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 إدارة البلاغات والتنسيق والمتابعةمركز الازمات والكوارث / 

 هـ   14 /    /     تاريخ البالغ :                                     (نموذج استالم بالغ  )                                                                   غ:رقم البال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستلم البالغ :

 أخرى خطاب            حضور شخصي          988رقم البالغات    كالمة هاتفية م فاكس      وسيلة استالم البالغ

  التوقيع             مستلم البالغ

               التاريخ  الوقت

     الجهة الموجه إليها البالغ

  الوقت  التاريخ

  التوقيع  مستلم البالغ

  

 

 البالغات والتنسيق والمتابعة إدارة مدير                                                                                                       

 

 عبدالرحمن زامل الشمراني.  م                                                              
 

 balaghat@pme.gov.sa  :  البريد االلكتروني  0126530379الفاكس رقم  0126530184/0124237121أو االتصال بالمركز الرئيسي بجدة على الرقم   988الرقم المختصر الرجاء االبالغ على 

 

 معلومات عن البالغ :

 هاتف               جوال              فاكس الجهة السجل المدني االسم

                                      
    

 : االحداثيات          موقع البالغ :

 شرقا   شماالا  اسم الموقع المحافظة المنطقة

                             

  معطيات البالغ : 

 بري 

  النطاق العمرانيداخل 

 خارج النطاق العمراني 
 أخرى...................

 

  بحري 

 عيد عن الشاطئ  ب      قريب من الشاطئ على الشاطئ 

 متر  ميل بحري     بعد الموقع عن الساحل المسافة .............   

 أخرى ......إنشائي  سبخي  صخري   رملي    نوع الشاطئ 

 الكمية المساحة /

 ترم كيلو متر  الطول ................  

 متر كيلو متر  العرض ................
 كمية التلوث ............. الوحدة .............

  الموقع

 :   وصف البالغ

 أخرى  عاصفة رعدية شديدة عاصفة رملية شديدة رياح شديدة سيول جارفة     أمطار غزيرة  رائحة  شكل لون  ظواهر جوية :

 انبعاثات غازية  صرف صحي صرف صناعي  تلوث كيميائي  نفايات طبية  نفايات خطرة   مخلفات
 صلبة

  مخلفات
 سائلة

 تلوث بالزيت  ضوضاء  ردم وتجريف  نفوق أسماك  عكارة ظواهر طبيعية  تدمير شعاب
 مرجانية

  تدمير
 المنجروف

 جنوح  غرق  تصادم  حريق  انفجار  انبعاثات أغبرة
 وجسيمات

 أدخنة  أخرى 

  ص 10.55  الساعة :  مساءاا     صباحا : ةوقت المشاهد االربعاء  : اليوم مستمر  : تاريخ الحادث الفعلي

  مصدر التلوث :

  معروف المصدر  )غير معروف المصدر )مجهول 

 بحري  بري  موقع مصدر التلوث

 مخرج تصريف  مردم محطة  مصنع   نوع المصدر

     مرسى     حاوية     شاحنة أخرى 

    سفينة       ناقلة     قارب قاطرة 

أخرى 

   اسم المصدر / الجهة

  اسم المالك / الوكيل

 


