتم  ثحي ( وزارة الزراعةالدفاع المدني، الوطني، الضابطة الجمركية، الشرطة، ااقتصاد وزارة 

 . على مستوى المحافظة اتقرارال واتخاذالالزمة ول حلال إليجاد

ديرشرف، ا، زواتا، ايب الخمس ) بيت القرويةاتفاقيات م  القرى في المنطقة الغربية: تم توقي  اتفاقيات م  المجالس توقي   -2

نات الربط قانوني لامل الوحدة خارج حدود البلدية بخصوص مراقبة المصان  واذوالطار ااقوصين( وهي تاد وزن، بيت 

 .السالمة الاامة بالتنسيق م  لجنة الصحة و للمصان  حسب إجراءات الامل

 المحالت التجارية والصناعات  .2

قم ر موزعة حسب الجدول 231اج ( حوالي محالت ذبح الدجوحلويات و المحالت التجارية ) مطاعميبلغ عدد المصان  و

 حيث يتم المراقبة عليهم من قبل وحدة الرقابة البيئية بشكل دوري ومستمر . ،(1)

 ومحالت تجارية صناعات (1جدول رقم )

 غرب شرق المصنع
عدد 

 المصانع
 المراقبة

 ااماكن الماتمدة من قبل البلديةالتخلص من الكيك و الصول في  72 51 21 مناشير حجر

 وائيفي الهاضم الاله نقل الزيبار الى محطات التنقية ليتم ماالجته 7 4 3 مااصر الزيتون

 الطحينة
9 

 

8 

 

17 

)قيد  3

 اانشاء (

اقبة عينات من المياه الناتجة ومر مراقبة تشغيل وحدة التقشير واخذ

لذائبة، تركيز الكلوريد، تركيز المواد الصلبة، تركيز المواد الصلبة ا

 ومحتوى ااكسجين الكيماوي الممتص .

 5 3 2 مغاسل الجينز

واد عينات بشكل دوري لفحص تركيز المواد الصلبة الاالقة، والم اخذ

الصلبة الذائبة، ومحتوى ااكسجين الكيماوي الممتص وتركيز 

 المنظفات

 5 5 - المسالخ والمالحم
 ساب ما يترتب عليهم منتحمراقبة الحمل الاضوي وعدد الذبائح ا

 الحمل الاضوي بدات ماالجه

 مراقبة الحمل الاضوي  1 - 1 المسلخ البلدي

 بشكل دوري ومراقبة تركيز الماادن الثقيلة عينات اخذ 1 1 - األلمنيوم

 لةا يمكن ربطه وهو حاليا ا يامل/ مراقبة تركيز الماادن الثقي 1 1 - الدباغة

 2 - 2 منظفات

اد الموتركيز المواد الصلبة الاالقة، و عينات بشكل دوري لفحص اخذ

ومحتوى ااكسجين الكيماوي الممتص وتركيز الصلبة الذائبة، 

 المنظفات
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 غرب شرق المصنع
عدد 

 المصانع
 المراقبة

 1 - 1 مبيدات حشرية

اد الموتركيز المواد الصلبة الاالقة، و عينات بشكل دوري لفحص اخذ

، الكربون الاضوي ذائبة، ومحتوى ااكسجين الكيماويالصلبة ال

 الكلي، تركيز المبيدات )المادة الفاالة(

 1 - 1 الدهانات

اد الموتركيز المواد الصلبة الاالقة، و عينات بشكل دوري لفحص اخذ

، ئبة، ومحتوى ااكسجين الكيماوي، النيتروجين الكليذاالصلبة ال

 الكربون الاضوي الكلي

مصن  اللد إلعادة 

 تدوير الرصاص
1 - 1 

عينات من المصن  بشكل دوري لفحص تركيز الرصاص وتركيز  اخذ

سجين محتوى ااكوالمواد الصلبة الذائبة، ولقة ، المواد الصلبة الاا

 الكيماوي الممتص

 1 - 1 االبان
ث عينات بشكل دوري ومراقبة تلو مراقبة تشغيل خزان التوازن واخذ

 الحمل الاضوي

 عينات بشكل مستمرمراقبة وحدة الماالجة واخذ  2 1 1 مصن  اادوية

محالت مطاعم 

 وحلويات
2 48 50 

 بتركيب مصافي الدهونمراقبة التزامهم 

 التزامهم بتركيب المصافي بةمراق 64 57 7 محالت ذبح الدجاج

 231 المجموع

 

