
 

  
  الهيئة العامة لحماية الثروة 

  ةياة الفطريالبحرية والبيئة والح
  

  2005لسنة ) 5(قرار رقم 
  بشأن الشروط البيئية الالزم توافرها في مواقع األنشطة الخدمية 

  
  :رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية 

   بشأن الصحة العامة والقوانين المعدلة له،1975لسنة ) 3(بعد االطالع على القانون رقم 
م       سنة   ) 21(وعلى المرسوم بقانون رق م              1996ل انون رق دل بالمرسوم بق ة والمع شأن البيئ ) 8( ب

  ،1997لسنة 
  ،2001لسنة ) 35(وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

ة       بإنشاء الهيئة العام   2002لسنة  ) 50(وعلى المرسوم بقانون رقم      ة لحماية الثروة البحرية والبيئ
  والحياة الفطرية ،

ة              2005لسنة  ) 10(وعلى المرسوم رقم   ة لحماي ة العام ة مباشرة الهيئ شأن آيفي روة  ب ة   الث  البحري
   والحياة الفطرية الختصاصاتها ،والبيئة

ة وال         2002لسنة  ) 45(وعلى المرسوم رقم     ة   بتعيين رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحري بيئ
  والحياة الفطرية ،

شوارع         1989لسنة  ) 2( والبلديات والبيئة رقم     اإلسكانوعلى قرار وزير     د ال ة تحدي شكيل لجن  بت
  والقرارات المعدلة له،
يس م رار رئ ى ق م جوعل وزراء رق سنة ) 3(لس ال ة 1998ل تراطات التنظيمي د االش شأن تحدي  ب

  ،2002لسنة ) 9(رقم للتعمير بمختلف المناطق في الدولة المعدل بالقرار 
  وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ،

   ،   الفطرية والحياة العامة لحماية البيئة اإلدارةوبناء على عرض مدير عام 
  

  : اآلتيقرر
  )1(مادة 

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

  :الف ذلكض سياق النص خيقت
وزير المختص              :  الشارع الخدمي المعتمد التصنيف     - رار من ال شأنه ق الشارع الذي يصدر ب

  . الخدمية عليهاألنشطةارسة مباعتماده للم
ة        :دة التصنيف  تم  المنطقة الخدمية المع    - ة المحددة لمزاول شطة  المنطق ة بموجب     ال األن خدمي

  .ية وحزام خارجيمختص، والمكونة من منطقة داخلقرار من الوزير ال
د عن        األنشطة المنطقة التي يسمح فيها بمزاولة جميع        :  المنطقة الداخلية   -  الخدمية، والتي تبع

ذا               ) م60(اقرب منطقة سكنية مسافة ال تقل عن         الملحق المرافق له ا هو موضح ب را آم ستين مت
  .القرار

  
ارجي - زام الخ ة والمن :  الح ة الداخلي ين المنطق شريط الفاصل ب د    ال ذي يبع سكنية وال ة ال طق

ن   ل ع سافة ال تق الملحق      ) م10(م و موضح ب ا ه كنية ، آم ة س رب منطق ن اق ار ع شرة أمت ع
  .المرافق لهذا القرار
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  الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتعين الرجوع اليها           :  الجهات  المعنية      -
  .وط بها تنفيذهافي حدود اختصاصاتها في شأن القوانين والقرارات المن

  .إدارة شئون البيئة  :    اإلدارة-
  

  )2(مادة 
  

ا من                        د يطرأ عليه ا ق رار وم ذا الق ام ه  أو  إضافة تتولى اإلدارة تفسير وتحديد نطاق قواعد وأحك
  .تعديل

  
  )3(مادة 

  
رخيص  ال يجوز  ة المنصو         الت شطة الخدمي زاول األن م          ص بم ا في الجدول رق المرافق  ) 1( عليه

  . المنطقة الداخلية أو في الحزام الخارجي المحيط بهاخارجلهذا القرار 
  

  )4(مادة 
  

م     ص الخدمية المنصواألنشطةيجوز الترخيص بمزاول     ا في الجدول رق ذا   ) 2( عليه المرافق له
  .القرار على الشوارع  الخدمية أو في المناطق الخدمية المعتمدة التصنيف

  
  )5(مادة 

  
اال ام اعم ادة ألحك ن ا) 20( الم م م انون رق سنة ) 21(لق إلدارة 1996ل وز ل ة، ال يج شأن البيئ  ب

راخيص    ى ت ة عل اطق        أوالموافق ل المن ا داخ سموح به شطة الم ة األن راخيص بمزاول د ت  تجدي
ذي                        د المناسب ال ى البع اطق عل ذه المن ال داخل ه الخدمية ما لم تكن المساآن التي تخصص للعم

  .اإلدارة هتحدد
شطة  تراخيص مزاولة    إلدارة الموافقة على تراخيص أو تجديد     وفي جميع األحوال ال يجوز ل       األن

ساآن    ) 1(الخدمية الواردة في الجدول رقم       المرافق لهذا القرار في محالت تقع أسفل مكاتب أو م
.  
  

