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وحدة الرقابة البیئیة

المقدمة-1

البیئیةنبذه عن وحدة الرقابة -1.1

حیث بدأت، KfWالبنك األلماني خالل من بتمویل 2015بلدیة نابلس عام البیئیة فيتأسست وحدة الرقابة 

شبكات مثل تھدف الوحدة إلى حمایة أصول البلدیة ، 2016المرحلة التنفیذیة للمشروع في شھر شباط عام 

مراقبة مواصفات المیاه الصناعیة العادمة بوذلك شرقیة الحقاالوالتنقیة الغربیةصحي ومحطات الصرف ال

میاه الوحمأهمثل الونواتج المعالجة محطات المعالجة تشغیل وعمل على ؤثرتال حیثالناتجة من المصانع ب

.یستخدم في انتاج الطاقةالمیثان الذيغازفي الزراعة والمعالجة المستخدمة

شركة ایكون-1.2

شركة ایكون علىالعطاء وأحیل ألنشاء وحدة الرقابة البیئیة في بلدیة نابلس ن استشاري یلتعیتم طرح عطاء 

:وھياھم اھداف االستشاريدیتحدتم األلمانیة المتألفة مع شركة معالم المحلیة و

.تدریب وحدة الرقابة البیئیة -1

.تصمیم نظام مراقبة للوحدة -2

.متصاصیة الحفر االشفط ونضح تحضیر مقترح-3

.المصانع خطة تواصل استراتیجیة ألصحاب-4

.على المخالفین من أصحاب المصانع عقوبات اللیة فرض أوضع -5

.شراء معدات لوحدة الرقابة البیئیة-6

19/9/2018االستشاري مھامھ في تاریخ وقد انجز

مقر وحدة الرقابة البیئیة-1.3

خاصة لطاقم البیئیة بأجراء الزیارات المیدانیة بشكل یومي تم شراء سیارةحتى یتمكن طاقم وحدة الرقابة 

الى بناء مقر لطاقم وحدة الرقابة البیئیة في مركز أضافة،ل من بنك التنمیة األلمانيبتمویالرقابة البیئیة وحدة

تكونحیث ی،من بلدیة نابلس% 10و%90بنسبة بنك التنمیة األلمانيالممول من خالل الطوارئ الغربي

الفحوصات المخبریة ألجراءمكتبین للطاقم ومختبر مجھز بأجھزة ومعدات من وحدة الرقابة البیئیة مقر 

.السریعة بھدف الرقابة على المیاه العادمة الصناعیة
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مھام وحدة الرقابة البیئیة األساسیة- 1.4

ومراقبة تشغیلھمالعادمة الصناعیة بشكل دوريعینات من المیاه بأخذالمراقبة المستمرة للمصانع وذلك -1

التي باألماكنالحجرالمخلفات الصلبة الناتجة من مناشیرالتخلص من ومراقبة ، المسبقةلوحدات المعالجة 

.البلدیةتحددھا

.فیھا شبكات صرف صحي توجدال في المناطق التي مراقبة تفریغ حفر االمتصاص -2

حسب نتائج )دائم، مؤقت، ممنوع الربط(شبكة الصرف الصحي على مصانعللمنح اذونات ربط -3

.القوانین ذات العالقة مقارنتھا بومن المصانعالخارجةالصناعیة عینات المیاه العادمةفحوصات 

الى شبكات ه العادمة الصناعیة الغیر معالجة مواطنین وأصحاب المصانع بخطورة تصریف المیاالتوعیة -4

.الصرف الصحي او االودیة 

.والحمأةمواصفات المیاه محطات التنقیة من حیث على الرقابة-5

.االعالف وغكمشروع تجریبي في زراعة التبمراقبة استخدام الحمأه-6

.متابعة اصدار رخص الحرف الصناعات للمصانع و المحالت التجاریة -7

لعمل وحدة الرقابة البیئیةالقانونياإلطار- 1.5

الخاص بنظام ربط المساكن )16(قرار مجلس الوزراء رقم على في عملھا الرقابة البیئیةتستند وحدة

لنظام منع المكاره 2017لسنة ) 5(قرار رقمالى باإلضافة، 2013ت بشبكة المجاري العامة لسنة والمنشأ

للري المستخدمة المیاه المعالجة الخاصة بمواصفات 2012-34اإللزامیة والتعلیمیات الفنیة لبلدیة نابلس 

العادمة الصناعیة الخاصة بمواصفات المیاه ) 2010-227ف.م(والمواصفة الفلسطینیة رقمالزراعي 

.المصرفة على االودیة

المحلیة والوطنیةابة البیئیة مع المؤسسات عالقة وحدة الرق- 1.6

المتعلقة البیئیةلمتابعة القضایا وذلكوالسالمة العامةلجنة الصحةمع وحدة الرقابة البیئیة تعمل -1

المحافظة، ( وتشمل في المحافظةوالھیئات المحلیةبالتعاون مع جمیع الوزارتبالصناعات وذلك 

الوطني، الضابطة الجمركیة، االقتصادوزارة وزارة الصحة، سلطة جودة البیئة، الحكم المحلي، 

عقد اجتماعات واجراء جوالت میدانیة التنسیق لیتم ثحی)وزارة الزراعةالمدني، الدفاع الشرطة، 

.على مستوى المحافظةاتقرارالواتخاد الالزمة ول حلالإلیجادمشتركة

ایبا، بیت( الخمس القرویةتم توقیع اتفاقیات مع المجالس : اتفاقیات مع القرى في المنطقة الغربیةتوقیع -2

