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املجل�س الأعلى للبيئة
قرار رقم )4( ل�شنة 2014

ب�ش�أن اعتم�د وتنظيم عمل مك�تب ال�شت�ش�رة البيئية
في مملكة البحرين

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة:
باملر�شوم  املعدل  البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

وعلى املر�شوم رقم )91( ل�شنة 2012 بتنظيم اجلهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،
وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 ب�شاأن التقومي البيئي للم�شروعات،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2000 ب�شاأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب ال�شت�شارية العاملة 
يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات والدرا�شات البيئية،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2010 ب�شاأن تخويل بع�س موظفي الهيئة العامة حلماية الرثوة 
البحرية والبيئة واحلياة الفطرية �شفة ماأموري ال�شبط الق�شائي،

وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي،
قرر الآتي:

الف�شل الأول
تع�ريف

م�دة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها 

مامل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
اململكة: مملكة البحرين.

املجل�س: املجل�س الأعلى للبيئة.
الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للمجل�س.

الإدارة املخت�شة: اإدارة التقومي والرقابة البيئية باملجل�س.
البيئي  التقومي  جمال  يف  املتخ�ش�شة  املكاتب  اأو  املوؤ�ش�شات  البيئية:  ال�شت�شارة  مكاتب 
والأبحاث  والدرا�شات  التقارير  اإعداد  يف  وا�شعة  خربة  لديها  يكون  والتي  البيئية  والدرا�شات 
اأو املكاتب  املوؤ�ش�شات  للم�شروعات �شواء كانت هذه  البيئي  التاأثري  والتحليالت اخلا�شة بتقومي 

بحرينية اأو اأجنبية.
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املراكز الداعمة: املوؤ�ش�شات واملراكز العلمية اأو املهنية املتخ�ش�شة يف �شوؤون البيئة واملختربات 
با�شمه  بع�شها  اأو  كلها  البيئية  الدرا�شة  باإجراء  البيئية  ال�شت�شارة  يكلفها مكتب  التي  والأفراد 
وحتت اإ�شرافه مثل اجلوانب املتعلقة بامل�شوحات احلقلية والتحاليل املختربية والإح�شائية، �شواء 

كان هذا املكتب فرعًا لهذه املراكز اأو وكياًل عنها، و�شواء كان املركز داخل اململكة اأو خارجها.
اأن يكون هو  امل�شروع وميكن  اأعمال  نتائج وخمرجات  قانونًا عن  امل�شئول  امل�شروع: هو  �ش�حب 

مالك امل�شروع.
تقومي الأثر البيئي للم�شروع: الدرا�شة اأو الدرا�شات التي يتم اإجراوؤها قبل اإ�شدار ترخي�س 
الآثار  تخفيف  اأو  ملنع  املنا�شبة  والو�شائل  والإجراءات  املحتملة،  البيئية  الآثار  لتحديد  م�شروع 

ال�شلبية اأو زيادة املردود الإيجابي للم�شروع على البيئة.
امل�شوح�ت احلقلية: الدرا�شات والأبحاث امليدانية واملختربية امل�شتملة على الإح�شاءات الو�شفية 
واملتباينة ملجمل املعايري واملوؤ�شرات البيئية الأحيائية والكيميائية والفيزيائية واجليولوجية، واأي 

معايري اأخرى اقت�شادية واجتماعية.
الف�شل الث�ين

الهدف ونط�ق التطبيق
م�دة )2(

يهدف هذا القرار اإلى اعتماد عمل مكاتب ال�شت�شارة البيئية العاملة يف جمال الدرا�شات 
البيئي  التقومي  درا�شات  خا�شة  وب�شفة  اململكة،  واقت�شاد  ببيئة  املتعلقة  البيئية  والبحوث 
لأ�شحابه،  وت�شليمه  تنفيذه  اأو مت  التنفيذ  قيد  اأو  الدرا�شة  قيد  امل�شروع  كان  �شواء  للم�شروعات 

وتنظيم عمل هذه املكاتب، وذلك لتفعيل الرقابة على اأعمالها مبا يحقق الهدف من اإن�شائها.
م�دة )3(

منها  ي�شتجد  وما  القائمة  البيئية  ال�شت�شارة  القرار على جميع مكاتب  اأحكام هذا  ت�شري 
�شواء كانت تزاول ن�شاطها يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات ب�شفة اأ�شلية اأو كانت ترغب يف 

اإ�شافة هذا الن�شاط اإلى اأن�شطتها الأخرى.
م�دة )4(

املن�شو�س  البيئية  ال�شت�شارة  نطاق عمل مكاتب  اعتماد وحتديد  التنفيذي  الرئي�س  يتولى 
عليها يف هذا القرار وما ي�شتجد منها اأو يطراأ عليها من تعديل.

