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 املجل�ص الأعلى للبيئة 

 قرار رقم )2( ل�صنة 2021

ب�صاأن املقايي�ص البيئية للهواء

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ 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 القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س البيئية )الهواء واملاء(، وتعديالته،

ثات الهوائية من امل�شادر،  وعلى القرار رقم )10( ل�شنة 2006 ب�شاأن انبعاث امللوِّ

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�صل الأول

التعاريف

مادة )1( 

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�ص: المجل�س الأعلى للبيئة.

رئي�ص المجل�ص: رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة.

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

الم�صروع: اأي مرفق اأو من�شاأة اأو ن�شاط يحتمل اأن يكون م�شدرًا للتلوث اأو التدهور البيئي.

ثـات مـن م�شادر التلـوث المختلفـة التـي  مقايي�ص م�صدر التلوث: حدود اأو ِنـ�شـــب تـركـيـز الملـوِّ

ل ُيـ�شمح بت�شريف ما يتجاوزها اإلى البيئة المحيطة.

ـرات جودة الهواء المحيط التي ل ُيـ�شمح  مقايي�ص جودة الهواء: الحدود الق�شـــوى لتركيز موؤ�شِّ

بتجاوز ِقـَيـمها.

ثات، وتمثَّـل  ـــرات جـــودة الهواء: مقايي�س لحالة الهواء بالن�شـــبة لنوع واحد اأو اأكثر من الملوِّ موؤ�صِّ

باأرقام لتو�شيف جودة الهواء في مكان محدد، ولها مدلولت تتنا�شب مع الآثار ال�شحية والبيئية. 
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المعاييـــر ال�صتر�صاديـــة: المعاييـــر العالمية المعتَمــــدة من ِقـبل المنظمـــات العالمية اأو الدول، 

ثات بما ل ي�شـــر ب�شـــحة الإن�شـــان والبيئة المحيطة  د الحدود الم�شـــموح بها من الملوِّ والتي تحدِّ

بحيث يمكن الرجوع اإليها في حالة غياب المعايير المحلية.

الف�صل الثاين

نطاق تطبيق القرار

مادة )2(

ت�شري اأحكام هذا القرار على امل�شروعات يف جميع مراحلها مبا فيها الت�شميم والتاأ�شي�س 

والإن�شاء والت�شغيل.

الف�صل الثالث

مقايي�ص م�صدر التلوث

مادة )3(

تلتزم امل�شروعات بعدم جتاوز مقايي�س م�شدر التلوث املحددة يف اجلدول رقم )1( املرفق 

بهذا القرار.

مـادة )4(

ثات غري مدرجة �شمن مقايي�س م�شدر التلوث املحددة  تلتزم امل�شروعات التي تنتج عنها ملوِّ

يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار بتطبيق املعايري ال�شرت�شادية التي يوافق عليها اجلهاز 

التنفيذي.

الف�صـل الرابع

مقايي�ص جودة الهواء

مـادة )5(

ـرات جودة الهواء ِوْفـقًا للطرق املحددة يف  ـد موؤ�شِّ يقوم اجلهاز التنفيذي ب�شكل م�شتمر بر�شْ

ـد للتحقق من جودة الهواء  اجلدول رقم )2( املرفق بهذا القرار، وذلك من خالل حمطات ر�شْ

املحيط يف مملكة البحرين.

الرئي�س  بقرار من  املحيط  الهواء  للتحقق من جودة  الر�شد  ويتم حتديد مواقع حمطات   

التنفيذي. 
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مـادة )6(

ثات احلدود املبينة يف اجلدول رقم )2( املرفق بهذا  األ يتجاوز متو�شط تركيز امللوِّ يجب 

ـبات الأخرى التي توؤثر يف  القرار، ويحدد املجل�س مقايي�س جودة الهواء بالن�شبة للغازات والـُمـَركَّ

جودة الهواء.

مـادة )7(

يف  املبينة  بالطرق  القرار  بهذا  املرفق   )2( رقم  اجلدول  يف  اإليها  امل�شار  ثات  امللوِّ تقا�س 

هذا اجلدول اأو باإحدى الطرق املعيارية اأو املكافئة واملعتَمـدة لدى الوكالت واملنظمات العاملية 

املتخ�ش�شة يف ال�شاأن البيئي. 

مـادة )8(

القابلة لال�شتن�شاق يف )24(  الهواء املحيط  العالقة يف  ُيـَعـد جتاوز مقيا�س اجل�شيمات  ل 

�شاعة، اإخالًل بهذا املقيا�س؛ اإذا كان ذلك راجعًا لرتكيزات غري عادية ذات اأ�شل طبيعي مثل 

العوا�شف الرملية.

الف�صـل اخلامـ�ص 

ا�صرتاطات تطبيق مقايي�ص م�صدر التلوث 

مـادة )9(

يات  تلتزم جميع الِوْحـدات التي تعمل بالوقود الأحفوري )الزيتي اأو الغازي( مبا فيها الغالَّ

والأفران وِوْحـدات توليد الطاقة والتي تكون طاقة الحرتاق الداخلي لها ت�شاوي اأو تتجاوز )2( 

ميغاوات بتطبيق مقايي�س م�شدر التلوث املبينة يف اجلدول رقم )1( املرفق بهذا القرار.

