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الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 
ل وأستخلفه في                  ه بالعق خلق الّله تعالى اإلنسان وميّزه عن سائر مخلوقات

فأخذ . ا آل احتياجاته التي تعينه على استمرارية الحياة األرض بعد أن أودع فيه   

 .اإلنسان يؤثر ويتأثر بما حوله من تلك الموارد الطبيعية والبيئات المختلفة 

ورغم أن الحفاظ على البيئة يشترك فيها الجميع دون حدود أو قيود ، إال               

ع اإل         اس من ى أس وم عل ة تق ا الطبيعي ة وموارده الم للبيئ رة اإلس اد أن نظ فس

اء                ة مستمرة من البن وحمايتها والمحافظة على مكتسباتها لتكون الحياة في حال

 .والتنمية المستدامة 

تقطب         ا تس ا وحمايته اياها وإدارته ة وقض بحت البيئ رنا أص ي حاض وف

ع            كالت تراج ه مش الم تواج الد الع ن ب ر م حت آثي ع إذ أض الم أجم ام الع اهتم

وارد الطبيع  ن الم دخراتها م اقص م وث   وتن اآل التل ن مش ر م رت الكثي ة وظه ي

 .لعديد من أنواع الكائنات الحية البيئي وخطر االنقراض ل

ادم                     د أولت حكومة خ ا  فق ا حولن أثر بم الم نت زل عن الع ولكوننا ليس بمع

ا    اء موارده ة وإنم ة البيئ را بحماي ا آبي ه اهتمام ه الّل ريفين يحفظ رمين الش الح

ة وترشيد استخدام     وعملت على إيجاد توازن بين المتطلب     ارات البيئي ات واالعتب

ل      ذي جع ر ال االت ، األم ف المج ي مختل وير ف ة والتط ة والتنمي وارد المتاح الم

ا                       الم لم ى مستوى الع ذا المجال عل ة في ه دول الفاعل المملكة تعد من مصاف ال

تتمتع به من مكانة دينية وسياسية واقتصادية ، آما أبرمت العديد من االتفاقيات 



 

 -و  -

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .ية واإلقليمية المختلفة في جميع المجاالت وخاصة المجال البيئي الدول

دورها                ة ب ة البيئ ة لألرصاد وحماي وقامت المملكة ممثلة في الرئاسة العام

ة   "الريادي في هذا المجال من خالل وضع       ه التنفيذي ة والئحت " النظام العام للبيئ

وازن                 ة العمل البيئي المت ى تنمي ام     والذي يهدف بشكل أساسي إل  بجانب االهتم

بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع 

ا يحقق مفهوم                     ا بم ة قطاعاته ة في آاف وصوًال إلى جعل التخطيط الشامل للتنمي

 .التنمية المستدامة وهو الهدف األسمى الذي تسعى إليه آل دول العالم 

لعام للبيئة إلى وضع اإلجراءات والقواعد وتهدف الالئحة التنفيذية للنظام ا

يق  ى تنس افة إل ة ، باإلض ى البيئ ؤثرة عل ال الم ة األعم يم آاف س لتنظ واألس

رامج    ة وب وارد الطبيعي ة الم وث وحماي ي التل تحكم ف تجابة وال ات االس عملي

صناديق االستثمار في هذا المجال ، آما تتضمن المخالفات وما يندرج تحتها من 

 .ة صحة اإلنسان من التلوث في الحاضر والمستقبل عقوبات لحماي

وختامًا ندعو الجميع للحفاظ على البيئة والمساهمة في منع التلوث والحد            

ا ، ونسأل اهللا التوفيق      من تدهور الموارد الطبيعية حماية ألجيالنا واقتصاد بالدن       

 .للجميع 

 ترآي بن ناصر بن عبدالعزيز

 بيئةالرئيس العام لألرصاد وحماية ال
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

 النظام العام للبيئة

 ولالفصل األ

 تعاريف وأهداف

 المادة األولى

ذا النظ                 ام ه ة في مجال تطبيق أحك ارات اآلتي رين آل         يقصد بالعب ة ق اني المبين ام المع

 : منها

 .مصلحة األرصاد وحماية البيئة : الجهة المختصة  -١

 .وزير الدفاع والطيران والمفتش العام : الوزير المختص  -٢

 .حكومية أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة : الجهة العامة  -٣

ة   -٤ ة المرخص ة : الجه ئولةأي جه لبي     مس أثير س روعات ذات ت رخيص مش ن ت  ع

 .محتمل على البيئة 

 . عن المشروعات ذات العالقة بالبيئة المسئولةالجهة الحكومية : الجهة المعنية  -٥

خص  -٦ ات    : الش ك المؤسس مل ذل اص ، ويش وي خ ي أو معن خص طبيع أي ش

 .والشرآات الخاصة 

ة  -٧ ي: البيئ ا يح ل م ا  آ ل م ارجي ، وآ ة وفضاء خ واء ويابس اء وه ن م ان م ط باإلنس

م       ة ونظ ن طاق ة م كال مختلف وان وأش ات وحي اد ونب ن جم اط م ذه األوس ه ه تحتوي

 .وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية 

 .المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك : حماية البيئة  -٨

دة             وجود مادة أو أآثر من      :  تلوث البيئة    -٩ ات أو صفات أو لم واد أو العوامل بكمي الم

اء      ة أو باإلحي زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بالصحة العام

لبًا عل   ؤثر س ات ، أو ت ة أو الممتلك وارد الطبيعي ة  أو الم اة ورفاهي ة الحي ى نوعي

 . اإلنسان



 

- ٤- 

النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

ة       التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيع        : تدهور البيئة    -١٠ ا أو خصائصها العام ته

ة                    د الخصائص الجمالي ين عناصرها ، أو فق أو يؤدي إلى اختالل التوازن الطبيعي ب

 .أو البصرية لها 

ة   -١١ ة البيئي ى       : الكارث ه إل اج مواجهت ة وتحت رر بالبيئ ه ض ب علي ذي يترت ادث ال الح

 .إمكانات أآبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية 

اي -١٢ در مق ة     : يس المص وث المختلف ادر التل ن مص ات م ز الملوث ب ترآي دود أو نس ح

ات             د تقني والتي ال يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة ، ويشمل ذلك تحدي

 .التحكم الالزمة للتمشي مع هذه الحدود 

ا في              : مقاييس الجودة البيئية     -١٣ حدود أو نسب ترآيز الملوثات التي ال يسمح بتجاوزه

 .واء أو الماء أو اليابسة اله

 .تعني آًال من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر : المقاييس البيئية  -١٤

ة  -١٥ ايير البيئي تراطات : المع فات و االش ي المواص ادر  تعن ي مص تحكم ف ة لل  البيئي

 . التلوث

 .أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة : المشروعات  -١٦

ائم يحتمل               : ئيسي  التغيير الر  -١٧ أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع ق

تبدال      أن أي اس ف ف ذا التعري راض ه ة ، و ألغ ى البيئ لبي عل أثير س دوث ت ه ح مع

 .مكافئ نوعًا وسعة ال يعد تغييرًا رئيسيًا 

ة أ  : التقويم البيئي للمشروع     -١٨ ة المحتمل و الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد اآلثار البيئي

لبية أو الحد                    ار الس ع اآلث الناجمة عن المشروع واإلجراءات والوسائل المناسبة لمن

ع     ق م ا يتواف ة بم ى البيئ روع عل ة للمش ردودات االيجابي ادة الم ق أو زي ا وتحقي منه

 .المقاييس البيئية المعمول بها 
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

 :المادة الثانية 

 :يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي 

 .ة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها  المحافظة على البيئ -١

 . حماية الصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال المضرة بالبيئة  -٢

 . المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها  -٣

ع   -٤ ي جمي ة ف امل للتنمي يط الش ن التخط زأ م زءًا ال يتج ي ج يط البيئ ل التخط  جع

 .راعية والعمرانية وغيرها المجاالت الصناعية والز

ة             -٥  رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعي

 .للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال 
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

 الفصل الثاني

 المهام وااللتزامات

 :المادة الثالثة 

ي ام الت ة المختصة بالمه وم الجه دهورها ، تق ع ت ة ومن ى البيئ أنها المحافظة عل ن ش  م

 :وعليها على وجه الخصوص ما يأتي 

 مراجعة حالة البيئة وتقويمها ، وتطوير وسائل الرصد وأدواته ، وجمع المعلومات               -١

 .وإجراء الدراسات البيئية 

 . توثيق المعلومات البيئية ونشرها  -٢

 .ا وتطويرها وتفسيرها  إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعته -٣

 . إعداد مشروعات األنظمة البيئية ذات العالقة بمسؤولياتها  -٤

ة ،              -٥ ايير البيئي  التأآد من التزام الجهات العامة واألشخاص باألنظمة والمقاييس والمع

ا       ع الجه اون م يق والتع ذلك بالتنس ة ل راءات الالزم اذ اإلج ة واتخ ت المعني

 . والمرخصة

ى النطاقين اإلقليمي                  متابعة التطورات الم    -٦ ا عل ة ، وإدارته ستجدة في مجاالت البيئ

 .والدولي 

 . نشر الوعي البيئي على جميع المستويات  -٧

 :المادة الرابعة 

ذا  -١ ي ه واردة ف د ال ق القواع ل تطبي ي تكف اذ اإلجراءات الت ة اتخ ة عام ى آل جه  عل

وم            بترخيصها  النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع إلشرافها ، أو تق

ة               وائح التنفيذي والتأآد من االلتزام باألنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في الل

 .لهذا النظام 
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

ة   -٢ ة عام ل جه ى آ ئولة عل ق   مس د تتعل اييس أو مواصفات أو قواع ن إصدار مق  ع

 .بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها 

 :خامسة المادة ال

ة دراسات                     ويم البيئي في مرحل على الجهات المرخصة التأآد من إجراء دراسات التق

ة                   ة القائم ة ، وتكون الجه ى البيئ لبية عل أثيرات س الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث ت

ة   ي الجه روع ه ذ المش ى تنفي ئولةعل ق األسس   المس ي وف ويم البيئ ات التق راء دراس ن إج  ع

 .ة التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية والمقاييس البيئي

 :المادة السادسة 

رات رئيسية               إجراء تغيي وم ب دة أو التي تق على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جدي

ددة أن          تثمارها المح رات اس ت فت روعات انته ديها مش ي ل ة أو الت روعات القائم ى المش عل

 .اسبة للبيئة المحلية والمواد األقل تلويثًا للبيئة تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمن

 :المادة السابعة 

يم             المسئولة على الجهات    -١ اهج مراحل التعل  عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في من

 .المختلفة 

ائل        المسئولة على الجهات    -٢  عن اإلعالم تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وس

 .ية البيئة من منظور إسالمي اإلعالم وتدعيم مفهوم حما

ات    -٣ ى الجه ئولة  عل ز دور       المس اد تعزي دعوة واإلرش المية وال ؤون اإلس ن الش  ع

 .المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها 

ال        -٤ ي مج درات ف وير الق بة لتط ة مناس رامج تدريبي ع ب ة وض ات المعني ى الجه  عل

 .المحافظة على البيئة وحمايتها 
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

 :ادة الثامنة الم

زم   ات تلت ة والتعليم ه األنظم ا تقضي ب اة م ع مراع ا م ة واألشخاص بم ات العام الجه

 : يأتي

ة                   -١ ه وإطال ا وإنمائ ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منه

 .أمد الموارد غير المتجددة 

 .حميلية للموارد  تحقيق االنسجام بين أنماط ومعدالت االستخدام وبين السعة الت -٢

 . استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد  -٣

 . تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية واإلقليمية  -٤

 . تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية  -٥

 :المادة التاسعة 

ة   -١ ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة بالتنس ة المختص ع الجه ة تض ة لمواجه خط

ي      توى المحل ى المس وفرة عل ات المت ر اإلمكان ى حص تند عل ة تس وارث البيئي الك

 .واإلقليمي والدولي 

ة من    -٢ ة البيئ ة لحماي ة بوضع وتطوير خطط الطوارئ الالزم زم الجهات المعني  تلت

ة                   د تحدثها المشروعات التابع ة التي ق مخاطر التلوث التي تنتج عن الحاالت الطارئ

 .القيام بنشاطاتها لها أثناء 

لبية  -٣ أثيرات س ا ت ال له وم بأعم ق يق ى مشروع أو مرف ى آل شخص يشرف عل  عل

أثيرات وأن                  ك الت محتملة على البيئة وضع خطط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تل

 .تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط 

رية عن مدى مالئمة     تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دو         -٤

 .خطط الطوارئ 
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النظام العام للبيئةئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةالر

 :المادة العاشرة 

رامج          ى مستوى المشروعات والب ة التخطيط عل يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملي

 .والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية 

 :المادة الحادية عشرة 

أن     عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو نشاط               مسئول  على آل شخص      -١ زام ب االلت

 .يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشيًا مع األنظمة والمقاييس المعمول بها 

وم        -٢ ة أن يق ى البيئ لبية عل  على آل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات س

 .باتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتماالت حدوثها 

 :المادة الثانية عشرة 

ال من                     يل -١ ذه األعم تزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن ه

ا                    ا ومعالجته ل اآلمن له ة للتخزين والنق اذ االحتياطات الالزم مخلفات أو أتربة باتخ

 .والتخلص منها بالطرق المناسبة 

ان لألغراض الصناعية                  -٢  يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء آ

و توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو األبخرة المنبعثة               أ

اييس   ي المق ا ف ي الحدود المسموح به ائلة الناتجة ، ف ات الصلبة والس ا والمخلف عنه

 .البيئية 

 يجب على صاحب المنشأة اتخاذ االحتياطات والتدابير الالزمة لضمان عدم تسرب      -٣

ة المسموح             أو انبعاث ملوثات الهو    اييس البيئي اء داخل أماآن العمل إال في حدود المق

 .بها 

ة            -٤ ائل التهوي توفية لوس ة أن تكون مس  يشترط في األماآن العامة المغلقة وشبه المغلق

ذي يمارس              وع النشاط ال تيعابية ون ه االس ان وطاقت الكافية بما يتناسب مع حجم المك

 .فيه 
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 .المقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية وتحدد االحتياطات والتدابير والطرق و

 :المادة الثالثة عشرة 

ة                     دابير الالزم اذ الت ا باتخ ة أو غيره ة أو الخدمي  يلتزم آل من يباشر األنشطة اإلنتاجي

 :لتحقيق ما يأتي 

ائلة      -١ لبة أو الس ات الص احلية بالمخلف ة أو الس طحية أو الجوفي اه الس وث المي دم تل  ع

 .مباشرة بصورة مباشرة أو غير 

 . المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها  -٢

ه     -٣ تعمال آالت التنبي دات واس غيل اآلالت والمع د تش ن الضجيج وخاصة عن د م  الح

ة في                  ا المبين ة المسموح به اييس البيئي ومكبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المق

 .اللوائح التنفيذية 

 :المادة الرابعة عشرة 

ر -١ عاع    يحظ امة أو اإلش رة أو الس ات الخط ال النفاي ة    إدخ ة العربي ى المملك ية إل

 .، ويشمل ذلك مياهها اإلقليمية أو المنطقة االقتصادية الخالصة  السعودية

واد السامة أو             -٢ دوير أو معالجة الم ل أو تخزين أو ت اج أو نق ى إنت ائمون عل  يلتزم الق

ائي       اإلجراءات والضوابط         المواد الخطرة واإلشعاعية أو التخلص النه د ب ا بالتقي  منه

 .التي تحددها اللوائح التنفيذية 

ات سامة أو خطرة أو إشعاعية من                      -٣ ات أو أي نفاي  يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوث

 .السفن أو غيرها في المياه اإلقليمية أو المنطقة االقتصادية الخالصة 

 :المادة الخامسة عشرة 

داء من   تمنح المشروعات القائمة عند صدو  ر هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابت

ة للمشروعات                        تاريخ ذه المهل ة ه ين عدم آفاي ه ، وإذا تب ًا ألحكام  نفاذه لترتيب أوضاعها وفق

وزير           راح ال ى اقت اء عل وزراء بن س ال ن مجل رار م دها بق تم تمدي ة في ة الخاص ذات الطبيع
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 .المختص 

 :المادة السادسة عشرة 

يًا                على صناديق اإلقراض       ة شرطًا أساس ة البيئ اييس حماي ة ومق زام بأنظم ار االلت اعتب

 .لصرف دفعا القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها 
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 الفصل الثالث

 المخالفات والعقوبات

 :المادة السابعة عشرة 

ا                        -١ ه فعليه د أخل ب ة ق ايير البيئي اييس أو المع عندما يتأآد للجهة المختصة أن أحد المق

 :هات المعنية أن تلزم المتسبب بما يأتي بالتنسيق مع الج

ايير  وإيقافهاإزالة أي تأثيرات سلبية     - أ  ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمع

 .البيئية خالل مدة معينة 

ك         - ب ات لتل رار حدوث أي مخالف ع تك ا لمن ام به ي ق ر عن الخطوات الت ديم تقري تق

ة       المقاييس والمعايير في المستقبل ؛ على أن تحظى ه          ة الجه ذه الخطوات بموافق

 .المختصة 

ة المختصة بالتنسيق                     -٢ ى الجه ه أعاله فعل  عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إلي

ى    الف عل ل المخ ة لحم راءات الالزم اذ اإلج ة أو المرخصة اتخ ات المعني ع الجه م

 .تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام 

 :المادة الثامنة عشرة 

ادة  -١ اة الم ع مراع ا  )٢٣٠( م ق عليه ار المواف انون البح دة لق م المتح ة األم ن اتفاقي  م

رقم  ي ذي ال وم الملك اريخوال) ١٧/م(بالمرس دم اإلخالل  ١١/٩/١٤١٦ ت ع ع ـ وم ه

بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة اإلسالمية أو ينص عليها نظام آخر ، يعاقب                 

ام بالسجن لم ذا النظ ة عشرة من ه ادة الرابع ام الم ى من يخالف أحك د عل دة ال تزي

ع   ًا م ا مع ال أو بهم مائة ألف ري ى خمس د عل ة ال تزي ة مالي نوات أو بغرام خمس س

بة ،    ات المناس م بالتعويض زامالحك الق    وإل وز إغ ة ، ويج ة المخالف الف بإزال  المخ

ب          ود يعاق ة الع ي حال ًا ، وف عين يوم اوز تس دة ال تتج فينة لم ز الس أة أو حج المنش

ادة            المخالف بزيادة الحد األق    دة أو بزي صى لعقوبة السجن على أال يتجاوز ضعف الم

م        ع الحك ًا م ا مع د أو بهم ذا الح اوز ضعف ه ى أال يتج ة عل د األقصى للغرام الح
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أة         الق المنش وز إغ ة ، ويج ة المخالف الف بإزال زام المخ بة وإل ات المناس بالتعويض

 .بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها 

م                 م -٢ ع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حك

رة   ى عش د عل ة ال تزي ة مالي ام بغرام ذا النظ ي ه واد األخرى ف ام الم ن أحك  آالفم

ادة  ود يعاقب المخالف بزي ة الع ة ، وفي حال ة المخالف زام المخالف بإزال ال ، وإل ري

ى أال يتجاوز ضعف             ة عل ة ،           الحد األقصى للغرام ة المخالف ه بإزال ذا الحد وإلزام ه