الف�شل الث�لث
ا�شرتاط�ت مزاولة العمل

م�دة )5(
ل يجوز ملكاتب ال�شت�شارة البيئية مزاولة عملها يف اململكة اإل بعد احل�شول على العتماد 

من الرئي�س التنفيذي ووفقًا لل�شروط املّبينة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار. 
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ويتعي لعتماد هذه املكاتب تقدمي جميع امل�شتندات التي حتددها الإدارة املخت�شة واملبينة 
يف املادة )6( من هذا القرار وقبولها من قبل تلك الإدارة.

م�دة )6(
يجب على مكاتب ال�شت�شارة البيئية التي ترغب يف اعتمادها اأن تتقدم بامل�شتندات التالية 

اإلى الإدارة املخت�شة بوا�شطة �شاحب املكتب اأو وكيله:
البيانات العامة للمكتب املتعلقة بعدد العاملي لديه من ا�شت�شاريي اأو خرباء واخت�شا�شيي  اأ- 
وفنيي، وتاريخ مزاولة كل منهم العمل يف جمال تخ�ش�شه، وتاريخ ممار�شة املكتب لن�شاطه.
املوؤهالت العلمية والأكادميية ملدير املكتب والعاملي لديه، م�شدق عليها ومعتمدة من وزارة  ب- 

الرتبية والتعليم باململكة.
من  للم�شروعات  البيئي  التقومي   بدرا�شات  يقومون  ملن  اخلربة  و�شهادات  الذاتية  ال�شرية  ج- 
ووثائق  م�شتندات  من  يوؤيدها  مبا  م�شفوعة  حل�شابه،  يعملون  ممن  اأو  املكتب  يف  العاملي 
الوثائق  هذه  كانت  اإذا  املخت�شة  اجلهات  من  عليها  وم�شدق  �شدورها  جهة  من  معتمدة 

وامل�شتندات من مكاتب اأجنبية. 
بيان عن امل�شروعات امل�شار اإليها يف �شهادات اخلربة، تت�شمن ا�شم امل�شروع والبلد الذي نفذ  د- 

فيه وتكلفته املالية ومدة تنفيذه ومدى تعلقه اأو ارتباطه بالنواحي البيئية. 
�شاأن  يف  لديه  وللعاملي  للمكتب  �شابقة  وحتليالت  ودرا�شات  واأبحاث  تقارير  من  مناذج  هـ- 

التقومي البيئي للم�شروعات.
اجلهات  لدى  الأخرى  الت�شجيل  �شهادات  من  و�شورة  التجاري  ال�شجل  �شهادة  من  �شورة  و- 

احلكومية باململكة.
الف�شل الرابع

امله�م وال�شلحي�ت
م�دة )7(

التي  وال�شالحيات  باملهام  اللتزام  اعتمادها  حال  البيئية  ال�شت�شارة  مكاتب  على  يتعي 
�شدر العتماد بناًء عليها والتي تخولها لها فئة العتماد املو�شحة بامللحق رقم )2( املرافق لهذا 

القرار، ووفقًا لال�شرتاطات الواردة يف �شهادة العتماد.
م�دة )8(

يتعني عند مزاولة مكاتب ال�شت�شارة البيئية ملهام و�شالحيات عملها اللتزام بال�شروط الآتية:
والأبحاث ب�شورة فنية  والتقارير  والتحاليل املختربية  البيئية  الدرا�شات  املكاتب  اأن تنجز  اأ- 
وباإتباع الطرق العلمية ال�شحيحة وبا�شتخدام الأ�شاليب والأدوات احلديثة واأن يوكل املكتب 
الواردة  املكتب  ت�شنيف  لفئة  وفقًا  ذوي اخلربة  الأكفاء من  املخت�شي  اإلى  اأعماله  اجناز 

بامللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.
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اأن تت�شف جميع ال�شت�شارات البيئية والتقارير والأبحاث والدرا�شات التي يقدمها املكتب  ب- 
بال�شمولية والدقة واحليادية واأن تعد وفقًا للتن�شيق املقرر من قبل الإدارة املخت�شة.

