
 

  
  

  1998لسنة ) 10(قرار رقم 
  بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها

  جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها
  

  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة 
  

م  انون رق وم بق ى المرس د اإلطالع عل سنة ) 21(     بع وم 1996ل دل بالمرس ة المع شأن البيئ  ب
   ،1997لسنة ) 8(بقانون رقم 

   بإعادة تنظيم وزارة اإلسكان والبلديات والبيئة ،1996لسنة ) 21( رقم      وعلى المرسوم
       وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

       وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة ،
  

  قــــرر 
   الفصل األول
  تعاريـف

  )1(مـادة 
  

  :رين آل منها   في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ق
  

  :التراخيص البيئية   ) أ(
م                     انون رق ًا للمرسوم بق ة وفق از شئون البيئ سنة   ) 21(هي الموافقات التي يصدرها جه  1996ل

ى               اء عل ًا بن ه في خصوص إجازة المشروعات بيئي ذًا ل بشأن البيئة والقرارات التي تصدر تنفي
ه أو            إستمارة بيانات تقويم األثر البيئي للمشروع أو بناء على درا          ر البيئي ل ويم األث ر تق سة تقري

  .في خصوص إجازة أوجه األنشطة المختلفة وتداول المواد والمخلفات الخطرة 
 

  :المعلومات البيئية العامة ) ب ( 
از             دمها جه ر والتي يق ة أو أآث ضايا البيئ هي المعلومات المتعلقة بأحد عناصر أو مجاالت أو ق

احثين ى الطالب أو الب ة إل ئون البيئ اء ش ا بن ة أو خارجه ة داخل الدول شئون البيئ ين ب  أو المهتم
ساعدة في إجراء الدراسات أو                      على طلب أي من هؤالء بما في ذلك الخرائط البيئية ، وذلك للم

  .من أجل نشر وتنمية الوعي البيئي أو غير ذلك 
  
  )شهرية / فصلية / سنوية : ( التقارير الدورية ) ج(

ساوية وبصورة            هي التقارير التي يعدها أو     ة مت رات زمني ى فت ة عل از شئون البيئ  يصدرها جه
  .منتظمة وتتناول موضوعات أو قضايا محددة في مجال أو أآثر من مجاالت البيئة 

  
  :تقرير الوضع البيئي ) د(

ددة،           ة مح رة زمني الل فت ين خ ان مع ي مك ة ف اطها المختلف ة بأوس في للبيئ ر الوص و التقري ه
  .بيئة ومدى تأثير المشروعات التنموية عليها والمتضمن درجة جودة  ال
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  :الخرائط البيئية ) هـ(
ا من بحار                     هي الصور التي تؤخذ لكامل مساحة أراضي الدولة أو جزء منها شاملة ما يحيط به
ة   ة آطبيع ة المختلف ات الخاصة بمجاالت البيئ ا المعلوم ًا عليه ين ، مبين اس رسمي مع ق مقي وف

ع               األرض والثروات الحيوانية   ذه األرض والبحار وتوزي ة وأوجه إستغالل ه  والنباتية والطبيعي
ى أوراق                     ذه الخرائط مطبوعة عل ك ، سواء آانت ه ى ذل الصناعات علي هذه األراضي وما إل

Digital Hardcopy.    أو في صورة رقمية 
  
  :التحاليل البيئية المختبرية ) و(

ة          هي التحاليل التي تتم في مختبر جهاز شئون البيئة ل          ة لمعرف عينات من الهواء أو الماء أو الترب
  .الخصائص الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية لها 

  
  :الوثائق البيئية ) ز(

ر من مجاالت                             شأن مجال أو أآث ة ب از شئون البيئ دى جه ًا ل دونًا أو محفوظ هي آل ما يكون م
ارير أو                شرات  أو تق ات أو ن  خرائط أو أقراص ممغنطة        البيئة المختلفة سواء آان ذلك في آتيب

  .أو غير ذلك بما ذلك القوانين والقرارات والمعايير والتعليمات الصادرة في شئون البيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصـل الثانـي
  فئات وإجراءات تحصيل الرسوم 

  )2(مـادة 
شرعات   ة للم راخيص البيئي ن الت ة ع ئون البيئ از ش صلها جه ي يح وم الت دد الرس تح

ا ات والتق دمات  والمعلوم ة ، والخ شطة المختلف ة لألن ازات البيئي ة واإلج ل المختبري رير والتحالي
ة  ) 3(، ) 2(، ) 1(األخرى التي يقوم بها الجهاز وفقًا للفئات الموضحة في الجداول أرقم             الملحق

  .بهذا القرار 
  
  )3(مـادة 

ًا يقدم طلب الحصول على الترخيص أو الخدمة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانون              
رر، ويجب                    داد الرسم المق إلى اإلدارة المختصة في الجهاز على األنموذج المعد لذلك ، وبعد س