 إنجازات طاقم وحدة الرقابة البيئية .3

 ودورية  رقابيةزيارات   3.1

 ن الزيارات الميدانية والتي تشمل:قام فريق وحدة الرقابة البيئية بالاديد م

 للمصان  توعوية زيارات 3.1.1

اريف بالوحدة بهدف الت البلدية وخارج حدودللمصان  داخل  التوعويةالبيئية بالاديد من الزيارات  الرقابةقام فريق وحدة 

  المواطنو ئةالبيوعلى منظومة الصرف الصحي الى  الغير ماالجهالمياه الصناعية الاادمة تصريف التوعية بخطورة ومهامها و

 المصان مراقبة  3.1.2

بناء على طلب الربط على المجرى الاام للتارف على مواصفات المياه الناتجة من الصناعة والتارف على  للمصان  زيارات

زمة في مختبرات عينة من المياه الاادمة الصناعية ألجراء الفحوصات الال المواد المستخدمة في الصناعة واخذعملية اإلنتاج و

والمواصفة  المنشآتالخاص بربط  16رقم  ومقارنتها بنظامالاادمة المنزلية ماتمدة وتحليل ومقارنة النتائج م  مواصفات المياه 

 ( للمصان  وهي:227الفلسطينية للمياه الاادمة الصناعية المصرفة للوادي )م.ف

 شركة صن تكس للصناعة وااستثمار 3.1.2.1

طينية المذكورة تبين من نتائج فحوصات عينه اخذت من وحدة الماالجة في المصن  وذلك بمقارنتها باألنظمة والمواصفات الفلس

مجرى الاام وعليه أعاله ان نتائج الفحوصات ضمن القيم المسموح بها وانه يمكن ربط مياهه الاادمة الصناعية الماالجة على ال

لماالجة على شبكة اد توقي  مدير المصن  على اتفاقية م  بلدية نابلس لربط المياه الصناعية اتم منح المصن  اذن ربط مؤقت ب

  المجاري الاامة .
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 عينة من صن تكس (: اخذ1صورة رقم )
 

 الشركة الاربية للدهانات 3.1.2.2

ات امن غسيل ا الناتجةالتي يجم  بها المياه الصناعية  ت من الحفرة اامتصاصيةتبين من نتائج فحوصات عينه اخذ

مواصفات الفلسطينية الو النتائج باألنظمةارنه بمقذلك المصن  و المنزلية فيالمياه الاادمة الدهان المائي و إلنتاجالمستخدمة 

 المصن  وعليه تم منح ،مستقبالا  سيترتب على المصن  دف  تارفةعليه و  COD،TDSارتفاع قليل جدا في تركيزالمذكورة 

 . اذن ربط مؤقت باد توقي  مدير المصن  على اتفاقية ربط للمياه الصناعية على شبكة المجاري الاامة

 

 (: اخذ عينة من شركة الدهانات2صورة رقم )
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 شركة الاقاد لغسيل الجينز 3.1.2.3

 باألنظمة النتائج مقارنهب الجينز وذلكمن غسيل  الاادمة الناتجةالمياه الصناعية ت من ذتبين من نتائج فحوصات عينه اخ

منحه اذن ربط مؤقت تم انه يمكن ربط مياهه الاادمة الصناعية على المجرى الاام وعليه  المواصفات الفلسطينية المذكورةو

 . باد توقي  مدير المصن  على اتفاقية ربط للمياه الصناعية الماالجة على شبكة المجاري الاامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من شركة الاقاد(: أخذ عينة 3صورة رقم )
 شركة صادق قمحية للطحينة 3.1.2.4

وحدة الماالجة تنفيذ ان COD,TSS) مياه ناتجه من غسيل السمسم ارتفاع في تركيز )فحوصات عينات بينت نتائج 

تم منحه اذن ، تركيز الكلوريد في المياه الصناعية الاادمة الخارجة من المصن  المسبقة ) وحدة تقشير السمسم ( خفض

 . باد توقي  مدير المصن  على اتفاقية ربط للمياه الصناعية الماالجة على شبكة المجاري الاامةربط مؤقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاينة (: من موق  اخذ4صورة رقم )
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 السجادشركة كلين كو لغسيل  3.1.2.5

المواصفات و باألنظمةمقارنتها وتبين من نتائج الفحوصات وذلك بعينة من المياه الصناعية الناتجة من غسيل السجاد  تم اخذ

