
 

 
  الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

  
   2006لسنة ) 10(قرار رقم 

  بشأن انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر
  

  :رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
انون       بشأن البيئة  1996لسنة  ) 21(بعد االطالع على المرسوم بقانون رقم         والمعدل بالمرسوم بق

  ،1997لسنة ) 8(رقم 
ة         2002لسنة  ) 50(وعلى المرسوم بقانون رقم       بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئ

  والحياة الفطرية ،
ة        2002لسنة ) 41(وعلى المرسوم رقم   ة والبيئ روة البحري ة الث ة لحماي ة العام  بشأن تنظيم الهيئ
  والحياة الفطرية ،

ة           2002لسنة  ) 45(وعلى المرسوم رقم     ة والبيئ  بتعيين رئيس للهيئة العامة لحماية الثروة البحري
  والحياة الفطرية ،

ة             2002لسنة  ) 46(وعلى المرسوم رقم     ة والبيئ روة البحري ة الث  بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماي
  والحياة الفطرية ،

ة ر    ديات والبيئ كان والبل ر اإلس رار وزي ى ق م وعل سنة ) 10(ق ة   1999ل اييس البيئي شأن المق  ب
  والقرارات المعدلة له،) الهواء والماء(

  وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ،
  وبناء على عرض المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية،

     
  :قرر
  )1(مادة 

 
مبينة قرين آل منها ما لم      في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني ال          

  :يقتض سياق النص خالف ذلك 
  

ة  : المواصفة اييس العالم ة المق ي مواصفة منظم م (ISO)ه  الخاصة 1993 (E)/ 10396 رق
  .بأجهزة قياس ورصد انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر الثابتة 

وث صدر التل ات ت  : م ك محط ة ذل ة ذل ن أمثل ة وم وث الثابت صادر التل شمل م وى ي د الق ولي
صناعات         ات وال وم والكيماوي نفط واأللمني ر ال ناعات تكري راق ، ص شآت االحت ة، من الكهربائي

  .التحويلية للمعادن التي تنبعث منها الملوثات الهوائية المعرفة في نوع الملوث
وث  وع المل ا       :  ن وث ومنه صدر التل ن م ة م ة المنبعث ات الهوائي د الملوث سيد  : أح از أول أآ غ

ون، واد    الكرب روجين، الم يد النيت ت، اآاس سيد الكبري اني اآ از ث ون ، غ سيد الكرب اني اآ از ث  غ
ايرة   ة المتط ن   (VOC s)الهيدروآربوني ل م شقة أق ات المستن ا،  10 الجزئي رون، األموني  ميك

اة             ة والحي ة البيئ ة لحماي رى اإلدارة العام ات أخرى ت ى أي ملوث د، الرصاص، إضافة إل الفلوراي
   .الفطرية أضافتها
اس بوحدات        مستوى انبعاث الملوث    :  ترآيز االنبعاث  ة ويق ون، جزء      جزء   : ات الهوائي في الملي

  .في البليون، ميكروجرام في المتر المكعب
  .نقطة انبعاث الملوث الهوائي من مدخنة المصدر : نقطة االنبعاث
  .حرارة الملوث المنبعث من المصدر : حرارة االنبعاث

  .ارتفاع المدخنة باألمتار : صدرارتفاع المدخنة أو الم
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  .قطر المدخنة باألمتار :  قطر المدخنة أو المصدر
 بيان لموقع نقطة االنبعاث باستخدام خطوط الطول     ):خط العرض والطول  (موقع نقطة االنبعاث    
  .والعرض الجغرافية 

  .ثانية/ سرعة انبعاث الملوث وتقاس بوحدة متر: سرعة االنبعاث
  .ثانية / دل انبعاث الملوث ويقاس بوحدة مليجراممع : معدل االنبعاث

  .جدول بيانات انبعاث الملوثات الهوائية من مصدر التلوث ، المرفق بهذا القرار : لجدولا
ه                      : الجدول الزمني  ذي تحدد في رار ، وال ذا الق ام ه الجدول المع من قبل الجهات الخاضعة ألحك

  .صد انبعاث الملوثات الهوائية رأجهزةها ترآيب قالفترة الزمنية التي تستغر
  اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية : اإلدارة العامة

  
  )2(مادة 

  
 مصدر يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات موحدة ألجهز رصد انبعاث الملوثات الهوائية من   