 .ويجوز إغالق المنشأة لمدة ال تتجاوز تسعين يومًا 

 :المادة التاسعة عشرة 

ه             ذًا ل ادرة تنفي وائح الص ام والل ذا النظ ام ه ات ألحك ن مخالف ع م ا يق بط م وم بض يق

ة   وائح التنفيذي دد الل ة ، وتح ة المختص ن الجه ميتهم م رار بتس در ق ذين يص ون ال  الموظف

 .إجراءات ضبط وإثبات المخالفات 

 :المادة العشرون 

رة             -١ ادة    ) ١( يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفق من الم

 .الثامنة عشرة بحق المخالفين ألحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام 

رة          -٢ وز             ) ١( مع مراعاة ما ورد في الفق رار من ال تم بق ادة ي ذه الم ير المختص   من ه

ة              ل متخصصًا باألنظم ى األق تكوين لجنة أو أآثر من ثالثة أعضاء يكون أحدهم عل

ذا النظام ، وتصدر                ا في ه ات المنصوص عليه ع العقوب ات وتوقي للنظر في المخالف

 .قراراتها باألغلبية ، وتعتمد من الوزير المختص 

ان المظالم خالل ستين       ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة التظلم أمام ديو          

 .يومًا من تاريخ إبالغه بالعقوبة 
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 :المادة الحادية والعشرون 

رة  ي الفق ا ف وص عليه ة المنص وز للجن د ) ٢(يج أمر عن رين أن ت ادة العش ن الم م

دعوى                  تظلم أو ال االقتضاء بإزالة المخالفة فورًا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في ال

 .حسب األحوال 
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 ل الرابعالفص

 أحكام عامة

 :المادة الثانية والعشرون 

ة ،                   تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العالق

 . نشر هذا النظام تاريخويصدر بها قرار من الوزير المختص خالل سنة من 

 :المادة الثالثة والعشرون 

ر       وائح والق ة وقت           يستمر بالعمل باألنظمة والل ة المطبق ة بالبيئ ارات والتعليمات المتعلق

 .صدور هذا النظام ، وبما ال يتعارض معه 

 :المادة الرابعة والعشرون 

 . نشره تاريخينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من 
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 الفصل األول

 المادة األولى

  :تعاريف

رين آل             ة ق يقصد بالعبارات واأللفاظ اآلتية في مجال تطبيق هذه الالئحة المعاني المبين

  : على خالف ذلك ما لم يدل السياقمنها

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  مصلحة األرصاد وحماية البيئة           :الجهة المختصة    -١

 .سابقًا

 .وزير الدفاع والطيران والمفتش العام  :الوزير المختص  -٢

 .النظام العام للبيئة : النظام  -٣

 . أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية : الجهة العامة -٤

ة المرخصة  -٥ ل  :الجه لبي محتم أثير س روعات ذات ت رخيص مش ئولة عن ت ة مس  أي جه

 .على البيئة

 . الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العالقة بالبيئة :الجهة المعنية  -٦

خص  -٧ ات  :الش راد والمؤسس ك األف مل ذل اص ، ويش وي خ ي أو معن خص طبيع  أي ش

 .  والشرآات الخاصة 

ه             آل ما يحيط باإلنسان من       : البيئة   -٨ ا تحتوي واء ويابسة وفضاء خارجي ، وآل م اء وه م

ة                  ات طبيعي ة ونظم وعملي ة من طاق وان وأشكال مختلف هذه األوساط من جماد ونبات وحي

 .وأنشطة بشرية 

 . المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها والحد من ذلك :حماية البيئة  -٩

ه بخصائصها الطبي      خليط من الغازات المكونة    :الهواء   -١٠ ة والمحددة        ل بها المعروف ة ونس عي

 .لنظام لفي المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية 

ة                   :تلوث البيئة    -١١ دة زمني ات أو صفات أو لم  وجود مادة أو أآثر من المواد أو العوامل بكمي

وارد                      اء أو الم ة أو األحي ى اإلضرار بالصحة العام تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إل
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 . أو الممتلكات أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة ورفاهية اإلنسان الطبيعية

وث     :تلويث البيئة   -١٢ ه تل نجم عن  أي عمل أو تصرف مباشر أو غير مباشر من أي شخص ي

ال أو سوء تصرف                دة أو نتيجة لإلهم ر متعم دة أو غي البيئة سواء آان العمل بصفة متعم

 . بسبب الجهل أو ألي سبب آان 

ة أو                       :تدهور البيئة    -١٣ ا أو خصائصها العام ر من طبيعته ا يغي ة بم ى البيئ أثير السلبي عل  الت

ة أو   ائص الجمالي د الخص رها ، أو فق ين عناص ي ب وازن الطبيع تالل الت ى اخ ؤدي إل ي

 .البصرية لها 

وث     -١٤ درات        :حوادث التل ة ويمكن للق دهور للبيئ وث أو ت ا تل نجم عنه  هي الحوادث التي ي

 .   والتحكم  فيها المحلية الوطنية مكافحتها

ات                    :الكارثة البيئية    -١٥ ى إمكان ه إل اج مواجهت ة وتحت ه ضرر بالبيئ ذي يترتب علي  الحادث ال

 .أآبر من تلك التي تتطلبها حوادث التلوث  

ة والتي ال                  :مقاييس المصدر    -١٦ وث المختلف ات من مصادر التل  حدود أو نسب ترآيز الملوث

ة  يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيط      ة ، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم الالزم

 .للتمشي مع هذه الحدود 

ة   -١٧ ودة البيئي اييس الج ي   :مق ا ف مح بتجاوزه ي ال يس ات الت ز الملوث دود أو نسب ترآي  ح

 .الهواء أو الماء أو اليابسة 

 . تعني آًال من مقاييس الجودة البيئية و مقاييس المصدر :المقاييس البيئية  -١٨

 . تعني المواصفات واالشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث :ية المعايير البيئ -١٩

 . أي مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة :المشروعات  -٢٠

ك المشروع أو المشرف    :صاحب المشروع    -٢١  الجهة المعنية أو العامة أو الشخص الذي يمل

 .ول عن إدارته أو تشغيله ؤعليه أو المس

 . المشروعات التي بدئ في إنشائها قبل صدور النظام : القائمة المشروعات -٢٢

ة التصميم أو                   :المشروعات الجديدة    -٢٣ ك التي في مرحل د أو تل  المشروعات التي لم تنشأ بع

 .الترخيص أو البدء في العمليات اإلنشائية  

ديل أو مجموعة               : المشروعات المعدلة  -٢٤ ة تع ا عملي  هي مشروعات قائمة وقد أجريت عليه
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ر                 م اج أو التغيي ن عمليات التعديل وتشمل تلك العمليات التوسعة في المساحة أو حجم اإلنت

ديل                     ذا التع ى ه ا يترتب عل في عمليات التشغيل أو في حجم ونوع وآميات المواد الخام مم

 .حدوث تأثير محتمل على البيئة 

ائم                :التغيير الرئيس    -٢٥ ه      أي توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أي مشروع ق  يحتمل مع

تبدال                       أن أي اس ذا التعريف ف ة ، و ألغراض ه ى البيئ افئ حدوث تأثير سلبي عل ًا   مك  نوع

 . وسعة ال يعد تغييرًا رئيسًا 

ة                :التأثيرات البيئية    -٢٦ داد أو إقام ة اإلع  هي مجموعة من التفاعالت البيئية الناجمة من عملي

 .أو تشغيل أي مشروع 

ة                الدراسة    :التقويم البيئي للمشروع      -٢٧ ة أو الناجم ار المحتمل د اآلث ا لتحدي تم إجراؤه التي ي

ا وتحقيق أو                 عن المشروع واإلجراءات والوسائل المناسبة لمنع اآلثار السلبية أو الحد منه

ة المعمول                   اييس البيئي ا يتوافق مع المق زيادة المردودات اإليجابية للمشروع على البيئة بم

 .بها 

ى                 إضافة أي مواد أو ع     :تلوث الهواء    -٢٨ ؤثر عل واء بشكل يمكن أن ي ناصر في الجو أو اله

 .نوعية الحياة وصحة ورفاهية اإلنسان ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية 

اه السطحية  -٢٩ ة  :المي ار واألودي اه البح ل مي ى سطح األرض مث ي عل اه الت ع المي  هي جمي

 .والسدود، والعيون والينابيع 

 .نة في باطن األرض المختز مياهال هي :المياه الجوفية  -٣٠

ر مباشرة               :تلوث المياه    -٣١ ة مباشرة أو غي ة بطريق ة المائي ة في البيئ واد أو طاق  إدخال أي م

دد صحة اإلنسان أو يفسد الخواص                      ة أو يه ر الحي ة أو غي الموارد الحي ه ضرر ب ينتج عن

  .ق األنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهييالطبيعية للمياه  أو يع

ر مباشرة في               :تلوث األراضي    -٣٢ واد بطرق مباشرة أو غي أي نشاط أو إدخال أي م  القيام ب

ة أو            ة أو الكيميائي الخواص الفيزيائي ه ضرر ب األراضي والتربة بأنواعها المختلفة ينتج عن

ة أو   طة الزراعي ن األنش وق م ان أو يع حة اإلنس دد ص ًا أو يه ا جميع ة أو به البيولوجي

 . العمرانية 

واع     :ت الزي -٣٣ ع أن ا جمي ا فيه ه بم ام ومنتجات نفط الخ كال ال واع وأش ع أن مل جمي  ويش
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ا   ار وم ررة والق وت المك ود والزي وت التشحيم و زيت الوق ائلة وزي دروآربونات الس الهي

 .ينتج من عمليات التكرير من زيوت ونفايات 

 . أي وحدة عائمة من أي نوع تسير أو تقام على سطح الماء :السفينة  -٣٤

واد   :ة الناقل  -٣٥ ي عدلت لتحمل شحنات من الزيت أو أي م ي بنيت أصًال أو الت فينة الت  الس

 .صلبة أو سائلة أو غازية نفطية أو أي مواد ضارة أخرى 

ة أو                   :التصريف   -٣٦ ات أو الترب تلمة للملوث اه المس واء المحيط أو المي  إضافة الملوثات إلى اله

 .إلى أي مرفق معالجة مرآزي 

ة        الت :التصريف المباشر  -٣٧ ة     ( صريف إلى األوساط البيئية المختلف اء والترب واء والم وال ) اله

 . يشمل التصريف إلى مرآز معالجة مرآزي 

ة        :وسائل نقل الزيت     -٣٨ فينة والناقل ا الس ا فيه ل الزيت بم  وتشمل جميع الوسائل المعروفة لنق

ى                   ة أو عل ورة في البحر أو المدفون ل الزيت المغم  سطح   والشاحنة والصهريج وأنابيب نق

 .األرض

 . منطقة التقاء البحر باليابسة عند معدل المسافة بين المد والجزر:الساحل  -٣٩

 . المنطقة الساحلية المتأثرة بالبحر والمنطقة البحرية المتأثرة باليابسة :النطاق الساحلي  -٤٠

 . هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد :خط الشاطئ  -٤١

ة -٤٢ ة المحمي اه    :المنطق ن المي ر أو م ن البح احل أو م ن الس ن األرض أو م ة م  وهي منطق

ياحية أو   ة أو الس ة أو الحيواني اة النباتي ن الحي وفرة م ز ب ًا أو تتمي ة بيئي ة حساس الداخلي

 .الجمالية أو لقيمتها االقتصادية أو السياحية األمر الذي يتطلب حمايتها  

ا االحت          :التخزين   -٤٣ ات التي يقصد به واد              آل العملي ا من الم ات وغيره واء النفاي اظ أو احت ف

 .الخطرة أو السامة أو المشعة بغرض معالجتها أو التخلص منها أو نقلها 

زين   -٤٤ ة التخ ة أو      :برآ ة منخفض ة أو أي منطق ر مبطن ة أو غي رة مبطن ا أي حف د به  يقص

وا                   ة أو إسمنتية أو أي م واد ترابي د محجوزة طبيعية أو صناعية مكونة بشكل رئيسي من م

 .مصنعة أخرى مخصصة الحتواء النفايات المجمعة المحتوية على سوائل

تخلص  -٤٥ ات أو   :ال يب أو تصريف أي نفاي رق أو الترس مل الح ي تش ات الت ل العملي ي آ  ه

ة     ة بطريق ى البيئ ائلة أو الصلبة إل ة أو الس ا الغازي ي حالته عة ف امة أو مش رة س واد خط م



 

- ٥- 

حة التنفيذيةالالئالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .غير مباشرة مقصودة أو غير مقصودة وبطريقة مباشرة أو 

ا                 :الحاوية   -٤٦  يقصد بها اإلناء أو الوعاء الذي يستخدم لحفظ أو نقل المواد أو النفايات بما فيه

 .المواد والنفايات الخطرة

 .  أي مكان يقع خارج األرض المحيطة بالمشروع والتابعة له :خارج الموقع  -٤٧

أة  -٤٨ اع  :الحم ي ق بة ف ائلة أو مترس لبة أو س به ص لبة أو ش ات ص ات أو  أي نفاي  الخزان

الحاويات أو آالتي تنتج من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي أو التجاري أو               

 .الصناعي أو مياه الشرب أو من أجهزة التحكم في تلوث الهواء 

ة أو                      :مرفق معالجة أرضي       -٤٩ ا بالترب ات أو خلطه ه وضع النفاي تم في ه أي مرفق ي  يقصد ب

 . الكيميائية أو الفيزيائية آوسيلة لمعالجتها إضافة بعض المواد لتغيير خواصها

ًا                  :المردم   -٥٠ ة بيئي ة آمن ات بطريق ى      إ هو أي مرفق يتم فيه التخلص من النفاي ا بوضعها عل م

األرض أو في دفنها في باطن األرض ، على أال تكون تلك األرض مرفق معالجة أرضي                 

 .أو برآة تخزين 

ات     -٥١ ات        :آومة النفاي ا تجمعات النفاي ات ،               يقصد به ائلة ، دون وضعها في حاوي ر الس  غي

 .وليست في مردم أو برآة تخزين 

ة أو                     :المعالجة   -٥٢ ة أو الكيميائي ر الصفة الفيزيائي ة تستخدم لتغيي يلة أو تقني  يقصد بها أي وس

البيولوجية للنفايات ، وتستعمل لمعادلة النفايات أو االستفادة من المواد أو الطاقة الموجودة             

ل خطورة                 فيها أو المتحر   ر خطرة أو أق رة منها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غي

ل من                       ا أو التقلي ا بغرض تخزينه تخلص أو تهيئته أو أآثر أمانًا عند النقل أو التخزين أو ال

 .حجمها 

 هي العملية التي تتصل فيها معالجة النفايات اتصاًال مباشرًا بعملية           :معالجة داخلية مغلقة     -٥٣

 . المشروع والتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات أو إحدى مكوناتها إلى البيئة اإلنتاج في

واد             :الحد األقصى المسموح     -٥٤  هو القيمة العددية التي ينبغي أن ال تتجاوزها قيم عناصر الم

 . المسببة للتلوث 

ا              :المعدل الشهري    -٥٥ م إيجاده  ويعني المتوسط الحسابي لقيم العناصر المسببة للتلوث التي ت

 .ن خالل تحليل العينات العشوائية خالل ثالثين يومًا متتالية م
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ائلة  -٥٦ ات الس اآن أو  :المخلف ن أنشطة المس ة م ائلة الناتج به الس ائلة وش ات الس  هي المخلف

اعم أو         ة أو المط ة والخاص ات العام ة أو المؤسس ال التجاري كنية أو المح ات الس المجمع

 . الصرف الزراعي والصناعي المصانع والورش والمعامل بما فيها مخلفات 

ي مواد يتم تصنيفها آمواد خطرة وفق اللوائح واإلرشادات التي تضعها           أ :المواد الخطرة    -٥٧

 . الجهة المختصة بالتعاون مع الجهات المعنية ووفقًا للتعليمات اإلقليمية أو الدولية 

 ) .٤( وتعني النفايات المعرفة بالملحق رقم :النفايات  -٥٨

 وهي مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطرًا على البيئة            :النفايات الخطرة  -٥٩

 ) .٤(والصحة والسالمة العامة ، آما تعني النفايات الخطرة المعرفة بالملحق رقم 

رة   -٦٠ ات الخط واص النفاي ة      : خ ة أو البيولوجي ة أو الفيزيائي واص الكيميائي ا الخ د به  يقص

الملحق رق     للنفايات والتي تمثل واحدة أو أآثر     ذآورة ب ات الخطرة الم ـ  من خواص النفاي م ـ

)٤        .( 

ات الخطرة من              :وثيقة النقل    -٦١  تعني النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة نقل النفاي

 .نقطة اإلنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص النهائي 

ة أو          الشبكات التي تقوم بوضعها الجه       :شبكات الرصد البيئي     -٦٢ ة المعني ة المختصة أو الجه

 .األشخاص بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة 

ان مصدره أو   ًا يقصد به التعويض عن األضرار الناجمة من تلويث البيئة أي          :التعويض   -٦٣  آ

ة أو وقع           ا المملك ت ما يترتب عليه من أحكام االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي انضمت له

تقبًال ،         عليها أو صادقت عليها أو االتفاقيات التي سوف تنضم أو تصادق عليها المملكة مس

 .أو أي تعويض عن حوادث تلوث للبيئة تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا النظام 

رول     المياه الموجودة داخل السفينة أو:مياه التوازن    -٦٤ الناقلة التي تنقل الزيت ومشتقات البت

 .ذه المياه بغرض تحقيق التوازن للناقلة أو السفينة حين إبحارها فارغة وتستعمل ه

وازن         -٦٥ اه الت دات واألحواض المخصصة ألغراض           :مراآز استقبال مي زات والمع  التجهي

 .استقبال وترسيب ومعالجة وصرف المواد الملوثة لمياه التوازن 

ل نفسها          هو الحد الذي يمكن للموا     :السعة التحميلية للموارد الطبيعية    -٦٦ ه تأهي رد أن تعيد من

درًا     تنزافًا أو ه تخدام اس دالت االس دث مع ان دون أن تح دخل اإلنس ة أو بت ة طبيعي بطريق
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 .دائمًا لتلك الموارد

ة الخاصة  -٦٧ اطها  :المشروعات ذات الطبيع رتبط نش ذها وي م تنفي ي ت روعات الت  هي المش

 .   الوطني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باألمن أو الصحة أو االقتصاد

يد استخدام                  :الوعي البيئي     -٦٨ ة وترش ى البيئ ة المحافظة عل راد المجتمع بأهمي  هو إدراك أف

 .الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تدهورها أو تلوثها 

ة   -٦٩ ة البيئي ي       :التوعي ا ف ع ودوره ي المجتم ة ف ة البيئي ة بأهمي يم المعرف ة تعم ي عملي   ه

 .سلوآيات واقتصاد وصحة اإلنسان 

يم            :تربية البيئية   ال -٧٠ اهيم والق  هي العملية المنظمة لتنمية اإلدراك والسلوك والمهارات والمف

 .التي تؤدي إلى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بطريقة إيجابية 

ة       -٧١ ة               :برامج أو حمالت التوعي يم المعرف ة والمخططة لتعم ات المنظم ود والفعالي  هي الجه

 .ي البيئية وزيادة الوعي البيئ

 جميع الوسائل والمواد المتاحة والمعروفة من إصدارات        :وسائل أو مواد التوعية البيئية       -٧٢

رامج      الم والب ب واألف ات والكت تمل المطبوع معية أو بصرية وتش ات س روءة أو منتج مق

 .والمسابقات والرحالت وغيرها 

  المادة الثانية

  :األهداف

 :ة إلى تحقيق ما يأتي يهدف النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذي

 .المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها  -١

 .حماية الصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال المضرة بالبيئة  -٢

 .المحافظة على الموارد الطبيعية ، وتنميتها وترشيد استخدامها  -٣

امل ل  -٤ يط الش ن التخط زأ م زءًا ال يتج ي ج يط البيئ ل التخط ع جع ي جمي ة ف لتنمي

 .المجاالت الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها 

ة      -٥ ة والجماعي رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردي
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 .للمحافظة عليها وتحسينها ، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال 
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 الفصل الثاني

 المهام وااللتزامات

 مادة الثالثةال

أنها                    ام التي من ش تطبيقًا للمادة الثالثة من النظام العام للبيئة تقوم الجهة المختصة بالمه

 :المحافظة على البيئة ومنع تدهورها ، على أن تشمل ما يأتي 

ع      ١-٣ ه ، وجم د وأدوات ائل الرص وير وس ا ، وتط ة وتقويمه ة البيئ ة حال مراجع

 .المعلومات وإجراء الدراسات البيئية 

ة         دوريةال التنسيق مع الجهات المعنية إلعداد التقارير      ١-١-٣ ة في المملك ة البيئ   عن حال

ات البيئي ة للمعلوم ة التحتي داد البني ة ةوإع ة الالزم ات البيئي د البيان اء قواع  وإنش

 .لتقييم حالة البيئة

اطق             ٢-١-٣ تطوير وسائل الرصد والمراقبة للتلوث والتدهور البيئي في جميع مدن ومن

ة ومي د          المملك ع الرص ن مواق اف م دد آ ة ع ك إقام مل ذل ة ويش ا اإلقليمي اهه

اس       ائل القي ة ووس ة والمتنقل رات الثابت ات والمختب الل المحط ن خ ة م والمراقب

 .والرصد األخرى 

وث     ٣-١-٣ االت التل ة لح ة والمتابع زة الرصد والمراقب ر أجه ة لنش ة تنفيذي وضع خط

   .ا أنواعه بجميع

ذ للد    ٤-١-٣ ات التنفي اريع وآلي راح مش ات      اقت ع بيئ ي جمي ث تغط ة بحي ات البيئي راس

ات      وث والجامع ز البح ة ومراآ ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة بالتنس المملك

يه      ا تقتض ة حسب م ة والدولي ات اإلقليمي د والمنظم ز والمعاه ة والمراآ الوطني

 .الحاجة 

 .توثيق المعلومات البيئية ونشرها    ٢ -٣
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دى الجهات           االستفادة من قواعد البيانات والمعلومات الب      ١-٢-٣ ديها أو ل وفرة ل ة المت يئي

 .العامة والمعنية واألشخاص في توثيق المعلومات البيئية ونشرها 

ة ووضع إجراءات  ٢-٢-٣ ة البيئي بكة المعلوماتي اء الش ة لبن ع الجهات المعني التنسيق م

 .تطويرها وإدارتها 

ذه المعلومات من               ٣-٢-٣ اج ه وضع إجراءات تداول وتبادل المعلومات البيئية لمن يحت

داول                رهم من شرائح المجتمع وت الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار وغي

 .ما يمكن تداوله من هذه المعلومات  

ة واألشخاص   ٤-٢-٣ ة والعام ات المعني وم الجه ة وتق ات البيئي ق وتحديث المعلوم توثي

ورة       ديها بص وفرة ل ة المت ة المطلوب ات البيئي ة بالمعلوم ة المختص د الجه بتزوي

 . مستمرة 

د ٥-٢-٣ ات     إع جيل الجه ل وتس ة بتأهي وائح الخاص راءات والل وير اإلج اد وتط

 .واألشخاص العاملين في المجاالت البيئية المختلفة 

 .  تأهيل وتسجيل الجهات واألشخاص العاملين في المجاالت البيئية المختلفة ٦-٢-٣

 .إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها    ٣ -٣

ن  ١-٣-٣ ائص ال ة خص ع    دراس وث ووض ادر التل ة ومص ة المختلف اط البيئي ظم واألوس

 .وإعداد المقاييس البيئية الخاصة بها 

ق     ٢-٣-٣ وير وتطبي ة وتط ة لمراجع ات المعني ع الجه ة م ا اقتضت الحاج يق آلم التنس

 .)  ١ملحق رقم  ( المقاييس البيئية

ة              ٣-٣-٣ ة للمشروعات الصناعية والتنموي أثيرات البيئي  إعداد أسس وإجراءات تقييم الت

 . واإلرشادات العامة لدراسات تقييم التأثيرات البيئية 
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ايير    ٤-٣-٣ اييس والمع وير المق تكمال وتط ة واس ة لمراجع ات المعني ع الجه يق م التنس

 . واإلرشادات البيئية المتعلقة باألنشطة المسؤولة عنها تلك الجهات 

 .إعداد مشروعات األنظمة البيئية ذات العالقة بمسؤولياتها    ٤ -٣

 .ت األنظمة البيئية إعداد مشروعا ١-٤-٣

 .التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط واللوائح التنفيذية لألنظمة البيئية  ٢-٤-٣

ع    ٣-٤-٣ تالئم م ا ي ة بم ة البيئي ة لألنظم وائح التنفيذي ط والل وير الخط ة وتط مراجع

 .المتطلبات والمتغيرات البيئية 

اييس وال         ٥ -٣ ة والمق خاص باألنظم ة واألش ات العام زام الجه ن الت د م ايير التأآ مع

ة               البيئية ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعني

 .والمرخصة 

ة        ١-٥-٣ د اإلجراءات التنفيذي ة والمرخصة لتحدي ع الجهات المعني اون م التنسيق والتع

مان  ة لض زامالالزم اييس الت ة والمق خاص باألنظم ة واألش ات العام  الجه

  . والمعايير البيئية

 .لتنفيذ تلك اإلجراءات   والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصةالتنسيق ٢-٥-٣

وير    ٣-٥-٣ ة وتط ة ومتابع ة والمرخصة لمراجع ات المعني ع الجه اون م يق والتع التنس

تالءم اإلجراءات التنفيذية بما     ة و      ي رات البيئي ام  مع المتغي ات   القي  بتطوير اإلمكان

 .الفنية والبشرية الالزمة لذلك

ع ال  ٤-٥-٣ اون م يق والتع ات  التنس وير مهم وفير وتط ة لت ة والمرخص ات المعني جه

ة      خاص باألنظم ة واألش ات العام زام الجه ن الت د م يش للتأآ ة والتفت المراقب

  .والمقاييس والمعايير البيئية
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ة        -  وفقًا للمدة التي يتفق عليها     - تتحقق الجهة المختصة   ٥-٥-٣ من خالل الجهات العام

ع     ي تخض روعات الت روعاتها أو المش زام مش ن الت وم  م رافها أو تق  إلش

ام          د بالنظ ل التقي ا يكف ة ، بم ايير البيئي اييس والمع ة والمق ها، باألنظم بترخيص

 .  والئحته التنفيذية

 .تفويض أي جهة للقيام ببعض األعمال البيئية المناطة بالجهة المختصة  ٦-٥-٣

ى                ٧-٥-٣ ة ، والمرافق الصناعية عل حث الجهات التي تباشر األنشطة اإلنتاجية الخدمي

 .نظمة اإلدارة البيئية تطبيق أ

متابعة التطورات المستجدة في مجاالت البيئة ، وإدارتها على النطاقين اإلقليمي               ٦ -٣

 .والدولي 

دولي والتنسيق مع الجهات                 ١-٦-٣ متابعة التطورات البيئية على النطاقين اإلقليمي وال

ة واإلقل            ة الدولي ة  المعنية ونقاط االتصال الوطنية فيما يتعلق بااللتزامات البيئي يمي

 .ومتابعة إجراءات تطبيقها على المستوى الوطني 

ة       ٢-٦-٣ ة لمواجه ة وطني ة لوضع خط ة والعام ات المعني ع الجه اون م يق والتع التنس

 .الكوارث البيئية 

ة  ٣-٦-٣ ة واإلقليمي دات الدولي ات والمعاه ق باالتفاقي ا يتعل ة فيم تنسيق المواقف الوطني

 .البيئية

ة  ٤-٦-٣ اون البيئي اهم والتع ذآرات التف ة م ة  متابع ات المعني ع الجه ود م يق الجه  وتنس

 . لتفعيلها

ا والتنسيق                 ٥-٦-٣ ة وبروتوآوالته ة البيئي ة واإلقليمي ات الدولي ود االتفاقي متابعة تنفيذ بن

ة من       ى المملك مع الجهات المعنية ونقاط االتصال الوطنية في تنفيذ ما يترتب عل

 .إجراءات
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ة      ٦-٦-٣ ة الدولي ات الحكومي ات والهيئ ع المنظم ود م يق الجه ة  تنس ة الخاص واإلقليمي

ي      ات ف ذه المنظم ود ه ن جه تفادة م ة لالس ات المعني ع الجه يق م ة والتنس بالبيئ

 .متابعة تنفيذ االلتزامات الناجمة عن االتفاقيات الدولية على المستوى الوطني 

نح   ٧-٦-٣ رامج الم ن ب تفادة م ة لالس ة والعام ات المعني ع الجه اون م يق والتع التنس

ي الم دريب وورش العمل ف ات والت ا المنظمات والهيئ ي تنظمه ة الت جاالت البيئ

 .الدولية واإلقليمية 

اون                 ٨-٦-٣ ة للتع ات الثنائي تفادة من االتفاقي ة لالس اون مع الجهات المعني التنسيق والتع

 .  في المجال البيئي 

 .نشر الوعي البيئي على جميع المستويات    ٧ -٣

تراتيجية التربي       ١-٧-٣ ع إس ة لوض ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة  ةالتنس والتوعي

 .واإلعالم البيئي والخطط التنفيذية لها 

رامج وخطط   ٢-٧-٣ ذ ب ي تنفي راد واألشخاص ف ة واألف ة والمعنوي ود المادي د الجه حش

 .إستراتيجية التوعية البيئية 

ن          ٣-٧-٣ تفادة م خاص واالس راد واألش ة واألف ات المعني ع الجه اون م يق والتع التنس

 .ر الوعي البيئي المناسبات الوطنية واإلقليمية والدولية في نش

رامج        ٤-٧-٣ وير ب ة لتط يم والتربي دريب والتعل ة بالت ات المعني ع الجه ود م م الجه دع

 .ومناهج التعليم البيئي

ة                ٥-٧-٣ رامج التوعي دعم ب ة ل ة واإلقليمي رامج الدولي ود مع المنظمات والب تنسيق الجه

 .البيئية الوطنية 

ة والتو  ٦-٧-٣ ر المعرف خاص لنش ات واألش ع الجه ود جمي ز جه جيع وتحفي ة تش عي

 . البيئية
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ة      ٧-٧-٣ ات المعني ع الجه اون م ة ، والتع ة البيئي رامج التوعي واد وب داد م دار وإع إص

ذه الجهات               دمها ه واألشخاص لالستفادة من الدعم والتسهيالت والبرامج التي تق

 .في نشر المعرفة والوعي البيئي 

 المادة الرابعة

ذا       على آل جهة عامة اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تطبيق القواعد            ١-٤ واردة في ه  ال

وم       رافها ، أو تق ع إلش ي تخض روعات الت روعاتها أو المش ى مش ام عل النظ

ة في          ة المبين ايير البيئي اييس والمع بترخيصها والتأآد من االلتزام باألنظمة والمق

 . اللوائح التنفيذية لهذا النظام

وائح التي              ١-١-٤ ة والل زم   تقوم الجهات العامة بوضع التعليمات واإلجراءات التنفيذي  تل

وم     رافها أو تق ي تخضع إلش روعات الت روعاتها أو المش خاص أو مش ا األش به

 .بترخيصها أو  لتطبيق القواعد الواردة في النظام ولوائحه التنفيذية 

ع        ٢-١-٤ ي تخض روعات الت روعاتها أو المش خاص أو مش ة األش ات العام زم الجه تل

ذا        ، إلشرافها أو تقوم بترخيصها    ة له وائح التنفيذي ع الل  النظام واإلجراءات    بجمي

ة           آل شخص  مسؤوالً      د ويع التنفيذية لها ،   ات البيئي ديات والمخالف التي   عن التع

 .أو مقاول من الباطن   آونه مقاولتقع في نطاق أعماله ، بسبب

ة المختصة أو التي سوف          تعتبر ٣-١-٤ ة التي أصدرتها الجه المقاييس والمعايير البيئي

افا   ديلها أو اإلض وم بتع درها أو تق ا    تص ة عليه ة المختص ا الجه ي تجريه ت الت

  .ا  التنفيذية وجزء مكمًالً  لهالئحة الهمالحق لهذ

ة       ٤-١-٤ ة المرتبط ال البيئي أن األعم ة ب ة والمعني ة والمرخص ات العام د الجه تتأآ

ايير               بمشاريعهم يقوم بها مقاولون مؤهلون لمثل هذه األعمال وفق األسس والمع

 ) . ٣(حق رقم  بالملالمحددة في الالئحة التنفيذية

غ  ٥-١-٤ ة       تبل ة المختص ة الجه ة والمرخص ة والعام ات المعني ال الجه حوادث ب
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ا        دمها إليه وث     والتجاوزات بصورة دورية في التقارير التي تق د حدوث تل ، وعن

 غير محتملة فعلى تلك الجهات إبالغ الجهة المختصة في            بيئية أو تأثيرات سلبية  

 .حينها 

ق         ولة عن إصدار    ؤعلى آل جهة عامة مس       ٢ -٤ اييس أو مواصفات أو قواعد تتعل  مق

ل        ة قب ة المختص ع الجه ق م ة أن تنس ى البيئ ؤثرة عل اطات م ة نش بممارس

 . إصدارها

على آل الجهات التنسيق مع الجهة المختصة قبل إصدار أو تحديث أو تغيير أي               ١-٢-٤

 .مقاييس أو معايير أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة 

مون    ٢-٢-٤ ذًا لمض رة  تنفي اييس        ) ٢(الفق بة للمق ام بالنس ن النظ ة م ادة الرابع ن الم م

ات     درتها الجه ي أص ة الت د البيئي ادات والقواع فات واإلرش ايير والمواص والمع

ل صدور   ة قب امالعام ة   النظ ع الجه يق م ة التنس ة والمعني ات العام ى الجه  ، عل

ادات أو ال    فات واإلرش ايير والمواص اييس والمع ة المق ة لمراجع د المختص قواع

البيئية التي سبق إصدارها لتعديلها وتحديثها إن اقتضت الحاجة وفقًا لإلرشادات            

 .والتعليمات التي تحددها الجهة المختصة

 المادة الخامسة

ة دراسات                     ويم البيئي في مرحل على الجهات المرخصة التأآد من إجراء دراسات التق

لبية            أثيرات س ة        الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث ت ة القائم ة ، وتكون الجه ى البيئ عل

ق األسس    ي وف ويم البيئ راء دراسات التق ؤولة عن إج ة المس ذ المشروع هي الجه ى تنفي عل

 .والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية 

ذ أو    ١-٥ ى تنفي ائمون عل ة والمرخصة واألشخاص الق ة والمعني ات العام وم الجه تق

ر غيل المش ي األسس    تش ا ورد ف ًا لم ي وفق يم البيئ ات التقي إجراء دراس وعات ب

 ) .٢( الملحق رقم والمقاييس والمعايير واإلجراءات البيئية الموضحة في 
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يم      ٢ -٥ ات التقي راء دراس ن إج د م ة بالتأآ ة والمرخص ة والمعني ات العام وم الجه تق

اييس      س والمق ق األس دوى وف ات الج ة دراس ي مرحل روعات ف ي للمش البيئ

 ) .٢( الملحق رقم لمعايير واإلجراءات والقواعد الموضحة فيوا

ة         ٣-٥ ي في مرحل ويم البيئ ة المرخصة من إجراء دراسات التق د الجه يجب أن تتأآ

ي         ة ف ة المبين اييس البيئي س والمق ب األس روعات بحس دوى للمش ات الج دراس

 .مالحق هذه الالئحة 

ة والمرخصة التي تمارس           ٤-٥ ة والعام أي نشاط من األنشطة    تلتزم الجهات المعني

وم                    ا ، أو تق ة وتنميته وارد الطبيعي ة الم البيئية المختلفة ، أو تعمل في مجال حماي

ة   لبية محتمل ة س أثيرات بيئي ا ت ي له ة الت اريع الصناعية والتنموي رخيص المش بت

ي   ويم البيئ إجراء دراسات التق زام ب ة المختصة لضمان االلت ع الجه يق م بالتنس

 ) .٢( في الملحق رقم س البيئية المحددة وفق األسس والمقايي

غيل       ٥-٥ ذ أو تش ى تنفي ائمون عل خاص الق ة واألش ة والمعني ات العام وم الجه تق

ا باألسس                   د التزامه ا يفي ة بم ة المختصة وبصفة دوري المشروعات بموافاة الجه

 .والمقاييس والمعايير واإلجراءات البيئية 

ة       ٦-٥ أن الجهات المعني ة المختصة ب ين للجه ة   إذا تب أو األشخاص أو الجهات القائم

ا       دمت به على تنفيذ المشروعات لم تحقق متطلبات دراسات التقييم البيئي التي تق

ى              مع دراسات الجدوى أولم تتقيد باالشتراطات أو اإلرشادات أو المالحظات عل

اذ          إ، ف  دراسات التقييم البيئي   نه يتم  التنسيق مع الجهات المعنية والمرخصة التخ

ت الالزمة التي من شأنها تحقيق التقيد وااللتزام بدراسات التقييم البيئي            اإلجراءا

 .  المقدمة ضمن دراسات الجدوى 

 المادة السادسة

رات رئيسية               إجراء تغيي وم ب دة أو التي تق على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جدي
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تثمارا     رات اس ت فت روعات انته ديها مش ي ل ة أو الت روعات القائم ى المش ددة أن عل تها المح

 .تستخدم أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد األقل تلويثًا للبيئة 

دة           ١-٦ رخيص المشروعات الجدي مع مراعاة دراسة تقويم األثر البيئي يشترط في ت

ل   رخيص لعم ية أو الت رات رئيس ة أو تغيي روعات قائم رل  لمش ي عولمش ات الت

تثمارها الم    رة اس ة والمرخصة       انتهت فت ة والمعني د الجهات العام حددة ، أن تتقي

ة نشاطها باستخدام أفضل             واألشخاص القائمين على هذه المشروعات وقبل بداي

ل               واد األق ة واستخدام الم التقنيات الممكنة المجربة عالميًا والمناسبة للبيئة المحلي

ات         تلويثًا للبيئة ، وااللتزام باستخدام التقنيات المناسبة لمعالج        تج من مخلف ا ين ة م

ايير واإلرشادات            اأو   نبعاثات ضارة على البيئة بعد التشغيل وفقًا للمقاييس والمع

 .   البيئية المحددة في مالحق هذه الالئحة 

اذ           ٢-٦ ة المختصة باتخ تقوم الجهات العامة والمعنية والمرخصة وبالتنسيق مع الجه

  )  .١-٦( قرة اإلجراءات الكفيلة والالزمة لتنفيذ ما ورد في الف

ذ       ٣-٦ ون بتنفي ذين يقوم خاص ال ة واألش ة والمرخص ة والمعني ات العام زم الجه تلت

تثمارها       رات اس ت فت ي انته ة أو الت روعات القائم ى المش ية عل رات رئيس تغيي