  .أن يكون الطلب مشفوعًا بالمستندات التي تحددها اإلدارة المختصة 
  

  .     وال تقبل أية أوراق قبل سداد الرسوم 
  

  )4(مـادة 
ة تحصيل                از شئون البيئ ة ، ويكون      يتولى قسم الشئون المالية في جه ة الرسوم البيئي آاف

رخيص       ة أو الت وع الخدم ب ون دم الطل م مق ا اس ين فيه داد يب صاالت س دًا بموجب إي سداد نق ال
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  )5(مـادة 

شي    ة                      يجوز قبول ال ة ، إذا آانت قيم داد آل أو بعض الرسوم البيئي كات المصرفية في س
ة          ) 500(هذه الرسوم تزيد على مبلغ       ة تحصيل قيم شئون المالي سم ال ى ق ار ، وعل سمائة دين خم

  .هذه الشيكات وفقًا لإلجراءات المالية المعتمدة في هذا الشأن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفصـل الثالـث
  أسس وقواعد تحصيل الرسوم

  )6(ادة مـ
  

ال يعتمد في استحقاق الرسوم البيئية من عدمه بعدول صاحب الشأن عن طلب الترخيص 
أو الخدمة محل الرسم ، وال يجوز رد أو استرداد آل أو بعض الرسوم التي سبق سدادها إال 

  :في الحالتين اآلتيتين 
  .الخطأ في تقدير الرسم   - أ
  .عدم تقديم الخدمة أو جزء منها   - ب
  

  )7(مـادة 
ك  يك ا ذل ي يجوز فيه االت الت ي الح سددة ف وم الم ل أو بعض الرس ترداد آ ون رد أو اس

ى طلب صاحب                      اء عل سها أو بن بمذآرة من اإلدارة المختصة في جهاز شئون البيئة من تلقاء نف
ـي رده أو                         ا ينبغـ دار م ـدرة ومق الي الرسوم المق ـا إجم الشأن أو من ينوب عنه قانونا ، يبين فيه

ة                         استرداده منها  رخيص أو الخدم م من إجراءات في شأن الت د ت  وسبب هذا الرد ، وما يكون ق
وم أو        ترداد الرس ات اس ديم طلب اريخ تق ن ت بوعين م الل أس ي خ ك ف وم ، وذل ذه الرس ل ه مح

  .اآتشاف الحق في ردها
  

ى                         ة أشهر عل د مضي ثالث شأن بع دم من ذوي ال وال يعتد بأية طلبات استرداد للرسوم تق
  .وم سداد هذه الرس

  
  )8(مـادة 

ى  يش عل ة بغرض التفت از شئون البيئ ا جه ي يجريه ة الت ل المختبري تكون رسوم التحالي
المنشآت والمؤسسات أو لإلستيثاق من مطابقة ما تقدمه هذه المنشآت والمؤسسات من تقارير أو           

از   على جانب الج    تنتجه من مواد أو تتسبب فيه من مخلفات للمواصفات والمعايير المقررة               ه –
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أخوذة من              – ات الم ات أو العين واد أو المخلف ك الم ة تل ل عن مطابق  إذا أسفرت نتائج هذه التحالي
ات في               .  الوسط البيئي لهذه الموصفات والمعايير       ة مخالف ل عن وجود أي ا إذا آشفت التحالي أم

ى حساب الم                    ا تكون عل ستحقة عنه شأة  هذا الشأن ، فإن تكاليف هذه التحاليل شاملة الرسوم الم ن
اريخ                   أو المؤسسة المخالفة ، وعلى ذوي الشأن سداد هذه التكاليف خالل خمسة عشر يوما من ت

ادتين              .  مطالبتهم بها    ا في الم  من   29 و 26وذلك دون إخالل بتطبيق األحكام المنصوص عليه
  . بشأن البيئة 1996لسنة ) 21(المرسوم بقانون رقم 

  
  )9(مـادة 

ة تخلف أصحاب             تكون جميع تكاليف التحاليل ا     ة في حال از شئون البيئ ا جه وم به ي يق لت
ام       ا ألحك نهم وفق ة م ون مطلوب ي تك ل الت ائج التحالي وفير نت ن ت سات ع شروعات أو المؤس الم

 بشأن البيئة والقرارات المنفذة له ، في المواعيد المحددة       1996لسنة  ) 21(المرسوم بقانون رقم    
ذه ا ررة عن ه وم المق ك الرس ي ذل ا ف ا بم شروع له ة صاحب المؤسسة أو الم ى نفق ل عل لتحالي

