وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
قـــرار وزارى
رقم 2010/16
ب�إ�صدار الئحة تنظيم اال�شرتاطات البيئية
للأن�شطة اخلدمية وال�صناعية
ا�ستنادا �إىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2001/114
و�إىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�ســوم ال�سلطانى رقم ، 95/46
و�إىل املر�سوم ال�سلطانى رقم  2008/18بتحديد اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
واعتماد هيكلها التنظيمى ،
و�إىل الئحة التحكم فى التلوث بال�ضو�ضاء فى بيئة العمل ال�صادرة بالقرار الوزارى رقم ، 94/80
و�إىل الئحة تنظيم ا�ست�صدار املوافقات البيئية والت�صريح البيئى النهائى ال�صادرة بالقرار
الوزارى رقم , 2001/187
و�إىل الئحة التحكم فى ملوثات الهواء املنبعثة من م�صادر ثابتة ال�صادرة بالقرار الوزارى
رقم ، 2004/118
و�إىل الئحة مراقبة و�إدارة املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون ال�صادرة بالقرار الوزارى رقم ,2005/243
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولــــى  :يعمــل فى �شـ ـ�أن اال�شرتاطــات البيئيــة للأن�شطــة اخلدميــة وال�صناعية
ب�أحكام الالئحة املرافقة .
املــادة الثـانيــة  :يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرافقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثـــة  :ي�ستم ــر العم ــل باملوافق ــات والت�صـاريـ ــح البيئي ــة ال�صــادرة قبــل العمـ ــل
ب�أحكام الالئحة املرافقة حلني انتهاء مدتها .
املــادة الرابعـة  :ين�شــر هـذا القرار فــى اجلريـدة الر�سميــة  ،ويعمل به من اليوم التال ــى
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  16 :جمادى الأوىل 1431هـ
املـوافــق  1 :مــــــــــــايـــــــــــــو 2010م
حمـود بن في�صــل البو�سعيــدى
وزيـ ــر البيئ ـ ــة وال�شـ ـ�ؤون املنــاخـ ــية
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الئحة اال�شرتاطات البيئية
للأن�شطة اخلدمية وال�صناعية
املــادة (  : ) 1فى تطبيق هـذه الالئحـة تكــون للكلمـات والعبارات الواردة بها ذات املعنى
املن�ص ــو�ص عليه فــى قان ــون حماية البيئة ومكافحة التلــوث امل�شــار �إليـ ــه
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
املــادة (  : ) 2يج ــب احل�ص ــول على الت�صاري ـ ــح البيئي ــة الالزم ــة للأن�شط ــة اخلدمية
وال�صناعية الآتية :
 - 1ور�ش �إ�ص ــالح املركب ــات .
 - 2جتميـع وبيــع قطـ ــع غيار ال�سي ـ ــارات امل�ستعملـة .
 - 3حمطـ ــات غ�سيـ ـ ــل ال�سيـ ــارات .
 - 4مراكز خدمات العناية بال�سي ــارات .
�	- 5إ�ص ـ ــالح الإط ـ ـ ــارات وتغيــري الـزيـ ــوت .
 - 6ور�ش النجارة واحلدادة واخلراط ــة والأملنيـوم .
 - 7حم ــالت حل ــام املـ ـعـادن .
 - 8م�ص ــان ـ ــع الطـ ــابـوق والبـالط .
 - 9م�ص ــانـ ـ ــع الفـخـ ـ ـ ــار التقليديـ ــة .
 -10م�صـان ــع اجلبـ ــ�س .
 -11حمالت ت�صنيع الألياف الزجاجيــة ( الفيرب جال�س ) .
 -12جتميع وكب�س خملفات الكرت ـ ــون .
 -13جتميع وكب�س خملفات البال�ستيـ ــك .
 -14تخزين الزيـ ـ ـ ـ ــوت وم�شتقاته ـ ــا .
 -15تخزين وبيع حديـ ـ ـ ــد اخل ــردة .
 -16تقطي ـ ـ ـ ــع و�صقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الرخ ــام .
 -17م�صانع الرخام والأ�سمن ـ ـ ـ ــت .
 -18املطابـ ـ ــع .
 -19كهرب ـ ـ ـ ــاء ال�سيـ ـ ــارات .
� -20أية �أن�شطة خدمية �أو �صناعية �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة (  : ) 3يجوز �إقامة الأن�شطة اخلدمية التالية فى حمطات تعبئة الوقود �شريطة
احل�صول على الت�صاريح البيئية الالزمة :
�أ  -تغيي ـ ـ ــر الزيـ ـ ـ ـ ـ ــوت .