ه وفق                  ا آانت علي ى م ى الحد الممكن عل ة إل ل البيئ ادة تأهي المحددة بالتعهد بإع

اييس البيئ      ة المختصة بالتنسيق            األنظمة واإلرشادات والمق ة التي تضعها الجه ي

 .مع الجهة المعنية والمرخصة

ي          ٤-٦ ث العلم ز البح ع مراآ اون م ة بالتع ات المعني ة والجه ة المختص وم الجه تق

ة             ة والممكن ات الحديث ة بحصر التقني والجهات ذات االختصاص في مجال التقني

 .آل خمس سنوات   بصفة دوريهوالمناسبة للبيئة المحلية

 السابعةالمادة 

يم              ١-٧ اهج مراحل التعل ة في من اهيم البيئي على الجهات المسؤولة عن التعليم تضمين المف
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 .المختلفة

ام               م تقو ١-١-٧ يم الع  الجهات المعنية بالتعليم بتضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعل

 والعالي والتدريب بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة 

ا    ٢-١-٧ ة باتخ ات المعني وم الجه ة      تق اهيم البيئي وير المف ة لتط ة الالزم راءات الكفيل ذ اإلج

رات           ع المتغي ابق م ا يتط دريب بم الي والت ام والع يم الع اهج التعل ي من ودة ف الموج

 .والمستجدات البيئية 

رامج  ٣-١-٧ طة والب وير األنش ز وتط دريب بتحفي التعليم والت ة ب ات المعني وم الجه  تق

 .لصفية لنشر الوعي البيئي غيرا

ائل               على الجهات    ٢-٧ ة في مختلف وس ة البيئي المسؤولة عن اإلعالم تعزيز برامج التوعي

 .اإلعالم وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسالمي 

ة واألشخاص للتخطيط في       والجهة المختصة    تتعاون آل من     ١-٢-٧ ة والمعني الجهات العام

ة في  قامة الندوات والمؤتمرات البيئية المتخصصة وورش العمل والدورات التدريبي     إ

 .مجال البيئة لتدعيم ونشر التوعية البيئية ومفهوم حماية البيئة من منظور إسالمي 

ة        ٢-٢-٧ ة وطني ع خط يق لوض اون والتنس ة بالتع ة المختص ة والجه ات المعني وم الجه تق

بات    ن المناس تفادة م ة واالس ة البيئي الم والتوعي ة اإلع رامج التربي وير ب ز وتط لتعزي

ة    ة والدولي ة واإلقليمي ؤتمرات    الوطني دوات والم ل والن ارض وورش العم والمع

ة    ى البيئ ة عل اهيم المحافظ يخ مف ي ، وترس وعي البيئ ر ال ي نش ة ف ابقات البيئي والمس

 .وحمايتها من منظور إسالمي 

ز دور    ٣-٧ اد تعزي دعوة واإلرش المية وال ؤون اإلس ن الش ؤولة ع ات المس ى الجه عل

 .حمايتها المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة و

ؤون     ٤-٧ ن الش ؤولة ع ات المس ود الجه ة جه دعم ومتابع ة ب ة المختص وم الجه تق
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ى     ع عل ي حث المجتم اجد ف ز دور المس ي تعزي اد ف دعوة واإلرش المية وال اإلس

 .المحافظة على البيئة وحمايتها ونشر مفهوم حماية البيئة من منظور إسالمي 

بة لت   ٥-٧ ة مناس رامج تدريبي ة وضع ب ات المعني ى الجه ال  عل ي مج درات ف وير الق ط

 .المحافظة على البيئة وحمايتها 

ي   ١-٥-٧ ا ف دعم جهوده ة ل ات المعني ع الجه يق م اون والتنس ة المختصة بالتع وم الجه تق

ة    ال المحافظ ي مج درات ف وير الق بة لتط دريب المناس رامج الت وير ب وضع وتط

 .على البيئة وحمايتها في المجاالت المختلفة 

ا  ٢-٥-٧ ة والجه ة المختص وم الجه ي  تق ث العلم ز البح ع مراآ اون م ة بالتع ت المعني

ة  د العلمي ة   والمعاه طة بيئي ارس أنش ي تم ات الت رامج   والجه وير ب ع وتط  لوض

 .تدريبية في المجاالت البيئية المختلفة 

ات ومراآز        ٣-٥-٧ تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع المنظمات والهيئ

ك    ستفادة من برامج التدريب التي      األبحاث العلمية اإلقليمية والدولية لال     ا تل توفره

 .لتطوير القدرات الوطنية في مجال البيئة وحمايتها والمحافظة عليهاالجهات 

ات             ٤-٥-٧ تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لالستفادة من اتفاقي

ة والص   دول العربي ة وال ين المملك ة ب ة البيئ ال حماي ي مج ائي ف اون الثن ديقة التع

ة                      ى البيئ درات في مجال المحافظة عل ة لتطوير الق ة متبادل رامج تدريبي لوضع ب

 .وحمايتها 

 المادة الثامنة

تنفيذًا للمادة الثامنة من النظام العام للبيئة ومع مراعاة ما تقضي به األنظمة والتعليمات               

 :تلتزم الجهات العامة واألشخاص بما يأتي 

وارد الطبيع  ١-٨ تخدام الم يد اس ه    ترش ا وإنمائ دد منه و متج ا ه ى م ة عل ة للمحافظ ي
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 .وإطالة أمد الموارد غير المتجددة 

تخدام      ١-١-٨ يد اس ة بترش راءات الكفيل ع اإلج خاص بجمي ة واألش ات العام زم الجه تلت

 .الموارد الطبيعية و المحافظة عليها 

نظم                ٢-١-٨ ة وصون ال التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطة وطنية لحماي

 . الموارد الطبيعية وترشيد استخدامها البيئية و

ة          ٣-١-٨ نظم البيئي التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطط طوارئ لحماية ال

 .والموارد الطبيعية

ل    إالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة لوضع خطة تنفيذية إلعادة           ٤-١-٨ ار وتأهي عم

 .ما تدهور من النظم البيئية والموارد الطبيعية 

نظم             التنسيق والتع  ٥-١-٨ ة وصون ال اون مع الجهة المختصة لالستفادة من برامج حماي

ات        طة الهيئ رامج وأنش ي ب ا ف ط له ا المخط ة وتنميته وارد الطبيعي ة والم البيئي

 . والمنظمات اإلقليمية والدولية

استخدام التقنيات والممارسات الهادفة إلى خفض وترشيد استخدام        ودعم  تشجيع     ٦-١-٨

 .أو رفع الكفاءة اإلنتاجية الموارد الطبيعية مع الحفاظ 

اون والتنسيق        ٧-١-٨ ة المختصة بالتع تلتزم الجهات العامة والمعنية والمرخصة والجه

ة     ة الواقع وارد الطبيعي دهور الم ع ت ى من ل عل ة بالعم ل جه ًا الختصاص آ وفق

 .تحت االستغالل البشري الجائر

 .ة للموارد تحقيق االنسجام بين أنماط ومعدالت االستخدام وبين السعة التحميلي  ٢-٨

ة           ١-٢-٨ نظم البيئي رد لل راء ج يق إلج ة بالتنس ة المختص ة والجه ات العام وم الجه تق

ات وخرائط        د بيان داد قواع اء وتطوير وإع ة إلنش ي المملك ة ف وارد الطبيعي والم

ة           ط الحماي ع خط ي وض ا ف تفادة منه وارد  لالس نظم والم ذه ال ن ه ور ع وص
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  . عند الحاجة إلى ذلك ويتم تحديث المعلوماتوالصون وترشيد االستخدام

ة        ٢-٢-٨ تلتزم الجهات المعنية والعامة والمرخصة بتضمين خططها ومشاريعها التنموي

ين    جام ب ق االنس ة بتحقي تراطات الكفيل يات واالش راءات والتوص ع اإلج جمي

 .معدالت االستخدام للموارد الطبيعية وبين سعتها التحميلية 

 .ارد استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام المو  ٣-٨

ادة               ١-٣-٨ ات وإع دوير المخلف التنسيق مع الجهة المختصة لوضع وتنفيذ خطة وطنية لت

 . استخدام الموارد

 .تشجيع الجهات التي تتبنى تدوير المخلفات وإعادة استخدام الموارد  ٢-٣-٨

ا    ٣-٣-٨ وارد وتنميته تخدام الم ادة اس ة إع ة بأهمي ة وطني ة إعالمي داد خط يق إلع التنس

جيع إقا  ا  وتش ة عليه ة   والمحافظ ؤتمرات العلمي دوات والم ل والن ة ورش العم م

ات               وارد وتطوير التقني ادة استخدام الم دوير وإع ات الت المتخصصة بتطوير تقني

 .الموروثة 

ة          ٤-٨ ة المحلي روف البيئ ع ظ جم م ي تنس ة الت نظم التقليدي ات وال وير التقني تط

 . واإلقليمية

د البحث العلمي إلجراء الدراسات الع            ١-٤-٨ ة   تشجيع وحث مراآز ومعاه ة المتعلق لمي

ة ، وأن      بة للبيئ دائل المناس ة الب ا وتنمي ة وتطويره نظم التقليدي ى ال بالمحافظة عل

 . تنتهج السياسات الالزمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات والنظم التقليدية 

 .تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية   ٥-٨

وث        ١-٥-٨ راء البح ة إلج ات العلمي ث والدراس ز  البح د ومراآ جيع معاه ة تش العلمي

ات     تهج السياس ة وأن تن اء التقليدي واد وتصاميم البن ات وم وير تقني ة بتط المتعلق

 .الالزمة لتشجيع استخدام هذه التقنيات وتطويرها
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ة   ٢-٥-٨ ة المتعلق اث العلمي ات واألبح راء الدراس ة إلج ة المختص ع الجه يق م التنس

ن تقوم بتشجيع   بمصادر التلوث في مواد البناء التقليدية وتأثيرها على اإلنسان وأ         

 .تطبيق وتنفيذ نتائج هذه الدراسات 

ي    ٣-٥-٨ ة ف وارد الطبيعي تغالل الم وابط اس روط وض ع ش اون لوض يق والتع التنس

 .عمليات البناء التقليدية وحمايتها وترشيد استخدامها 

 المادة التاسعة 

ة     ١-٩ ة لمواجه ة خط ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة المختصة بالتنس تضع الجه

وارث البي ي الك ى المستوى المحل وفرة عل ات المت ى حصر اإلمكان تند عل ة تس ئي

 . واإلقليمي والدولي

ة  ١-١-٩ ط لمواجه وير خط ع وتط خاص بوض ة واألش ة والمعني ات العام وم الجه تق

ي وضع      ات ف ذه الجه ع ه اون م ة المختصة بالتع وم الجه ة وتق وارث البيئي الك

 . وتنفيذ هذه الخطط حسب الحاجة

ة بالت   ٢-١-٩ ة المختص وم الجه رامج      تق ات والب ات والهيئ ع المنظم يق م اون والتنس ع

 .الدولية واإلقليمية لالستفادة من برامج التدريب المتعلقة بالكوارث البيئية 

يق    ٣-١-٩ ة بتنس ة والمعني ات العام ع الجه يق م اون والتنس ة المختصة بالتع وم الجه تق

ات        ذليل  وحشد الجهود اإلقليمية والدولية لمواجهة الكوارث البيئية وحشد الطاق لت

ك حسب                  تحكم وذل ة وال ة والمراقب ات المكافحة والمتابع ات عملي العقبات ومعوق

 .اتفاقيات التعاون الثنائي واالتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية السارية 

ة من                ٢-٩ ة البيئ تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطط الطوارئ الالزمة لحماي

االت  ن الح تج ع ي تن وث الت اطر التل روعات  مخ دثها المش د تح ي ق ة الت  الطارئ

 .التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها 
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ارة       ١-٢-٩ واد الض ت والم ة بالزي ة البحري وث البيئ ة تل ة لمكافح ة الوطني ر الخط تعتب

م  وزراء رق رار مجلس ال ا بق ق عليه ة المواف ي الحاالت الطارئ  ١٥٧األخرى ف

اريخ  م ٢٠/١١/١٤١١وت ـ  الملحق رق ذه الالئ) ٥( ه ن ه نم زءًا م ة ج ذهح   ه

ة                 ة والمعني اون مع الجهات العام اللوائح وتقوم الجهة المختصة وبالتنسيق والتع

 .المحددة في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيل الخطة 

ة                   ٢-٢-٩ ة لحماي د من خطط الطوارئ الالزم ة واألشخاص بالتأآ تلتزم الجهات المعني

ا ومراجعته        ود    البيئة من التلوث في المشروعات التابعة له ًا وتنسيق الجه ا دوري

 .في تنفيذها 

ة              ٣-٢-٩ ة والمؤهل ات البشرية المدرب وفير اإلمكان تلتزم الجهات المعنية واألشخاص بت

وث في                   ة من التل ة البيئ والفنية والمعدات لتفعيل خطط الطوارئ الخاصة بحماي

ة    دريب الالزم ذ خطط الت غيلها ، ووضع وتنفي ى تش ي تشرف عل اريع الت المش

 . هذه الخطط لتفعيل وتطبيق

تلتزم الجهات المعنية واألشخاص باإلبالغ الفوري للجهة المختصة عن حدوث              ٤-٢-٩

ة                     ة البيئ ل خطط الطوارئ الخاصة بحماي زم بتفعي ا تلت أي حالة تلوث طارئ آم

 .فورًا عند حدوث أي حالة تلوث والتأآد من فعالية التنفيذ 

يم األضرار      تلتزم الجهات المعنية واألشخاص بالتنسيق مع الجهة الم        ٥-٢-٩ ختصة بتقي

 .البيئية الناجمة عن حالة التلوث الطارئة 

لبية                   ٣-٩ أثيرات س ا ت ال له على آل شخص يشرف على مشروع أو مرفق يقوم بأعم

أثيرات                 ك الت ع أو تخفيف مخاطر تل محتملة على البيئة وضع خطط طوارئ لمن

 .وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطط 

ة             يلتزم األشخاص في    ١-٣-٩ ة والمؤهل ات البشرية المدرب وفير اإلمكان  المشروعات بت

ف        ع أو تخفي وارئ لمن ط الط ذ خط ع وتنفي ة لوض ات الالزم دات والتقني والمع
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 .التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة من هذه المشروعات 

ع وتخفيف                  ٢-٣-٩ د من أن خطط الطوارئ لمن يلتزم األشخاص في المشروعات بالتأآ

أثيرات   اطر الت اييس     مخ زام بالمق ى وااللت د األدن ى الح ة إل لبية المحتمل الس

 .من هذه الالئحة ) ١( الملحق رقم المبينة فيوالمعايير واإلرشادات البيئية 

ة عن مدى      ٤-٩ ة دوري ة بمراجع ع الجهات المعني ة المختصة بالتنسيق م وم الجه تق

 . مة خطط الطوارئءمال

ة والمرخصة واألشخ           ١-٤-٩ ة والعام ة لخطط       تقوم الجهات المعني ة دوري اص بمراجع

ن       ف م ع أو تخف ي تمن ك الت وث أو تل ن التل ة م ة البيئ ة بحماي وارئ الخاص الط

مخاطر التأثيرات السلبية على البيئة في المشروعات التي تشغلها أو التي تحت              

ي  ذه الخطط حسب الحاجة والتنسيق ف ي رخصتها ، وتطوير ه إشرافها أو الت

 . ذلك مع الجهة المختصة

ة           تقوم ال  ٢-٤-٩ جهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والعامة والمرخصة لمراجع

 .خطط الطوارئ وإجراء التعديالت المناسبة 

ة     ٣-٤-٩ ة المختص ع الجه يق م اريع بالتنس ى المش رفون عل خاص المش زم األش يلت

وارئ      ط الط ق خط ى تطبي ة عل ة دوري ة تنفيذي ارب وهمي راء تج ة إلج والمعني

ة   ة وجاهزي دى فعالي ة م ذه  لمعرف ذ ه ي تنفي ارآة ف ات المش زة والجه األجه

 . الخطط

 المادة العاشرة

رامج    اريع والب توى المش ى مس يط عل ة التخط ي عملي ة ف ب البيئي اة الجوان يجب مراع

ة   داف التنمي ق أه ا يحق ة وبم ة للتنمي ة العام ة والخط ات المختلف ة للقطاع ط التنموي والخط

 :المستدامة وخصوصًا الجهات التالية 
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وم الج ١-١٠ ج    تق مان دم ة لض ة المختص ع الجه يق م اون والتنس ة بالتع ة المعني ه

 .اإلعتبارات البيئية ضمن اإلستراتيجية الصحية والخطط التنفيذية الالزمة لها 

توى   ٢-١٠ ى مس يط عل ة التخط ي عملي ة ف ب البيئي ة الجوان ات المعني ي الجه تراع

ة    ط التنموي رامج والخط روعات والب ة وتن المش وارد الطبيعي ا إلدارة الم ميته

 . والخطط التنفيذية الالزمة لها استخدامهاوترشيد 

ج  ٣-١٠ مان دم ة لض ة المختص ع الجه يق م اون والتنس ة وبالتع ة المعني وم الجه تق

 . البيئية ضمن اإلستراتيجية الصناعية والخطط التنفيذية الالزمة لها االعتبارات

مان د    ٤-١٠ ة لض ة المختص ع الجه يق م اون والتنس ة بالتع ة المعني وم الجه ج تق م

ارات من  االعتب ة ض تراتيجية العمراني اإل البيئي ةس ة  ة الوطني ط التنفيذي  والخط

 .الالزمة لها 

ج      ٥-١٠ مان دم ة لض ة المختص ع الجه يق م اون والتنس ة بالتع ة المعني وم الجه تق

 . البيئية ضمن اإلستراتيجية الزراعية والخطط التنفيذية الالزمة لها االعتبارات

اون   ٦-١٠ ة بالتع ة المعني وم الجه ج   تق مان دم ة لض ة المختص ع الجه يق م والتنس

 . البيئية ضمن اإلستراتيجية السياحية والخطط التنفيذية الالزمة لها االعتبارات

تقوم الجهة المعنية بالتعاون والتنسيق مع الجهة المختصة لضمان دمج اإلعالم                ٧-١٠

عور بالمس     يخ الش ة وترس تراتيجية اإلعالمي من اإلس ة ض ة البيئي ولية ؤوالتوعي

 .ردية والجماعية للمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وتنميتها وتحسينها الف

ذ الخطط    تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية بالتعاون والتنسيق إل    ٨-١٠ داد وتنفي ع

ة  ة الالزم وائح التنفيذي ا والل احلية وتنميته اطق الس ة إلدارة وتخطيط المن الوطني

 . لها
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 ةالمادة الحادية عشر

ى آل ش   ١-١١ زام   عل خص مسؤول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو نشاط االلت

بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشيًا مع األنظمة والمقاييس المعمول            

 . بها

ة للمشروع                 ١-١-١١ ار البيئي يم اآلث يلتزم صاحب أو مالك المشروع بإجراء دراسات لتقي

ة وفق األسس وال             ار البيئي ة     والتقيد بنتائج دراسة تقييم اآلث اييس البيئي المحددة  مق

 .في هذه الالئحة وأي إضافة أو تعديل يجري عليها الحقًا 

أثير سلبي محتمل       ذي  عن تشغيل أي مشروع    ولونؤ المس  - األشخاص   يلتزم ٢-١-١١  ت

ة لمقاييس  بترآيب أجهزة رصد ومراقبة آلية ل    - على البيئة  ا يتوافق مع    البيئي  بم