قانوني لعمل الوحدة خارج حدود البلدیة الطار االوھي تعد ) قوصینوزن، بیت زواتا، دیرشرف،

بالتنسیق مع لجنة الصحة و بخصوص مراقبة المصانع واذونات الربط للمصانع حسب إجراءات العمل

.السالمة العامة 
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المحالت التجاریة والصناعات -2

موزعة 262حوالي ) اج محالت ذبح الدجمطاعم وحلویات و(حالت التجاریة یبلغ عدد المصانع و الم

.حیث یتم المراقبة علیھم من قبل وحدة الرقابة البیئیة بشكل دوري ومستمر ،)1(رقم حسب الجدول

ومحالت تجاریةصناعات): 1(جدول رقم 

المراقبةعدد المصانعغربشرقالمصنع

الصول في االماكن المعتمدة التخلص من الكیك و 225375مناشیر حجر
من قبل البلدیة

في نقل الزیبار الى محطات التنقیة لیتم معالجتھ347معاصر الزیتون
الھاضم الالھوائي

11819الطحینة
)قید االنشاء (2

عینات من المیاه ذخأمراقبة تشغیل وحدة التقشیر و
الناتجة ومراقبة تركیز الكلورید، تركیز المواد 
الصلبة، تركیز المواد الصلبة الذائبة، ومحتوى 

االكسجین الكیماوي الممتص 

235مغاسل الجینز
عینات بشكل دوري لفحص تركیز المواد ذاخ

الصلبة العالقة، والمواد الصلبة الذائبة، ومحتوى 
االكسجین الكیماوي الممتص وتركیز المنظفات

55-المسالخ والمالحم
حالیأ كل المالحم تذبح في مراقبة الحمل العضوي 

مواقع غیر مربوطة بشبكة الصرف الصحي، ویتم 
مراقبتھم بشكل دوري 

مراقبة الحمل العضوي 1-1المسلخ البلدي

،Cr-Freeطریقة اإلنتاج استخدام استبدل 11-)نابكو( األلمنیوم
المصنع الیمكن ربطھ على شبكة الصرف الصحي 

طالء لنصارمصنع
المصنع حالیا ال / مراقبة تركیز المعادن الثقیلة1-1االلمنیوم

یعمل

مراقبة تركیز / ال یمكن ربطھ وھو حالیا ال یعمل11-الدباغة
المعادن الثقیلة

2-2منظفات
تركیز المواد عینات بشكل دوري لفحصذاخ

ومحتوى المواد الصلبة الذائبة،الصلبة العالقة، و
االكسجین الكیماوي الممتص وتركیز المنظفات

1-1مبیدات حشریة

تركیز المواد عینات بشكل دوري لفحصذخأ
ذائبة، ومحتوى المواد الصلبة الالصلبة العالقة، و

، الكربون العضوي الكلي، االكسجین الكیماوي
)المادة الفعالة(تركیز المبیدات 

1-1الدھانات

تركیز المواد عینات بشكل دوري لفحصذخأ
المواد الصلبة الذائبة، ومحتوى الصلبة العالقة، و
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262المجموع
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عینة من صن تكسخذأ): 1(صورة رقم 

جمع تالتي ت من الحفرة ذخأالعینات التي تبین من نتائج فحوصات : الشركة العربیة للدھانات- 3.1.2.2

المیاه العادمة الدھان المائي وإلنتاجالمستخدمة التآلامن غسیل الناتجةالصناعیة العادمةبھا المیاه

ارتفاع كبیر في المواصفات الفلسطینیة المذكورة وباألنظمةتھاارنمقبعد وذلكالمصنعالمنزلیة في

)( تركیز  TSS,COD,BOD,TDSتائج وعلیھ تمت زیارة المصنع لمناقشة ناحد العیناتنتائج ل

باإلجراءات الفنیة التي یجب اتباعھا، التزم المصنع باإلجراءات فحوصات العینة كما تم تزوید المصنع

ذن الربط المؤقت على شبكة اوعلیھ تم تجدید ضمن القیم المسموح األخرى وكانت نتائج العینات الفنیة 

. الصرف الصحي

الدھاناتشركةمنعینةخذا): 2(رقمصورة
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بینت نتائج : )تجریبي لتركیب وحدة تقشیر السمسمالمشروع ال(شركة صادق قمحیة للطحینة-3.1.2.3

)(میاه ناتجھ من غسیل السمسم ارتفاع في تركیز لعینات فحوصات ال COD,TSS ویرجع السبب الى

على مصفاه قام بتركیب ان المصنع علماً التراكیز المذكورةارتقاعفي وجود فتات قشور السمسم التي سببت 

.مناسبةحسابھ الخاص وبحاجة الى مصفاه إضافیة 

من شركة صادق قمحیة للطحینةالعینةذخأموقع ): 3(صورة رقم 

یملك مصنع الشنار وحدة تعقیم ):یقع المصنع في قریة بیت ایبا(الغذائیة مصنع الشنار للمواد -3.1.2.4

الناتجة من المیاه ، تم أخذ عینتین )حمض الفوسفوریك ھیدروكسید الصودیوم،( كل من ویستخدم في التعقیم 

حیث بینت حمض الفوسفوریك خدام كل من ھیدروكسید الصودیوم وغسیل االنابیب والمعدات بعد استمن 

ربط مؤقت ذن أحیث تم منح المصنع ،ضمن الحدود المسموح بھا للربطالنتائج ان المیاه العادمة الصناعیة 