  ب � -إ�صـ ـ ــالح الإطـ ـ ــارات .
ج  -كهربـ ــاء ال�سي ـ ــارات .
د  -حمطة غ�سيل ال�سيارات .
هـ  -مركز خدمات العناية بال�سيارات .
املــادة (  : ) 4ال يجوز �إقامة الأن�شطة املن�صو�ص عليـها فى املادة ( )2مــن هذه الالئحة
�إال ف ــى املناطـ ــق واملخطط ـ ــات ال�صناعي ــة  ،ويجوز ا�ستثن ـ ــاء �إقامتهـ ــا فى
املحافظ ــات والواليـ ــات التــى ال تتــواف ــر بها مناط ــق وخمطط ــات �صناعية
حلني توفرها وفقا لل�شروط الآتية :
� -1إقامتها على الأرا�ضى التجارية وال�سكنية التجارية املالئمة بيئيا.
� -2أن تكـون الأن�شطـة بعي ــدة عن الأحي ــاء ال�سكنيــة وال�شواطـئ والأوديـة
واملحميات الطبيعية .
املــادة (  : ) 5يجب �أن يكون املوقع اخلا�ص مبزاولة الن�شاط مالئما بيئيا  ،ومنا�سبا
لن�شاط املن�ش�أة وم�صمما وفقا ملبادئ التخطيط البيئى .
املــادة (  : ) 6يلتزم امل�صرح له بالآتى :
1- 1ع ــدم جت ــاوز املعاييـ ــر الرقمي ــة النبع ــاث اله ــواء وم�ستــويات ال�ضو�ضاء
املحددتني فى الئحتى التحكم فى التلوث بال�ضو�ضاء فى بيئة العمل
والئحة ملوثات الهواء املنبعثة من م�صادر ثابتة امل�شار �إليهما .
2- 2اتخ ـ ــاذ التدابيـ ــر الالزمـ ــة ال�ستيف ـ ــاء املح ـ ـ ــل لك ـ ـ ــافــة و�سائ ـ ــل الأمـ ــان
مبا يتنا�سب مع نوعية متطلبات الن�شاط الذى �سوف ميار�سه .
3- 3اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لإدارة ومعاجلـة املخلفـ ــات ال�صلب ــة وال�سائل ـ ــة
اخلطرة وغري اخلطرة .
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4- 4احل�صـول على موافق ــة الوزارة للتخلـ ــ�ص من املواد والأجه ــزة واملعدات
اخلا�ضعة للرقابة امل�ستنفدة لطبقة الأوزون واملدرجة فى املرفق ()1
من الئحة مراقبة و�إدارة املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون امل�شار �إليها .
5- 5اتخاذ التدابري الالزمة لتخزين املـواد اخلطرة والتعامل معها با�ستخدام
و�سائل التقنية احلديثة وااللتزام بقواعد و�إجراءات الأمن وال�سالمة .
6- 6ا�ستخـ ــدام و�سائ ـ ــل التحك ـ ــم ذات الكف ــاءة العاليــة للحــد من انبعاث ـ ـ ــات
الغازات والأبخرة من مداخن املن�ش�آت مبا ال يتجاوز املعايري الرقمية
النبعاثات الهواء املحددة فى الئحة التحكم فى ملوثات الهواء املنبعثة
من م�صادر ثابتة امل�شار �إليها .
�7- 7إلقاء خملفات الزي ــوت وال�شح ــوم واملواد ال�سائلة امل�شابهة فى الأماكن
املخ�ص�صة لها .
8- 8عدم رمى �أو حرق الإطارات امل�ستعملة �إال فى الأماكن املخ�ص�صة لها .
9- 9ا�ستيفاء اال�شرتاطات البيئية الالزمة واملتعلقة باملوقع والآالت
واملعدات امل�ستخدمة فى الت�شغيل وغريها من املوا�صفات .
10-10مزاولة الن�شاط فى حدود منطقة العمل .
11-11اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صريف املياه امللوثة با�ستخدام و�سائل
التقنية احلديثة .
12-12االلتزام بنظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات امل�شار �إليه .
13-13اتخاذ التدابري الالزمة لإدارة ومعاجلة املخلفات ال�صلبة وال�سائلة
اخلطرة وغري اخلطرة منها فى الأماكن التى حتددها الوزارة
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
14-14االلتزام مبواعيد العمل .
املــادة (  : ) 7يكون منتج املخلفات ال�صناعية اخلطرة وغري اخلطرة م�س�ؤوال عن �أية
�أ�ضرار ناجتة عن خملفاته .
املــادة (  : ) 8يعاقب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بالعقوبات املن�صو�ص عليها
بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث امل�شار �إليه .
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