امل�شروعات  على  رقابية  طبيعة  ذات  اأعمال  اأية  ملبا�شرة  عملها  نطاق  املكاتب  تتجاوز  األ  ج- 
التداخل معها  املجل�س ول يجوز  �شلطة  امل�شروعات من  الرقابة على  اأعمال  لكون  القائمة، 

فيها.
اأن ت�شاغ خمرجات الدرا�شات البيئية يف التقارير وامل�شتندات واخلطابات املقدمة من قبل  د- 
املكاتب باأمانة علمية، وجتنب اإخفاء اأي من املخرجات التي قد يرتتب عليها اأ�شرار بيئية 
اأو اقت�شادية اأو ا�شتخدام عبارات اأو م�شطلحات ل تربز امل�شتوى احلقيقي املتوقع لالأ�شرار 

البيئية والقت�شادية لأي من الأن�شطة.
ل يجوز للمكاتب اأو املراكز الداعمة لها اإجراء اأو امل�شاهمة يف اإجناز جزء من درا�شة تقومي  هـ- 
تنفيذه   اأو  اأو ت�شميمه  درا�شة جدواه  املركز يف  اأو  املكتب  ي�شاهم  لأي م�شروع  البيئي  الأثر 

وتكون لهذه املكاتب اأو املراكز �شلة عمل مبكتب اأو موظف يعمل حل�شاب هذا امل�شروع.
اللتزام باللوائح الداخلية واخلطوط ال�شرت�شادية املتعلقة باإجراء الدرا�شات البيئية، وكذا  و- 
اللتزام با�شتيفاء جميع املتطلبات وال�شروط والإر�شادات التي تقرها الإدارة املخت�شة اإبان 

اإعداد تلك الدرا�شات.
م�دة )9(

كمكاتب  العمل  التنفيذي  الرئي�س  قبل  من  املعتمدة  غري  واملكاتب  املوؤ�ش�شات  على  يحظر 
اأو اأن تقوم باإعداد درا�شات التقييم البيئي لأي م�شروع، كما يحظر عليها اأن  ا�شت�شارات بيئية 
تلك  اعتماد  بغر�س  املخت�شة  الإدارة  اإلى  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة  خمرجاتها  تقدم 
املخرجات من الناحية الر�شمية، ول يجوز لالإدارة املخت�شة قبول اأي م�شتند يتعلق بدرا�شة تقومي 

بيئي مل�شروع مت اإعداده من قبل موؤ�ش�شة اأو مكتب غري معتمد من جانبها.
الف�شل اخل�م�س

اإجراءات العتم�د والتجديد
م�دة )10(

ال�شت�شارة  مكاتب  من  اإليها  تقدم  التي  العتماد  طلبات  يف  البت  املخت�شة  الإدارة  تتولى 
البيئية بعد العر�س على الرئي�س التنفيذي وذلك خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدمي الطلبات 

م�شتوفاة كافة البيانات وامل�شتندات املبينة يف املادة )6( من هذا القرار.
وتخطر املكاتب طالبة العتماد بقرار القبول اأو الرف�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ 

�شدوره  بكتاب م�شجل بعلم الو�شول.
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م�دة )11(
جديدة  بطلبات  تتقدم  اأن  اعتمادها،  طلب  رف�س  التي  البيئية  ال�شت�شارة  ملكاتب  يجوز 
اأو  ن�شاطها  طبيعة  حيث  من  املكاتب  هذه  على  طراأت  قد  تغيريات  ثمة  كان  اإذا  الغر�س  لهذا 
كفاءة العاملي لديها وخرباتهم وتخ�ش�شاتهم، على اأن تتقدم هذه املكاتب بن�شخ جديدة من 
امل�شتندات والوثائق املعتمدة امل�شار اإليها يف املادة )6( من هذا القرار مبا يتفق مع امل�شتجدات.

م�دة )12(
لها فح�س  يحق  التي  املخت�شة  الإدارة  قبل  للتقييم من  البيئية  ال�شت�شارة  تخ�شع مكاتب 
قبل  من  املقدمة  والبيانات  والبحوث  والتقارير  الدرا�شات  وحيادية  ودقة  �شحة  تقييم  واإعادة 

املكتب يف اأي وقت �شواء كان امل�شروع قيد الدرا�شة، اأو قيد التنفيذ اأو مت تنفيذه.
اأداء املكاتب  اأو الرف�س وذلك طبقًا ل�شتمارة تقييم  وتكون هذه املعطيات خا�شعة للقبول 

ال�شت�شارية املو�شحة يف امللحق رقم )3( املرافق لهذا القرار.
م�دة )13(

اأ-   تعتمد مكاتب ال�شت�شارة البيئية ملدة �شنتي قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويخ�شع اعتماد هذه 
املكاتب لدى املجل�س لر�شوم القيد والتجديد املقررة يف هذا ال�شاأن.