قت ؤاذن ربط ممنحه القيم المسموح بها وا يشكل أي خطر وعلية تم  الفحوصات ضمنالفلسطينية المذكورة أعاله ان نتائج 

 ربط .العلى اتفاقية صاحب المصن  باد توقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عينة من المياه الصناعية الاادمة من مصن  كلين كو (:اخذ5رقم )ة صور

 نتائج فحوصات عينات المياه الاادمة الصناعية التي قدمت طلب للربط على المجرى الاام  (2جدول رقم )

 

  والمنشآت الصناعيةالخاص بربط المساكن  16نظام رقم *

 **القيم المتفق عليها للمياه الاادمة المنزلية 

 المياه الاادمة الصناعية الماالجة المصرفة للوادي 227*** مواصفة فلسطينية 

  pH Cond. BOD COD TSS TDS TOC Cl Na SO4 T.N T.P MBAS 

unit µs/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

* 5-
9.5 

  2000 600 1200  500 500 1000   40 

** 5-
9.5 

950 500 1000 600 1200  250 200 400   1 

*** 5-
9.5 

  150 60  55 350  300 80 15 15 

مصن  
صن 
 تكس

7.09 1029 590 1411 40.2 659 465    40 1.4  

قمحية 
 الطحينة 

7.7 1457  11720 6330 1200        

مغسلة 
الاقاد 
 للجينز

6.95 1786 365 684 212 1216  475 595 233   130 

  2.6 91    876 1242 500 2640 1755 1630 6.96 الدهانات

مغسلة 
السجاد 
 كلين كو

7.87 783 219 417 187 501  100 44 34.2   0.7 
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 شرف بايدة عن شبكة الصرف الصحي( شركة التل ااخضر )المنطقة الصناعية في دير 3.1.2.6

تم زيارة الشركة والتارف على مراحل الذبح وكيفية التخلص من نفاياته الصلبة والسائلة حيت يتم التخلص من النفايات الصلبة 

والدم في مكب زهرة الفنجان اما بالنسبة للمياه المستخدمة في التنظيف يتم تجمياها وتستخدم في ري المزروعات داخل حدود 

 . الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من شركة التل األخضر(6رقم ) ةصور
 

 مصن  الشنار للمواد الغذائية )يق  المصن  في قرية بيت ايبا( 3.1.2.7

تم زيارة المصن  والتارف على المواد المستخدمة لإلنتاج و على خطوط اإلنتاج داخل المصن  )خط إلنتاج البودرة، خط تابئة 

ديوم، حمض الفوسفوريك(، استخدام )هيدروكسيد الصوالزيوت، خط إلنتاج السوائل( كما يوجد في المصن  وحدة تاقيم يتم 

عينة من المياه الصناعية الاادمة الناتجة من المصن  ألجراء الفحوصات الالزمة بناء على طلب الربط على المجرى ذ سيتم اخ

 الاام حسب اجراءات الامل المتفق عليها .

 

 (: من شركة الشنار للمواد الغدائية7رقم ) ةصور
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 مع لجنة الصحة والسالمة العامةمشتركة جوالت ميدانية  .4

 :ان  التاليةبهدف تحسين وضبط الوض  البيئي تم اجراء زيارات مشتركة م  لجنة الصحة والسالمة الاامة استهدفت المص

 

  شركة حازم الحرباوي للدباغة  4.1

لذي يامل مخالفا للمصن  االسالمة الاامة الصحة ورة لجنة تم زيا ، شرف ويق  هذا المصن  في المنطقة الصناعية في قرية دير

وانه يقوم بتصريف مياهه الاادمة الصناعية التي  كما ،والسالمة الاامةالبيئية وغير ملتزم بشروط الصحة للشروط الصحية و

ا بذلك خ تحتوي على عنصر الكروم على مجرى الوادي تم ااجتماع م   وعليه ،جوانبهاعلى المواطن والبيئة بكل  اا رطمسببا

كافة التراخيص  واخذ أوضاعهباد تسوية  تاهد يلزمه بادم تشغيل المصن  ااتوقياه على تم صاحب المصن  في المحافظة و

وتبين من الزيارات  لتزامهإمن  لتأكدلبزيارات دوريه للمصن   الرقابةقام فريق وحدة ، ذات الاالقة من كافة الوزارات الالزمة

 . ان المصن  ا يامل

 

 (: مخلفات من شركة حازم للدباغة8رقم ) ةصور

 

