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 قرار رقم )1( ل�شنة 2018

 بتحديد �شروط واإجراءات مْنح وجتديد الرتخي�ص مبزاولة 

 االأن�شطة املتعلقة باملواد الكيميائية املدَرجة يف اجلداول 

 اأرقام )1( و)2( و)3( من اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج 

وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رئي�ـــس اللجنـــة الوطنية ب�شاأن حْظـــر ا�شتحداث واإنتـــاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحـــة الكيميائية 
وتدمير تلك الأ�شلحة:

وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  ب�شاأن حْظر  ل�شنة 2009  رقم )51(  القانون  على  الطالع  بعد 
وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، وعلى الأخ�س املادة )9( منه،

وعلى املر�شوم رقم )6( ل�شنة 1997 بالت�شديق على اتفاقية حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزين 
عة بتاريخ 13 يناير 1993، وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة واملَوقَّ

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 2011 باإن�شاء وت�شكيل اللجنة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث 
واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، املعدل بالقرار رقم )37( 

ل�شنة 2017،
وتخزين  واإنتاج  ا�شتحداث  حْظر  ب�شاأن  الوطنية  باللجنة  املناطة  ال�شالحيات  ومبوجب 

وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�شلحة، 

قرر االآتي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قرين ُكلٍّ منها، 
ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

االتفاقيـــة: اتفاقية حْظر ا�شتحـــداث واإنتاج وتخزين وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك 

الأ�شلحة.
القانـــون: القانـــون رقم )51( ل�شنـــة 2009 ب�شاأن حْظـــر ا�شتحداث واإنتاج وتخزيـــن وا�شتعمال 

الأ�شلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�شلحة.
اللجنـــة: اللجنـــة الوطنية ب�شاأن حْظر ا�شتحداث واإنتاج وتخزيـــن وا�شتعمال الأ�شلحة الكيميائية 

وتدمير تلك الأ�شلحة.

مادة )2(
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ل يجوز لأيِّ �شخ�س مزاولة اأيٍّ من الأن�شطة املتعلقة با�شتحداث اأو اإنتاج اأو اإحراز اأو حيازة 
اأو تخزين اأو نقل اأو ا�شتعمال املواد الكيميائية املدَرجة يف اجلداول اأرقام )1( و)2( و)3( من 
على  املحتوية  اأو  املميَّزة  الع�شوية  الكيميائية  املواد  اإنتاج  اأو  ا�شتحداث  يجوز  ل  كما  التفاقية، 
لل�شروط  اللجنة وطبقًا  بذلك من  ترخي�س  بعد احل�شول على  اإل  فلور،  اأو  اأو كربيت  فو�شفور 

والإجراءات املن�شو�س عليها يف هذا القرار.

مادة )3(

م طلب الرتخي�س مبزاولة اأيٍّ من الأن�شطة امل�شار اإليها يف املادة )2( من هذا القرار  يقدَّ
اإىل اللجنة على الأمنوذج املرافق لهذا القرار.

ويجب اأن يكون الطلب م�شتماًل على كافة البيانات واملعلومات املبيَّنة يف الأمنوذج وم�شفوعًا 
مبا يفيد موافقة اجلهات املعنية يف هذا ال�شاأن.

مادة )4(

يلتزم طالب الرتخي�س بتزويد اللجنة مبا تطلبه من بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات ذات 
عالقة بالن�شاط املراد الرتخي�س به، وُيحَظر عليه تزويد اللجنة - ب�شوء نية - باأية بيانات اأو 

معلومات م�شلِّلة اأو خماِلفة للحقيقة.

مادة )5(

تُبتُّ اللجنة يف طلب الرتخي�س خالل خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ تقدميه اإليها، م�شتوفيًا 
ر لذلك. وُيعترَب فوات هذه املدة دون  كافة البيانات واملعلومات املطلوبة به وبعد �شداد الر�شم املقرَّ

رد مبثابة رْف�س �شمني للطلب.

مادة )6(

تكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة.
ويجوز جتديد الرتخي�س ملدة مماثلة بذات الإجراءات املتَبعة لطلب الرتخي�س وال�شروط 
انتهاء الرتخي�س  له قبل  �س  املرخَّ م من  يقدَّ بناًء على طلب  القرار،  املن�شو�س عليها يف هذا 
�س به بعد انتهاء مدة الرتخي�س. بخم�شة ع�شر يومًا على الأقل. ول يجوز له مزاولة الن�شاط املرخَّ

مادة )7(

موافقة  بعد احل�شول على  اإل  الغري  اإىل  التنازل عنه  يجوز  ول  �شخ�شيًا  الرتخي�س  يكون 
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كتابية من اللجنة.
مادة )8(

�س له باإخطار اللجنة كتابة  مع مراعاة الفقرة )اأ( من املادة )11( من القانون، يلتزم املرخَّ
رها اأو يعيد ت�شديرها اأو  دِّ كل �شتة اأ�شهر باأنواع وكميات املواد الكيميائية التي ي�شتوردها اأو ي�شَ

يبيعها اأو ي�شتخدمها وطرق تخزينها واأوجه ا�شتعمالها.
�س له بتقدمي �شهادة امل�شتخِدم النهائي م�شفوعة بكافة امل�شتندات الالزمة  كما يلتزم املرخَّ

بذلك، ِوْفقًا للنموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغر�س.

مادة )9(

�س له متكني املفت�شني املنتَدبني من القيام باأعمال التفتي�س والتحقق من  يجب على املرخَّ
التعاون  واإبداء  التفتي�س  اإجراءات  ت�شهيل  عليه  كما يجب  القرار،  وهذا  القانون  اأحكام  تطبيق 
التام مع مفت�شي اللجنة بغر�س متكينهم من الطالع على جميع البيانات واملعلومات ال�شحيحة 

الالزمة لأداء مهامهم.

مادة )10(

ُين�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

رئي�ص اللجنة الوطنية ب�شاأن حظر ا�شتحداث

واإنتاج وتخزين وا�شتعمال االأ�شلحة الكيميائية وتدمري تلك االأ�شلحة

رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 26 رجـــب 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 12 اأبـريل 2018م
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