
 

 
 

   1998لسنة ) 1(قرار رقم 
  بشأن التقويم البيئي للمشروعـات 

  
  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة 

  
 بشأن البيئة ، والمعدل بالمرسوم 1996لسنة ) 21(بعد اإلطالع على المرسوم بقانون رقم 

  ،1997لسنة ) 8(بقانون رقم 
   والبلديات والبيئة ، بإعادة تنظيم وزارة اإلسكان1996لسنة ) 21(وعلى المرسوم رقم 

  وبناء على عرض المدير العام لجهاز شئون البيئة ،
  

  قـرر
  الفصـل األول
  تعاريف

  )1(مـادة 
  

  :في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين آل منها 
ة.1 شـروعات العام ة    :  الـم اطق ذات القيم ى المن ؤثر عل د ت ي ق شروعات الت ي الم ة ه  البيئي

ة                   ة العام شطة التنموي ر من األن شاط أو أآث المتميزة أو الخاصة على أي وجه والتي تتعلق بن
أو مشروعات البنية األساسية المختلفة ، أو مشروعات استغالل واستخدام الموارد الطبيعية،            

  .أو مشروعات الموانئ والمطارات والطرق أو المدن الجديدة والمناطق الخاصة
  
ى            :  عات المحددة  المشرو .2 أثير محسوس عل هي المشروعـات ذات السعـة الكـافية إلحداث ت

شاطها           ة ن سبب نوعي ا أو ب سبب موقعه ـا ب ة ، إم البيئة سواء بالنسبة للهواء أو المـاء أو الترب
ذا                  أو بسبب نوعية الطاقـة المستخدمة في تشغيلها والمبينة مشتمالتها في الكشـف الملحق به

  .القرار 
  
ان مدى               :  ستمارة بيانات تقييم األثر البيئي     إ .3 ة لبي ـاز البيئ ل جه هي االستمارة المعدة من قب

  .الحاجة لتقديم تقرير عن تقويـم التأثيـر البيئـي لمشروع ما 
  

  الفصـل الثانـي
  المشروعات الخاضعة لتقويم التأثير البيئي

  )2(مـادة 
  

عات القائمة، عدا البيوت تخضع جميع المشروعات الجديدة وآذا تطوير المشرو
والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخططة المعتمدة، لتقديم إستمارة بيانات تقويم األثر 

ويقرر جهاز البيئة على ضـوء دراسته لبيانات هذه اإلستمارة  .  البيئي للمشروع أو التطوير
مشروعات، وذلك وفقًا للقواعد مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم التأثير البيئي لتلك ال

  .واإلجراءات الواردة في هذا القرار 
  

  )3(مـادة 
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ر                 ويم األث ات تق تمارة بيان ديم إس على مقدمي المشروعات المشار إليها في المادة السابقة تق
ا    ًا به رخيص مرفق ات الت ن جه شروعاتهم م رخيص بم ل الت ة قب از البيئ ى جه ستوفاة إل ي م البيئ

  . المبدئية الصادرة من هذه الجهات بشأن مشروعاتهم صورة من الموافقة
  

رى                 ات أو معلومات إضافية أو دراسات ي ة بيان ولجهاز البيئة أن يطلب من المذآورين أي
سبة      ه بالن شار إلي ي الم ويم البيئ ر التق ديم تقري ى تق ة إل دى الحاج ر م ا لتقري ا ولزومه أهميته

  .وير للمشروعات سالفة الذآر بما فيها مشروعات التط
  

ى   ات أو دراسات إضافية إل ن معلوم ب م ا يطل ا وم شار إليه تمارة الم ديم اإلس ويجوز تق
  .الجهة المرخصة مباشرة لتتولى إرسالها إلى جهاز البيئة بمعرفتها 

  
  )4(مـادة 

  
ًا                    ة المحددة وجوبي سبة للمشروعات ذات الطبيع أثير البيئي بالن يكون تقديم تقرير تقويم الت