ى ذوي                     ررة ، وعل ايير المق ة للمواصفات والمع ل مطابق المتخلف حتى ولو جاءت نتيجة التحالي
ك دون إخالل                 ا ، وذل البتهم به اريخ مط ا من ت الشأن سداد هذه التكاليف خالل خمسة عشر يوم

ادتين      بتطبيق األحكام المنصوص عليه     م          29 و 26ا في الم انون رق سنة  ) 21( من المرسوم بق ل
  . المشار إليه 1996

  
  )10(مـادة 

شأة لقواعد                       ة مؤسسة أو من وت مخالف ة ثب ه في حال سابقتين فإن ادتين ال ام الم مع مراعاة أحك
م  انون رق وم بق ام المرس سنة ) 21(وأحك ى  1996ل اء عل ه بن ذة ل رارات المنف ة والق شأن البيئ  ب

ان                     تحاليل   از، إذا آ دى الجه ل ل ادة التحلي اليف إع ان تك ة ، ف از شئون البيئ ا جه مختبرية أجراه
ك الرسوم                       ا في ذل ل بم ادة التحلي ذي يطلب إع شأن ال ى حساب صاحب ال ذلك ممكنا، تكون عل

  .المقررة
  

  الفصـل الرابـع 
  أحكـام عامـة

  )11(مـادة 
  

راخي      سليم الت ارير     يجوز لجهاز شئون البيئة اإلمتناع عن ت ة تق ل أو أي ائج التحالي ص أو نت
ة الرسوم                     سداد آاف شأن ب تتعلق بالخدمات األخرى التي تكون مطلوبة منه ، إذا لم يقم صاحب ال
ذه                 ة به ة للمطالب المستحقة عنها وذلك دون إخالل بحق الجهاز في إتخاذ آافة اإلجراءات القانوني

  .الرسوم 
  )12(مـادة 

راخيص والخدمات           يكون لجهاز شئون البيئة الحق ف      ستحقة عن الت ي مراجعة الرسوم الم
األخرى التي تطلب منه ، والمطالبة بما قد تكشف عنه هذه المراجعة من فروق مالية ، على أن                   

  .تتم المطالبة بهذه الفروق في خالل ثالثة أشهر من تاريخ تمام سداد الرسوم محل المراجعة 
  

  )13(مـادة 
زير اإلسكان والبلديات والبيئة من مطالبات الرسوم التي         يجوز لذوي الشأن التظلم لدى و     

  .توجه إليهم ، وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإلخطار بالمطالبة 
  

ًا من                       ين يوم تظلم خالل ثالث ى ال رد عل ة ال از شئون البيئ وعلى اإلدارة المختصة في جه
.تاريخ ورود التظلم إليها 
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  )14(مـادة 

ام ج دير ع د م ع   يعتم ى جمي ع عل سويات والتوقي ات والت ع المطالب ة جمي ئون البيئ از ش ه
ن      ويض أي م ه تف وز ل رار ، ويج ذا الق ام ه ًا ألحك صلة وفق وم المح ة بالرس ستندات المتعلق الم

  .مديري اإلدارات بجهاز شئون البيئة في ذلك 
  

  )15(مـادة 
شر في الجري          دة الرسمية ، ويعمل   على مدير عام جهاز شئون البيئة تنفيذ هذا القرار وين

   .1999به اعتبارا من أول يناير 
  
  
  
 
 
 
  
  

  خالد بن عبداهللا آل خليفة 
  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة

  
  هـ2/9/1419: صدر بتاريخ 
  م20/12/1998:      الموافق 
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  )1(جدول رقم 
 الرسوم الخاصة بالتراخيص البيئية  وإجازة مزاولة األنشطة

  
الوحدة نالبيـــا

مسلسل
الرسم 
بالدينار

التراخيص البيئية     أوال
8التراخيص بعد التقويم البيئي األول  1
2000التراخيص بعد دراسة تقرير تقويم األثر البيئي  2
        

تراخيص النفايات الخطرة     ثانيا
3 م1 40الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة من موقع دفن النفايات
3 م2 رخيص لل ن   الت ع دف ي موق رة ف به الخط ات ش ن النفاي تخلص م

النفايات
20

رة      3 به الخط رة وش ات الخط ة للنفاي سات الناقل رخيص للمؤس الت
)سنويا(

30

ى                4 ة عل اني المحتوي دات والمب الترخيص بالعمل في صيانة المع
)سنويا(مادة االسبستوس 

35

ستوس وا  5 ادة األسب ل م ة ونق ي إزال ل ف رخيص بالعم تخلص الت ل
)سنويا(من مخلفاتها 

50

        
تراخيص اجازة مزاولة األنشطة     ثالثا

50استيراد مواد آيمياوية  1
صادرة لإلشعاع            2 زة ال ستخدمة في    (استيراد واستخدام األجه الم