تصریف كل من ھیدروكسید مبعدتلزمھعلى اتفاقیة ربط ومراقبة توقیعھعلى شبكة الصرف الصحي بعد 

.بشكل مستمر للتأكد من التزامھ مراقبتھویتم الصودیوم وحمض الفسفوریك على شبكة الصرف الصحي 

في مصنع الشناروحدة التعقیم): 4(صورة رقم 
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لتأكد من حیت تم ااجراء زیارات رقابیة للمصنعتم :الشركة الفلسطینیة للصناعات االنشائیة-3.1.2.5

الناتجة من العادمة صناعیة والمیاه عادمة علمأ ان الصناعة ال تخرج میاه الربط والمراقبةباتفاقیةالتزامھم

.ة الصرف الصحيوعلیھ تم تجدید اذن الربط المؤقت على شبكمنزلیة عادمة المصنع ھي میاه 

الربط باتفاقیةالتزامھملتأكد من احیث تمتم اجراء زیارات رقابیة للمصنع: الشركة العامة للسكب- 3.1.2.6

عادمة الناتجة من المصنع ھي میاه العادمةصناعیة والمیاهعادمة والمراقبة علمأ ان الصناعة ال تخرج میاه 

.على شبكة الصرف الصحيوعلیھ تم تجدید اذن الربط المؤقت منزلیة 

تم اجراء زیارات رقابیة للمصنع :تعبئة زیوت-)مجموعة العنبتاوي ( شركة الشرق األدنى - 3.1.2.7

صناعیة والمیاه عادمة الربط والمراقبة علمأ ان الصناعة ال تخرج میاهباتفاقیةالتزامھملتأكد من حیث تم ا

وعلیھ تم تجدید اذن الربط المؤقت على شبكة الصرف منزلیة عادمةالناتجة من المصنع ھي میاه العادمة 

.الصحي

على ومنحت اذن ربط مؤقت نتائج فحوصات عینات المیاه العادمة الصناعیة التي قدمت : )2(جدول رقم 

المجرى العام

التاریخ

pHCondBODCODTSSTDSClNaSO4T.PMBAS

unitµs/cmmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

*5 -9.520006001200500500100040

**5 -9.5950500100060012002502004001

***5 -9.5150603503001515

مصنع صن 
تكس

15/4/201972532894113020

21/7/2019678825314004

21/10/20197068706812.54295

الدھانات

2/5/20197.22141844651103044841632

16/6/20197.76915454499380.6848

21/10/20197.19129031007271326

قمحیة 
22/10/2019183012000384002735115للطحینة

الشنار
بعد -1

NaOH
21/5/2019

8.385355.8545.974.5

بعد -2
H3PO48.1390836.65813.66

والمنشآت الصناعیةالخاص بربط المساكن 16نظام رقم *

القیم المتفق علیھا للمیاه العادمة المنزلیة**

الصناعیة المعالجة المصرفة للواديالمیاه العادمة227مواصفة فلسطینیة *** 
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تم زیارة الشركة والتعرف ):شبكة الصرف صحيیوجد بیت فوریك ال(شاھینكو للدواجن شركة - 3.1.2.8

الصلبة والسائلة حیت یتم التخلص من النفایات الصلبة والدم نفایاتالعلى مراحل الذبح وكیفیة التخلص من 

في حفر خرسانیة لیتم نضحھا بواسطة اما بالنسبة للمیاه المستخدمة في التنظیف یتم تجمیعھا كمخلفات صلبة 

.مقاول سیارة نضح 

للدواجنشركة شاھینكومن ): 5(ور رقم ص

لتزم المصنع وعلى حسابھ الخاص بتنفیذ وحدة المعالجة المسبقة إ:مصنع دانا لألدویة البیطریة- 3.1.2.9

ناعیة وذلك حسب توصیات االستشاري األلماني، تم فحص المیاه العادمة الصناعیة للمیاه العادمة الص

حیث بینت النتائج ان المیاه العادمة الصناعیة ضمن المواصفات المسموح بھا للربط كما طلب من المعالجة

لكل من فحص درجة الحموضة والموصلیة المصنع اجراء فحوصات بشكل مستمر یتم تزویدنا بھا شھریأ

.بینت النتائج ان المیاه العادمة الصناعیة ضمن المواصفات المسموح بھا للربط حیثالكھربائیة

وحدة المعالجة في مصنع دانا لألدویة البیطریة): 6(صوره رقم 
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زیارة المصنع للتعرف على تم ): یقع المصنع في قریة دیرشرف ( مصنع الھالل إلنتاج الحالوه -3.1.2.10

خطوط اإلنتاج والتأكد ان المصنع ینتج حالوة فقط، كما تم االجتماع مع صاحب المصنع وأعضاء اإلدارة 

حیث تم االتفاق معھم بضرورة تركیب قشارة سمسم في حال انتاج الطحینة وثم توقیع اتفاقیة مراقبة تلزمھم 

.او تغیر خط من خطوط اإلنتاج بالرجوع الى وحدة الرقابة البیئیة عند إضافة

المصنع التزم وعلى حسابھ الخاص بتنفیذ المعالجة : مصنع اللد إلعادة تدویر الرصاص- 3.1.2.11

وذلك حسب توصیات االستشاري األلماني ولكن لنقص وصعوبة الحصول على المواد ) خزان(اإلضافیة 

البیئیةالمیاه العادمة الصناعیة بمتابعة وحدة الرقابة بترحیلحالیاً یقوم المصنع ،الكیمیائیة الالزمة للمعالجة