د أو بالتوسعة أو بالتحديث أو             سواء انصب المش    شييد أو التطوير بالتجدي شاء والت ى اإلن روع عل
  .بغير ذلك، ويجب تقديم هذا التقرير قبل الترخيص بالمشروع في جميع الحاالت 

  
التقويم     صة ب ن اإلدارة المخت ى عرض م اء عل ة وبن ارات فني ة العتب از البيئ وز لجه ويج

رر عدم الحاجة     البيئي به، بعد دراسة المعلومات والب      يانات المشار إليها في المادة السـابقة، أن يق
ر  ديم تق شروعات        يلتق سبة للم ك بالن ه، وذل رخيص ب ل الت شروع قب ي للم أثير البيئ ويم الت ر تق

  .المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
  

  )5(مـادة 
  

دمي المشرو                   عات يجوز لجهاز البيئة بعد بحث الدراسات والمعلومات التي تطلب من مق
ون    ة، ويك ة العام شروعاتهم ذات الطبيعي ي لم أثير البيئ ويم الت ر تق ديم تقري رر ضرورة تق أن يق

  .قرار جهاز البيئة في هذا الشأن نهائيًا وملزمًا 
  

  )6(مـادة 
  

أثير البيئي للمشروعات             ويم الت ر تق ـديم تقري رر عدم الحاجة لتق يجوز لجهـاز البيئة أن يق
ديال محدودا      ى                         التي تعتبر تع ة عل ه الموافق د سبق ل ان ق ه إذا آ ة ل ائم أو إضافة طفيف  لمشروع ق

  .المشروع بيئيا وقدم عنه التقرير المشار إليه 
  

  الفصـل الثالـث
  أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي

  
  )7(مـادة 
  

أثير              ويم الت ر تق على جهاز البيئة أن يخطر مقدمي المشروعات الخاضعة لشرط تقديم تقري
ي ، ي  البيئ ا ف شروعاتهم والواجب مراعاته ة لم ويم الالزم ك التق ات ذل  بنطاق دراسات ومحتوي
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دة من                  ويجب أن تكون      ويم مع ر التق يالت التي يتضمنها تقري الدراسات واألبحاث والتحل

ة في                    رة آافي قبل مؤسسات أو مكاتب إستشارية متخصصة معتمدة لدى جهاز البيئة ، أو ذات خب
  .مجال التخصص يقدم ما يؤيدها من وثائق 

  
  .وعلى مقدمي المشروعات التقيد بكل ما يطلبه جهاز البيئة في هذا الخصوص 

  
  )8(ـادة م

  
يجب أن يشتمل تقرير تقويم التأثير البيئي للمشروع على األسس والعناصـر التالية بحسب             

  :ما يتفق منها مع طبيعة المشروع 
  
  .وصف آامل ودقيق للمشروع   - 1
  .مبررات إنشاء المشروع من المنظور اإلقتصادي واالجتماعي   - 2
  .األهداف المرجوة من المشروع    - 3

  .تشييد المشروع مراحل - 4 
  .النتائج المترتبة على تنفيذه بصورة عامة وعلى الموارد الطبيعية والسالمة بصفة خاصة  - 5
  .اإلجراءات التي سوف تتخذ لحماية البيئة   - 6
  .برنامج رصد االنبعاثات الصادرة من المشروع   - 7
أثر بالمشروع مع إيضاح مدى تف                    - 8 د يت ذي ق ع      وصف شامل للوضع البيئي ال ه في جمي اعل

  . مراحله مع هذا الوضع وتحليل التفاعالت البيئية الناتجة عنه في هذه المراحل 
  

  )9(مـادة 
  

ا في                    أثر بالمشروع والمشار إليه يجب أن يتضمن بيان تفاعالت الوضع البيئي الذي قد يت
  :المادة السابقة، التأثيرات والعوامل اآلتية 

  
  .ات السكانية أي تأثير على صحة االنسان والتجمع .1
ة (أي تأثير على األنظمة البيئية       .2 ا أو أي              ) األيكولوجي ع المشروع فيه ة التي يق في المنطق