 نابكو -لبروفيالتاركة الوطنية لصناعة االمنيوم والش  4.2

ا اخرها عندما وجه المصن  كتابكان تم اجراء عدة زيارات للمصن   واستخدامه لطريقة  به تغيره لطريقه اانتاج للمحافظة يذكر ا

Cr-Free ، من  الناتجةلمياه الصناعية اتم ارسال اتفاقية مراقبة  الجديدة،تم زيارة المصن  والتارف على مراحل اانتاج

اع م  لجنة الصحة عليه تم ااجتمو ،لغاية اان توق ااتفاقية لم  طرفه،ليتم توقياها من  عدة مرات المصن  من قبل البلدية

 . بتوقي  ااتفاقيةالجمي  على ضرورة ان يلتزم المصن   ة واتفقااتفاقيبخصوص  والسالمة الاامة
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 وحدة الماالجة مصن  االمنيوملوحة (: من 9صورة رقم )
 

 شرف مالحم دير  4.3

من عملية الذبح  اتجةالنقامت المالحم بالربط الغير قانوني على المجرى الاام الواصل الى محطة التنقية الغربية حيت ان المياه 

وجود اصحاب بالاامة  السالمة، تم اجتماع لجنة الصحة وتحتوي على مواد عضويه تسبب في زيادة التكاليف التشغيلية للمحطة

ترتب عليهم يليتم دف  ما  لتزام بخصوص الربط على المجرى الاامإالمالحم وتم وتوقي  اصحاب المالحم على اتفاقية تاهد و

 انشاء تاباةللترخيص ويتم م الالزمةما واتفق الجمي  على ضرورة توفير مسلخ يتوفر به كافة الشروط ك، من بدات ماالجه

 .ووزارة الصحة  دائرة البيطرة - ديرشرف ووزارة الزراعةقروي المسلخ م  مجلس 

 

 اجتماع بخصوص مالحم ديرشرف :(10رقم ) ةصور
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 المعالجة للمصانعمتابعة تركيب وحدات  .5

 البيطرية لألدويةمصن  دانا   5.1

واصل الى عدة زيارات تهدف بضرورة تركيب المصن  لوحدة ماالجة مسبقة حيت ان المصن  ربط بالمجرى الاام ال تم اجراء

يقة المصن  طر ألصحابوضح  رة ااستشاري االماني للمصن  حيثزيا هذه الزياراتمحطة التنقية الغربية، ومن ضمن 

فصل المياه قام بانه كما وعلى نفقته الكاملة المصن  بتنفيذ جزء كبير من وحدة الماالجة المياه الصناعية  لتزامإالماالجة، تم 

جة لتأكد من ية الماالصناععينة من المياه ال وسيتم اخذ االجة المياه الصناعية قبل تصريفهالمنزلية عن المياه الصناعية ليتم ما

 .ذات الاالقة األنظمة الفلسطينية مطابقتها للقوانين و

 

 (: وحدة الماالجة في مصن  دانا لألدوية البيطرية11رقم ) ةصور
 

 تدوير الرصاص إلعادةمصن  اللد   5.2

وصية تتم اجراء الاديد من الزيارات للمصن  لمارفة اخر المستجدات بخصوص تنفيذه للماالجة اإلضافية )خزان( حسب 

 الالزمةكيميائية وانه ينتظر المواد العلى نفقته خزان ال المصن  بتنفيذ لتزامإحيت تبين من الزيارات  األلمانيااستشاري 

 . للماالجة
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 اإلضافيةخزان للماالجة  :(12رقم ) ةصور

 

 مصايد الدهون  5.3

صيدة متركيب تم اجراء الاديد من الزيارات للمطاعم ومحالت الحلويات تم من خاللها توزي  اخطارات تلزمهم بضرورة 

 . دة دهونمصيوحدة ( 11)عدد تم تركيب دهون، حيت

 

 (: مصيدة دهون13صورة رقم )

 



16 
 

 محالت الدجاج  5.4

هم بضرورة ( وزع من خاللها اخطارات تلزم64تم اجراء زيارات مشتركة م  قسم الصحة في البلدية لمحالت الدجاج )عددها 

بشكل  بتركيب مصافي ويتم متاباتهم ومراقبتهم لتزمتاتركيب مصافي تم الكشف على المحالت وتبين ان جمي  المحالت 

 دوري .