ب- يجدد اعتماد مكاتب ال�شت�شارة البيئية بطلب اإلى الإدارة املخت�شة من �شاحب املكتب اأو 
وكيله ملدة مماثلة، ويجب تقدمي طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرتخي�س مبدة ل تقل عن 

ثالثة اأ�شهر.
الف�شل ال�ش�د�س

�شجل قيد مك�تب ال�شت�ش�رة البيئية
م�دة )14(

تعد الإدارة املخت�شة �شجل لقيد مكاتب ال�شت�شارة البيئية تدون فيه املكاتب املرخ�س لها 
وما يطراأ  ينوب عنه  اأو من  امل�شئول  املدير  وا�شم  القرار،  اململكة طبقًا لأحكام هذا  بالعمل يف 
عليها من تغيري ونتائج التقييم الدوري لهذه املكاتب، وكذا اجلزاءات التاأديبية التي وقعت على 
هذه املكاتب خالل مدة الرتخي�س، وُيجدد القيد يف ال�شجل امل�شار اإليه مرة كل عامي بتوافر 

الآتي:
اإلى الإدارة املخت�شة مع مراعاة املواعيد املن�شو�س عليها يف  ال�شاأن بطلب  اأن يتقدم ذوو   -1

املادة )13( من هذا القرار.
2- ا�شتمرار توافر �شروط منح الرتخي�س يف �شاأن مكتب ال�شت�شارة البيئية. 
3- ا�شتيفاء معايري العتماد الواردة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.
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م�دة )15(
ي�شنف جدول قيد مكاتب ال�شت�شارة البيئية على ثالث فئات هي الفئة )اأ( و)ب( و)ج(، 
ويحدد انتماء املكتب ال�شت�شاري اإلى اأي من هذه الفئات الثالث ح�شب املعيار املحدد لكل منها 

واملو�شح يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا القرار.
وعلى املكتب ال�شت�شاري تنفيذ نوعية درا�شات التقومي البيئي للم�شروعات املتاحة له ح�شب 
الفئة املنتمي اإليها وكذلك بح�شب ما يتوفر لديه اأو لدى املراكز الداعمة املرتبطة به من خربات 
علمية يف املجالت البيئية ويتحمل �شاحب امل�شروع م�شئولية انتقاء املكتب ال�شت�شاري من قائمة 
املكاتب املعتمدة لدى املجل�س فقط، ويتعي على �شاحب امل�شروع اإخطار املجل�س واحل�شول على 

موافقته ب�شاأن اختياره املكتب ال�شت�شاري ح�شبما ورد بامللحق رقم )2( املرافق لهذا القرار. 
م�دة )16(

اأعلى بطلب  فئة  اإلى  فئة  بنقله من  و�شعه  تعديل  اأن يطلب  البيئية  ال�شت�شارة  يجوز ملكتب 
يقدم اإلى الإدارة املخت�شة، وذلك اإذا ما توافرت فيه ال�شروط الآتية:

1- اأن يثبت لالإدارة املخت�شة حت�شن عمله وعدم ت�شجيل اأية خمالفات �شده خالل ال�شنة ال�شابقة 
على تاريخ تقدمي طلب التعديل.

2- اأن يكون م�شتوفيًا ملتطلبات الفئة اجلديدة التي يطلب النقل اإليها.
3- اأن يكون تعديل الت�شنيف بعد فرتة �شالحية العتماد وعند موعد جتديده.

م�دة )17(
الدرا�شات  النتهاء من  البيئية عقب  ال�شت�شارة  اأداء مكتب  بتقومي  املخت�شة  الإدارة  تقوم 
البيئية واأهمها درا�شة تقومي الأثر البيئي املقدمة لها من قبل املكتب ح�شب ال�شتمارة املو�شحة يف 
امللحق رقم )3( املرافق لهذا القرار، ويف حال ح�شول املكتب امل�شنف من الفئة )اأ( و)ب( على 
تقييم اأداء اأقل من متطلبات تلك الفئة ح�شب املعايري املو�شحة يف امللحق رقم )1( املرافق لهذا 
القرار ينقل تلقائيًا للفئة الأدنى ويخطر املكتب بذلك. ويف حال حدوث ذلك للمكتب امل�شنف من 

الفئة )ج( يجوز لالإدارة املخت�شة �شطب ا�شم املكتب من القائمة.
م�دة )18(

يحق ملكتب ال�شت�شارة البيئية اأو من ميثله التظلم من قرارات الإدارة املخت�شة املن�شو�س 
بالقرار  املكتب  اإخطار  تاريخ  من  �شهر  خالل  التنفيذي  الرئي�س  اأمام  ال�شابقة  املادة  يف  عليها 

بكتاب م�شجل بعلم الو�شول.
ويبت يف التظلم خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدميه، وتعترب فوات تلك املدة دون رد مبثابة 
رف�س �شمني للتظلم، وملن رف�س تظلمه اأو اعترب مرفو�شًا الطعن اأمام املحكمة الكربى املدنية 