  .أخرى قد تتأثر بالمشروع ) أيكولوجية(أنظمة بيئية 
ة                      .3 ة أو ترفيهي ة أو أثري أي تأثير على منطقة أو مكان أو مبنى يكون له أو لها أهمية جمالي

ا              أو معمارية أو ثقافية أو تاري      ة أخرى له خية أو علمية أو اجتماعية أو أية خصائص بيئي
  .قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو لألجيال القادمة 

  .أي تهديد ألي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية  .4
  .أي تأثير على البيئة بعيد المدى  .5
  .أي تغيير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية  .6
  .أي تدهور في نوعية البيئة  .7
  .أي تلوث للبيئة  .8
  .أي تهديد لسالمة البيئة  .9

  .أي تقليص لمدى االستخدامات النافعة للبيئة  .10
  .أي مشاآل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات  .11
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شحيحة أو التي يحتمل                  .12 أي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد ال
  .أن تنضب 

  .اطات الحالية أو النشاطات المستقبلية المحتملةأي تراآم للتأثيرات البيئية نتيجة للنش .13
  

  )10(مـادة 
  

ات     ائق وبيان ات أو وث ن دراس ا م رتبط به ا ي ي وم أثير البيئ ويم الت ارير تق ديم تق ون تق يك
ا المشروعات                    ة مباشرة، أم از البيئ ى جه ة إل بالنسبة للمشروعات المقترحة من الجهات الحكومي

ا                المقترحة من القطاع الخاص فيكون تق      ق به ا يتعل شأنها وآل م أثير البيئي ب ويم الت ارير تق ديم تق
دورها             وم ب من دراسات ووثائق وبيانات ، إما إلى جهاز البيئة أو إلى الجهات المرخصة التي تق

  .بإحالتها إلى جهاز البيئة 
  
  )11(مـادة 

  
لب من مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة من هذا القرار ، يجوز لجهاز البيئة أن يط

مقدمي المشروعات ، إستكماال لفحص ودراسة تقارير تقويـم التأثير البيئي المقدمة منهم ، تقديم 
دراسات جدوى معينة أو تحليالت خاصة أو غير ذلك من األبحاث والمعلومات والمستندات 

 ما وعلى المذآورين استيفاء.  االضافية التي يرى لزومها إلنجاز فحص التقارير المشار إليها 
يطلب منهم في هذا الشأن في اآلجال التي تحدد لهم ، على أن تكون هذه االستيفاءات معدة من 

  .قبل المؤسسات والمكاتب االستشارية المشار إليها في المادة السابعة من هذا القرار 
  

  الفصـل الرابـع
  التراخيص البيئية للمشروع

  
  )12(مـادة 

  
ص      سلطة المخت و ال ة ه از البيئ ون جه ع     يك سبة لجمي ة بالن راخيص البيئي نح الت ة بم

ى   ا عل صر منه ا اقت دة أو م شروعات الجدي شييد الم شاء وت ا بإن ق منه ا تعل واء م المشروعات س
  .مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها 

  
ان المشروع يخضع  ع الحاالت سواء آ ي جمي ة ف راخيص البيئي ة الت از البيئ ويصدر جه

شرط تقديم تقرير تقويم التأثير البيئي أو ال يخضع لهذا الشرط ، وسواء أآان خضوع المشروع                 ل
ام         د واألحك ًا للقواع تثنائية، طبق صفة اس لية أو ب صفة أص ذآور ب شرط الم ضوعه لل دم خ أو ع

  .الواردة في هذا القرار 
  
  )13(مـادة 

  
أثير    ويم الت ارير تق ة تق ام دراس بيل إتم ي س ة ف از البيئ وب لجه شروعات المطل ي للم البيئ

ر         شروع أو تقري ب الم بعض جوان سبة ل ة بالن ات ذات العالق ستعين بالجه ا، أن ي رخيص له الت
ة أو                 التقويم د التعليمي ، آما له أن يسترشد في هذا المقام بآراء مراآز البحوث والجامعات والمعاه