ا       وتزود الجهة المختصة بمستخر    حجم المشروع  د  جات هذه األجهزة ونتائجه عن

 .بعد التنسيق مع الجهة المعنية أو المرخصة  طلبها

زم صاحب المشروع  ٣-١-١١ ه أو مشغله يلت اييس  أو مالك ايير والمق بالمواصفات والمع

من هذه الالئحة   )٥ و ٤،  ٣،  ٢،  ١ ( المالحق رقم  المبينة في واإلرشادات البيئية   

  . يجري عليها الحقًا لأو تعديوأي إضافة 

ة أن                       ٢-١١ ى البيئ لبية عل أثيرات س ى حدوث ت ؤدي إل د ي على آل شخص يقوم بعمل ق

االت    أثيرات أو خفض احتم ك الت ن تل د م بة للح راءات المناس اذ اإلج وم باتخ يق

 .حدوثها 

ة     ١-٢-١١ ى البيئ لبية عل أثيرات س دوث ت ى ح ؤدي إل د ي ل ق وم بعم ل شخص يق ى آ عل

ايير البي     اييس والمع ق المق ل بتطبي زام الكام ذه     االلت ق ه ي مالح ددة ف ة المح ئي

  . وتنفيذها الالئحة

أثيرات   ٢-٢-١١ ي وأضرار وت وث بيئ ي حدوث تل ل تسبب ف ام بعم ل شخص ق زم آ يلت

ورًا         وث ف اف التل سلبية على البيئة بأن يقوم باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة إليق
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ة   ل البيئ ادة تأهي ا وإع ة آثاره لبية ومعالج أثيرات الس ة الت ى إزال ل عل والعم

ة       ضررة بالطريقة التي تحددها الجهة المختصة     المت ة المعني   بعد التنسيق مع الجه

ددة          ة المح رة الزمني الل الفت ام وخ ذا النظ ة له ة التنفيذي دده الالئح ا تح ًا لم وفق

ذا                  تقبًال من ه نجم مس والتعويض عن جميع األضرار التي نتجت والتي سوف ت

ة      نهإالعمل ، وإذا لم يتمكن من إنجاز هذه األمور ف          اليف الناجم ع التك  يتحمل جمي

 .  من عملية إيقاف التلوث ومراقبة ومتابعة وإزالة الضرر الذي نجم من التلوث 

 المادة الثانية عشرة

ال            ١-١٢ ذه األعم تج عن ه ا ين ل م اء أو نق دم أو البن ر واله يلتزم من يقوم بأعمال الحف

ل     زين والنق ة للتخ ات الالزم اذ االحتياط ة باتخ ات أو أترب ن مخلف ا  م ن له  اآلم

 .ومعالجتها والتخلص منها بالطرق المناسبة 

ؤدي                 ١-١-١٢ أي نشاط أو عمل ي تلتزم جميع الجهات العامة واألشخاص الذين يقومون ب

ات        عها الجه ي تض تراطات الت ع االش ة بجمي ات أو أترب ه أي مخلف تج عن أو ين

ق بالتعامل مع ه                   ا يتعل ذه المعنية أو المرخصة أو العامة أو الجهة المختصة فيم

 . المخلفات واألتربة ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها 

د اإلجراءات                ٢-١-١٢ ة المختصة لتحدي تقوم الجهات المعنية بالتنسيق والتعاون مع الجه

دم        ر واله ات الحف ن عملي ة ع ات الناجم ن المخلف ائي م التخلص النه ة ب المتعلق

ة     والبناء مع التأآد أن جميع االحتياطات الالزمة لحماية ا         ا الطبيعي لبيئة وموارده

 .قد تم اتخاذها 

راض            ٢-١٢ ان لألغ واء آ ره س ود أو غي واع الوق ن أن وع م رق أي ن د ح ب عن يج

ازات أو          دخان أو الغ ة أو أي أنشطة أخرى أن يكون ال د الطاق الصناعية أو تولي

األبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة ، في الحدود المسموح            

 . مقاييس البيئيةبها في ال
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ود أو              ١-٢-١٢ واع الوق وع من أن د حرق أي ن إلزام األشخاص عن تقوم الجهات المعنية ب

ة عن            ات الناجم ات المناسبة بحيث تكون المخلف ائل والتقني غيره باستخدام الوس

ة أو صلبة أو   واء آانت غازي ة س ة أو متحرآ ن مصادر ثابت ات الحرق م عملي

  .)٤ و ١ (ية المحددة بالملحق رقم سائلة ضمن المقاييس والمعايير البيئ

ره       ٢-٢-١٢ ود أو غي واع الوق تلتزم الجهات المعنية واألشخاص عند حرق أي نوع من أن

ار    بة لخفض اآلث دائل المناس ات والب ائل والتقني اذ أفضل الوس ألي غرض باتخ

 .السلبية على البيئة إلى الحد األدنى 

دابير    ٣-١٢ اذ االحتياطات والت أة اتخ ى صاحب المنش دم يجب عل ة لضمان ع الالزم

اييس       دود المق ي ح ل إال ف اآن العم ل أم واء داخ ات اله اث ملوث رب أو انبع تس

 .  البيئية المسموح بها

داد                   ١-٣-١٢ ة المختصة إلع اون مع الجه تقوم الجهات المعنية ببيئة العمل التنسيق والتع

ة العمل          ى      ومراجعة وتطوير وتنفيذ المقاييس الخاصة ببيئ ا دعت الحاجة إل  آلم

  .ذلك

ل    ٢-٣-١٢ اآن العم ن أم ؤولة ع ات المس إلزام األشخاص والجه ة ب ات المعني وم الجه تق

ة    اييس الخاصة ببيئ زام بالمق ة لاللت ات الممكن ائل واالحتياط ع الوس اذ جمي باتخ

 .العمل وتحسينها والحد من احتماالت التعرض للتلوث 

ع     ٣-٣-١٢ يق م ة بالتنس ة المختص ة والجه ة والمرخص ة والعام ات المعني وم الجه تق

ل     األ ة العم دهور بيئ ن ت ة ع ية الناجم االت المرض ة الح خاص بمتابع ش

 . وتفاعالتها

ة من       ٤-٣-١٢  يلتزم األشخاص بتحمل جميع التكاليف لمعالجة الحاالت المرضية الناجم

وث داخل المشروع          ًا      تدهور بيئة العمل والتعرض للتل ك وفق وت ذل  في حال ثب

  .لألنظمة ذات العالقة
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ة الم    ٤-١٢ اآن العام ي األم ترط ف ائل     يش توفية لوس ون مس ة أن تك به المغلق ة وش غلق

وع النشاط   تيعابية ون ه االس ان وطاقت م المك ع حج ا يتناسب م ة بم ة الكافي التهوي

 .الذي يمارس فيه 

اون                ١-٤-١٢ ة المختصة بالتنسيق والتع ة والمرخصة والجه تقوم الجهات العامة والمعني

ائل الته            ة الخاصة بوس اآن    لوضع ومراجعة وتطوير االشتراطات الفني ة لألم وي

وع                    تيعابية ون ه االس ان وطاقت المغلقة وشبه المغلقة بشكل يتناسب مع حجم المك

 .وحجم النشاط الذي يمارس فيه 

ة     ٢-٤-١٢ تراطات الفني ذ االش ة تنفي ة بمتابع ة والمرخص ة والمعني ات العام وم الجه تق

 .الخاصة بوسائل التهوية في جميع األماآن المغلقة وشبه المغلقة 

 

اذًا للفق  ها وإنف الي نص اييس     "  : رة الت رق والمق دابير والط ات والت دد االحتياط وتح

ة   وائح التنفيذي ي الل ة ف ة   ،  "البيئي ام للبيئ ام الع ن النظ رة م ة عش ادة الثاني ن الم ر ،م   تعتب

دابير   ات والت ات واالحتياط ة والتعليم راءات البيئي ادات واإلج ايير واإلرش اييس والمع المق

ا          المحددة التي صدرت أو ال     ديالت تطرأ عليه ًا أو أي إضافات أو تع ؛ تي سوف تصدر الحق

 . جزءًا متممًا ومكمًال لهذه الالئحة

 ةالمادة الثالثة عشر

ة  دابير الالزم اذ الت ا باتخ ة أو غيره ة أو الخدمي زم آل من يباشر األنشطة اإلنتاجي  يلت

 : ًا للنظاموفقاًَ للمقاييس والمعايير البيئية التي أصدرتها الجهة المختصة وفق

ائلة             ١-١٣ ات الصلبة أو الس ة أو الساحلية بالمخلف عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفي

 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

االلتزام بالمقاييس والمعايير البيئية المحددة في مالحق هذه الالئحة والتنسيق مع            ١-١-١٣
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 .  ة لضمان تطبيقهالعامالجهة ا

الممكنة واتخاذ التدابير الالزمة لتجنب تلويث      استخدام أفضل التقنيات والوسائل       ٢-١-١٣

ه       د من وث والح ي التل تحكم ف احلية وال ة أو الس طحية أو الجوفي اه الس ًا المي  وفق

 . المعتمدة البيئيةللمعايير 

ة من                    ٣-١-١٣ ة أو الساحلية الناجم اه السطحية أو الجوفي إزالة آل صور التلوث من المي

ة والحد من           هذه األنشطة وتحمل جميع التكاليف المترتبة      ع ومراقب  من عملية من

 .التلوث وإعادة تأهيل البيئة الملوثة وتعويض المتضررين منها 

ادة أو                ٤-١-١٣ ائلة أو أي م حظر تصريف أي نوع من أنواع المخلفات صلبة آانت أو س

ن تصنيفها    ت يمك ة آان أي آمي ر عضوي وب عنصر أو مرآب عضوي أو غي

 .الجوفية أو الساحلية ضمن المواد الخطرة إلى المياه السطحية أو 

 .المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها   ٢-١٣

ة       ١-٢-١٣ ة واليابس دهور الترب وث وت ن تل د م ع والح ة لمن دابير الالزم ع الت اذ جمي اتخ

والعمل على إعادة تأهيل التربة المتدهورة والملوثة واستخدام الوسائل والتقنيات          

 .س والمعايير البيئية ، وفقًا للمقاييالمناسبة في ذلك

دابير واالحتياطات         عنيالتنسيق والتعاون مع الجهة الم     ٢-٢-١٣ ة لوضع االشتراطات والت

ة الم  ادات البيئي ايير واإلرش اييس والمع د بالمق ة لضمان التقي ي  وضحةالالزم ف

 .هذه الالئحة  مالحق

ه                 ٣-١٣ دات واستعمال آالت التنبي الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل اآلالت والمع

كبرات الصوت ، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في            وم

 .اللوائح التنفيذية 

ة الم ١-٣-١٣ ع الجه اون م يق والتع ايير  عنيالتنس اييس والمع ذ المق ع وتنفي ة لوض
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بة  ائل المناس اذ الوس ائي واتخ التلوث الضوض ة ب ة الخاص ادات البيئي واإلرش

  .يله وتقلمن مستوى الضجيج والممكنة للحد

ي        ٢-٣-١٣ نخفض ف جيج الم تويات الض دات ذات مس ات والمع تخدام التقني زام باس االلت

ة   ي األنشطة القائم تخدمة ف دات المس ات والمع دة وتطوير التقني اريع الجدي المش

 .للوصول إلى الحد المسموح به من مستويات الضجيج 

 ةالمادة الرابعة عشر

عا     ١-١٤ امة أو اإلش رة أو الس ات الخط ال النفاي ر إدخ ة   يحظ ة العربي ى المملك عية إل

 .السعودية ، ويشمل ذلك مياهها اإلقليمية أو المنطقة االقتصادية الخالصة 

ادات       ١-١-١٤ اييس واإلرش ة والمق ع األنظم خاص بجمي ات واألش ع الجه زم جمي تلت

ل        دوير ونق ة وت زين ومعالج داول وتخ اج وت ة بإنت ة الخاص ات المحلي والتعليم

 .عاعية النفايات الخطرة أو السامة أو اإلش

ات والمعاهدات                ٢-١-١٤ ام االتفاقي ة بأحك ة والمعني تلتزم الجهة المختصة والجهات العام

ا             ا ومالحقه ا وبروتوآوالته الدولية واإلقليمية التي انضمت إليها المملكة ومواده

رق      عاعية وط امة أو اإلش رة أو الس ات الخط ة والنفاي المواد الكيماوي ة ب الخاص

داولها وتخز دود وت ر الح ا عب ات نقله ذه االتفاقي ر ه ا ، وتعتب تخلص منه ا وال ينه

ا    ة ومتمم ذه الالئح ن مالحق ه زءًا م ا ج ا وبروتوآوالته دات ومالحقه والمعاه

 .ومكمال لها 

يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو             ٢-١٤

د        ا بالتقي ائي منه تخلص النه عاعية أو ال رة واإلش واد الخط اإلجراءات الم ب

 .والضوابط التي تحددها اللوائح واإلجراءات التنفيذية 

ذ           ١-٢-١٤ ة تنفي ة بمتابع ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة بالتنس ة المختص وم الجه تق

ل أو         اج أو نق ة إنت نظم عملي ي ت راءات الت وائح واإلج ايير والل اييس والمع المق
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واد الخط      واد السامة أو الم ا ،   تخزين أو تدوير أو معالجة الم تخلص منه رة أو ال

 ).٤(المحددة بالملحق رقم 

يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو            ٢-٢-١٤

م                 التراخيص الممنوحة له ا ب ائي منه تخلص النه المواد الخطرة واإلشعاعية أو ال

ي ن   ديل ف راء أي تع ة إج ي حال ة المختصة ، وف ة والجه ات المعني ن الجه وع م

ة والمرخصة             إوحجم النشاط أو تغيير للمالك ف      تم التنسيق مع الجهات المعني نه ي

 .  والجهة المختصة للحصول على الموافقة الالزمة لهذا التعديل 

ة وتطوير                 ٣-٢-١٤ ة بمراجع تقوم الجهة المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعني

 .اد الخطرة المقاييس والمعايير واللوائح واإلجراءات الخاصة بالمو

طتها      ٤-٢-١٤ من أنش ؤولية ض ل المس خاص آام ة أو األش ات المعني ل الجه تتحم

واد الخطرة أو السامة أو           ات أو الم ة بالنفاي وث البيئ ومشروعاتها عن حوادث تل

المشعة خالل مراحل اإلنتاج أو النقل أو التخزين أو التدوير واإلبالغ عنها فورًا              

وث          للجهات العامة والمعنية والجهة المختص     ة ويتحمل المتسبب في حوادث التل

ل             هذه جميع التكاليف الناجمة من عملية التحكم والمكافحة والمعالجة وإعادة تأهي

 .  البيئة الملوثة والتعويض عن األضرار الناجمة من حوادث التلوث

اون والتنسيق              ٥-٢-١٤ ة المختصة بالتع ة واألشخاص والجه تقوم الجهات المعنية والعام

دوير ومعالجة           إلعداد وتنفيذ بر   امج تدريبية حول تداول وإنتاج ونقل وتخزين وت

 .والتخلص من النفايات والمواد الخطرة  والسامة والمشعة 

امة أو     ٦-٢-١٤ رة أو الس واد الخط ن الم تخلص م ة ال خاص أو أي جه ى األش ر عل يحظ

راءات        ب اإلج ك حس ة وذل ة المختص ن الجه در م رخيص يص ر ت عة بغي المش

 ) .  ٤(حق رقم والشروط المحددة في المل

رة أو        ٣-١٤ امة أو خط ات س ارة أو أي نفاي ات ض ريف أي ملوث اء أو تص ر إلق يحظ
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ادية     ة االقتص ة أو المنطق اه اإلقليمي ي المي ا ف فن أو غيره ل الس ن قب عاعية م إش

 .  الخالصة

ود لوضع              ١-٣-١٤ تقوم الجهة المختصة والجهات المعنية والعامة بالتعاون وتنسيق الجه

ة للمراق ة وطني ذ خط اء أو تصريف أي  وتنفي ن إلق فن م ع الس ة ولمن ة والمتابع ب

ة أو        اه اإلقليمي ي المي عاعية ف رة أو إش امة أو خط ات س ارة أو نفاي ات ض ملوث

 .المنطقة االقتصادية الخالصة للمملكة 

ود               ٢-٣-١٤ دعم الجه اون والتنسيق ل تقوم الجهة المختصة والجهات العامة والمعنية بالتع

دات  ات والمعاه ذ االتفاقي ي تنفي ة ف ا المملك ي انضمت إليه ة الت ة واإلقليمي الدولي

فيما يتعلق بإلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو                

 .إشعاعية في المياه اإلقليمية أو المنطقة االقتصادية الخالصة للمملكة  

ة   ٣-٣-١٤ ق األنظم ة لتطبي ات المعني ع الجه اون م يق والتع ة المختصة بالتنس وم الجه تق

ة    وا ن األضرار البيئي التعويض ع ة ب دات المتعلق ات والمعاه ات واالتفاقي لتعليم

امة أو خطرة أو   ات س ات ضارة أو نفاي اء أو تصريف أي ملوث ن إلق ة م الناجم

ل   ة وتحمي ة االقتصادية الخالصة للمملك ة أو المنطق اه اإلقليمي ي المي عاعية ف إش

ال          ة التك وث آاف ة من      الجهات واألشخاص المتسببين في التل يف والخسائر الناجم

 . عمليات المراقبة والمكافحة والتحكم وإعادة تأهيل البيئة الملوثة 

 المادة الخامسة عشرة

داء من     تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابت

ة                      ذه المهل ة ه ين عدم آفاي ه ، وإذا تب ًا ألحكام  للمشروعات   تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفق

 .ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدها بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص 

إجراء             ١-١٥ تقوم الجهات المعنية والمرخصة بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة ب

ة  (  ة بيئي ة       ) مراجع ع خط ة ووض روعات القائم راهن للمش ي ال ع البيئ للوض
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ا           تنفيذية لتخفيف اآلثار السلب    ة أو تجنبه ية الناجمة من هذه المشروعات على البيئ

 .بصورة تدريجية خالل المهلة التي حددها النظام 

ات     ٢-١٥ ي تضعها الجه ة الت ع الخطط التنفيذي ذ جمي ة بتنفي روعات القائم زم المش تلت

ة المختصة لترتيب أوضاعها   ع الجه اون والتنسيق م ة والمرخصة بالتع المعني

 . التنفيذية وفقًا لما تحدده اللوائح

ل    ٣-١٥ ا يكف ة لتصحيح أوضاعها بم ة مرحلي ة بوضع خط روعات القائم زم المش تلت

التقيد بالمقاييس والمعايير واإلرشادات البيئية خالل المهلة المحددة وتزود الجهة          

ة   ة بالخط ة والمختص ذه   المرخص زام ه دى الت ح م ر دوري يوض وبتقري

 .المشروعات بعملية التنفيذ لتصحيح أوضاعها 

ا يضمن المحافظة               – الجهات العامة    تزمتل ٤-١٥ ة المختصة وبم  بعد التنسيق مع الجه

ادة                ا في الم ة المنصوص عليه ًا لآللي دهورها ووفق ع ت من  ) ١٥(على البيئة ومن

   . باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمراقبة المشروعات القائمة–النظام 

رفو     ٥-١٥ ائمون والمش خاص الق ة واألش ة والعام ات المعني زم الجه ى تلت ن عل

ام    ددة بالنظ ة المح الفترة الزمني ة ب ة الخاص ة ذات الطبيع روعات القائم المش

لترتيب أوضاعها وفقًا ألحكامه وإذا تبين للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات               

ة الخاصة ال تكفي لترتيب               ة المحددة للمشروعات ذات الطبيع المعنية بأن المهل