.الى شركة إسرائیلیة لمعالجتھا 

من مصنع اللدصورة توضح ترحیل المیاه العادمة الصناعیة): 7(صوره رقم 

على الجوالت المیدانیة الرقابیة لوحدة بناءاً :دالمجوالت میدانیة مشتركة مع االستشاري األلماني - 3.2

دوجیال الرقابة البیئة وباالستفادة من قائمة المصانع المزودة من وزارة االقتصاد الوطني تبین وجود مصانع 

خذ عینات من المیاه العادمة ألتعرف على مراحل اإلنتاج ولالمصانع ھذه تم زیارة وقد ،أي معلومات عنھا

بینت ، الفحوصات الالزمة باستخدام أجھزة ومعدات وحدة الرقابة البیئیةألجراءنع لمعظم المصاالصناعیة 

محطة ( شرقیة خطر على منظومة الصرف الصحي في المنطقة الھذه المصانع تشكل نتائج الفحوصات ان 

في التي تسبب بشكل مستمر انسداد، كما تم زیارة كل المزارع في قریة روجیب )مستقبألالتنقیة الشرقیة

تنفیذ بضرورةمناھل الشبكة، وعلیھ تم اجراء زیارات أخرى برفقة االستشاري األلماني للمصانع وأوصى

:یاه العادمة الصناعیة والمصانع كما موضح بالجدول التاليوحدات معالجة للم
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األلماني دالممصانع تم زیارتھم برفقة االستشاري ): 3(جدول رقم 

المعالجة المقترحةوحدة المنطقةالمصنع#

متر مكعب50خزان توازن بحجم المنطقة الشرقیةمصنع األرز للمثلجات1

متر مكعب2خزان توازن بحجم المنطقة الشرقیةمصنع الزھراء للمواد الغذائیة 2

حجر متر مكعب یحتوي على 8خزان بحجم المنطقة الشرقیةروجیب-مصنع المخلل 3

جیر

خزان تجمیع لتجمیع المصل وتم نقلھ الى محطة المنطقة الشرقیةروجیب-معامل صناعة الجبن 4

التنقیة للمعالجة

متر مكعب لتجمیع المواد 1خزان تجمیع بحجم المنطقة الشرقیةمطبعة حجاوي 5

الكیمیائیة الناتجة من عملیة الطباعة ومعالجتھا 

حیث یمنع تصریفھا على في شركات مختصة

.شبكة الصرف الصحي او االودیة 

لتجمیع متر مكعب 12یملك حفرة ترسیب بحجم المنطقة الشرقیةمصنع غسیل البطاطا 6

)لیس بحاجة الى معالجة( البطاطا غسیل میاه 

متر مكعب20خزان توازن بحجم المنطقة الغربیةمصنع الشنار للمواد الغذائیة 7

مزارع االبقار في قریة 8

روجیب

متر مكعب1خزان تجمیع بحجم المنطقة الشرقیة

صورة برفقة االستشاري): 8(صورة رقم 
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بھدف تحسین وضبط الوضع :مع لجنة الصحة والسالمة العامةمشتركة جوالت میدانیة اجتماعات و-4

:العامة استھدفت المصانع التالیةالبیئي تم اجراء زیارات مشتركة مع لجنة الصحة والسالمة 

جتماع في مكتب وزارة االتم : االجتماع بخصوص اجراء دراسة تقییم أثر بیئي للمصانع الغذائیة-4.1

مكتب نابلس حیث تم االتفاق على تحویل طلبات ترخیص المصانع الغذائیة الجدیدة الى –الوطني االقتصاد 

.وھذا االجراء یحدث ألول مرة البیئي ثردراسة تقییم األألجراءسلطة جودة البیئة 

قریة –د بلدیة نابلس المصنع یقع خارج حدو( ونابك-لبروفیالتاركة الوطنیة لصناعة االلمنیوم والش-4.2

عقد اجتماع مع الطاقم اإلداري للمصنع لمناقشة موضوع ربط المصنع على شبكة الصرف تم : )بیت ایبا 

وانھ حیث اكد المصنع رفضھ التام لربط میاھھ العادمة الصناعیة على شبكة الصرف الصحي،الصحي

وحدة المعالجة فيمیدانیة جولھترافق االجتماع ، كما استخدامھا بالصناعةإلعادةیدرس إمكانیة معالجتھا 

الصناعیة العادمة درجة الحموضة والموصلیة الكھربائیة  للمیاه تم خاللھا اجراء فحص لكل من المسبقھ 

وعلیھ تم تحویل ویرجع ذلك الى وجود االمالح، المعالجة التي بینت ارتفاع كبیر في الموصلیة الكھربائیة 

المصنع الى سلطة جودة البیئة لمراقبة میاه العادمة الصناعیة المصرفة الى الوادي حسب المواصفة 

.) ة المصرفة الى الوادي مواصفات المیاه الصناعیة المعالج( 227ف .الفلسطینیة م

)نابكو ( من وحدة المعالجة مصنع االلمنیوم): 9(صورة رقم 

تم االجتماع : )نفذ وحدة تقشیر على حسابة الخاص ( مصنع انس جاد هللا للطحینةاجتماع بخصوص -4.3

، منحھ للموافقة البیئیةتم تم تزویدنا بكل النماذج والمعلومات التي على أساسھ كما مع سلطة جودة البیئة 

زیارة المصنع وتعبئة استبیان وتوقیع المصنع على اتفاقیة ربط ومراقبة تلزمھ بالرجوع قام الفریق بوعلیھ 