)الجامعات والمختبرات ومراآز العالج
35

50استيراد واستخدام المواد المشعة في الصناعة  3
25ةالطباع  4
25صهر الذهب  5
20ورش الخراطة  6
20تقطيع وتجميع األلمنيوم  7
19تحميض األفالم  8
16ورش النجارة  9

15مشاغل المالبس الجاهزة  10
14ورش اللحام والحدادة  11
12تصليح المكائن البحرية والقوارب  12
12صالونات الحالقة النسائية  13
10افالغسيل الج  14
10تغسيل السيارات آليا  15
7الكراجات  16
5تصليح األجهزة اإللكترونية  17
5تصليح الثالجات والمكيفات  18
5تصليح الدراجات النارية  19
  

  )2(جدول رقم 
  قيمة توفير المعلومات والتقارير والوثائق البيئية
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البيـــان الرسم بالدينارمسلسل
بيئيةالتقارير ال   أ

      
10تقرير الوضع البيئي1

التقرير السنوي 28

3التقرير الشهري3
8تقرير البحوث البيئية4

      
المعلومات والوثائق البيئية   ب

      
10المعايير البيئية1
10الخرائط البيئية المطبوعة2
50الخرائط البيئية الرقمية3
3معلومات بيئية عامة4
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  )3(ول رقم جد
  آلفة اجراء التحاليل المختبرية

  
الوحدة البيــــان الرسم بالدينارمسلسل

المواصفات الفيزيائية     أ
  PH  2درجة الحموضة

درجة الحرارة  ºم   2
لتر/ مجم  مجموع المواد الصلبة العالقة   4

N.T.U  درجة العكارة   2
لتر/ مجم  الملوحة   2

الذائبةمجموع المواد الصلبة   %   4
Umhos / 

cm  
التوصيل الكهربائي   3

        
:المواصفات الكيميائية غير العضوية      ب

NH+
4- N 1 6لتر/ مجم األمونيا

لتر/ مجم 2 4القلوية
لتر/ مجم 3 6األآسجين المذاب
4H2S    10لتر/ مجم آبريتيد الهيدروجين
لتر/ مجم 5 3الكلور المتبقي
6CN  20لتر/ مجم يد السيان
7CL   5لتر/ مجم الكلور
8NO2-N   10لتر/ مجم النيترات
9NO3-N   10لتر/ مجم النترات

لتر/ مجم 10 10الفسفور الكلي
11SO4-S   10لتر/ مجم السلفات
10لتر/ مجم SiO2السليكات 12
13M.B.A.S   20لتر/ مجم المنظفات
14F   10رلت/ مجم الفلورايد

  
  
  
  

 
  )3(تابع جدول رقم 

  آلفة اجراء التحاليل المختبرية
الوحدة البيــــان الرسم بالدينارمسلسل
:الملوثات العضوية لألآسجين      ج

1B.O.D   20لتر/ مجم االحتياج البيولوجي لألآسجين
2C.O.D   20لتر/ مجم االحتياج الكيميائي لألآسجين
3T.K.N  20لتر/ مجم ة آليجال النيتروجين الكلي بطريق
20لتر/ مجم المواد البترولية الكلية في الماء4
120لتر/ مجم المواد البترولية الكلية في التربة أو األسماك5
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لتر/ مجم 6 20الفينوالت
        

:المعادن النزرة      د
لتر/ مجم 1 10العسر الكلي
10لتر/ مجم   Caالكالسيوم 2
3Mg  10لتر/ مجم نيسيوم المغ
4Cd   10لتر/ مجم الكادميوم
5Pb   10لتر/ مجم الرصاص
10لتر/ مجم   Crالكروم الكلي 6
7Cu   10لتر/ مجم النحاس
10لتر/ مجم   Niالنيكل 8
10لتر/ مجم   Feالحديد 9

10لتر/ مجم   Alاأللمنيوم 10
11Zn   10لتر/ مجم ) الزنك(الخارصين
12Hg   20لتر/ مجم الزئبق
لتر/ مجم 13 20الكلوليفورم الكلي

  

  )3(مالحظات حول جدول رقم 
سة              3.500يحتسب مبلغ وقدره     - ى الياب ة الواحدة عل ا الحدود       دنانير مقابل جمع العين ا فيه بم

ع              المتاخمة للشاطئ  ، آما يضاف مبلغ وقدره ديناران للعينة اإلضافية اذا آانت في نفس الموق
.  

 دنانير لكل 8 دينار مقابل جمع العينة الواحدة في البحر، وتضاف   50/- يحتسب مبلغ وقدره      -
  .عينة إضافية، باإلضافة إلى دينارين لكل آيلومتر يبعد عن موقع جمع العينة األولى

  .من سعر تحليل العينة األولى لكل عينة إضافية% 30 يحتسب ما مقداره  -
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