ه ة فإن ات البيئي ة المتطلب ع لمجلس أوضاعها ولتلبي وزير المختص الرف  يمكن لل

 .الوزراء لتمديد المهلة لفترة مناسبة 

 المادة السادسة عشرة

يًا                      ة شرطًا أساس ة البيئ اييس حماي ة ومق زام بأنظم ار االلت على صناديق اإلقراض اعتب

 .لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها 

 :ما يلي ب  التقيدلى صناديق اإلقراضتنفيذًا للمادة السادسة عشرة من النظام ، ع
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إلزام أصحاب المشروعات الجديدة بتقديم دراسات التقويم البيئي ضمن دراسات           ١-١٦

دوى ق  و . الج ب أن تحق ة ،     يج اييس البيئي ة والمق زام باألنظم ات االلت  الدراس

 .ًا للموافقة على القروض ي ذلك شرطًا أساساعتبارو

ة وا        ٢-١٦ ة        إلزام أصحاب المشروعات باألنظم ايير واإلرشادات البيئي اييس والمع لمق

ك   في جميع مراحل تجهيز وإنشاء وتشغيل المشروع         ار ذل زام شرطًا    وإعتب  االلت

 .أساسيًا لصرف دفعات القروض  

راء      ٣-١٦ روض إلج ا ق ب منحه دم بطل ي تتق ة الت روعات القائم زام أصحاب المش إل

ي         ويم البيئ ات التق ديم دراس روعاتها بتق ي مش عة ف ديل أو توس ق  تع ي تحق الت

ة           ايير واإلرشادات البيئي ار االلتزام باألنظمة والمقاييس والمع ك شرطًا     وإعتب  ذل

 .أساسيًا للموافقة على القروض ودفعاتها 
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 الفصل الثالث

 المخالفات والعقوبات

 المادة السابعة عشرة

ه      ١-١٧ ل ب د أخ ة ق ايير البيئي اييس أو المع د المق ة المختصة أن أح د للجه دما يتأآ عن

 :ها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبب بما يأتي فعلي

اييس    -أ  ع المق ق م ا يتف ا بم ة آثاره ا ومعالج لبية وإيقافه أثيرات س ة أي ت  إزال

 .والمعايير البيئية خالل مدة معينة 

ات                      -ب رار حدوث أي مخالف ع تك ا لمن ام به  تقديم تقرير عن الخطوات التي ق

ي   ايير ف اييس والمع ك المق وات    لتل ذه الخط ى ه ى أن تحظ تقبل ، عل  المس

 .بموافقة الجهة المختصة 

 بعد التنسيق مع      وتعتبر الحاالت التالية من ضمن التجاوزات والمخالفات ألحكام هذا النظام         

  :الجهات المعنية والمرخصة 

ة          ١-١-١٧ ادات البيئي ايير واإلرش اييس والمع ن المق ار م اس أو معي أي مقي الل ب  اإلخ

 ) .١(حق رقم الملالواردة في 

ن         ٢-١-١٧ ة م لبية الناجم أثيرات الس وث أو الت وادث التل ن ح وري ع الغ الف دم اإلب  ع

 ) .١(الملحق رقم  في  تشغيل المشروعات أو تجاوز المقاييس البيئية الواردة

ة المختصة   ٣-١-١٧ ددها الجه ي تح راءات الت ن الخطوات أو اإلج أي م زام ب دم االلت  ع

 .ارها ومنع تكرارها  إليقاف وإزالة المخالفات أو معالجة آث

د التنسيق مع الجهات       ة الزمنية التي تحددها الجهة المختصة       لمد عدم التقيد با   ٤-١-١٧ بع

 .ثاره آإليقاف أي تأثير سلبي وإزالته ومعالجة ذات العالقة 
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ة اإلخالل       أو الجهة العامة    حجب المعلومات البيئية عن الجهة المختصة      ٥-١-١٧  في حال

دي   اييس أو تق ايير والمق د المع ر   بأح ة غي ات للعناصر البيئي ات أو قياس م معلوم

 .صحيحة وغير مطابقة للواقع 

أو منعهم   الموظفين الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة          عمل إعاقة   ٦-١-١٧

  . المنصوص عليها نظامًامن أداء أعمالهم 

ا                  ٧-١-١٧ ة عمله دخل في طريق تحكم والت ة وال   العبث بأجهزة القياس والرصد والمراقب

 .وتشغيلها

وث أو عدم                    ٨-١-١٧ ة حوادث التل ل خطة طوارئ لمواجه   عدم االلتزام بوضع أو تفعي

ق خطط الطوارئ  أو            توفير األفراد واألجهزة والمعدات الالزمة لتشغيل وتطبي

 .عدم تنفيذ برامج الصيانة الدورية الالزمة لهذه األجهزة والمعدات 

ة أو      أي حالة أخرى قد تطرأ أو تقرها الجهة المختصة بالتنسيق            ٩-١-١٧ ة المعني مع الجه

 .المرخصة 

ة             ٢-١٧ ة المختص ى الجه اله فعل ه أع ير إلي ا أش ق م ع وف حيح الوض دم تص د ع عن

ل        ة لحم راءات الالزم اذ اإلج ة اتخ ة أو المرخص ات المعني ع الجه يق م بالتنس

 .المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام 

ة والمر  ١-٢-١٧ ات المعني ع الجه يق م ة بالتنس ة المختص وم الجه اذ تق ة باتخ خص

ات                اجم من المخالف اإلجراءات الالزمة لحمل المخالف على تصحيح الوضع  الن

واردة ف  رة  يـال ا      ) ١(الفق ام وتأثيراته ن النظ رة م ابعة عش ادة الس ن الم م

 . ومضاعفاتها على البيئة وتحمل جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر

د وتعريف المشروعات ذا          ٢-٢-١٧ ة الخاصة التي       يحق للوزير المختص تحدي ت الطبيع

  .الالئحة  ههذو  النظام تخضع للمهلة الالزمة لترتيب أوضاعها وفقًا ألحكام
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 المادة الثامنة عشرة

ه              ) ٢٣٠(مع مراعاة المادة     ١-١٨ انون البحار الموافق علي م المتحدة لق من اتفاقية األم

ل هـ ومع عدم اإلخال   ١١/٩/١٤١٦والتاريخ  ) ١٧/م(بالمرسوم الملكي ذي الرقم     

ر،   ام آخ ا نظ نص عليه ريعة اإلسالمية أو ي ام الش ا أحك د تقرره ة أش أي عقوب ب

دة ال         ذا النظام بالسجن لم ة عشرة من ه ادة الرابع ام الم يعاقب من يخالف أحك

ال أو  مائة ألف ري د عن خمس ة ال تزي ة مالي نوات أو بغرام ى خمس س د عل تزي

زام ال بة ، وإل م بالتعويضات المناس ع الحك ًا م ا مع ة ، بهم ة المخالف مخالف بإزال

ة                   ًا ، وفي حال ويجوز إغالق المنشأة أو حجز السفينة لمدة ال تتجاوز تسعين يوم

اوز         ى أال يتج جن عل ة الس د األقصى لعقوب ادة الح الف بزي ب المخ ود يعاق الع

ذا الحد                    ى أال يتجاوز ضعف ه ة عل ضعف المدة أو بزيادة الحد األقصى للغرام

م با  ع الحك ًا م ا مع ة، أو بهم ة المخالف زام المخالف بإزال بة وإل لتعويضات المناس

ة أو                       فينة بصفة مؤقت ة أو حجز الس ة أو دائم أة بصفة مؤقت ويجوز إغالق المنش

 .مصادرتها 

ة                 ١-١-١٨ ى المملك  إذا تسببت النفايات الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية التي تم إدخالها إل

ادية الخال  ة االقتص ة أو المنطق ا اإلقليمي ة أو   أو مياهه أي أضرار بيئي ا ب صة له

ع                    ة وتحمل جمي ة المخالف زام المخالف بإزال تم إل اليف  صحية أو غيرها فإنه ي تك

 . التي تظهر نتيجة لهذه المخالفة آثارها السلبية

ات الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية أو                 ٢-١-١٨  إذا تبين للجهات المعنية أن إدخال النفاي

ة أو          ة االقتصادية      محاولة إدخالها إلى أراضي المملك ة أو المنطق ا اإلقليمي مياهه

ل الصبغة     ة أو يحم وطني للمملك األمن ال الل ب ان بغرض اإلخ ا آ الخالصة له

ى الجهات         ة المختصة   اإلجرامية فيحال المخالف إل ات التي       األمني اع العقوب  إليق

 . تنص عليها األنظمة المرعية في المملكة 

ذه  إلجراءات والضوابط التي تحددها        لقواعد وا بالتقيد با جميع الجهات   لتزم   ت  ٣-١-١٨ ه



 

- ٣٩- 

حة التنفيذيةالالئالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

ة       دوير أو معالج زين أو ت ل أو تخ اج أو نق ة إنت ة لعملي ة المنظم وائح التنفيذي الل

 المخالف  ويتحمل المواد السامة أو الخطرة واإلشعاعية أو التخلص النهائي منها         

ذه        ه له ه ومخالفت دم التزام ن ع تج م د تن ي ق ت أو الت ي نتج اليف الت ع التك جمي

را ي   اإلج رية ف ائر بش دوث خس ي ح ل ف ذا العم بب ه ءات والضوابط ، وإذا تس

تديمة         اع         األرواح أو إعاقات أو عاهات مس ة إليق فيحال المخالف للجهات المعني

 .الغرامات  والعقوبات الالزمة

ا نظام آخر يعاقب من يخالف أي                         ٢-١٨ ة أشد ينص عليه مع عدم اإلخالل بأي عقوب

ى عشرة             حكم من أحكام المواد األخرى في هذ       د عل ة ال تزي ة مالي ا النظام بغرام

ود يعاقب المخالف       ة الع آالف ريال ، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة ، وفي حال

ة                    ه بإزال ذا الحد وإلزام ى أال يتجاوز ضعف ه ة عل بزيادة الحد األقصى للغرام

 .المخالفة ، ويجوز إغالق المنشأة لمدة ال تتجاوز تسعين يومًا

ع الموظفين المحددين                  يعاقب آل من ي    ١-٢-١٨ ديم المساعدة أو يمن ع عن تق عيق أو يمتن

ادة التاسعة عشر       ة                  ة  في الم ه بالغرام ين ب ذا النظام من أداء العمل المكلف  من ه

ع     يق م ة المختصة بالتنس وم الجه ق وتق دول المرف ا الج ي نص عليه ة الت المالي

ك ، و  ي ذل ن تسبب ف ذار لم ه اإلن ة واألشخاص بتوجي ات المعني ة الجه ذ آاف أخ

 .اإلجراءات الالزمة لعدم تكرار هذا األمر 

أي        ل مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص ع        ٢-٢-١٨ يها نظام آخر يعاقب آل من أخل ب

د عن عشرة                  ة ال تزي مقياس أو معيار من المقاييس والمعايير البيئية بغرامة مالي

وا      ة ال ايير البيئي اييس والمع ن المق ار م اس أو معي ل مقي ال لك ي آالف ري ردة ف

 ) .١(الملحق رقم 

ذه الالئحة   من   ) ٢-١-١٧( يعاقب آل من لم يتقيد بأحكام الفقرة         ٣-٢-١٨ ة     ه ة مالي  بغرام

ال تزيد عن عشرة آالف ريال وتحمل جميع التكاليف والخسائر الناجمة من عدم          

غيل     ن تش ة م لبية الناجم أثيرات الس وث أو الت وادث التل ن ح وري ع الغ الف اإلب
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  .  )١(لمقاييس والمعايير البيئية المحددة في الملحق رقم المشروعات أو تجاوز ا

ذه الالئحة   من   ) ٣-١-١٧( يعاقب آل من لم يتقيد بأحكام الفقرة         ٤-٢-١٨ ة     ه ة مالي  بغرام

ال تزيد عن عشرة آالف ريال وتحمل جميع التكاليف والخسائر الناجمة من عدم          

ة المختصة إلزا          ة ا  التقيد بالخطوات واإلجراءات التي تحددها الجه ضرار أو   ألل

  .)١(المخالفات للمقاييس والمعايير البيئية الملحق رقم 

ذه الالئحة   من   ) ٤-١-١٧( يعاقب آل من لم يتقيد بأحكام الفقرة         ٥-٢-١٨ ة     ه ة مالي  بغرام

ة                       ة عن عدم إزال اليف المترتب ع التك ال وتحمل جمي ال تزيد عن عشرة آالف ري

 .المخالفات ومضاعفاتها وآثارها على البيئة 

ذه الالئحة  من ) ٥-١-١٧(قب آل من لم يتقيد بأحكام المادة        يعا ٦-٢-١٨ ة   ه ة مالي  بغرام

  .ال تزيد عن عشرة آالف ريال 

ة                 ٧-٢-١٨ ايير واإلرشادات البيئي اييس والمع أن المخالف للمق  إذا تبين للجهة المختصة ب

ابعة عشر ادة الس رات الموضحة بالم تمكن من ةحسب الفق م ي ذا النظام ل  من ه

ا ف       أووقف المخالفات    ا أو منعه ة المختصة بالتنسيق مع            إالحد منه ه يحق للجه ن

ة إلغالق         ة وبالسرعة الممكن الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات المناسبة والالزم

ة    ة المختص ددها الجه دة تح أة لم ة  المنش ات المعني ع الجه يق م ى أال  بالتنس  عل

ع اإلجراءات الالز             اذ جمي ة    تتجاوز تسعين يومًا ، وعلى المخالف اتخ ة والكفيل م

ادات       ايير واإلرش اييس والمع ة المق ن مخالف ة م ة الناجم رار البيئي ف األض لوق

 .البيئية وتحمل تكاليف إزالة هذه األضرار 

رات    ٨-٢-١٨ ام الفق زم بأحك م يلت ن ل ل م ب آ عة  ) ٤ و ٣، ٢( يعاق ادة التاس ن الم ن م م

ام رة  النظ ة )٨-١-١٧(والفق ذه الالئح ن ه ن عش   م د ع ة ال تزي ة مالي رة  بغرام

رة         آالف من الفت عة ض ادة التاس رات الم ذ فق ق وتنفي الف بتحقي زام المخ ع إل  م

  .بالتنسيق مع الجهات المعنيةالزمنية التي تحددها الجهة المختصة 
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ادة العشر   (من  ) ٢( بموجب الفقرة    ةجنة المشكل إذا تبين لل   ٩-٢-١٨ أن  من النظام   ) نيالم  ب

ه يحق ل    إف ،   دالمخالفة البيئية قد تضمنت عدة مخالفات في وقت واح         ة   ن اع  لجن إيق

 .الغرامات المحددة لكل مخالفة 

ه               ١٠-٢-١٨ إذا تبين للجهة المختصة بأن المخالف للمقاييس والمعايير البيئية قد تكررت من

ة         د    المخالفات في فترات متصلة أو متفرق ه         إ، بع ة علي ة المالي اع الغرام ه ن إ، فيق

رة        ادة العشر   (من   ) ٢(يحق للجنة المشكلة بموجب الفق ادة  من النظام     ) نيالم زي

ة                   زام المخالف بإزال ذا الحد وإل الحد األقصى للغرامة على أال تتجاوز ضعف ه

 . لمدة ال تتجاوز تسعين يومًا  المخالفة إضافة إلى إغالق المنشأة

 المادة التاسعة عشرة

ه             ذًا ل ادرة تنفي وائح الص ام والل ذا النظ ام ه ات ألحك ن مخالف ع م ا يق بط م وم بض يق

ون  ة   الموظف وائح التنفيذي دد الل ة ، وتح ة المختص ن الجه ميتهم م رار بتس در ق ذين يص ال

 .إجراءات ضبط وإثبات المخالفات 

 إجراءات الضبط

 :وتشتمل على عدة عمليات منها 

 عمليات التفتيش والمراقبة: أوًال 

ة     وث والمراقب يش ورصد التل رق التفت مل ف ة وتش رق متخصصة ومدرب ا ف وم به وتق

ة والبحر ن    البري رار م در ق ة ويص ة والجوي ة ي ة المختص ميتها الجه دها بتس ة وتزوي  ببطاق

 .األجهزة والمعدات الالزمة لتنفيذ مهامها اإلضافة إلى تعريفية ب

 عمليات الرصد األتوماتيكية: ثانيُا 

ة الموجودة في             عمليات الرصد   تتم   ة األتوماتيكي عبر شبكات وحدات الرصد والمراقب

ل      ال ،   المرافق والمنشآت  ة   و.  المشاريع    تي يتم تشغيلها من قب زود الجه ة   وأ   المختصة  ت  الجه
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تم         –المتعلقة بتلك المشروعات والمرافق      المعلومات  ب المعنية أو المرخصة   ة التي ي ًا لآللي  وفق

ات  ك الجه ين تل ا ب اق عليه ك –االتف ان   وذل توى اإلذع اوزات ومس د التج ا وتحدي  لمراجعته

 .للمقاييس البيئية   

 البالغات:  ثالثًا

ة                ق بمخالف ذا    أتتسلم الجهة المختصة بالغات التلوث أو أي بالغات أخرى تتعل ام ه حك

ذه  التحقق من صحة ه ة ب يش والمراقب رق التفت وم ف ة وتق ات المعني راد والجه النظام من األف

ارير التق داد تق ة واإلجراءات الضرورية وإع ة والمراقب ال المتابع ام بأعم يم والبالغات والقي

 .ألولي الالزمة ا

 التقارير الدولية واإلقليمية: رابعًا 

ة السعودية                    اه اإلقليمي في حاالت التلوث البيئي الناجم عن مصادر خارج الحدود والمي

ة                      ة والدولي ات اإلقليمي رامج والهيئ ر المنظمات والب وث عب ارير التل ة المختصة تق تتسلم الجه

ق خطط الطوارئ ا            ة المختصة بتطبي ة      وتقوم الجه ات المراقب وث وعملي ة لمكافحة التل لوطني

 .والمتابعة والرصد الجوي والبري والبحري واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 الرصد عبر األقمار الصناعية وأجهزة االستشعار عن بعد: خامسًا 

ن   د م عار عن بع ار الصناعية ومخرجات االستش ة المختصة صور األقم لم الجه تتس

ا    ة               الجهات المعنية والمنظم وم الجه ة المتخصصة وتق ة واإلقليمي رامج الدولي ات والب ت والهيئ

 .  المختصة بعمليات التحليل والمطابقة والتحقق من حاالت ومصادر التلوث والتدهور البيئي 

 نماذج الضبط: سادسًا 

بناء على نتائج تحاليل العينات      -والجهة العامة والجهة المرخصة     تقوم الجهة المختصة     

اذج ال ة         ونم ودة النوعي رامج الج ق ب د تطبي اس وبع زة القي راءات أجه د وق ة والرص مراقب

ائج   ل والنت ع         –للتحالي ع أو المواق وث للموق االت التل ال ح ام حي ًا للنظ زم وفق ا يل اذ م  باتخ
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 .ومصادر التلوث فيه 

 

 محاضر ضبط المخالفات البيئية ونقل وإدخال وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود: سابعًا 

واد        وتش ال الم ر إدخ ة ، ومحاض ات البيئي بط المخالف ات ض ر عملي ذه المحاض مل ه

ة ،                ة أو الجوي ة أو البحري ذ البري الخطرة أو السامة أو اإلشعاعية إلى داخل المملكة عبر المناف

ة ، ومحاضر ضبط                     أو التي ال تحمل تصريح مرور عبر أراضي المملكة من الجهات المعني