ـحات الهواء اأو اأية تقنية اأو و�شيلة اأخرى مالئمة   ويجب يف جميع الأحوال ا�شتخدام مر�شِّ

يعتمدها اجلهاز التنفيذي للحد من تركيز الغازات واجل�شيمات العالقة املنبعثة يف حالة ما اإذا 

ارتاأى اجلهاز التنفيذي احلاجة لذلك.

مـادة )10(

ـارة )VOC( والتي  ـبات الع�شوية الطيَّ ـز �شهاريج وم�شتودعات وخزانات الـُمَركَّ  يجب اأن جتهَّ

تكون طاقتها اأكرث من )1000( برميل اأو ما يعادل )159 مرتًا مكعبًا( يف امل�شروعات البرتولية 

ب الأبخرة باإحدى الطرق الآتية: والبرتوكيماوية بنظام للتحكم يف ت�شرُّ

نظام ا�شـــترجاع لالأبخرة، اأو اأنظمة مماثلة بالن�شـــبة لل�شـــهاريج والم�شتودعات والخزانات   -1
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ذات ال�شـــغط البخاري الأكثـــر من )570( مليمتـــر زئبق. وتعتبر الخزانات ذات الأ�شـــقف 

العائمة منا�شـــبة لتخزين الزيت الخام في هذه الحالة ب�شـــرط اأن يقوم �شـــاحب الم�شـــروع 

ادات واإعداد التقارير الدوريـــة الالزمة في هذا  بتوفيـــر نظام تفتي�س ثابت وم�شـــتمر لل�شـــدَّ

ال�شاأن وفق برنامج دائم ُيـَعـد لهذا الغر�س.

نظام الأ�شقف العائمة مزدوجة ال�شداد- )Floating roof with double boot seal(  وذلك   -2

بالن�شـــبة لل�شـــهاريج والم�شـــتودعات والخزانات ذات ال�شـــغط البخـــاري الأكثر من )78( 

مليمتـــر زئبـــق )1.5 رطـــل في البو�شـــة المربعـــة – Psi( والأقل مـــن )570( مليمتر زئبق 

)11( رطل في البو�شة المربعة – Psi، اأو تزويد هذه الم�شتودعات باأية اأنظمة اأخرى تحقق 

التحكم في ال�شغط داخل الم�شتودع.

مـادة )11(

البرتولية  العمليات  عن  الناجتة   )VOC( ـارة  الطيَّ الع�شوية  الأبخرة  يف  التحكم  يجب 

منا�شبة  تنظيف  طريقة  با�شتخدام  وذلك  الأخرى،  ال�شناعات  من  وغريها  والبرتوكيماوية 

ُيـتوقع  التي  للنقاط  ومنتظمة  م�شتمرة  ومراقبة  تفتي�س  واإجراءات  جيد  �شيانة  نظام  وتوفري 

ب �شيء منها. ـارة )VOC( منها مبا ي�شمن عدم ت�شرُّ انبعاث الأبخرة الع�شوية الطيَّ

مـادة )12(

تلتزم امل�شروعات العاملة يف �شناعة تكرير البرتول و�شناعة الكربيت باحل�شول على ن�شبة 

كربيت ل تقل عن )95%( من كمية الكربيت الكلية عن طريق ا�شتخدام عملية )Claus( اأكرث 

من مرة ل�شتخال�س الكربيت من الغاز املنبعث. 

مـادة )13(

النبعاثات  كمية  يف  ـم  بالتحكُّ الزيتي  بالوقود  تعمل  التي  ال�شناعية  امل�شروعات  تلتزم 

املرئية املت�شربة - عدا بخار املاء - على األ تتجاوز العتمة الق�شوى )20%( با�شتخدام تدريج 

)Ringleman(، وذلك با�شتثناء ثالث دقائق من اأية فرتة م�شتمرة طولها )60( دقيقة خالل 

عمليات الت�شغيل العتيادية.

مادة )14(

تلتزم امل�شروعات التي ُيـحتَمـل اأن تكون م�شدرًا لالنبعاثات ال�شاردة التي تت�شرب اإىل الهواء 

ـد جودة الهواء يف حميط  عن طريق اآخر خالف املداخن اأو املخارج املقيدة برتكيب اأجهزة لر�شْ
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امل�شروعات ِوْفـقًا للموا�شفات التي يوافق عليها اجلهاز التنفيذي.

تقدمها  التي  الدرا�شات  على  بناًء  الهواء  جودة  ـد  ر�شْ اأجهزة  ومواقع  عدد  حتديد  ويتم 

اأخرى يراها  باأية طريقة  اأو  ِقـبل املجل�س،  ا�شت�شاري معتَمـد من  امل�شروعات واملعدة من مكتب 

اجلهاز التنفيذي.