تبین لطاقم الوحدة تغیر خط انتاج، ومن خالل الزیارات الرقابیة ة في حال إضافة اوالى وحدة الرقابة البیئی

للمصنع اجراء جولھ تم البیئیة الصادرة من سلطة جودة البیئة، وعلیھ ان المصنع لم یلتزم بشروط الموافقة 

والمصنع تحت بشروط الموافقة البیئیة والزامھتم من خاللھا اخطار المصنع برفقة سلطة جودة البیئة

.المراقبة من قبل وحدة الرقابة البیئیة والمؤسسات الفلسطینیة ذات العالقة 
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لمصنع انس جاد هللامالسمستقشیر وحدة ): 10(صورة رقم 

عدة فحوصات البیئیة بأجراءقام فریق وحدة الرقابة : صوص المصانع في المنطقة الشرقیةاجتماع بخ-4.4

میاه الصرف الصحي في المنطقة معظم لعینات من المیاه العادمة من المنھل الرئیسي الذي یربط علیھ 

ارتفاع كبیر في تركیز الملوثات في المیاه العادمة جدولكما موضح بالالشرقیة حیث بینت نتائج الفحوصات

، وعلیھ تم من المصانع على شبكة الصرف الصحيبسبب تصریف میاه عادمة صناعیة غیر معالجة

لوضع الیھ عمل المكونة من وزارة االقتصاد وسلطة جودة البیئة ووزارة الصحة االجتماع مع اللجنة 

.من اجل المحافظة على البیئة وخفض التلوث لجمیع المصانع مشتركة ووضع برنامج زیارات دوریة

نتائج فحوصات للمیاه العادمة في المنطقة الشرقیة: )4(جدول رقم

التاریخ
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BODتركیز الكلورید
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T.N
(mg/l)
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نتائج 
العینات

TDS
( mg/l)

ف.م
34-2012

Cl-(mg/l)
نتائج 
العینات

Cl-

(mg/l)
ف.م

34-
2012

18/7/20192,6942,7706,500

A  1200
B  1500
C  1500
D  1500

6.8313,2002,728

A  400
B  400
C  400
D  400

****

25/7/20192,7631,5706,3366.9412,4002,640****

29/7/20191,8241,2903,3306.926,5401,434****

5/8/20193,7622,4709,7306.7319,0203,776526224
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ارتفاع كبیر في تركیز الملوثات في المیاه العادمة جدولكما موضح بالالشرقیة حیث بینت نتائج الفحوصات

، وعلیھ تم من المصانع على شبكة الصرف الصحيبسبب تصریف میاه عادمة صناعیة غیر معالجة
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في المنطقة الشرقیةمن المنھل الرئیسيخذ العینةأ): 11(صورة رقم 

GISموضحھ على برنامج موقع أخذ العینة): 12(صورة رقم 
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المعالجة للمصانعمتابعة تركیب وحدات -5

یملك مصنع الزھراء مبادل ایوني لتنقیة المیاه من االمالح التي :الغذائیةمصنع الزھراء للمواد -5.1

بعد كل استخدام بھیدروكسید االیوني المبادل یتم غسل كل من ماء الورد وماء الزھر، إلنتاجیستخدمھا 

التزم مصنع الزھراء ،1.3بدرجة حموضة الھیدروكلوریكویلیھ حمض 12بدرجة حموضة الصودیوم 

یتم من خاللھ معادلة درجة الحموضة، تم مكعب متر2.5خزان توازن بحجم بتنفیذ وعلى حسابھ الخاص 

خذ عینة من الخزان وبینت نتائج فحص العینة ارتفاع في تركیز المواد الصلبة الذائبة وتركیز الكلورید أ

یاه المعادلة وتركیز الصودیوم والموصلیة الكھربائیة وذلك نتیجة تكوین امالح ذائبة كما موضح بالجدول، الم

.بالخزان تحتاج الى معالجة إضافیة 

نتائج العینة من مصنع الزھراء: )5(جدول رقم

التاریخ

pHCondCODTSSTDSClNa

unitµs/cmmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l

*5 -9.520006001200500500

**5 -9.595010006001200250200

***5 -9.515060350

15/12/20197.430100134534.3198571060005630مصنع الزھراء

الخاص بربط المساكن والمنشآت الصناعیة16نظام رقم *

القیم المتفق علیھا للمیاه العادمة المنزلیة**

المیاه العادمة الصناعیة المعالجة المصرفة للوادي227مواصفة فلسطینیة *** 

في مصنع الزھراء للمواد الغذائیةصورة من المبادل االیوني): 13(صورة رقم 
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لتأكد من التزامھم أستخدام تم اجراء العدید من الزیارات للمطاعم ومحالت الحلویات :د الدھونائمص-5.2

مطعم لیس بحاجة لتركیب مصیدة 21، )23عدد (وحدة مصیدة دھونتركیبتم ، حیتمصیدة الدھون

.بشكل دوري یتم متابعتھم مطعم 21دھون اما بقیة المطاعم 

مصیدة دھون): 14(صورة رقم 

بتركیب المصافي كما یتم تبین من الزیارات ان معظم محالت الدجاج ملتزمة :الدجاجذبح محالت -5.3

.متابعتھم ومراقبتھم بشكل دوري 

یتم متابعة تنفیذ وحدات المعالجة لكل من مصنع : متابعة تركیب وحدات المعالجة مع االستشاري-5.4