نفايات الخطرة عبر الحدود البرية أو البحرية أو رميها أو سكبها           محاوالت تهريب أو إدخال ال    

 . في المياه اإلقليمية السعودية 

 التنسيق والتعاون: ثامنًا 

ة والمرخصة في             ة والعام اون مع الجهات المعني تقوم الجهة المختصة بالتنسيق والتع

ات وإجراءات الضبط       ع عملي أن ت     .بعض أو جمي ة المختصة ب ا يحق للجه فوض الجهات   آم

 .العامة أو المعنية أو األشخاص بالقيام ببعض من هذه اإلجراءات 

 التوثيق: تاسعًا 

ات        ات والمعلوم ق البيان ة بتوثي ات الخاص د البيان داد قواع ة بإع ة المختص وم الجه تق

ة                      ات البيئي ى المخالف ات التي تشتمل عل داد الملف بابها وإع ات ومصادرها وأس البيئية والمخالف

ات                    الخاصة   اع العقوب ديوان المظالم إليق ا ل ذا النظام لرفعه بمخالفة المادة الرابعة عشر من ه

 .من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام ) ١(المحددة في الفقرة 

 المتابعة: رًا عاش

ات        ة المخالف ة بمتابع ة والمرخص ات المعني ع الجه اون م ة بالتع ة المختص وم الجه تق

ات             البيئية ، وتطوراتها وحاال    ت تكرار المخالفات البيئية ، وأساليب وطرق المكافحة ، وعملي

 .  تأهيل البيئات المتضررة 
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 المادة العشرون

رة    ١-٢٠ ي الفق ا ف ات المنصوص عليه ع العقوب الم بتوقي وان المظ ن ) ١(يختص دي م

 .المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين ألحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام 

ة  ١-١-٢٠ وم الجه ام     تق الفين ألحك ة لضبط المخ ات المعني ع الجه يق م ة بالتنس  المختص

ذه       ائع ه ع وق ة المختصة برف وم الجه ام وتق ذا النظ ن ه ر م ة عش ادة الرابع الم

رة          من  ) ١(المخالفات  لديوان المظالم إليقاع العقوبات المنصوص عليها في الفق

 .المادة الثامنة عشرة من هذا النظام 

رار       ٢-١-٢٠ الفقرة           يحق لمن صدر ضده ق ا ب ة المنصوص عليه ادة    ) ١( بالعقوب من الم

ة عشر           نالنظام ع    الثامنة عشرة من     ادة الرابع ام الم ة ألحك ذا     ة أي مخالف  من ه

ة ، وإذا               أريخ إبالغه بالعقوب ًا من ت النظام التظلم لديوان المظالم خالل ستين يوم

ون العق      التظلم وتك ه ب قط حق ا فيس رة المنصوص عليه الل الفت تظلم خ م ي ة ل وب

 . المنصوص عليها نافذة التطبيق من تاريخ صدورها

ذا النظام                     ٣-١-٢٠ ة عشر له ادة الرابع ام الم ة ألحك أن المخالف  إذا تبين للجهة المختصة ب

ديوان               ع ل تم الرف ذات تأثيرات بيئية وصحية واجتماعية مستمرة ومتراآمة فإنه ي

ة      المظالم ة المعني ة وت        بالتنسيق مع الجه دير األضرار الناجم ة أو      لتق كون العقوب

ة         ارة بيئي أثيرات ض ن ت تج م ا ين ًا لم الف وفق ى المخ ة عل ات المفروض العقوب

 .وصحية واجتماعية 

وزير المختص    ) ١(مع مراعاة ما ورد في الفقرة     ٢-٢٠ من هذه المادة يتم بقرار من ال

ل متخصصًا في                        ى األق ة أعضاء يكون أحدهم عل ر من ثالث تكوين لجنة أو أآث

ي ا ر ف ة للنظ ذا األنظم ي ه ا ف وص عليه ات المنص ع العقوب ات وتوقي لمخالف

 .، وتصدر قراراتها باألغلبية  وتعتمد من الوزير المختص  النظام

ا ورد في     ) ٢(تنفيذًا للفقرة   ١-٢-٢٠ اة م من المادة الثامنة عشر من هذا النظام ومع مراع
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رة  ان     ) ١(الفق كيل اللج ة بتش ة المختص وم الجه ر تق ة عش ادة الثامن ن الم م

ة ات      المختص دول العقوب ددة بج ات المح د العقوب ات وتحدي ي المخالف النظر ف  ب

تص         وزير المخ ن ال رار م ان بق ذه اللج كل ه وائح وتش ذه الل من ه ة ض المرفق

 .وتصدر قراراتها باألغلبية وتعتمد من الوزير المختص  

وان   ٢-٢-٢٠ ام دي تظلم أم ة ال ان بالعقوب ة أو اللج ن اللجن رار م ن صدر ضده ق  يحق لم

الم خال ة المظ رار العقوب ه بق اريخ إبالغ ن ت ًا م تين يوم ي ل س ه ف وإال سقط حق

 . التظلم 

 المادة الحادية والعشرون

رة  ي الفق ا ف وص عليه ة المنص وز للجن د ) ٢(يج أمر عن رين أن ت ادة العش ن الم م

دعوى                  تظلم أو ال االقتضاء بإزالة المخالفة فورًا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في ال

 .وال حسب األح

رة            ١-٢١ ا في الفق ادة العشرين من النظام          ) ٢(إذا تبين للجنة المنصوص عليه من الم

حية        ة وص أثيرات بيئي ت ذات ت ي وقع ة الت ة البيئي أن المخالف ة ب ام للبيئ الع

ه سوف                واجتماعية واقتصادية بيئية آبيرة وأن عدم المبادرة إلى إزالتها في حين

أثيرات  ف          ذه الت ه يح   إيؤدي إلى مضاعفة ه ة            ن ذه المخالف ة ه أمر بإزال ا أن ت ق له

فورًا وحسب االشتراطات البيئية التي تراها مناسبة وعلى نفقة المخالف ، ودون            

 .انتظار قرار ديوان المظالم في التظلم أو الدعوى 

ة وبطلب من                   ٢-٢١ ة المخالف دفعها المخالف إلزال ال تعتبر التكاليف أو الخسائر التي ي

ات من الغرام ة ض ة المختص ذه اللجن راء ه ات ج ه أو التعويض ة علي  المترتب

د    ة لتحدي ات المعني ع الجه يق م ة التنس ة المختص ق للجه ة ، ويح المخالف

ة           ة واالقتصادية والصحية واالجتماعي التعويضات المناسبة نتيجة للخسائر البيئي

 . الناجمة من هذه المخالفة
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ك اإل            ٣-٢١ ى      إذا تبين للجهة أو اللجنة المختصة بأن المخالف ال يمتل ة عل ات الفني مكاني

ة ف  ة المخالف ة لن إإزال ة المختص ة   لجه ات المعني ع الجه يق م د التنس ف  بع تكلي

الجهات أو األشخاص المؤهلين إلزالة المخالفة حسب االشتراطات التي تضعها         

ة            ة من إزال وحسب المدة المحددة على أن يتحمل المخالف جميع التكاليف الناجم

 .المخالفة 
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 الفصل الرابع

 ام عامةأحك

 المادة الثانية والعشرون

ات ذات   ع الجه يق م ة بالتنس ام للبيئ ام الع ة للنظ وائح التنفيذي ة المختصة الل تضع الجه

 .العالقة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص 

ة للنظام     ةئح الالجهة المختصة هي الجهة المعنية بتفسير مواد وفقرات ال         ١-٢٢  التنفيذي

 .ومالحقها العام للبيئة 

ديل   وأ تطوير  وضع أيق للجهة المختصةيح ٢-٢٢ ر   وأتع رات     يألتغيي رة من فق فق

ة ومالحقه ةالالئح ات     ا التنفيذي ع الجه يق م رورة بالتنس ا الض ت إليه ا دع  آلم

 .ويصدر بها قرار من الوزير المختصالمعنية 
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 )١(ملحق 

 مقاييس حماية البيئة

  

 المملكة العربية السعودية

  وحماية البيئةالرئاسة العامة لألرصاد

 

 

 

 ٠١-١٤٠٩وثيقة رقم 



 

 



 

)١(ملحق  - أ  -

حة التنفيذيةالالئالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 الفهرس
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 ٨........................................................................... المقاييس ٢-ج -١٠

 ٨..................................................................... طريقة القياس ٣-ج -١٠
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 الصفحة       الموضوع  المادة

 ٨....................... أآاسيد النيتروجين المقاسة آثاني أآسيد النيتروجين د -١٠

 ٨............................................................................ الغرض ١-د -١٠

 ٩........................................................................... المقاييس ٢-د -١٠

 ٩..................................................................... ريقة القياسط ٣-د -١٠

 ٩.............................................................. أول أآسيد الكربون هـ -١٠

 ٩............................................................................ الغرض ١-هـ -١٠

 ٩........................................................................... المقاييس ٢-هـ -١٠

 ١٠..................................................................... طريقة القياس ٣-هـ -١٠

 ١٠............................................................. آبريتيد الهيدروجين و -١٠

 ١٠............................................................................ الغرض ١-و -١٠

 ١٠........................................................................... المقاييس ٢-و -١٠

 ١٠..................................................................... طريقة القياس ٣-و -١٠

 ١٠........................................................................ الفلوريدات ز -١٠

 ١٠............................................................................ الغرض ١-ز -١٠

 ١١........................................................................... المقاييس ٢-ز -١٠

 ١١..................................................................... طريقة القياس ٣-ز -١٠

 ١١................................................... مقاييس مصادر تلوث الهواء ١١

 ١١...................................................... المرافق العاملة باالحتراق أ -١١

 ١١.............................................. مرافق البترول والبتروآيماويات ب -١١

 ١١..................................................... صهاريج السوائل البترولية ١-ب -١١

 ١٢................ )سى.سى.اف( تجديد العوامل المساعدة في وحدات ةوحد ٢-ب -١١

 ١٢...................................................... ز الوقودعمليات حرق غا ٣-ب -١١

 ١٢........................................... عمليات آالوز السترجاع الكبريت ٤-ب -١١

 ١٣................................... األبخرة المتسربة من المرآبات العضوية ٥-ب -١١
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 الصفحة       الموضوع  المادة

 ١٣................................................................... مصانع األسمدة ج -١١

 ١٣................................................................. مصانع األسمنت د -١١

 ١٣................................................................... أفران األسمنت ١-د -١١

 ١٣.................................................................. مبردات الكلينكر ٢-د -١١

 ١٣...........................................  األولى لأللمونيوممنشآت االختزال هـ -١١

 ١٣................................................................... أوعية االختزال ١-هـ -١١

 ١٤........................... منشآت التسخين ذات القطب الكهربائي الموجب ٢-هـ -١١

 ١٤.................... )األفران الشرارة الكهربائية(مصانع الحديد والصلب   و-١١

 ١٤........................................ )األفران الدوارة(مصانع إنتاج الجير  ز -١١

 ١٤......................... ناعيةنشطه الصاألالمقذوفات المرئية الناجمة عن  ح -١١

 ١٤................................... إرشادات خاصة بالمياه المستلمة للملوثات ١٢

 ١٤............................................................................ الغرض أ -١٢

 ١٥......................................................................... اإلرشادات ب -١٢

 ١٥........................................................ الخواص الفيزيوآيميائية ١-ب -١٢

 ١٥................................................... الخواص الكيميائية العضوية ٢-ب -١٢

 ١٦............................................. الخواص الكيميائية غير العضوية ٣-ب -١٢

 ١٧............................................................. الخواص البيولوجية ٤-ب -١٢

 ١٧.............................................. تصريف المباشرمقاييس األداء لل ١٣

 ١٧............................................................................ الغرض أ -١٣

 ١٧............................................................................. النطاق ب -١٣

 ١٧........................................................... المقاييس العامة لالداء ج -١٣

 ١٧........................................................ المقاييس الخاصة لألداء د -١٣

 ١٨........................................................ الخواص الفيزيوآيميائية ١-د -١٣

 ١٨................................................... الخواص الكيميائية العضوية ٢-د -١٣
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 الصفحة      الموضوع  المادة ١٣

 ١٩............................................. الخواص الكيميائية غير العضوية ٣-د -

 ١٩............................................................. الخواص البيولوجية ٤-د -١٣

 ٢٠...................................................................... منطقة الخلط هـ -١٣

 إرشادات خاصة بالمعالجة األولية قبل التصريف الى مرافق ١٤

 ٢٠............................................................... المعالجة المرآزية 

 ٢٠............................................................................ الغرض أ -١٤

 ٢٠............................................................................. النطاق ب -١٤

 ٢٠.................................................................... إرشادات عامة ج -١٤

 ٢٠............................................. إرشادات خاصة للمعالجة األولية د -١٤

 ٢١........................................................ يميائيةالخواص الفيزيوآ ١-د -١٤

 ٢١................................................... الخواص الكيميائية العضوية ٢-د -١٤

 ٢١............................................. الخواص الكيميائية غير العضوية ٣-د -١٤

 ٢٢......................................................................... االلتزامات ١٥

 ٢٣.............................................................................. اإللزام ١٦
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سند مهمة إهـ الذي ٢١/٤/١٤٠١ بتاريخ ٨٩٠٣/م/٧استنادا إلى األمر السامي رقم 

 البيئة وفق الترتيب الوارد في لرئاسة العامة لألرصاد وحمايةلمكافحة التلوث وحماية البيئة 

فقد وضعت الرئاسة . هـ ٢٠/٨/١٣٩٩ وتاريخ ٨٦قرار اللجنة العليا لإلصالح اإلداري رقم 

 :العامة لألرصاد وحماية البيئة المقاييس التالية 

 :االسم  ـ ١

 .يشار إلى هذه المقاييس بمقاييس حماية البيئة 

 :الغرض  ـ ٢

د أسس مناسبة لتقويم وتنظيم األنشطة الصناعية الغرض من هذه المقاييس هو إيجا

لمساعدة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المرافق التي اوالعمرانية القائمة حاليا بالمملكة و

سيتم إنشاؤها وذلك بالطريقة التي تمنع اآلثار الضارة بصحة وسالمة واستقرار اإلنسان 

 . والحفاظ على بيئة المملكة بوجه عاموتؤدي الى تنمية حياته االقتصادية واالجتماعية 

 :تاريخ السريان  ـ ٣

  .هـ١٤٠٢   هذه المقاييس من أول ذى القعدةلقد تم تطبيق

 :تعاريف  ـ ٤

 فيما بعد التعاريف ةلم يقتضي السياق معني آخر ، تكون للكلمات والعبارات الوارد ما

 :المثبتة أدناه 

 :الرئاسة  -١

 .د وحماية البيئة تعني الرئاسة العامة لألرصا

 :المقاييس العامة لحماية البيئة  -٢

تعني المقاييس التي تبين السياسة العامة للحد من التلوث في المملكة وتنطبق على 

 . تصميم وتشغيل المرافق
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 :مقاييس الجودة البيئية  -٣

 .يمكن تجاوزها في الهواء والماء واليابسة  تعني حدود التلوث التي ال

 :المصدر مقاييس  -٤

تعني تقنيات التحكم في التلوث وممارسات التشغيل التي تخفض من التلوث الناتج 

 .عن المرافق وتشمل آذلك صرف الملوثات من مصدرها 

 :اإلرشادات  -٥

تختلف عن المقاييس وتطبق في الحاالت التي تكون فيها المعلومات األساسية غير 

 .ي آافية إلصدار مقاييس خاصة في الوقت المعن

 :مرفق  -٦

 .يعني أى منشأة أو نشاط يتوقع أن يكون مصدر للتلوث أو التدهور البيئي 

 :مرفق رئيسي  -٧

 . حداث تأثير محسوس في جودة الهواء أو الماءإلمرفق ذو سعة تكفي 

 :مرفق عام  -٨

 ه حكومية أو شبةيعني آل مرفق تمتلكه أو تشغله أى وزارة أو رئاسة أو وحد

 .تبار حجمها أو مهامها حكومية دون اع

 :مرفق خاص  -٩

يعني آل مرفق تمتلكه أو تشغله مؤسسة طبيعية أو معنوية سواء آان لها شخصية 

 .اعتبارية او لم يكن 

 ) :للمرافق ( التغيير  -١٠

 على تصميم أو تشغيل أى مرفق يحتمل أن يؤدي إلى زيادة أهو آل تغيير يطر

ن االستبدال المكافئ نوعا وسعة إ ف  التعريفغرض هذاولالتلوث الناتج عن المرفق 

 . ًاعتبر تغييريال
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 :تغيير رئيسي  -١١

أي تغيير في تصميم أو تشغيل مرفق قائم يحتمل معه حدوث تأثير محسوس في 

غرض هذا التعريف فان أي استبدال مكافئ نوعا وسعة ال لجودة الهواء أو الماء و

 . يعتبر تغييرًا

 :التأثير العالي  -١٢

 أو هلمقاييس المطبقة سواء بمفردزًا ل ان يسبب تجاومحتملعني أي تأثير ي

 .بالمشارآة مع تأثير المرافق األخرى 

 :التأثير المتوسط  -١٣

ال باالشتراك مع تأثير إهو تأثير ال يحتمل أن يسبب تجاوزا للمقاييس المطبقة 

  . األخرىرافقالم

 :التأثير الطفيف ـ ١٤

 أو ه أن يسبب تجاوز للمقاييس المطبقة سواء بمفردهو أي تأثير ال يحتمل

 . بالمشارآة مع تأثير المصادر األخرى

 :المواد السامة ـ ١٥

تعني أى مادة تسبب الموت أوالضيق لإلنسان أو الحيوان متي وجدت بكميات آافية 

خذ األ  معما عن طريق لمسها أو باستنشاقها أو دخولها عن طريق الفمإوذلك 

حتماالت ترآز هذه المادة في السلسلة الغذائية أو تلك التي تسبب التلف أو باالعتبار ا

 .و دخلت في غذائه أالهالك للنبات أو الحيوان متى المسته 

 :الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق ـ ١٦

ألغراض هذه المقاييس تعتبر الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق أية مادة منتشرة في 

 ويكون قطر الواحد منها اقل ة آانت أو سائلةل دقائق عالقة مفردة صلبالهواء في شك

  . ميكرون١٥من 
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 :المؤآسدات الفوتوآيمائية ـ ١٧

 وأهمها مواد تنتج في الغالف الجوي حيث تتعرض بعض المرآبات الفعالة آيمائيًا

ن إالهيدروآربونات ، وأآسيد النتروجين ألشعة الشمس ، ولغاض هذه المقاييس ف

مؤآسدات الفوتوآيمائية تشمل األوزون ونترات البيروآسياسيل والبيروآسيدات ال

 ةالعضوية والمؤآسدات األخرى التي تساهم في زيادة آمية المؤآسدات آما هي مقاس

  .)١١(بالطريقة الموضحة في الفقرة ج من المادة 

 :المياه المستلمة ـ ١٨

 .ليه إالمباشر للملوثات يعني آي جسم مائي سطحي يتم أو قد يتم التصريف 

 :المياه التالفة ـ ١٩

 عن العمليات الصناعية أو الزراعية أو األنشطة األخرى ةتعني أي مياه ملوثة ناتج

 .ذات التأثير البيئي المماثل وتشمل أيضا مياه المجاري 

 :منطقة الخلط ـ ٢٠

ث هى منطقة محددة من الماء مالصقة مباشرة لمنطقة تصريف مواد ملوثة حي

 تجاوز مقاييس جودة المياه المستلمة ويتم تحديد هذه المنطقة لمنطقةا هذه يجوز داخل

  .)١٣(من المادة ) هـ(بموجب الفقرة 

 :المعالجة األولية ـ ٢١

تعني مرحلة تطبيق الضوابط على المياه التالفة في المناطق الصناعية قبل 

  .ةتصريفها الى مرافق معالجة مرآزي

 :التصريف ـ ٢٢

و مرفق معالجة إضافة الملوثات الى الهواء المحيط او المياه المستلمة للملوثات إ

  .مرآزي
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 :التصريف المباشر ـ ٢٣