 ااستشاريمتاباة تركيب وحدات الماالجة م    5.5

ز ومااصر كما وانه يتم متاباة م  ااستشاري بخصوص تنفيذ وحدات الماالجة لكل من مصن  الصفا لأللبان ومغاسل الجين

 .ر تون ومصان  الطحينة ومناشير الحجالزي

 ( وحدات الماالجة المسبقة3جدول رقم )

بدون  KfWمع مساهمة 

مساهمة 

KfW 

مجموع 

وحدات 

 المعالجة

 مالحظة

 قيد المجموع المصانع

 التنفيذ

مشروع 

 تجريبي

      72 مناشير الحجر )مجموع (

 7 1 1 5 12 كبير
 تركيب المادات بانتظار

 5     5 23 متوسط

         37 صغير
ا يوجد باد استراتيجية واضحة لتخلص من 

 المخلفات السائلة

 14 1 1 12 17 مصان  الطحينة
مساهماتها، ويتم  مصان  طحينة دفات كامل 8

 مصان  طحينة 4متاباة 

 فترة طويلة مااصر لديهم خزان منذ 5 7 5   2 7 مااصر الزيتون

 5 4   1 5 مغاسل الجينز
سيتم متاباة تنفيذ خزانات التوازن من قبل 

 وحدة الرقابة و ااستشاري

 1 1     1 مصن  دانا لألدوية البيطرية
وحدة المصن  قام بتنفيذ جزء كبير من 

 الماالجة

 سيتم زيارة المصن          1  مصن  سما لألدوية

  المصن  يملك وحدة ماالجة 1 1     1 مصن  صن تكس

تدوير  إلعادةمصن  اللد 

 الرصاص
1     1 1 

 وينتظر الموادنفذ وحدة الماالجة ) خزان ( 

 لالزمة للماالجةاالكيميائية 

الشركة الوطنية لصناعة 

 االمنيوم
1     1 1 

طريقة استبدل -المصن  يملك وحدة ماالجة 

 ،Cr-Freeاإلنتاج استخدام 

 لب من المصن  تركيب خزان مراقبة يط

 1     1 1 مصن  االبان
باين ااعتبار الحمل الاضوي الناتج  تم اخذ

الشرقية من المصن  عند تصميم محطة التنقية  

 مغلق        1 شركة حازم حرباوي للدباغة

 خزان ترسيب تفذ المصن  1 1     1 الدهاناتمصن  

 يحتاج الى ماالجة ا         2 كيماويات  ) منظفات (

         5 مالحم ديرشرف
وق  أصحاب المالحم باالتزام بادم الذبح في 

 شرف دير قرية محالت

        1 المسلخ البلدي
باين ااعتبار الحمل الاضوي الناتج  تم اخذ

 من المصن  عند تصميم محطة التنقية الشرقية

 تم تركيب )مصافي لجم  الريش( 64 64     64 محالت الدجاج

 تم تركيبها حتى اآلن )مصيدة دهون( 11 11     50 الحلوياتالمطاعم و

   119 91 2 26 231 المجموع
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 متابعة تجديد رخص الحرف والصناعات .6

 ي بلديةفوذلك بالتااون م  اقسام مختلفة  ومحالت تجارية منشأة صناعية 68تم متاباة تجديد رخصة الحرف والصناعة ل 

 . نابلس

 الوصالت الصناعية متابعة ربط .7

في  (لحدودخارج ا) قرية بيت ايبا ،)داخل الحدود( قام فريق وحدة الرقابة البيئية بتوزي  اخطارات للمصان  غرب نابلس

ادمة الى المناطق التي تتوفر بها شبكة صرف صحي جديدة بهدف تنظيف الوادي من المياه الاادمة وذلك بربط المياه الا

الربط للمصان   ويتم متاباة اجراءات البيئية،المجرى الواصل الى محطة التنقية حسب اجراءات الربط الخاصة بوحدة الرقابة 

والمجلس لبلدية ا داخل حدود الصرف الصحي ووحدة تنفيذ المشاري  في البلديةائرة المياه وبالتااون م  د من قبل طاقم الوحدة

للمجلس  الجديدقدمت باض المصان  طلب ربط على المجرى الاام  ،خارج الحدود حسب إجراءات الامل المتفق عليهاالقروي 

لى مواصفات المياه للتارف ع لمصان ا رةزياتم تم ارسال الطلب الى بلدية نابلس/ وحدة الرقابة البيئية عليه  ايبات القروي بي

اه الاادمة الصناعية من المي اذا لزم عينة المواد المستخدمة في الصناعة واخذالناتجة من الصناعة والتارف على عملية اإلنتاج و