.الصفا لأللبان ومغاسل الجینز ومعاصر الزیتون ومصانع الطحینة ومناشیر الحجر

وحدة عصر الصول لمنشار حجر): 15(صورة رقم 
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خزان التوازن مصنع الصفا لاللبان): 16(صورة رقم 

قام فریق الوحدة : زیارة للمصانع إلتاحة الفرصھ لھم باالشتراك بمشروع تنفیذ وحدات المعالجة-5.5

بزیارة المصانع لتوعیتھم بضرورة تركیب وحدات معالجة مسبقة لمعالجة المیاه العادمة الصناعیة حیث 

4مناشیر حجر، 6: ( مبینت المصانع التالیة عن رغبتھا باالشتراك بمشروع تنفیذ وحدات المعالجة وھ

للمواد مصنع الزھراء( اما المصانع ) مصانع طحینة، مصنع الشنار للمواد الغدائیة، مصنع األرز للمثلجات 

وحدات المعالجة على نسینفذو) ، ومغسلة اصالن للجینز، معصرة العزموطي لعصر الزیتون الغذائیة

وحدات المعالجة وفقاً للمواصفات المطلوبة من ذفیحسابھم الخاص كما تم توقیعھم على تعھدات تلزمھم بتن

.قبل االستشاري االلماني 

وحدات المعالجة المسبقة): 6(جدول رقم 

بدون KfWمع مساھمة فئة المصانع
مساھمة 
KfW

مجموع 
وحدات 
المعالجة

مالحظة المجموعالمصانع
الكلي

قید
التنفیذ

مشروع 
تجریبي

وحدات 
مستقبلیة

75)مجموع ( الحجرمناشیر 
وحدات عصر جدیدة 10تم تركیب -12513171كبیر

)1(للمناشیر المشتركة  في العطاء

)4(مساھمات جدیدة عطاء جدید2-6 25535متوسط

مناقشة حلول مشتركة38صغیر

مصانع الطحینة
19

قید 2
االنشاء

814312

لمصنع تقشیر سمسموحدة تم تركیب -1
ویتم متابعة تركیب باقيواحد، طحینة 

المشتركة في وحدات تقشیرالسمسم
)2(العطاء

)4(مساھمات جدیدة عطاء جدید2-4

72146معاصر الزیتون
)3(سیتم تنفیذ خزانین حسب العطاء-1

فترة طویلةذمعاصر لدیھم خزان من2-4
)4(مساھمة جدیدة عطاء جدید3-1
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بدون KfWمع مساھمة فئة المصانع
مساھمة 
KfW

مجموع 
وحدات 
المعالجة

مالحظة المجموعالمصانع
الكلي

قید
التنفیذ

مشروع 
تجریبي

وحدات 
مستقبلیة

حسب سیتم متابعة تنفیذ خزانات التوازن 5134مغاسل الجینز
)3(العطاء 

مصنع دانا لألدویة 
على المصنع قام بتنفیذ وحدة المعالجة111البیطریة

حسابھ الخاص
قریة -مصنع سما لألدویة

سیتم زیارة المصنع 1سالم

معالجةالمصنع یملك وحدة 111مصنع صن تكس

تدویر إلعادةمصنع اللد 
111الرصاص

) خزان ( نفذ وحدة المعالجة المصنع -1
المصنع یرحل حالیأ المیاه العادمة -2

.الصناعیة لمعالجتھا في شركة اسرائبیة 
الشركة الوطنیة لصناعة 

استبدل –المصنع یملك وحدة معالجة 111)نابكو ( االلمنیوم
.Cr-Freeطریقة اإلنتاج استخدام 

شركة نصار لطالء 
وھو Cr-Freeالمصنع یستخدم طریقة 1االلمنیوم

حالیأ ال یعمل

111الصفا لاللبانمصنع 

بعین االعتبار الحمل العضوي ذتم اخ-1
الناتج من المصنع عند تصمیم محطة 

الشرقیةالتنقیة
تم البدء في تنفیذ خزان التوازن حسب -2

)3(العطاء

شركة حازم حرباوي 
مغلق1للدباغة

خزان ترسیبیملك المصنع111الشركة العربیة للدھانات
یحتاج الى معالجةال2)منظفات ( كیماویات

5مالحم دیرشرف
الذبح وقع أصحاب المالحم بااللتزام بعدم 

وال یوجد علیھم دیرشرفقریةفي محالت
معالجةأي بدالت

1المسلخ البلدي
بعین االعتبار الحمل العضوي ذتم اخ

الناتج من المصنع عند تصمیم محطة 
التنقیة الشرقیة

شركة الشنار للمواد 
)4(عطاء جدید11الغذائیة

شركة الروافد للمواد 
خزان توازن المصنع نفذعلى حسابھ11الغذائیة

وتحتاج الى معالجة اضافیة
حسب توصیة االستشاري)4(عطاء جدید11شركة األرز للمثلجات

حسب توصیة االستشاري)4(عطاء جدید22مخلالت
حسب توصیة االستشاري)4(عطاء جدید11مطبعة حجاوي

حسب توصیة االستشاري)4(عطاء جدید22معامل البان
)مصافي لجمع الریش(تم تركیب 646464محالت الدجاج

)مصیدة دھون(تم تركیبھا حتى اآلن 652323المطاعم و الحلویات
26222217105127المجموع

)1 (T3.1عطاء مناشیر الحجر )3 (T3.3 عطاء مصانع ) معاصر الزیتون، مغسلة الجینز، االلبان(