داخل أو                 المتخصصة وبمن يراه من المتخصصين ذوي الخبرات والكفاءات الخاصة سواء في ال
  .في الخارج 
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  )14(مـادة 
  

دم   يجوز لجهاز البيئة على ضوء دراسته لتقرير تقويم األثر البيئي للمشروع أ   ن يخطر مق
ـن                     ـًا م ـراه الزم ا ي م الوصول بم المشروع أو الجهة المرخصة حسب األحوال بكتاب مسجل بعل
شروع      ي الم ا ف رى ضرورة توفيره ي ي ة الت زات واألنظم شأن التجهي تراطات ب ات واش متطلب
رد        ـق ال صة ح ة المرخ شروع والجه ـدم الم ه، ولمقـ ة عن سلبية الناجم ة ال ار البيئي ة اآلث لمعالج

ا                    و ة خالل خمسة عشر يوم ات واالشتراطات واألنظم ذه المتطلب مناقشة جهاز البيئة في شـأن ه
  .من اإلخطار المذآور على أن يكون القرار النهائي في ذلك لجهاز البيئة 

  
ة من                        از البيئ د جه ل تأآ صا للمشروع قب ويمتنع على الجهات المرخصة أن تصدر ترخي

  .راطات واألنظمة المشار إليها تنفيذ قراره بشأن المتطلبات واالشت
  
  )15(مـادة 

  
ن    ًا م تين يوم شروع خالل س ي للم ر البيئ ويم األث ر تق ي تقري ه ف ة رأي از البيئ صدر جه ي
رى                  استالم ذلك التقرير مستوفيا وشامًال لكافة الدراسات واألبحاث والمعلومات اإلضافية التي ي

  .الجهاز ضرورة تقديمها 
  

  
  )16(مـادة 

  
ويم                    يتولى جهاز    ر تق دم المشروع بنتيجة فحص تقري ة المرخصة ومق ة إخطار الجه البيئ

راض                 دم المشروع االعت التأثير البيئي للمشروع وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لمق
ة الفصل في التظلمات                             ام لجن اريخ اإلخطار أم ًا من ت ين يوم ذه النتيجة خالل ثالث آتابة على ه

ين أعضائها                    البيئية التي يصدر بتشكيلها    ة يكون من ب ديات والبيئ ر اإلسكان والبل  قرار من وزي
دم المشروع، باالضافة                       ة المرخصة وثالث عن مق ممثل عن جهاز شئون البيئة وآخر عن الجه
ام                         دير الع ه الم ة ينتدب از البيئ دوب من جه ولى من راء المتخصصين، ويت ة والخب إلى رئيس اللجن

ة إختصاصاتها وإجراءات      للجهاز القيام بأعمال سكرتارية الل     ذه اللجن شكيل ه جنة، ويحدد قرار ت
  .االعتراض أمامها وما تتبعه من إجراءات في عملها 

  
  )17(مـادة 

  
ذا   ي ه ة ف از البيئ ده جه ذي يع وذج ال ًا للنم شروع وفق ي للم رخيص البيئ ون إصدار الت يك

وال بكتاب مسجل   ويرسل الترخيص إلى مقدم المشروع أو الجهة المرخصة حسب األح         .  الشأن  
  .بعلم الوصول، وتحتفظ اإلدارة المختصة في جهاز البيئة بصورة منه 

  
  . ويجوز تسليم الترخيص إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه بموجب إيصال إستالم 

  
  الفصـل الخامـس
  أحكام عامة 

  )18(مـادة 
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 المنصوص على أصحاب المشروعات التي وافق عليها جهاز البيئًة ، آذلك المشروعات
 ، اإلحتفاظ بسجل خاص 1996لسنة ) 21(من المرسوم بقانون رقم ) 24(عليها في المادة 

  :معتمد من جهاز البيئة لبيان تأثير نشاط المشروع على البيئة ويشمل البيانات التالية 
  .  أية تحويرات في العمليات الصناعية  -
  .  اإلنبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها  -
ة     مو - دات المعالج اءة وح ة وآف ة المعالج د عملي ات بع اصفات المخرج

