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 تمتتع الواكالت الفيدرالية والوالئية واإلقلميية املتعددة بسلطة قضائية عىل
 املرشوعات اليت يمت تنفيذها بالقرب من املسطحات املائية أو داخلها. استخدم

 هذا الدليل للتعرف عىل الواكلة اليت جيب االتصال هبا خبصوص مرشوعك.
 تريد مقاطعة سان دييغو مساعدتك عىل البقاء ممتثًال للقوانني واللواحئ

 التنظميية املعمول هبا! اتبع هذه اخلطوات الثالث ملعرفة ما إذا كنت حباجة
إىل ترخيص قبل بدء مرشوعك.

 إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك أحد هذه األنواع من املسطحات املائية يف املمتلاكت
اخلاصة بك أو بالقرب مهنا، فقد حتتاج إىل ترخيص إلمكال مرشوعك.

 األرايض الرطبة — املناطق املغطاة باملياه الضحلة، ويكون
 ذلك أحياًنا بشلك دوري فقط، أو املناطق ذات الرتبة املشبعة

بالرطوبة.

 األهنار املومسية | اجلداول | الينابيع املائية —
املناطق اليت تتدفق فهيا املياه أحياًنا أو داًمئا من ماكن إىل آخر.

طبقات الرتسبات الهنرية | القنوات | ضفف
 األهنار — طبقات الرتسبات الهنرية والقنوات وضفف

 األهنار/اجلداول/الينابيع املائية (األرض الواقعة بطول طبقة
 الرتسبات) أيًضا جزء من املسطحات املائية اخلاضعة للواحئ

 التنظميية. حىت إذا اكنت جافة، فال تزال حباجة إىل ترخيص.
 القنوات يه مناطق طبيعية أو اصطناعية مفتوحة تربط مسطحني

 مائيني وتتدفق املياه داخلها باسمترار أو بشلك دوري.

 البحريات | الربك — مسطح مايئ كبري احلجم ُحياط
باليابس.

قد حتتاج إىل استشارة أحد االختصاصيني لتحديد ما إذا اكن هناك مسطح مايئ.

 حىت التغيريات الصغرية يف املسطحات
املائية وحوهلا ميكن أن تتطلب ترصًحيا.

 مق بتحديد املسطح
املايئ اخلاص بك.

املسطحات املائية واملمتلاكت والتصارحي

هل ختطط إلجراء
 تعديالت عىل املمتلاكت

 اخلاصة بك، حىت الصغرية
مهنا؟ هل لديك مسطح

 مايئ يف املمتلاكت اخلاصة
بك أو بالقرب مهنا؟

اخلطوتان
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التجريف — إزالة اليمط واملواد األخرى من قاع
املسطحات املائية.

اإلزالة | اإلزاحة — إزالة الغطاء النبايت عن الرتبة أو
إزاحة الرتبة.

 امللء — أي مادة توضع يف املسطحات املائية (أو قنواهتا/

 طبقاهتا/ضفافها). ويمشل هذا، عىل سبيل املثال ال احلرص،
 الصخر، والرمل، والرتبة، والبالستيك، وخملفات أمعال البناء

  والتشييد، واألنابيب/املمرات املائية التحتية، ورشاحئ األخشاب.

 األنشطة األخرى — محاية ضفف األهنار/احملافظة عىل
 ثباهتا، وبناء تقاطعات الطرق، وبناء السدود، وغريها من األنشطة

اليت تمت باستخدام اآلالت.

 قد تتطلب بعض األنشطة احلصول عىل ترخيص. إذا اكن مرشوعك يتضمن أًيا من
 األنشطة التالية، واكن هناك مسطح مايئ يف عقارك أو بالقرب منه، فاتصل بالواكلة

املعنية املدرجة أدناه لتحديد ما إذا اكنت هناك حاجة إىل ترخيص.

 مق بتحديد مدى
تأثرك.

 هناك واكالت تنظميية خمتلفة مسؤولة عن إصدار التصارحي. اتصل بالواكالت املدرجة
 أدناه قبل أن تبدأ مرشوًعا للعثور عىل املزيد. قد تضطر إىل االتصال بعدة واكالت من
 الواكالت املدرجة يف هذه القامئة. تأكد من أن يكون يف متناول يديك معلومات مفصلة

عن املمتلاكت اخلاصة بك قبل االتصال.

 استرش الواكالت
املعنية.

املسطحات املائية واملمتلاكت والتصارحي
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اتصل بالواكلة أدناه إذا توفر يف مرشوعك ما ييل:
ينطوي عىل أي مسطح مايئ بأي سعة—املجلس اإلقليمي ملراقبة جودة املياه يف اكليفورنيا.
(619) 521-3364 | www.waterboards.ca.gov/sandiego/water_issues/programs/permits/

قد يمت تفريغ املواد يف املياه و/أو يمشل التجريف—فيلق املهندسني باجليش األمرييك
(760) 602-4829 | www.spl.usace.army.mil/missions/regulatory/

قد يؤثر عىل تدفق املياه أو يغري بنية املسطح املايئ—إدارة األمساك واحلياة الربية باكليفورنيا
(858) 467-4207 | www.wildlife.ca.gov/Conservation/LSA

يتضمن التدرجي أو اإلزالة بأي سعة (مع أو بدون وجود مسطح مايئ)—خدمات ختطيط وتمنية
مقاطعة سان دييغو

(858) 694-2960 | www.sandiegocounty.gov/pds