)2 (T3.2                                                               عطاء مصانع الطحینة)ھمات الجدیدة باستثناء مناشیر الحجر       عطاء جدید األولویة األولى لكل المسا) 4
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منشأة 72تم متابعة تجدید رخصة الحرف والصناعة ل: متابعة تجدید رخص الحرف والصناعات-6

.المختلفة بلدیةالوذلك بالتعاون مع اقسام ومحالت تجاریةصناعیة

احداثیات الحفر االمتصاصیة في ذخألرقابة البیئیة بجمع معلومات وقام فریق وحدة ا: االمتصاصیةالحفر-7

( وقرى غرب نابلس لجدیدةنابلس افي كل من العامریة وشبكة صرف صحياتغطیھالمناطق التي لم 

تنزیل تم وكما حفرة امتصاصیة625تقدر التي)دیرشرف بیت ایبا، بیت وزن، قوصین،زواتا، 

.الجغرافيبرنامج نظام المعلومات ضمن المعلومات االحداثیات و GIS

مناطق الحفر االمتصاصیة:)7(جدول رقم 

)حفرة(عدد الحفر االمتصاصیةالموقع
241نابلس الجدیدة

66العامریة
76بیت وزن

43بیت ایبا
75زواتا

76قوصین
26دیرشرف

22الجنید
625المجموع

مخطط مسح للحفر االمتصاصیة): 17(صورة رقم 
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استعداد لموسم الزیبار فقد تم شراء سیارة نضح على نفقة :الغربیةمتابعة نقل الزیبار الى محطة التنقیة -8

من بلدیة نابلس لیتم بواسطتھا نقل الزیبار الى محطة التنقیة الغربیة %10بنك التنمیة األلماني وبمساھمة 

شیكل مقابل 30احتساب رسوم نقل الزیبار بالتعاون مع الدائرة المالیة تم ،معالجتھ في الھاضم الالھوائيل

من المعاصر الزیبارمتر مكعب من 840نقل، حیث تم شیكل من نابلس50نقل الزیبار من قریة قوصین و

التزمت المعاصر ودفعت الرسوم المترتبة علیھا مقابل نقل ) ن من قوصین االدھم من نابلس ومعصرتی( 

.متر مكعب من الزیبار من معصرة في قریة بیت لید 20كما تم ایضأ معالجة حوالي .الزیبار

صورة توضح تفریغ الزیبار في محطة التنقیة الغربیة): 18(صورة رقم

: محطة التنقیة الغربیةتابعة مخرجات م-9

محطة التنقیة الغربیة في والمیاه المعالجةالداخلة للمیاهالتحالیل المخبریةنتائج -9- 1

المیاه المعالجةللمیاه الداخلة لمحطة التنقیة ومتوسط نتائج الفحوصات المخبریة: )8(رقم جدول 

الوحدةشھر
pHCondBODCODTSSTDSNH4-NNO3-NNO2-NT.NPO4T.PCl-

mg/l -µs/cmmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l
شھر
1

************52.4**402.3148**7.81123.9الداخل
**************362629**8.31031.1الخارج

شھر
2

481214.5224****44.6**665.6303.7**7.781337الداخل
303.123.34162**25.62.57380.527.5**8.251147رجاالخ

شھر
3

561.8613.1274****35**780442**7.761275الداخل
2606570.212.80.4414.51.789.1246**8.291097الخارج

شھر
4

501.6212.1216****34**867418**7.781374الداخل
81.548.4178**2806720.612.6**8.161206الخارج

شھر
5

78.516.419.7272****63**1150499**7.671652.7الداخل
22.53.744.92232**349.57664.814.75**8.0321404.9الخارج
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الوحدةشھر
pHCondBODCODTSSTDSNH4-NNO3-NNO2-NT.NPO4T.PCl-

mg/l -µs/cmmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l
شھر
6

**83.515.226.2**54.97.1**1163.2536.3**7.671637.7الداخل
46.527.56740.152.70.03874.364.6190**8.251352.9الخارج

شھر
7

**7220.825****55.06**1099483.74**7.741749الداخل
41.811.648900.257.50.264.51.241.76210**8.271418الخارج

شھر
8

**76.21220.2****54.8**1050.5518**7.751684.9الداخل
42888707.750.03610.522.04242**8.51411.4الخارج

شھر
9

**8215.727****55.5**995.3448.9**7.811661.2الداخل
8.253.463.58220**40.217.177780.66.25**8.511437.2الخارج

شھر
10

**8417.424****64.2**7.671702.44831155.3496.29الداخل
243.253.41243**47.588430.718.7**8.21491الخارج

شھر
11

**9217.827.1****58.6**7.891711724.61282.6584.4الداخل
195.215.45236**8.1515601482208147.812.5الخارج

شھر
12

**8516.7221.7****62.7**970.6393.7**7.881600.3الداخل
35.5207200.650.155.24.34.45278**8.231271.3الخارج

بمتوسط معالجةانھا المعالجة، الفحوصات للمیاه العادمة الداخلة الى محطة التنقیة والمیاه متوسط بینت نتائج 

الكیماوي لمعالجة محتوى االكسجین % TSS،95.6لمعالجة المواد الصلبة العالقة % 97.6كفاءه

.خالل اشھر السنة CODالممتص 

التعقیمالفلترة ونتائج الفحوصات المخبریة للمیاه المعالجة بعد عملیة -9- 2

- 34بالتعلیمات الفنیة اإللزامیة وبمقارنتھاالتعقیملعینات من المیاه المعالجة بعد تبین من نتائج الفحوصات 

