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اجلريدة الر�سمية العدد )912(

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية

قـــرار وزارى

رقم  2010/16

باإ�شدار الئحة تنظيم اال�شرتاطات البيئية

للأن�شطة اخلدمية وال�شناعية

ا�ستنادا اإىل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم  2001/114 ،

واإىل نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطانى رقم  95/46 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/18 بتحديد اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 

واعتماد هيكلها التنظيمى ،

واإىل الئحة التحكم فى التلوث بال�سو�ساء فى بيئة العمل ال�سادرة بالقرار الوزارى رقم 94/80 ،

واإىل الئحة تنظيم ا�ست�سدار املوافقات البيئية والت�سريح البيئى النهائى ال�سادرة بالقرار 

الوزارى رقم 2001/187 ،  

واإىل الئحة التحكم فى ملوثات الهواء املنبعثة من م�سادر ثابتة ال�سادرة بالقرار الوزارى 

رقم 2004/118 ،

واإىل الئحة مراقبة واإدارة املواد امل�ستنفدة لطبقة االأوزون ال�سادرة بالقرار الوزارى رقم 2005/243،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولــــى : يعمــل فى �ســـاأن اال�سرتاطــات البيئيــة للأن�سطــة اخلدميــة وال�سناعية 

باأحكام اللئحة املرافقة .

املــادة الثـانيــة : يلغى كل ما يخالف اأحكام اللئحة املرافقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالـثـــة : ي�ستمـــر العمـــل باملوافقـــات والت�سـاريــــح البيئيـــة ال�ســادرة قبــل العمــــل 

باأحكام اللئحة املرافقة حلني انتهاء مدتها .

املــادة الرابعـة : ين�ســر هـذا القرار فــى اجلريـدة الر�سميــة ، ويعمل به من اليوم التالـــى 

لتاريخ ن�سره .  

�صـدر فى : 16 جمادى الأوىل 1431هـ

املـوافــق :    1 مــــــــــــايـــــــــــــو 2010م
حمـود بن في�صــل البو�صعيــدى

وزيــــر البيئـــــة وال�ســـوؤون املنــاخــــية
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الئحة اال�شرتاطات البيئية

 للأن�شطة اخلدمية وال�شناعية 

املــادة ) 1 ( :  فى تطبيق هـذه اللئحـة تكــون للكلمـات والعبارات الواردة بها ذات املعنى 

املن�ســـو�ض عليه فــى قانـــون حماية البيئة ومكافحة التلــوث امل�ســار اإليــــه 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر .

املــادة ) 2 ( : يجـــب احل�ســـول على الت�ساريـــــح البيئيـــة اللزمـــة للأن�سطـــة اخلدمية 

وال�سناعية االآتية : 

ور�ض اإ�ســـلح املركبـــات .  -  1

جتميـع وبيــع قطــــع غيار ال�سيـــــارات امل�ستعملـة .  - 2

حمطــــات غ�سيــــــل ال�سيــــارات .  - 3

مراكز خدمات العناية بال�سيـــارات .  - 4

اإ�ســـــلح االإطـــــــارات وتغيــري الـزيــــوت .  - 5

ور�ض النجارة واحلدادة واخلراطـــة واالأملنيـوم .  - 6

حمـــلت حلـــام املـــعـادن .  - 7

م�ســـانـــــع الطــــابـوق والبـلط .  - 8

م�ســـانــــــع الفـخــــــــار التقليديــــة .  - 9

10- م�سـانـــع اجلبــــ�ض .

11- حملت ت�سنيع االألياف الزجاجيــة ) الفيرب جل�ض ( .

12- جتميع وكب�ض خملفات الكرتـــــون .

13- جتميع وكب�ض خملفات البل�ستيــــك .

14- تخزين الزيــــــــــوت وم�ستقاتهـــــا .

15- تخزين وبيع حديــــــــد اخلـــردة .

16- تقطيـــــــــع و�سقــــــــــــــــــل الرخـــام .

17- م�سانع الرخام واالأ�سمنـــــــــت .

18- املطابــــــع .

19- كهربـــــــــاء ال�سيــــــارات .

20- اأية اأن�سطة خدمية اأو �سناعية اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من الوزير .
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املــادة ) 3 ( :  يجوز اإقامة االأن�سطة اخلدمية التالية فى حمطات تعبئة الوقود �سريطة 

احل�سول  على الت�ساريح البيئية اللزمة :

اأ  - تغييـــــــر الزيــــــــــــوت .

  ب -  اإ�ســــــلح االإطــــــارات .

ج - كهربــــاء ال�سيـــــارات .

د -  حمطة غ�سيل ال�سيارات .