الف�صل ال�صاد�ص

التحاليل والقيا�صات الدورية

مـادة )15(

ب�شاأن  ل�شنة 1996  بقانون رقم )21(  املر�شوم  املادة )28( من  باأحكام  الإخالل  مع عدم 

البيئة، تلتزم امل�شروعات باإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية ح�شبما ورد يف اجلداول رقم )1( 

املرفق بهذا القرار، وكلما طلب منها اجلهاز التنفيذي ذلك.

املحددة يف هذا  واملقايي�س  للموا�شفات  القيا�س  اأو  التحليل  نتيجة  ويف حالة عدم مطابقة 

ثات  امللوِّ �شهر واحد ملعاجلة  امل�شروع مهلة مدتها  مْنـح �شاحب  التنفيذي  للجهاز  يكون  القرار، 

الهوائية املت�شربة لت�شبح مطابقة لهذه املوا�شفات واملقايي�س. 

 ويجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء على طلب اجلهاز التنفيذي وْقـف العمل بامل�شروع اإذا 

ثات الهوائية املت�شربة خالل املدة املحددة اأو ثبت من التحليل اأو القيا�س اأن  مل تتم معاجلة امللوِّ

ـخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق  ا�شتمرار ن�شاط امل�شروع ميثل خطرًا على البيئة اإىل اأن يتم اتِّ

اللتزام بهذه املوا�شفات واملقايي�س. 

ويحدد الرئي�س التنفيذي بقرار منه كيفية اإجراء التحاليل والقيا�شات الدورية امل�شار اإليها 

يف الفقرة الأوىل من هذه املادة، وطرق وميعاد ت�شليم النتائج اخلا�شة بها. 

الف�صـل ال�صابع

توفيق الأو�صاع

مـادة )16( 

على امل�شروعات القائمة وقت �شدور هذا القرار توفيق اأو�شاعها مبا يكفل اللتزام باأحكامه 

خالل ثالث �شنوات من تاريخ العمل به.

وتقوم امل�شروعات خالل مدة ل جتاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل بهذا القرار باإعداد خطة 

لتوفيق اأو�شاعها ت�شتمل على بيان برنامج ومراحل تنفيذها واملدة الزمنية املحددة لتنفيذ كل 

من  النتهاء  فور  اخلطة  بتلك  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  تلك  وعلى  منها،  مرحلة 

اإعدادها.
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ويُبـتُّ اجلهاز التنفيذي يف اخلطة خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ ت�شليمها اإليه، وله اأن يطلب 

طلب  التنفيذي  للجهاز  ويكون  لذلك،  لزمة  بيانات  اأو  م�شتندات  اأية  ا�شتيفاء  ال�شاأن  ذوي  من 

تعديل هذه اخلطة على نحو معني. 

اخلطة  مراحل  من  مرحلة  كل  تنفيذ  باإمتام  التنفيذي  اجلهاز  اإخطار  امل�شروعات  وعلى 

تاريخ  من  عمل  يوم   )15( ع�شر  خم�شة  خالل  باأكملها  اخلطة  تنفيذ  باإمتام  وكذلك  املعتَمـدة 

النتهاء من تنفيذ كل مرحلة اأو اكتمال تنفيذها بح�شب الأحوال. 

مـادة )17(

لذلك  ال�شرورة  دعت  اإذا  ال�شاأن  ذوي  طلب  على  بناًء  التنفيذي  الرئي�س  من  بقرار  يجوز 

وثبت قيام امل�شروع باتخاذ اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مدُّ املهلة املقررة لتوفيق 

الأو�شاع امل�شار اإليها يف املادة )16( من هذا القرار مبا ل يجاوز اأربع �شنوات اأخرى. 

م الطلب قبل نهاية املدة املقررة لتوفيق الأو�شاع ب�شتة اأ�شهر على الأقل م�شتماًل على  ويقدَّ

رات املد وما قام به امل�شروع من اإجراءات جدية لتنفيذ اأحكام هذا القرار.  مربِّ

الف�صل الثامن

اأحكام عامة

مـادة )18(

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )15( من هذا القرار، يجوز بقرار من رئي�س املجل�س بناًء 

على طلب ذوي ال�شاأن وعْر�س الرئي�س التنفيذي يف حالت ال�شرورة اأو الظروف ال�شتثنائية اأو 

الطارئة، ا�شتثناء بع�س امل�شروعات من تطبيق بع�س مقايي�س م�شدر التلوُّث لفرتة حمددة. 

مادة )19( 

يعاَقـب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بالعقوبات املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم 

)21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة.

مـادة )20(

البيئية )الهواء واملاء(، كما يلغى كل  يلغى القرار رقم )10( ل�شنة 1999 ب�شاأن املقايي�س 

ن�س يخالف اأحكام هذا القرار. 
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مادة )21(

على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ص املجل�ص الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 25 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 7 اأبـريــــــل 2021م
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