فة،     ى المواص تناد إل وث باالس شاءالتل ربط   وإن صال ت بكة ات زة ش ة بيان أجه اث  معالج ات انبع
  .الملوثات الهوائية من مصدر التلوث بأجهزة معالجة البيانات في اإلدارة العامة 

  
  )3(مادة 

  
ة                 ا في المملك ة حالي ا  ،تسري أحكام هذا القرار على جميع المشروعات العامة والخاصة القائم  بم
ن       ي م ستقبل، والت ي الم ا ف شأ عنه ا ين صميم وم يس أو الت ت التأس شروعات تح ا الم أنها فيه  ش

  .تتضمن أو تكون مصدرا للتلوث 
  

  )4(مادة 
  

ة            ات الهوائي ات الملوث ز انبعاث يجب على الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار قياس مستوى ترآي
ك القياسات          ) 8(بمتوسط آل    درج تل ى أن ت ة، عل ات اإلدارة العام ان ساعات أو حسب متطلب ثم

ة به في حالة وجود خلل في شبكة االتصال أو آلما           في الجدول المرافق لهذا القرار وموافاة إلدار      
  .طلب منها ذلك 
ى  ين عل ا   اإلدارةويتع ى ضوء م واء بحذف أو إضافة عل دول س ديث الج ي تح ة النظر ف  العام

رى              .يستجد من معلومات      وأن تطلب من الجهات المشار إليها أية بيانات أو معلومات إضافية ي
  .أن أهميتها ولزوم إضافتها في هذا الش

  
  )5(مادة 

  
ة أوال،       أجهزةتلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار بترآيب         ات الهوائي  رصد انبعاث الملوث

ن            ة م ات الملوث ات االنبعاث ة بيان زة معالج ربط أجه ي ت صال االلكترون رى لالت زة أخ م أجه ث
دل ا   ة مع ضمان رصد ومراقب ة ل ي اإلدارة العام ات ف ة البيان أجهزة معالج صادر ب ات الم النبعاث

ديل بعض   2001لسنة ) 3(وترآيزها التي تؤثر على جوده الهواء المذآورة في الجدول رقم       بتع
  .وتعديالته) الهواء والماء( بشأن المقاييس البيئية 1999لسنة ) 10(الجداول المرافقة للقرار رقم 

 
شار  ات الم ى الجه اوعل ى أن ال تتإليه ة، عل داول الزمني اة اإلدارة بالج رة ترآيب  مواف اوز فت ج

ام             اريخ العمل بأحك داء من ت أجهزة رصد انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر سنة واحدة ابت
  .هذا القرار، أو من تاريخ تشغيل مصدر التلوث بحسب األحوال 
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  )6(مادة 

  
  :يجدب أن يشتمل الجدول على البيانات التالية 

  .اسم الجهة الخاضعة ألحكام هذا القرار   - 1
  .مصدر التلوث   - 2
  .نوع التلوث   - 3
  .ترآيز االنبعاث  - 4
  .نقطة االنبعاث  - 5
  .حرارة االنبعاث   -6
  .ارتفاع المدخنة أو المصدر  - 7
  .قطر المدخنة أو المصدر  -8
  ).خط العرض والطول(موقع نقطة االنبعاث   -9

  .سرعة االنبعاث  -10
  .معدل االنبعاث  -11
  

الحتفاظ بهذه الجداول مستوفاة بطريقة منتظمة لمدة تحددها اإلدارة،          وعلى الجهات المشار إليها ا    
  .ويخضع الجدول للمتابعة من قبل أخصائيي اإلدارة ومفتشيها 

  
  )7(مادة 

  
ستخدمة أو           إحداث تلتزم الجهات الخاضعة ألحكام هذا القرار في حال          ات الم ر في التقني  أي تغيي

صال  بكة االت ي توصيل ش واء ف ي س ل فن دوث خل ربط ح ي ت زة الت اث أجه ات انبع ة بيان  معالج
ة أو أي                ات فني ات في اإلدارة لوجود معوق أجهزة معالجة البيان الملوثات الهوائية من المصادر ب
خلل يؤدي إلى توقف العمل بالجهاز مما يسفر عن توقف عملية الرصد، أن توافي اإلدارة العامة               

  . طلب منها ذلكبنسخة من الجدول فترة ال تتجاوز أسبوعا أو آلما
  

شار  ات الم ى الجه ب عل اويج ي إليه رة الت ه والفت ل وطبيعت ن الخل ة ع ار اإلدارة العام  أخط
ستغر ر قت ي بخطاب رسمي يرسل عب ل الفن ذا الخل صليح ه ذ لت ي سوف تتخ ها واإلجراءات الت