على قرار رف�س التظلم اأو اعتباره مرفو�شًا.
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م�دة )19(
اإذا ما اأجازت الإدارة املخت�شة درا�شة تقومي الأثر البيئي املعدة من مكتب ال�شت�شارة البيئية 
فال يجوز لذلك الأخري اإدخال اأية تعديالت عليها �شواء باحلذف والإ�شافة اإل بعد اأخذ املوافقة 

من هذه الإدارة.
الف�شل ال�ش�بع

اأحك�م ع�مة
م�دة )20(

تكون مكاتب ال�شت�شارة البيئية م�شئولة م�شئولية قانونية عن �شحة ودقة م�شمون الدرا�شات 
ونتائج التحاليل وامل�شتندات والبيانات املعدة من قبل املراكز الداعمة لها والتي كلفتها باإعدادها 

كلها اأو جزء منها.
م�دة )21(

اأو  اأو م�شطنعة  اأو م�شتندات مزورة  اأوراق  بتقدمي  البيئية  يف حالة قيام مكتب ال�شت�شارة 
جاز  الإدارة  تلك  منه  تطلبها  التي  امل�شتندات  توفري  عن  امتناعه  اأو  املخت�شة  لالإدارة  ملفقة 
اأو  التزوير  هذا  �شواهد  بها  مو�شٍح  املخت�شة  الإدارة  من  مذكرة  على  بناء  التنفيذي،  للرئي�س 
اأو المتناع، اأن ي�شدر قرارًا م�شببًا باإلغاء اعتماد املكتب املخالف نهائيًا  اأو التلفيق  ال�شطناع 
لعتماده  التقدمي  اإعادة  من  وحرمانه  نهائيًا  البيئية" املعتمدة  ال�شت�شارة  "مكاتب  قائمة  من 
مرة اأخرى، اأو وقف ن�شاطه ب�شورة موؤقتة ل تقل عن �شتة اأ�شهر، مع عدم الإخالل بالرجوع على 
املكتب بكافة التكاليف املرتتبة على الأ�شرار املالية والبيئية الناجتة عن املخالفات التي اقرتفها، 

مبا فيها رد جميع تكاليف اإعداد الدرا�شة التي يكون قد ت�شلمها.
اإخطار املكتب مبا ي�شدر يف حقه من قرارات بكتاب م�شجل بعلم  الإدارة املخت�شة  وعلى 
ت�شلم  تاريخ  من  يومًا  ع�شر  خم�شة  خالل  املجل�س  لرئي�س  منها  التظلم  حق  وللمكتب  الو�شول، 

الإخطار.
ويبت يف التظلم خالل ثالثي يومًا من تاريخ تقدميه، وتعترب فوات تلك املدة دون رد مبثابة 
رف�س �شمني للتظلم، وملن رف�س تظلمه اأو اعترب مرفو�شًا الطعن اأمام املحكمة الكربى املدنية 

على قرار رف�س التظلم اأو اعتباره مرفو�شًا.
م�دة )22(

يجوز لالإدارة املخت�شة يف حالة ال�شك يف دقة اأو �شحة امل�شتندات املقدمة من اأحد مكاتب 
ال�شت�شارة البيئية املعتمدة تكليف مكتب اآخر اأو موؤ�ش�شة اأخرى باإعادة اإجراء بع�س الدرا�شات اأو 

التحاليل املختربية للتحقق من ذلك.
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م�دة )23(
مع عدم الإخالل باأحكام املادتي )26( و)29( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1996 
ب�شاأن البيئة، يتحمل مكتب ال�شت�شارة البيئية امل�شئولية الكاملة عن الأ�شرار التي ترتتب على 
الأخذ بتقارير املكتب اأو املراكز الداعمة والدرا�شـات التي تقدم منهم عند تنفيذ امل�شروع �شـواء 
ال�شتغناء عن  اأو عند  ال�شـيانة  اأو  الت�شـغيل  اأو مرحلة  الختبار  اأو مرحلة  التاأ�شي�س  يف مرحلة 

امل�شروع.
اإليها ومعاجلـة ما  باإزالة الأ�شرار امل�شار  اأي من هذه احلالت  ويلتزم �شاحب امل�شروع يف 
ينجم عنها من اآثار بحيث يعود احلال اإلى ما كان عليه قبل البدء يف امل�شروع دون الرجوع على 

املجل�س باأية تعوي�شات.
م�دة )24(

ُيلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2000 ب�شـاأن اعتماد جهـاز البيئة للمكـاتـب ال�شت�شارية العاملة 
يف جمال التقومي البيئي للم�شروعات والدرا�شات البيئية، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا 