  .المستخدمة 
  .إجراءات المتابعة واألمان البيئي    -
  .  االختبارات والقياسات الدورية ونتائجها  -
  .المسئول المكلف بالمتابعة    -

  
دة عشر               ة لم وعلى المشروعات المذآورة االحتفاظ بهذه السجالت مستوفاة بطريقة منتظم

  .ات من تاريخ إعتمادها من جهاز البيئة سنو
  

ادة    ي الم يهم ف شين المنصوص عل ل المفت ن قب يش م سجل للتفت ذا ال ن ) 28(ويخضع ه م
  .القانون المشار إليه 

  
  )19(مـادة 

  
ائج فحصها                   ه ونت يعد جهاز البيئة سجًال خاصًا لقيد تقارير تقويم التأثير البيئي التي ترد إلي

  .المشروع بشأنها وطلبات الجهاز من مقدم 
  

م   ه اس ين في از يب صدرها الجه ي ي ة الت راخيص البيئي د الت از سجًال آخر لقي د الجه ا يع آم
  .صاحب المشروع والنشاط الخاص به وتاريخ ورقم الترخيص الصادر لـــه 

  
  )20(مـادة 

  
دير العـيتول ادة ـى الم ي الم ا ف راخيص المنصوص عليه ى الت ع عل ة التوقي شئون البيئ ام ل

ة التي يصدرها     1996لسنة  ) 21(من المرسوم بقانون رقم     ) 14( راخيص البيئي  بشأن البيئة والت
جهاز البيئة، وله أن يفوض غيره في التوقيع على بعض هذه التراخيص مما يتعلق بالمشروعات               

  .الصغيرة أو التي ال يقدم بشأنها تقارير تقويم التأثير البيئي 
  

  )21(مـادة 
  

دة                    على المدير العام     شره في الجري اريخ ن ه من ت لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل ب
  .الرسمية 

  
  خالد بن عبداهللا آل خليفة 

  وزير اإلسكان والبلديات والبيئة 
  
  

  هـ9/9/1418: صدر في 
   م7/1/1998: الموافق  
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  آشف ملحق

  بقرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة
  بشأن التقويم البيئي للمشروعات

  
 بشأن التقويم البيئي 1998لسنة ) 1(استنادا لقرار وزير اإلسكان والبلديات والبيئة رقم 

، يعتبر 1998 يناير 7بتاريخ ) 2302(للمشروعات المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 
آشف المشروعات لمحددة التي يجب تقديم تقرير تقويم التأثير البيئي بشأنها والمذآور أدناه 

  .ال يتجزأ من القرار المشار إليه أعاله جزءا 
  

  آشف بالمشروعات المحددة التي يجب تقديم 
  تقرير تقويم التأثير البيئي بشأنها

  
يشتمل هذا الكشف على المشاريع ذات السعة الكافية الحداث تأثير محسوس على جودة الهواء 

  :والماء والتربة والتي تتضمن ما يلي 
  
ي    - 1 منت ، وه ناعة األس اج        ص ي إنت ة ف ة والجيري واد الطيني ستخدم الم ي ت صانع الت  الم

  .األسمنت " آلينكر"األسمنت وآذلك أعمال طحن " آلينكر"
ن      - 2 ر م تج أآث ي تن زف والت ار والخ ناعة الفخ ل   2000ص ات مث ن المنتج نويا م ن س  ط

  .الطوب والبالط واألنابيب واألدوات الفخارية والمواد المقاومة للصهر أو الزجاج 
ن       - 3 ر م تج أآث ي تن انة الت صانع الخرس ات    2000م انة أو المنتج ن الخرس نويا م ن س  ط

  .الخرسانية عن طريق خلط الرمل والحصى والماء واألسمنت 
ات                 - 4 ا عملي ة ، وهي المصانع التي تجري فيه مصانع انتاج المواد الحديدية وغير الحديدي