 ، والمصان  هي: ألجراء الفحوصات الالزمة

 الشركة الفلسطينية للصناعات اانشائية  7.1

حة اذن ربط مؤقت وعلية تم منوالمياه الناتجة من المصن  هي مياه منزلية تبين من الزيارة ان الصناعة ا تخرج مياه صناعية 

 . مراقبةتوقياه على اتفاقية ربط وباد 

 الشركة الاامة للسكب 7.2

م منحة اذن ربط وعلية تالمياه الناتجة من المصن  هي مياه منزلية وتبين من الزيارة ان نوع الصناعة ا تخرج مياه صناعية 

 . مراقبةوقت باد توقياه على اتفاقية ربط مؤ

 تابئة زيوت - شركة الشرق األدنى ) مجموعة الانبتاوي ( 7.3

قت باد توقياه بط مؤمنزلية ومياه ناتجة من التنظيف وعلية تم منحة اذن ر من المصن  هي مياهالناتجة ان المياه بينت الزيارة 

 . مراقبةعلى اتفاقية ربط و

 الغذائيةالشنار للمواد  7.4

ات وعليه يتم الفحوص ألجراءعينة من المياه الاادمة الصناعية  صناعة تصرف مياه صناعية وسيتم اخذتبين من الزيارة ان ال

 .على المجرى الاام  القرار بخصوص الربط اتخاذ

بتقديم طلب  إللزامهمية وحدة الرقابة البيئوالقروي  فيتم متاباتهم من قبل المجلسفي منطقة بيت ايبا   لباقي المصان بالنسبةاما 

 للربط على المجرى الاام .
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 االمتصاصية الحفر .8

شبكة صرف  تغطيهااحداثيات الحفر اامتصاصية في المناطق التي لم  لرقابة البيئية بجم  مالومات واخذقام فريق وحدة ا

تنزيل تم و لغاية اان حفرة امتصاصية 294التي تقدر ومنطقة زواتا و الجنيد  لجديدةنابلس افي كل من الاامرية و صحي

ا تحديد باقي مواق  الحفر  وسيتم  GIS برنامج نظام المالومات الجغرافيضمن المالومات ااحداثيات و امتصاصية في ااحقا

 . ) بيت ايبا، بيت وزن، قوصين، ديرشرف (غرب مدينة نابلس والقرى الغربية 

 مناطق الحفر اامتصاصية( 4جدول رقم ) 

 عدد الحفر االمتصاصية الموقع

 129 نابلس الجديدة

 68 الاامرية

 22 الجنيد

 75 زواتا

 294 المجموع

 

 

 مخطط مسح للحفر االمتصاصية(: 14رقم )صورة 

 

 زيارة مناشير الحجر  .9

فاقية تركيب وحدة على مناشير الحجر الكبيرة والمتوسطة وتم توزي  ات قام فريق وحدة الرقابة البيئية بأجراء زيارات متكررة

 عصر إلعطاء المناشير فرصة لالنضمام بالاطاء وتشجياهم على ذلك .
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 الغربيةالى محطة التنقية  متابعة نقل الزيبار .10

شادي أبوليلى من ) اادهم من نابلس، ماصرة أبومقاول سيارة نضح لنقل الزيبار الناتج من المااصر م  قام الفريق بالتنسيق 

وائي في لهاضم الالهليتم ماالجتة بواسطة ا(  ، مااصر من بيت ليدصرة ثامر أبو ليلى من قرية قوصينقرية قوصين ، ما

 مترمكاب . 390حيث ثم ماالجة حوالي ، التنقيةمحطة 

 محطة التنقية الغربيةمتابعة مخرجات  .11

 7/2018منمحطة التنقية الغربية في  والمياه الماالجةالداخلة  للمياه التحاليل المخبريةنتائج  11.1

 11/2018وحتى 

 المياه الماالجةللمياه الداخلة لمحطة التنقية و متوسط نتائج الفحوصات المخبرية (5)رقم جدول 

 pH  الوحدة

- 

Cond. 