هـ - مركز خدمات العناية بال�سيارات .

ال يجوز اإقامة االأن�سطة املن�سو�ض عليـها فى املادة )2( مــن هذه اللئحة  املــادة ) 4 ( :  

اإال فـــى املناطــــق واملخططـــــات ال�سناعيـــة ، ويجوز ا�ستثنـــــاء اإقامتهــــا فى 

املحافظـــات والواليــــات التــى ال تتــوافـــر بها مناطـــق وخمططـــات �سناعية 

حلني توفرها وفقا لل�سروط االآتية :

1- اإقامتها على االأرا�سى التجارية وال�سكنية التجارية امللئمة بيئيا.

2- اأن تكـون االأن�سطـة بعيـــدة عن االأحيـــاء ال�سكنيــة وال�سواطـئ واالأوديـة 

واملحميات الطبيعية .

، ومنا�سبا  بيئيا  الن�ساط ملئما  املوقع اخلا�ض مبزاولة  يكون  اأن  يجب  املــادة ) 5 ( : 

لن�ساط املن�ساأة وم�سمما وفقا ملبادئ التخطيط البيئى .

يلتزم امل�سرح له باالآتى :  املــادة ) 6 ( :  

عـــدم جتـــاوز املعاييــــر الرقميـــة النبعـــاث الهـــواء وم�ستــويات ال�سو�ساء  1  -

املحددتني فى الئحتى التحكم فى التلوث بال�سو�ساء فى بيئة العمل 

والئحة ملوثات الهواء املنبعثة من م�سادر ثابتة امل�سار اإليهما .

اتخـــــاذ التدابيــــر اللزمــــة ال�ستيفـــــاء املحـــــــل لكـــــــافــة و�سائـــــل االأمــــان  2  -

مبا يتنا�سب مع نوعية متطلبات الن�ساط الذى �سوف ميار�سه .

اتخــاذ التدابيــر اللزمــة الإدارة ومعاجلـة املخلفــــات ال�سلبـــة وال�سائلـــــة  3  -

اخلطرة وغري اخلطرة .



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )912(

موافقـــة الوزارة للتخلــــ�ض من املواد واالأجهـــزة واملعدات  احل�سـول على -  4

اخلا�سعة للرقابة امل�ستنفدة لطبقة االأوزون واملدرجة فى املرفق )1( 

من الئحة مراقبة واإدارة املواد امل�ستنفدة لطبقة االأوزون امل�سار اإليها .

تخاذ التدابري اللزمة لتخزين املـواد اخلطرة والتعامل معها با�ستخدام  ا-  5

و�سائل التقنية احلديثة وااللتزام بقواعد واإجراءات االأمن وال�سلمة .

ا�ستخــــدام و�سائـــــل التحكـــــم ذات الكفـــاءة العاليــة للحــد من انبعاثـــــــات  6  -

الغازات واالأبخرة من مداخن املن�ساآت مبا ال يتجاوز  املعايري الرقمية 

النبعاثات الهواء املحددة فى الئحة التحكم فى ملوثات الهواء املنبعثة 

من م�سادر ثابتة امل�سار اإليها .

اإلقاء خملفات الزيـــوت وال�سحـــوم واملواد ال�سائلة امل�سابهة فى االأماكن  7  -

املخ�س�سة لها .

عدم رمى اأو حرق االإطارات امل�ستعملة اإال فى االأماكن املخ�س�سة لها .-  8

واالآالت  باملوقع  واملتعلقة  اللزمة  البيئية  اال�سرتاطات  ا�ستيفاء  9  -

واملعدات امل�ستخدمة فى الت�سغيل وغريها من املوا�سفات .

مزاولة الن�ساط فى حدود منطقة العمل . 10  -

و�سائل  با�ستخدام  امللوثة  املياه  لت�سريف  اللزمة  االإجراءات  اتخاذ  11  -

التقنية احلديثة .

االلتزام بنظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات امل�سار اإليه .       12  -

وال�سائلة  ال�سلبة  املخلفات  ومعاجلة  الإدارة  اللزمة  التدابري  اتخاذ  13  -

الوزارة  حتددها  التى  االأماكن  فى  منها  اخلطرة  وغري  اخلطرة 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

االلتزام مبواعيد العمل . 14  -

اأية  يكون منتج املخلفات ال�سناعية اخلطرة وغري اخلطرة م�سوؤوال عن  املــادة ) 7 ( :  

اأ�سرار ناجتة عن خملفاته .

املن�سو�ض عليها  بالعقوبات  اللئحة  اأحكام هذه  يعاقب كل من يخالف  املــادة ) 8 ( :  

بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث امل�سار اإليه . 