ي    د ف سلم بالي ق ي اب الح زز بخط اآس، يع ع  أولالف اله م ال الرس ل ت وم عم د ي التوقيع التأآي  ب
  .المتاالسب

  
  )8(مادة 

  
وي                            ارير التي تحت ه التق رار يثبت في ذا الق ام ه ة خاضعة ألحك تعد اإلدارة سجال خاصا لكل جه

ة على نتائج قياسات ومخرجات رصد انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر،            ات    وأي  أخرى  بيان
  .في هذا الشأن ترى اإلدارة العامة إثباتها

  
 
  )9(مادة 

  
ولى اإلدارة  د نط  التت سير وتحدي ة تف د   عام ا ق رار وم ذا الق ي ه ا ف اق المواصفة المنصوص عليه

  . أو تعديلإضافةيطرأ عليها من 
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  )10(مادة 

  
م    ) 26(مع مراعاة أحكام المادة    انون رق سنة  ) 21(من قانون البيئة الصادر بالمرسوم بق ، 1996ل

ا      رار بالعقوب ذا الق ام ه الف احك ن يخ ل م ب آ ي  تيعاق ا ف صوص عليه ادة  المن ن ) 29( الم م
  .انون سالف الذآرقالمرسوم ب

  
  )11(مادة 

  
وم                           ارا من الي ه اعتب رار، ويعمل ب ذا الق ذ ه ة تنفي اة الفطري ة والحي ة البيئ ام لحماي على المدير الع

  .التالي لتاريخ في الجريدة الرسمية 
  
  

  عبداهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة 

   والبيئة والحياة الفطريةالبحرية
  

   هـ1427 شوال 30: صدر بتاريخ 
  م2006 نوفمبر 21: الموافق 
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  جدول

  انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر
  ______________________________________________  : الشرآة 

شاط  :  الن
________________________________________________  

           
________________________________________________  

ة  :  المنطق
________________________________________________  

  
س تسل

  ل
ة  نقط
  االنبعاث

ط   الملوث خ
  الطول

ط  خ
  العرض

اع  ارتف
ة  نقط
اث  االنبع

  )متر(

قطر نقطة  
  االنبعاث

  )متر(

ة  درج
رارة  ح
از  الغ

ة ( درج
  )مئوية

رع  س
اث  انبع
از  الغ

ر( / مت
  )ثانية

اث   دل انبع مع
از  الغ

  )ثانية/ملجم(

ز  ترآي
اث  انبع
از  الغ

  )3متر/ملجم(

سيد   1مدخنة   1 اول  اآ
  الكربون

                

سيد       اني اآ ث
  الكربون

                

سيد       اني اآ ث
  الكبريت

                

د      آبريتي
  الهيدروجين

                

سيد       اني اآ ث
  النيتروجين

                

واد      الم
دروآربو الهي

  نية

                

ات      المرآب
  العضوية

                

                  األمونيا    
سيمات      الج

  المستنشقة
                

                  الفلورايد     
                  الرصاص    
سيد   2مدخنة   2 اول اآ

  الكربون
                

سيد       اني اآ ث
  الكربون

                

سيد       اني اآ ث
  الكبريت

                

د      آبريتي
  الهيدروجين

                

سيد ث      اني اآ
  النيتروجين

                

واد      الم
دروآربو الهي

  نية

                

                  األمونيا    
ات      الجزيئ

  المستنشقة
                

                  الفلورايد    
                  الرصاص    
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  جدول
  بيانات انبعاث الملوثات الهوائية من المصادر

Table: Air Pollutants Emissions Data Form 
 
Company :  _________________________________________ 
 Activity:  ____________________________________________ 
Area : ______________________________________________ 

 
 
Serial Emission 

Point 
Pollutant Grid 

Position 
COORDX  

Grid 
Position 
COORDy

Emission 
Point Height 
(m) 

Emission 
Point 
Diameter 
(m) 

Gas Exit 
Temp 
(c)  

Gas Exit 
Velocity 
(m/s)  

Gas Exit 
Rate 
(mg/s) 

Gas Exit 
Concentr
ation 
(mg/m3) 

1 Stack 1 CO         
  CO2         
  SO2         
  NO2         
  HC         
  VOCs         
  NH3         
  PM10         
  F1         
  Pb         
2 Stack 2 CO         
  CO2         
  SO2         
  NO2         
  HC         
  NH3         
  Particles 

PM 
        

  F1         
  Pb         
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