القرار.
م�دة )25(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل 
لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة 
عبـداهلل بـن حمــد بن عي�شى اآل خليـفـة

�شدر بتاريخ: 5 حمـرم 1436هـ
املــــــوافـــــــق: 29 اأكتوبر 2015م
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ملحق رقم )1(
مع�يري اعتم�د املك�تب ال�شت�ش�رية

اأوًل: طلب�ت العتم�د اجلديدة
املعي�ر الفئة

اأن يكون مدير املكتب حائزًا على �شهادة جامعية معتمدة من وزارة الرتبية   .1
والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:

�شنوات. ع�شر  عن  تقل  ل  خربة  مع  البكالوريو�س     .i
�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري    .ii

�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii
على اأن تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية اأو هند�شية ذات عالقة 

مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.
�شهادة  على  حائزين  اأخ�شائيي   )3( عن  باملكتب  العاملي  عدد  يقل  األ    .2
جامعية ل تقل عن البكالوريو�س واأن تكون معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم 
يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل 
تقل خرباتهم العملية عن )3( �شنوات واأن ل يقل جمموع خربة الأخ�شائيي 
عن 20 �شنة يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد 

لأدائها.
موافق  اأو  ومنفذة  منتهية  م�شاريع  يقل عن )7(  ل  ما  املكتب  لدى  يكون  اأن   .3
موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون  عليها 
مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى 

على اإنهاء اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.

)اأ(
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املعي�ر الفئة
الرتبية  وزارة  من  معتمدة  جامعية  �شهادة  على  حائزًا  املكتب  مدير  يكون  اأن   .1

والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:
�شنوات. ع�شر  عن  تقل  ل  خربة  مع  البكالوريو�س    .i

�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري    .ii
�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii

اأو هند�شية ذات عالقة  تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية  اأن  على 
مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.

األ يقل عدد العاملي باملكتب عن اثني من الأخ�شائيي حائزين على �شهادة   .2
جامعية ل تقل عن البكالوريو�س واأن تكون معتمدة من وزارة الرتبية والتعليم يف 
تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل تقل 
خرباتهم العملية عن 3 �شنوات واأن ل يقل جمموع خربة الأخ�شائيي عن 15 

�شنة يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها.
اأن يكون لدى املكتب ما ل يقل عن )5( م�شاريع منتهية ومنفذة اأو موافق عليها   .3
مماثلة  موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون 
لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى على اإنهاء 

اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.

)ب(

الرتبية  وزارة  من  معتمدة  جامعية  �شهادة  على  حائزًا  املكتب  مدير  يكون  اأن   .1
والتعليم يف تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة بحيث ل تقل عن:

i.    البكالوريو�س مع خربة ل تقل عن ع�شر �شنوات.  
�شنوات. �شبع  عن  تقل  ل  خربة  مع  املاج�شتري     .ii

�شنوات. خم�س  عن  تقل  ل  خربة  مع  الدكتوراه   .iii
اأو هند�شية ذات عالقة  تكون جمالت اخلربة �شمن جمالت علمية  اأن  على 

مبجال اإعداد الدرا�شات البيئية.
اأخ�شائي واحد حائز على �شهادة جامعية  باملكتب عن  العاملي  األ يقل عدد   .2
يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معتمدة  تكون  واأن  البكالوريو�س  عن  تقل  ل 
تخ�ش�شات العلوم اأو الهند�شة اأو املوارد الطبيعية اأو ما يكافئها بحيث ل تقل 
خرباته العملية عن 10 �شنوات يف جمالت عمل مماثلة لالأعمال التي �شيخولهم 

هذا العتماد لأدائها.

)ج(
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املعي�ر الفئة
اأن يكون لدى املكتب ما ل يقل عن )3( م�شاريع منتهية ومنفذة اأو موافق عليها   .3
مماثلة  موا�شيعها  جمالت  تكون  اأن  على  التنفيذ  قيد  مرحلة  �شمن  وتكون 
لالأعمال التي �شيخولهم هذا العتماد لأدائها واأن ل يكون قد م�شى على اإنهاء 

اأي منها )6( �شنوات اأو اأكرث.
ث�ني�ً : جتديد اعتم�د املك�تب التي �شبق اعتم�ده�:

مع�يري ع�مة للتجديد:
اأن يقدم طلب جتديد العتماد قبل انتهاء �شالحية اآخر اعتماد للمكتب مبا ل   .1