µs/cm 

BOD 

mg/l 

COD 

mg/l 

TSS 

mg/l 

TDS 

mg/l 

NH4-N 

mg/l 

NO3 

mg/l 

T.N 

mg/l 

PO4 

mg/l 

T.P 

mg/l 

شهر 

7 

 21.2 - 86.5 - 61.2 - 417 943 - 1625 7.69 الداخل

 3.8 - 7.4 - 1.4 814 8 37 - 1444 7.72 الخارج

شهر 

8 

 18.3 - 84 - 59.8 - 482 1010 - 1671 7.8 الداخل

 3.25 - 8 - 1.4 894 14 43 - 1452 7.87 الخارج

شهر 

9 

 16 - 87 - 63 - 439 971 - 1670 7.9 الداخل

 4 - 6 - - 876 9 40 - 1488 8.56 الخارج

شهر 

10 

 - - 95 - 62 - 495 1075 - 1772 7.86 الداخل

 - - 10 5.8 1.5 806 9 38 - 1491 8.27 الخارج

 شهر

11 

 21.8 - 100 - 73.7 - 461 975 - 1783 7.83 الداخل

 3.3 - 21 8 1 804 9 36.3 - 1463 8.30 الخارج

% 97.4 بمتوسط كفاءه ماالجةانها الماالجة، الفحوصات للمياه الاادمة الداخلة الى محطة التنقية والمياه متوسط بينت نتائج 

 المذكورةخالل األشهر  COD الممتص الكيماوي % لماالجة محتوى ااكسجين  TSS، 96.3لماالجة المواد الصلبة الاالقة 

 . بالجدول

 TDSومتوسط تركيز المواد الصلبة الذائبة  كفاءة الماالجة في محطة التنقية الغربية (6جدول رقم )

 TDS mg/l الكفاءة % الفحص الشهر

 7شهر 
TSS 98 % 

814 
COD 96 % 

 8شهر 
TSS 97 % 

894 
COD 97 % 

 9شهر 
TSS 98 % 

876 
COD 96 % 

 10شهر 
TSS 98% 

806 
COD 96.4% 

 11شهر 
TSS 98% 

804 
COD 96.2% 
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 التاقيمالفلترة ونتائج الفحوصات المخبرية للمياه الماالجة باد عملية  11.2

للمياه  2013-34ة بالتاليمات الفنية اإللزامي وبمقارنتها لاينات من المياه الماالجة باد التاقيمتبين من نتائج الفحوصات 

 . ( توضح ذلك5-4والجداول ) جودتها،حسب  Aالماالجة للري الزراعي انها ضمن المسموح به وتصنف 

، حمضيات، خوخ ، تفاح، رمان، لوز، مشمش، جوز،)زيتونتم زراعة المحاصيل التالية باستخدام المياه الماالجة باد التاقيم 

حدود  شمش، زيتون( في خارج، لوز، تين، م)تفاح المحطة،افوكادو، برسيم، اعالف، شاير، قوار،بيكا( في داخل حدود 

ا مراقبة استخدام الحماه الماالجة كمشروع تجريبي ..USAD من خالل مشروع المحطة   كما ويتم حاليا

 فحص عينة من المياه الماالجة باد عملية التاقيم تم اجراء الفحوصات في جاماة بيرزيت( نتائج 7)رقم  لجدو

 الفحص
 نتيجة الفحص

17/3/2018  

جودة 

 عالية

A 

جودة 

 جيدة

B 

جودة 

 متوسطة

C 

جودة 

 متدنية

D 

(BOD5) mg/l BDL 
20 20 40 60 

Total suspended solids 

(TSS) mg/l 
BDL 

30 30 50 90 

FC (Colony/100ml) Nill 200 1000 1000 1000 

(COD) mg/l BDL 
50 50 100 150 

Total dissolved Solids 

(TDS) mg/l 
624 1200 1500 1500 1500 

pH 7.81 (6-9) (6-9) (6-9) (6-9) 

Fat, Oil, & Grease mg/l BDL 
5 5 5 5 

Phenol mg/l BDL 
0.002 0.002 0.002 0.002 

MBAS BDL 
15 15 15 15 

NO3-N mg/l BDL 
20 20 30 40 

NH4-N  mg/l 1.2 5 5 10 15 

Total Nitrogen  mg/l 31.2 30 30 45 60 

CL  mg/l 229.75 400 400 400 400 

SO4  mg/l 84.24 300 300 300 300 

Na  mg/l 194.4 200 200 200 200 

Mg  mg/l 14.5 60 60 60 60 

Ca  mg/l 91.8 300 300 300 300 

SAR 4.97 5.83 5.83 5.83 5.83 

PO4-P  mg/l 2.39 30 30 30 30 

Al  mg/l 0.038 5 5 5 5 

Cu  mg/l 0.009 0.2 0.2 0.2 0.2 
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 الفحص
 نتيجة الفحص