- 10(والجداول جودتھا،حسب Aللمیاه المعالجة للري الزراعي انھا ضمن المسموح بھ وتصنف 2013

.توضح ذلك) 11-12

، تفاح، رمان، لوز، مشمش، جوز، زیتون(تم زراعة المحاصیل التالیة باستخدام المیاه المعالجة بعد التعقیم 

، تفاح(المحطة،في داخل حدود ) ، قمح، دخنحمضیات، خوخ، افوكادو، برسیم، اعالف، شعیر، قوار،بیكا

كما وتم زراعة أشجار .USAIDمن خالل مشروع في خارج حدود المحطة ) شمش، زیتونلوز، تین، م

نم من خالل بنك د120مساحة بخارج حدود المحطة في الجھة الجنوبیة ) اللوز والجوز والبرسیم والزیتون (

.كما ویتم حالیاً مراقبة استخدام الحماه المعالجة كمشروع تجریبي التنمیة األلماني،  

UVباألشعة فوق البنفسجیة التعقیم الفلترة ونتائج فحص عینة من المیاه المعالجة بعد عملیة): 9(رقم لجدو

مختبر بأسرائیل في الجرثومیة فحوصات التم اجراء 

الفحص نتیجة الفحص
31/7/2019

جودة 
عالیة
A

جودة 
جیدة
B

جودة 
متوسطة

C

جودة 
متدنیة

D
FC (Colony/100ml) < 1.8 200 1000 1000 1000

E. coli (Colony/100ml) 1 1000 1000 1000 1000
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الزراعة  التعقیم المستخدمة في الفلترة ومن المیاه المعالجة بعدنتائج فحوصات لعینات) 10( جدول رقم 

تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقیة الغربیة  داخل حدود محطة التنقیة الغربیة

COD
mg/l

TSS
mg/l

TDS
mg/l

Cl-

mg/l
pH Cond.

µs/cm
A جودة عالیة 50 30 1200 400 6-9 -
B جودة جیدة 50 30 1500 400 6-9 -
C جودة متوسطة 100 50 1500 400 6-9 -
D جودة متدنیة 150 90 1500 400 6-9 -
20-1-2019 27 1 ** ** 7.25 1310
15-2-2019 28 0 245 120 7.3 1105
18-3-2019 30 3 ** 135 7.33 1260
16-4-2019 30 4 ** 174 7.51 1320
10-5-2019 29 2 ** 160 7.48 1430
17-7-2019 31 2 230 ** 7.56 1550
29-8-2019 28 4 270 ** 7.51 1685
10-10-2019 25 4 ** ** 7.59 1602
10-11-2019 29 5 ** ** 7.71 1680

التعقیم المستخدمة في الزراعة  الفلترة ونتائج فحوصات لعینات من المیاه المعالجة بعد ) 11( جدول رقم 

خارج حدود محطة التنقیة الغربیة تم اجراء الفحوصات في مختبر محطة التنقیة الغربیة  

COD
mg/l

TSS
mg/l

pH Cond.
µs/cm

A جودة عالیة 50 30 6-9 -
B جودة جیدة 50 30 6-9 -
C جودة متوسطة 100 50 6-9 -
D جودة متدنیة 150 90 6-9 -
1-1-2019 ** 5 7.78 1685
12-1-2019 ** 5 7.79 1600
8-6-2019 37 6 7.64 1581
7-7-2019 35 3 7.59 1622
2-8-2020 34 2 7.52 1507
10-8-2019 39 7 7.63 1606
6-9-2019 33 4 7.7 1643
7-9-2019 ** ** 7.8 1550
7-10-2019 36 3 7.74 1595
20-10-2019 39 8 7.75 1618
1-11-2019 ** 0 7.82 1620
1-12-2019 ** 5 7.79 1600
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برنامج اإلدارة المتكاملة ( التدریبیة الثانیة في دورة التلقى طاقم وحدة الرقابة البیئیة : التأھیلالتدریب و- 10

الدورة على تدریب ھدفت ) األردن - عمان / سلطة المیاه / للمیاه الصناعیة ودائرة المختبرات و النوعیة 

المعلومات إدارةوبرنامج دمة الصناعیة الخارجة من المصانعالطاقم على طرق المعالجة المسبقة للمیاه العا

المخبریة المستخدمة المختبرات كما وتضمن التدریب جوالت األجھزةالتعرف على وة المحوسب المخبری

زیارة محطة میدانیة على المصانع لمعرفة وحدات المعالجة المستخدمة في معالجة المیاه العادمة الصناعیة و

من البرنامج الرقابي ضح وتصمیم محطة استقبال سیارة الن، كما وتم االستفادة من استقبال سیارات النضح

.للمصانع 

محطة استقبال سیارات النضح): 19(صور رقم 

الرقابة البیئیة ةلوحدمستقبلیة مشاریع وخطط –11

تنفیذ جوالت میدانیة مشتركة مع كل من وزارة االقتصاد الوطني وسلطة جودة البیئة ووزارة الصحة - 1
.رقیة للمصانع في المنطقة الش

الحجر بالتعاون مع لجنة الصحة الصلبة الناتجة من مناشیرللتخلص من المخلفات السائلة وقع اعتماد مو- 2

.السالمة العامة و

.إضافیة على الجھة الملوثة على مبدا الملوث یدفع فرض بدالتنظام وتطبیق إقرار - 3

بلدیة نابلس/ صحيقسم الصرف الویة بالتنسیق مع المجالس القرویة لیة لتفریغ الحفر االمتصاصآوضع - 4
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