يقل عن ثالثة اأ�شهر.
2.   اأن ل يتعار�س جتديد العتماد مع معايري فئات طلبات العتماد اجلديد وميكن 
اأن ي�شاف اإليها ما اأنهاه املكتب خالل فرتة اعتماده من درا�شات تقومي الأثر 
البيئي املطلوبة ومت تقدميها لإدارة التقومي والتخطيط البيئي )�شابقًا( ومت 

قبولها من قبل الإدارة ذاتها.
مدير  خربة  و�شنوات  موؤهالت  ترجحها  التي  للفئة  العتماد  بقاء  يخ�شع   .3
واأخ�شائيي املكتب ال�شت�شاري واأعداد الدرا�شات املطلوبة لكل فئة اإلى ح�شول 
لكل  الأداء  تقييم  لتقديرات  وذلك  اأدناه  مو�شح  هو  كما  تقدير  على  املكتب 
من التقارير واملهام املطلوبة من قبل الإدارة املخت�شة من تقومي اأثر بيئي اأو 
اأداء املراقبة اأثناء تنفيذ امل�شروع بعد خ�شوعه لتقييم الأثر البيئي والتقارير 
املرافقة لتلك العملية، مع مالحظة اإمكانية خف�س فئة اعتماد املكتب كما هو 
مو�شح اأدناه ب�شكل يت�شمن رفع ا�شم املكتب من قائمة العتماد ب�شكل كامل 
يف حال اأنه كان مدرجًا على الفئة )ج( وح�شل على تقدير اأداء اأقل من احلد 

الأدنى املطلوب خالل فرتة العتماد:
الفئة )اأ(: يجب اأن يكون متو�شط تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة    .i
)ممتازًا( خالل فرتة العتماد الأخرية واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل 

من )جيد(.
الفئة )ب(: يجب اأن يكون متو�شط تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة    .ii

)جيد جدًا( واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل من )�شعيف(.
iii. الفئة )ج(: يجب اأن يكون تقدير التقارير/ والدرا�شات املنجزة )جيدًا( 
واأن ل يكون تقدير اأي تقرير اأقل من )�شعيف( مع ا�شرتاط قيام املكتب 
مب�شروع واحد )كحد اأدنى( خالل فرتة العتماد داخل اأو خارج اململكة.
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ملحق رقم )2(
اأنواع الدرا�ش�ت و اخلدم�ت امل�شموح بتنفيذه� لكل فئة من فئ�ت العتم�د

اأنواع الدرا�ش�ت و اخلدم�ت الفئة
جميع اأنواع الدرا�شات البيئية وت�شتمل على:

الأثر  تقومي  لعملية  امل�شاريع  ت�شجيل  )ا�شتمارات  املبدئي  البيئي  التقومي   -
البيئي(.

تقارير حتديد الو�شع البيئي )تقارير تقت�شر على درا�شات حتددها الإدارة   -
املخت�شة(.

درا�شات التقومي البيئي.   -
درا�شات تقييم الو�شع البيئي.   -

امل�شوحات البيئية.  -
خطط توفيق الأو�شاع.  -
خطط الإدارة البيئية.  -
تقييم المتثال البيئي.  -

مراقبة تنفيذ ا�شرتاطات املوافقة البيئية وخطة الإدارة البيئية بعد الرتخي�س   -
�شنة من  اأول  لها  ي�شاف  ال�شناعية  للم�شاريع  بالن�شبة  التنفيذ  )خالل فرتة 

الت�شغيل(. 
التدقيق البيئي.  -

القطاعات  جلميع  وذلك  التقارير  اإعداد  تتطلب  ل  التي  البيئية  املجالت   -
التنموية.

)اأ(

نف�س الدرا�شات املتاحة للفئة )اأ( ولكن لقطاع امل�شاريع ال�شناعية فقط. )ب(
الدرا�شات والأن�شطة التالية فقط:

الأثر  تقومي  لعملية  امل�شاريع  ت�شجيل  )ا�شتمارات  املبدئي  البيئي  الأثر  تقومي   -
البيئي(.

الإدارة  حتددها  درا�شات  على  تقت�شر  )تقارير  البيئي  الو�شع  حتديد  تقارير   -
املخت�شة(.

- املجالت البيئية الأخرى عدا درا�شات تقومي الأثر البيئي والتي ل ت�شتمل على 
اأجزاء من درا�شات تقومي الأثر البيئي.