  .صهر المعادن لصبها أو طليها 
ط اإل  - 5 ال خل ا     أعم صخور وخلطه رش ال ن أو ج ضمن طح ي تت ال الت ي األعم فلت وه س

  .باإلسفلت 
وب                - 6 ات أو منتجات الحب أعمال طحن وجرش الصخور والمواد الخام والمعادن والكيميائي

ة بواسطة الناخل أو                        ام مختلف ى أحج التي تتم بواسطة عملية طحن وجرش أو فصل وال
  .التنقية بالتهوية أو بأية طريقة أخرى 

  .مصافي النفط ، وهي المنشآت التي يتم فيها تكرير النفط الخام   - 7
شتقاتهما                 - 8 از أو م مصانع البتروآيماويات ، وهي المنشآت التي يستخدم فيه البترول أو الغ

  .النتاج مواد آيميائية 
ا تخزين منتجات    - 9 تم فيه ي ي ال الت رول وهي األعم صنيع منتجات البت ال تخزين وت أعم

واد                 البترول ف  ا م ي خزانات أو تلك التي يتم فيها تنقية الزيت المستعمل أو التي تصنع فيه
  .التشحيم 

  .الصناعات التعدينية حيث تصهر المواد الخام الستخالص الفزات أو المعادن  -10
مصانع استرداد الفزات من الخردة ، وهي المصانع التي تعالج فيها خردة المعادن داخل              -11

ة                أي نوع من األجهزة التي       ة الكهربائي ستخدم الطاق ك التي ت ود أو تل احتراق الوق تعمل ب
  .بغرض استرداد المعادن 

  .أي مرفق يقام فيه أي جهاز أو أجهزة تعمل باحتراق الوقود  -12
ة  -13 واد آيميائي دات األعشاب أو أي م ة والحشرية ومبي دات الفطري اج المبي ق النت أي مرف

  .أخرى 
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  .أي مرفق لصناعة ومعالجة الورق  -14
تحكم أو يحتمل أن يحدث                 ـفق تنبع أي مر  -15 زة ال ث منه ملوثات هوائية في حالة غياب أجه

  .، بمفرده أو مع مرافق أخرى مشابهة ، تأثيرات سلبية محسوسة على جودة الهواء 
  .محطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه  -16
  .مصانع البطاريات  -17
  .المرافق العامة والمطارات  -18
  .ها في أي مياه معالجة الملوثات قبل صرف -19
خزن ومعالجة وصرف النفايات باستخدام خليج أو برآة أو منطقة ري أو بئر أو محجر                -20

  .أو خندق 
  .بناء وإصالح السفن  -21
التلوث            -22 ة آ ي الترب سوس ف أثير مح داث ت ى اح ؤدي إل د ت ي ق ات الت شاريع والعملي الم

ى ا    ات ال ن النفاي ضارة م ات ال سرب بعض العناصر او المرآب ن ت ة أو الحاصل م لترب
  .التلوث الناجم عن االستخدام المفرط لألسمدة والمبيدات 

ا                  -23 ة أو إنجرافه دهور محسوس في الترب ى ت ؤدي ال د ت بفعل  (المشاريع والعمليات التي ق
اء ا ) الم واء (أو انجراره ل اله ية   ) بفع شاريع الهندس ة والم سية للزراع شاريع الرئي آالم

  .ن الطبيعي للمياه الرئيسية التي قد تؤدي الى تحوير الجريا
  .ذبح وسلخ الحيوانات ومعالجة اللحوم  -24
  .انشاء أرصفة ومبان على الساحل ملحقة باألرصفة  -25
  .استخراج األحجار  -26
  .الصناعات االستخراجية  -27
شواطئ والخلجان واألراضي         -28 ة وردم ال أية أعمال انشائية يصحبها تجريف القاع والترب

  .الرطبة 
  .فات الصلبة والخطرة والضارة مرافق معالجة والتخلص من المخل -29
  .عمليات استغالل الموارد الطبيعية الشحيحة  -30
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