17/3/2018  

جودة 

 عالية

A 

جودة 

 جيدة

B 

جودة 

 متوسطة

C 

جودة 

 متدنية

D 

Fe  mg/l 0.072 5 5 5 5 

Mn  mg/l 0.04 0.2 0.2 0.2 0.2 

Ni  mg/l Not det 0.2 0.2 0.2 0.2 

Pb  mg/l Not det 0.2 0.2 0.2 0.2 

Se  mg/l Not det 0.02 0.02 0.02 0.02 

Cd  mg/l Not det 0.01 0.01 0.01 0.01 

Zn  mg/l 0.035 2 2 2 2 

Cn  mg/l Not det 0.05 0.05 0.05 0.05 

Cr  mg/l Not det 0.1 0.1 0.1 0.1 

Hg mg/l BDL 0.001 0.001 0.001 0.001 

Co  mg/l Not det 0.05 0.05 0.05 0.05 

B  mg/l Not det 0.7 0.7 0.7 0.7 

E. coli (Colony/100ml) Nill 1000 1000 1000 1000 

Nematodes (eggs/L) Absent 1≥ 1≥ 1≥ 1≥ 

 

BDLاقل من المستوى :  ،Nill ،غير موجود :Not det ،غير مكتشف :Absentغائب : 

 

 اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقية الغربية لاينات تمنتائج فحوصات  (8)رقم جدول 

 الفحص 
 نتيجة الفحص 

17/7/2018  

 نتيجة الفحص

15/8/2018  

 نتيجة الفحص

10/9/2018  

جودة 

 عالية 

A 

جودة 

 جيدة

B 

 جودة  

 متوسطة

C 

جودة 

 متدنية

D  

Total suspended 

solids (TSS) mg/l 
0 2 0 30 30 50 90 

(COD) mg/l 36 32 26 50 50 100 150 

Total dissolved Solids 

(TDS) mg/l 
- - - 1200 1500 1500 1500 

pH 7.55 7.76 7.71 (6-9) (6-9) (6-9) (6-9) 

Cond. (µs/cm) 1570 1520 1469 - - - - 
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 التأهيلالتدريب و .12

النوعية / سلطة المياه / ياه الصناعية ودائرة المختبرات وتلقى طاقم وحدة الرقابة البيئية دورة ) برنامج اإلدارة المتكاملة للم

 دمة الصناعية الخارجة من المصان الدورة على تدريب الطاقم على طرق الماالجة المسبقة للمياه الااهدفت األردن (  -عمان 

لتراكيز المثالية في الصرف وانظام الرقابة على المياه الاادمة الصناعية و والتشرياات المحلية الناظمة للمياه الاادمة الصناعية

 للماالجة ( األجور اإلضافية)  المستخدمة ، كما وتم ااستفادة من كيفية احتساب التارفةالصناعيةتصنيف المياه و الصناعية

 . األجور اإلضافيةحد األعلى المسموح به للربط و الحد األقصى المسموح به مقابل الو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: من وحدات معالجة مسبقة لمصنع ادوية15رقم ) ةصور

 

 الرقابة البيئية  ةلوحدمستقبلية مشاريع وخطط   .13

 السالمة الاامة الحجر بالتااون م  لجنة الصحة و الصلبة الناتجة من مناشيرق  للتخلص من المخلفات السائلة واعتماد مو -1

 بدات إضافية على الجهة الملوثة على مبدا الملوث يدف  .إقرار نظام فرض  -2

  . قسم الصرف الصحي/ بلدية نابلسالمجالس القروية وية بالتنسيق م  وض  الية لتفريغ الحفر اامتصاص -3

 استكمال تحديد باقي مواق  الحفر اامتصاصية في غرب مدينة نابلس و القرى الغربية . -4

 . 2019عمل خطة رقابية للمصان  لسنة  -5

 حوسبة جمي  مالومات المصان  من خالل قسم تكنولوجيا المالومات . -6

 وحدة الرقابة البيئية . دورات مستقبلية لطاقم -7



23 
 

 هيكلية وحدة الرقابة البيئية  .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غوشأبوالمهندس سليمان 

 مدير وحدة الرقابة البيئية

 

 

 المهندسة سهى الخراز

 مهندسة كيميائية

 

 المهندس مجدي جبر

 مهندس بيئي

 

 السيد خطاب البجر

 مفتش بيئي

 

 عالقات عامة

 

 مستشار قانوني