  )6(مادة 
  

ى   ب عل ا     يج زاول فيه ي ت شروعات الت حاب الم دولين     ألاأص ي الج واردة ف ة ال شطة الخدمي ن
    عند العمل به بأن هذه األنشطة ال تتفق مع أحكامه،اإلدارةالمرافقين لهذا القرار والتي ترى 

  
ل اإلدارة       أخطارهم أن يبادروا بعد     ى  من قب ضوابط      إل ا لالشتراطات وال  تصحيح أوضاعهم وفق

باستخدام   تنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بالنسبة لكل نشاط بالاإلدارةوخالل المدة التي تحددها   
ا       وفرة التي توافق عليه شرط      اإلدارةانسب التقنيات المت ة، ب وث البيئي ذه   إال للحد من التل  تخل ه

  . الشارع القائمة عليهأوالتقنية بالمظهر العام للتصنيف المعتمد للمنطقة 
  

  )7(مادة 
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سيق مع         النظر في تحديث جدولي األنشطة       اإلدارة على   يتعين الخدمية المرافقين لهذا القرار بالتن
ديلها سواء بالحذف أو اإلضافة               دا لتع ك تمهي ل من جدول         الجهات المعنية وذل ى  أو النق  آخر،   إل

ة أو ما يستجد    ئ على الصحة العامة أو البي     األنشطةعلى ضوء ما تكشف عنه دراسة تأثيرات هذه         
ة     اإلقليمية  و الهيئات   من معلومات وأبحاث ودراسات تصدر من المؤسسات أ        أو الدولية أو المحلي

  .المعنية بشئون البيئة
  

  )8(مادة 
  

ادة    ام الم اة أحك ع مراع صادرة بالمر  ) 26(م ة ال انون البيئ ن ق م  م انون رق وم بق سنة ) 21(س ل
منه آل من يخالف أحكام هذا القرار       ) 29( عليها في المادة     صعاقب بالعقوبات المنصو  ، ي 1996

  . الخاضعة ألحكامهةاألنشطمن أصحاب 
  

  )9(مادة 
  

رار ، و        \على مدير عام ا    ه   دارة شئون البيئة تنفيذ هذا الق اريخ           يعمل ب الي لت وم الت ارا من الي  اعتب
  .نشره في الجريدة الرسمية 

  
  
  
  
  
  

الهيئة العامة لحماية الثروة رئيس 
  البحرية والبيئة والحياة الفطرية

  آل خليفةعبداهللا بن حمد 
  

   هـ1426 محرم 17: صدر بتاريخ 
  م2005 فبراير 26: الموافق 
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  )1(جدول رقم 

  األنشطة الخدمية التي يجب ممارستها
  في المناطق الخدمية المعتمدة التصنيف

  
11 تقطيع وتلميع الرخام1 ورش النجارة
12 ورش تشكيل وتقطيع األلمنيوم المالبس الجاهزةإنتاج2
13 رب الصيدصيانة قو3 ورش الحدادة واللحام
14 تصليح المكائن البحرية4 ورش تصليح عوم السيارات
15 تقطيع وتشكيل الزجاج والمرايا5 آراجات الصباغة والسمكرة
16 معامل اذابة الشحوم6 آراجات التشحيم وغسيل  السيارات
17 )سكراب المعادن(تجميع الخردة 7 آراجات تصليح السيارات والمعدات الثقيلة
18 المطابع8 اسل الجافةالمغ
19 مخازن المواد الكيميائية9 تصليح الدراجات النارية
20 دهان وصباغة األثاث10 الورش الميكانيكية والخراطة

  
  )2(جدول رقم 

  األنشطة الخدمية التي يجوز ممارستها على الشوارع الخدمية
  أو في المناطق الخدمية المعتمدة التصنيف

  
6 صيانة وتعبة البطاريات1 يوتآراجات تبديل الز
7 سيارات آلياغسل ال2 تصليح اإلطارات
8 تعبئة الغاز3 تصليح آهرباء السيارات
9 ورش صهر الذهب4 تصليح المكيفات والثالجات

10 إنتاج الحقائب واألحذية والجلدية5 تصليح مبردات السيارات
11 محالت التصوير ومختبرات تحميض األفالم    
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  ملحق
  

رسم توضيحي للحزام الخارجي الفاصل بين المنطقة الداخلية والمنطقة 
  السكنية
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  متر10

  المنطقة الداخلية
التي تمارس فيها األنشطة 

  الخدمية
  )1(جدول رقم 

  متر50
الحزام الخارجي 
الذي تمارس فيه 
 األنشطة الخدمية 

 )2(جدول رقم 

  شــارع خــدمي

  متر50

الحزام الخارجي الذي تمارس فيه 
  خدمية األنشطة ال

  )2(جدول رقم 

  متر10
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