)ج(
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ملحق رقم )3(  
ا�شتم�رة تقييم اأداء املك�تب ال�شت�ش�رية )جودة التق�رير(

ا�شم امل�شروع:
ا�شم جهة ال�شت�ش�رات البيئية:

اأجري التقييم بوا�شطة: 

 
درجة 
التقييم

الدرجة 
النه�ئية 
للمعي�ر

معي�ر التقييم

5
تفا�شيل  ب�شاأن  ووا�شح  التقرير على و�شف خمت�شر  احتوى  هل 

امل�شروع والبيئة املحيطة؟ 1

2 هل مقدمة التقرير مالئمة؟ 2

4

هل متت تغطية جميع التفاقيات الدولية واملقايي�س البيئية العاملية 
بامل�شروع  العالقة  ذات  املحلية(  املقايي�س  كفاية  عدم  حال  )يف 

وح�شب حاجته لها؟ 3

8 هل و�شف امل�شروع كايف ويغطي جميع اأجزائه؟ 4

15
هل جرى م�شح وو�شف البيئة الأ�شا�شية قبل قيام امل�شروع ب�شكل 

كايف؟ وهل متت تغطية الأجزاء ذات ال�شلة بامل�شروع؟ 5

10
هل غطى تقييم الآثار البيئية جميع الآثار املبا�شرة وغري املبا�شرة؟ 
وهل متت تغطية الفرتة الزمنية املتوقعة لكل منها وقابلية اإزالة 

الأثر؟ وهل مت ت�شنيفها مبو�شوعية من ناحية اأهميتها؟
6

10
هل �شملت الإجراءات التخفيفية املقرتحة جميع م�شببات الآثار 
جراء  من  املتوقعة  الأهمية  واملتو�شطة  الهامة  ال�شلبية  البيئية 

اإقامة امل�شروع؟
7

10
املقرتحة  التخفيفية  الإجراءات  من  كل  وتف�شيل  �شرح  مت  هل 
ومقدار ما �شتحدثه من حد لالآثار ومتطلبات تنفيذها؟ وهل تعد 

هذه الإجراءات املقرتحة جمدية يف حتقيق الغر�س منها؟
8
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6

هل غطى التقرير و�شف لبدائل لأي من اأجزاء امل�شروع من ناحية 
اأو  الهند�شية  ت�شاميمه  اأو  فيه  امل�شتخدمة  التقنيات  اأو  املواقع 
الإجراءات التخفيفية املقرتحة؟ وهل اأدخلت العتبارات البيئية 

كعوامل للمفا�شلة بينها؟

9

6
تغطي  البيئة  على  الآثار  مراقبة  خطة  على  التقرير  ا�شتمل  هل 

جميع مراحل امل�شروع؟  10

8
التنفيذ  فرتة  مراقبة  برنامج  البيئية  املراقبة  خطة  غطت  هل 
وبداية الت�شغيل ملراقبة اللتزام البيئي بالقواني البيئية و�شحة 

تطبيق الإجراءات التخفيفية املقرتحة من خالل التقرير؟
11

2
هل يعد التقرير منظمًا بت�شل�شل منطقي وتبويب ي�شهل مراجعة 
تفا�شيله مبا فيه من فهار�س التقرير دون تطويل اأو فو�شى ت�شتت 

الرتكيز على اأ�شا�شيات الدرا�شة املطلوبة يف النطاق املقرر لها؟
12

3
هل مت تو�شيح امل�شطلحات العلمية والفنية والر�شومات واخلرائط 

وال�شور امل�شتخدمة ب�شكل يفهمه غري ذوي الخت�شا�س؟ 13

2
بالخت�شارات  وقائمة  وا�شحة  فهار�س  على  التقرير  احتوى  هل 

اللغوية و�شارات وا�شحة اإلى قائمة امل�شادر امل�شتخدمة؟ 14

4 هل متت تغطية كل من الآثار ال�شلبية والإيجابية على حد �شواء؟ 15

5
العامة  ال�شرت�شادية  اخلطوط  من  بكل  اللتزام  مت  هل 
واملتخ�ش�شة لدرا�شات تقومي الأثر البيئي وبنود نطاق الدرا�شة 

املقر من قبل الإدارة املخت�شة؟
16

100 الدرجة النهائية / درجة تقييم الأداء 
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و�شف تقييم الأداء
)90-100( العمل منجز بجودة عالية وم�شتويف ملتطلبات نطاق العمل. ممت�ز

)80-89( مت اإجناز العمل املطلوب ومعظم متطلبات نطاق العمل مع وجود قدر 
ب�شيط من النق�س اأو عدم املالءمة.

جيد جداً

)70-79( مت تغطية احلد الأدنى من متطلبات نطاق العمل ب�شكل حمدود مع وجود 
بع�س النق�س اأو عدم املالءمة.

جيد

)- 69( مل يتم تغطية احلد الأدنى املطلوب من نطاق الدرا�شة مع وجود الكثري من 
النق�س اأو عدم املالءمة.

�شعيف

الت�ريخ التوقيع:

 
 
 
 

 