لى مرفق معالجة إلى المياه المستلمة للملوثات وال يشمل التصريف إالتصريف 

 مرآزي

 :أفضل تقنية متوفرة ـ ٢٤

يمارس في المرافق تعني أفضل مستوى متوفر لضبط التلوث بالمقارنة مع ما 

 . األخرى المماثلة في المملكة والدول األخرى

 :مجال التطبيق  - ٥

تطبيق هذه المقاييس على جميع المرافق بالمملكة العامة منها والخاصة القائمة منها  

 .وما عدا المرافق التي تستثنيها الرئاسة صراحة .حاليا وتلك التي يتم تصميميها حديثا 

 :سير  النطاق والتف– ٦

 هنا بما في ذلك أى وصف تفصيلي ةمل هذه المقاييس على جميع القواعد الواردتتشـ ١

  . تصدرها الرئاسة من وقت آلخر التيلمقاييس حماية البيئة وطرق تطبيقها

 .تكون الرئاسة هى السلطة الوحيدة التي تملك تفسير وتحديد معني ونطاق المقاييسـ ٢

ضافة أى مالحق لها آلما دعت الحاجة الى إمقاييس أو يجوز للرئاسة تعديل هذه الـ ٣

 . ذلك

 : المقاييس العامة لحماية البيئة الخاصة بالمرافق الجديدة - ٧

يجب أن يتم تصميم وتشغيل جميع المرافق الرئيسية الجديدة واالحتفاظ بها ، وآذلك ـ ١

ن عدم تجاوز التغييرات الرئيسية التي تدخل على المرافق القائمة حاليا بما يضم

مقاييس الجودة البيئية حسبما هى مطبقة في المملكة في وقت اعتماد التصميم 

 .المعني 

يجب أن يتضمن آل مرفق رئيسي جديد وآل تغيير رئيسي في أى مرفق قائم ـ ٢

أفضل تقنية متوفرة للسيطرة على تسرب الملوثات والتخلص من النفايات الناتجة عن 

 .تشغيل المرفق 
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ن يتم تصميم وتشغيل جميع المرافق الجديدة والتغييرات المحدثة على يجب أـ ٣

المرافق القائمة حاليا بطريقة تضمن عدم تسرب أى مادة سامة بالكمية التي تكفي 

 المقاييس ه ضمن هذصنفة تلك المادة م آانت إللحاق الضرر بالصحة العامة سواء

 .أو لم تكن 

 :لخاصة بالمرافق القائمة حاليا  المقاييس العامة لحماية البيئة ا- ٨

يجب أن يتم تشغيل المرافق الرئيسية القائمة حاليا آما يجب االحتفاظ بما يضمن ـ ١

عدم تجاوز مقاييس الجودة البيئية المطبقة في المملكة وحيثما دعت الضرورة يجب 

 .ترآيب أجهزة سيطرة تقنية إضافية بها لضمان عدم تجاوز المقاييس المعنية 

جب أن يتم تشغيل جميع المرافق القائمة واالحتفاظ بها بطريقة تمنع تسرب أى يـ ٢

 صنفةبالصحة العامة سواء آانت تلك المواد متلحق الضرر مواد سامة بكميات 

 .و لم تكن إضمن هذه المقاييس 

 : االستثناءات - ٩

يق ظروف خاصة استثناء من تطب  بعض المرافق تحتمنحتملك الرئاسة السلطة في   

بعض مقاييس المصادر أو مقاييس االداء وتقوم الرئاسة بتقييم الطلب المقدم من مالك أى 

مرفق بشأن الحصول على استثناء من تطبيق أى مقياس معين وتتخذ الرئاسة قرارها بشأن 

آل حالة على حده وذلك بعد ان يتقدم المالك بالمعلومات المطلوبة في هذا الصدد وبعد ان يتم 

ن أن هذا االستثناء ال يؤدي الى تجاوز مقاييس الجودة البيئية أو االضرار بالصحة التأآد م

 .العامة 

 :مقاييس جودة الهواء  -١٠

 :ثاني أآسيد الكبريت  -ـ أ١٠

 : الغرض -١-أ -١٠

الغرض من هذه المقاييس هو منع المؤثرات الضارة بصحة اإلنسان والمؤتراث 

 . الضارة بالنبات
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 :ييس  المقا-٢-أ -١٠

 خالل ةتعدى متوسط ترآيز ثاني أآسيد الكبريت في الساعة الواحديال أيجب ) ١(

)  جزء في المليون٠٫٢٨(٣م/ميكروجرام٧٣٠ طولها ثالثون يوما ة فترةأي

  . موقعيأآثر من مرتين في أ

عشرين الال يتعدى متوسط ترآيز ثاني أآسيد الكبريت في االربع وإيجب ) ٢(

 جزء في ٠٫١٤(٣م/ميكروجرام٣٦٥ شهر ١٢طولها ساعة خالل أية فترة 

 . فى أي موقع ةأآثر من مرة واحد) المليون

 فترة ةال يتعدى متوسط ترآيز ثاني أآسيد الكبريت في العام خالل أيأيجب ) ٣(

 .في أي موقع )  جزء في المليون ٠٫٣ (٣م/ ميكروجرام٨٥ ًا شهر١٢طولها 

 : طريقة القياس -٣-أ -١٠

الطريقة التي )  منظمة الصحة العالمية ١٩٧٦(راروزانيلين تكون طريقة با

 عن ةلوتستخدم آمرجع لقياس ترآيز ثاني أآسيد الكبريت وتكون الرئاسة هى المسؤ

  .اعتماد طرق قياس أخرى ذات آفاءة مماثلة

 : الدقائق القابلة لالستنشاق -بـ ١٠

 : الغرض -١-ب -١٠

 المعرضين لهذه الدقائق العالقة من الغرض من هذه المقاييس هو حماية السكان

ة الناجمة عن جودة ملوثات فضاعم التأثيرات الةعااتأثيرها الضار بالصحة مع مر

  .أخرى

 : المقاييس -٢-ب -١٠

ال تتعدى أقصى درجة ترآيز للدقائق العالقة القابلة لالستنشاق في أيجب ) ١(

 اآثر ٣م/وجرامميكر٣٤٠ شهر ١٢عشرين ساعة خالل فترة طولها الاألربع و

 . موقع أي في ةمن مرة واحد

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق في العام خالل ) ٢(

  . موقعي في أ٣م/ميكروجرام٨٠ ًاشهر ١٢أية فترة طولها 
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يتعبر تجاوز مقياس الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق في األربع   ال) :ملحوظة(

و في العام والذي يكون بسبب ترآيزات غير عادية ذات اصل أاعة عشرين سالو

 . لتزام بالمقياس المقررالطبيعي إخالال با

 : طريقة القياس -٣- ب-١٠

يتم تحديد ترآيز الدقائق العالقة القابلة لالستنشاق بواسطة جهاز فرز أحجام عالى 

 ىيس المقبولة لدن تطابق مواصفات الجهاز ووسائط الترشيح المقايأ ويجب ةالسع

 .الرئاسة 

 : المؤآسدات الفوتوآيمائية آاالوزون -ـ ج١٠

 : الغرض -١- ج-١٠

الغرض من هذا القياس هو منع المنغصات لراحة االنسان ، واالضرار المؤثرة 

 .على النبات والمواد 

 : المقاييس -٢- ج-١٠

لواحدة خالل يجب أال يتعدى متوسط ترآيز المؤآسدات الفوتوآيمائية في الساعة ا

أآثر من ) جزء في المليون ٠٫١٥ ( ٣م/ ميكروجرام٢٩٥أي فترة طولها ثالثون يومًا 

 .مرتين في أي موقع 

 : طريقة القياس -٣- ج-١٠

)  منظمة الصحة العالمية ١٩٧٦) ( أي الضوء الكيمائي ( طريقة آميلومينيسنس 

آاالوزون ، وتكون هي الطريقة التي ستتبع عند قياس المؤآسدات الفوتوآيمائية 

 .الرئاسة هي المسؤولة عن اعتماد طرق القياس المماثلة 

 : أآاسيد النيتروجين المقاسة آثاني أآسيد النيتروجين -ـ د١٠

 : الغرض -١- د-١٠

الغرض من هذه المقاييس هو منع نمو ترآيزات ثاني اآسيد النيتروجين والتي قد 

 .ات مؤآسدات فوتوآيمائية خطيرة تؤدي إلى أضرار بالصحة أو إلى إنتاج ترآيز
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 : المقاييس -٢- د-١٠

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز ثاني أآسيد النيتروجين في الساعة الواحدة ) ١(

 جزء في ٠٫٣٥ ( ٣م/ ميكروجرام٦٦٠خالل أي فترة طولها ثالثون يوما 

 .أآثر من مرتين في أي موقع ) المليون

سيد النيتروجين في العام خالل أية فترة يجب أال يتعدى متوسط ترآيز ثاني أآ) ٢(

 . في أي موقع ٣م/ ميكروجرام١٠٠ شهرا ١٢طولها 

 : طريقة القياس -٣- د-١٠

يكون محلل ثاني أآسيد النيتروجين المصمم على أساس قاعدة آيميلومينيسنس 

ألول أآسيد النيتروجين وترآيزات األآسجين مع األوزون أساسا ) الضوء الكيمائي (

 ويجب أن تكون مواصفات جهاز القياس مطابقة للمقاييس المقبولة لدى للقياس،

 .الرئاسة 

 : أول أآسيد الكربون - هـ-١٠

 : الغرض -١- هـ-١٠

الغرض من هذه المقاييس هو حماية مجموعات السكان بصفة عامة وذوي القابلية 

 .للتأثر بصفة خاصة من اآلثار قصيرة المدى الضارة بالصحة 

 :مقاييس  ال-٢- هـ-١٠

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز أول أآسيد الكربون في الساعة خالل أية مدة ) ١(

أآثر من مرتين )  جزء في المليون ٣٥ (٣م/ ملليجرام٤٠طولها ثالثون يوما 

 .في أي موقع 

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز أآسيد الكربون في أي ثماني ساعات خالل أية ) ٢(

أآثر من ) اجزاء في المليون ٩ ( ٣م/ ملليجرام١٠مدة طولها ثالثون يوما 

 .مرتين في أي موقع 
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 : طريقة القياس -٣- هـ-١٠

هي الطريقة المعتمدة ) NDIR(طريقة األشعة تحت الحمراء غير القابلة للتعثر 

وتكون الرئاسة هي )  منظمة الصحة العالمية ١٩٧٢( لقياس أول أآسيد الكربون 

 .رق قياس أخرى مماثلة الجهة المسؤولة عن اعتماد ط

 : آبريتيد الهيدروجين - و-١٠

 : الغرض -١- و-١٠

الغرض من هذه المقاييس هو حماية اإلنسان والحيوان ومنع األذى الذي يحدث 

بما أن هذه المقاييس لن تمنع تماما ما قد . ( نتيجة التعرض لكبريتيد الهيدروجين 

ة لوقايتها في المناطق التي يتوقع يحدث من ضرر للمواد لذا يجب اتخاذ تدابير خاص

 ) . فيها وجود نسب عالية من آبريتيد الهيدروجين 

 : المقاييس -٢- و-١٠

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز آبريتيد الهيدروجين في الساعة الواحدة خالل ) ١(

)  جزء في المليون ٠٫١٤ (٣م/ميكروجرام٤٠أية مدة طولها اثنا عشر شهرا 

 .موقع أآثر من مرة في أي 

يجب أال يتعدى متوسط ترآيز آبريتيد الهيدروجين في األربع والعشرين ) ٢(

 جزء في ٠٫٠٣ (٣م/ميكروجرام٤٠ساعة خالل أية مدة طولها اثناعشر شهرا 

 .أآثر من مرة واحدة في أي موقع ) المليون 

 : طريقة القياس -٣- و-١٠

آأساس ) APHA.1972   ١٩٧٢افا ( ميثيلين بلو –تستخدم طريقة الغاز ببلر 

لقياس آمية آبريتيد الهيدروجين وتكون الرئاسة هي الجهة المسؤولة عن اعتماد طرق 

 . قياس مماثلة

 : الفلوريدات - ز-١٠

 : الغرض -١- ز-١٠

 .الغرض من هذه المقياس هو حماية نباتات الرعي من اآلثار الضارة 
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 : المقاييس -٢- ز-١٠

رآيز الفليوريدات خالل أية مدة طولها ثالثون يجب أال يتعدى المتوسط الشهري لت

 .في أي موقع )  جزء في المليون ٠٫٠٠١ (٣م/ميكروجرام١يوما 

 : طريقة القياس -٣- ز-١٠

لقياس آمية ) ١٩٧١تومبسون وآخرين (تستخدم طريقة اسبسيفك ايون الكترود 

 .لة الفلوريدات وتكون الرئاسة هي الجهة المسؤولة عن اعتماد طرق قياس مماث

 : مقاييس مصادر تلوث الهواء -١١

 : المرافق العاملة باالحتراق - أ-١١

يجب أن يستعمل جهاز مناسب لتنظيف أو إزالة الغاز في جميع الغاليات التي 

 ٢٠تعمل بالوقود العضوي وجميع األفراد التي تكون طاقة الحرارة الداخلية فيها 

صد الحد من آمية المواد أو أآثر وذلك بق) الساعة /١٠٠MBTU(ميغـاوات 

 :المتسربة إلى النسب التالية 

 .من الدقائق العالقة الكلية  ) MBTU/رطل٠٫١(جول / نانو غرام٤٣) ١(

 .من ثاني أآسيد الكبريت  ) MBTU/رطل٢٫٣(جول /مايكرو غرام١) ٢(

من أآاسيد النيتروجين للمرافق  ) MBTU/ رطل٠٫٣(جول / نانو غرام١٣٠) ٣(

  .الحارقة للزيت

من أآاسيد النيتروجين للمرافق  ) MBTU/ رطل٠٫٢(جول / نانو غرام٨٦) ٤(

 .الحارقة للغاز 

 : مرافق البترول والبتروآيماويات - ب-١١

 : صهاريج السوائل البترولية -١- ب-١١

والتي تكون طاقتها ) VOC(يجب أن تجهز صهاريج المرآبات العضوية الطيارة 

بنظام للتحكم في تسرب البخار وذلك  ) ٣ قدم٥٦١٤(برميل ) ١٠٠٠(أآثر من ألف 

 :بالطرق التالية 
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)١(ملحق 

أن تزود مستودعات المرآبات العضوية ذات الضغط البخاري األثر من )  ١(

 ملليمتر زئبق بأنظمة استرجاع لألبخرة أو بأنظمة مماثلة ، تعتبر ٥٧٠

يقوم الخزانات ذات األسقف العائمة مناسبة لتخزين الزيت الخام على شرط أن 

المالك بتوفير نظام تفتيش ثابت للسدادات ومع مراعاة وجود برنامج دائم 

 .إلعداد تقارير عن ذلك 

أن تزود خزانات المرآبات العضوية ذات الضغط البخاري األآثر من )  ٢(

) PSI ١١( ملليمتر زئبـق ٥٧٠، واألقـل مـن ) PSI ١٫٥(ملليمتر زئبـق  ٧٨

 . بأي أنظمة أخرى مماثلة بأسقف عائمة مزدوجة السداد أو

  ) :C.C.F.(  وحدات تجديد العوامل المساعدة في وحدات -٢- ب-١١

 :يجب استخدام ما يلي في هذه الوحدات 

غاليات أول أآسيد الكربون ذات حرارة عالية وذلك بقصد خفض آمية أول ) ١(

 . جزء في المليون ٥٠٠أآسيد الكربون إلى 

الحد من آمية الدقائق العالقة المتسربة إلى منظفات هواء مناسبة بغرض ) ١(

 .آيلوجرام لكل طن متري من فحم الكوك الذي يتم حرقه  ١

 : عمليات حرق غاز الوقود -٣- ب-١١

بالنسبة لعمليات حرق الوقود الغازي يجب توظيف الغاسالت األمينية أو أي عملية 

 الهيدروجين في أخرى مناسبة لتنظيف الغاز وذلك بغرض الحد من نسبة آبريتيد

 جزء في ١٥٠( ملليجرام في آل متر مكعب قياسي جاف ٢٣٠الغازات المصرفة إلى 

 ) .المليون 

 : منشآت آالوز السترجاع الكبريت -٤- ب-١١

بالنسبة لمنشآت استرجاع الكبريت يجب توظيف عملية آالوز لمرحلتين أو ثالثة 

 .على األقل من آامل آمية الكبريت % ٩٥للحصول على 
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 : األبخرة المتسربة من المرآبات العضوية -٥- ب-١١

يجب أن تحد األبخرة المتسربة من المرآبات العضوية الناتجة عن عمليات البترول 

أو البتروآيمائيات بتوفير الصيانة الجيدة وإجراءات التفتيش باإلضافة إلى مراقبة 

 .النقاط التي يتوقع خروج المرآبات العضوية المتبخرة منها 

 : مصانع األسمدة - ج-١١

يجب أن تتم السيطرة على منافذ تسريب الغاز بمصانع األسمدة بواسطة الحرق أو 

 .من المرآبات العضوية المتبخرة % ٩٩بطريقة تنظيف أخرى مناسبة بما يؤآد إزالة 

 : مصانع األسمنت - د-١١

 : أفران األسمنت -١- د-١١

 من أفران األسمنت عن طريق مرسبات يجب أن تتم السيطرة على المواد المتسربة

الكتروستاتيكية آهربائية ومصاف نسيجية أو أي وسائل أخرى مناسبة وذلك بغرض 

 آيلوجرام في الطن ٠٫١٥تحديد آمية الدقائق العالقة المتسربة إلى ما ال يزيد عن 

 .المتري 

 : مبرادات الكلينكر -٢- د-١١

من مبرادات الكلينكر بواسطة مصاف يجب أن تتم السيطرة على المواد المتسربة 

نسيجية أو أي وسائل أخرى مناسبة وذلك بغرض تحديد آمية الدقائق العالقة المتسربة 

 .الطن المتري /  آيلوجرام٠٫٠٥إلى ما ال يزيد عن 

 : منشآت االختزال األولى لأللمنيوم - هـ-١١

 : أوعية االختزال -١- هـ-١١

لمتسربة من منشآت من أوعية اختزال األلمنيوم يجب أن تتم السيطرة على المواد ا

بواسطة جهاز تنظيف هواء مناسب وذلك بغرض  تحديد آمية الفلوريدات المتسربة 

 .الطن المتري / آيلوجرام ١٫٢٥إلى ما ال يزيد عن 
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 : منشآت التسخين ذات القطب الكهربائي الموجب -٢- هـ-١١

ن منشآت التسخين ذات القطب يجب أن تتم السيطرة على المواد المتسربة م

الكهربائي الموجب بواسطة جهاز تنظيف هواء مناسبة وذلك بغرض تحديد 

 .طن متري / آيلوجرام ٠٫٠٥الفلوريدات المتسربة إلى ما ال يزيد عن 

 ) :أفران الشرارة الكهربائية (  مصانع الحديد والصلب - و-١١

ران الكهربائية بواسطة جهاز يجب أن تتم السيطرة على المواد المتسربة من األف

/  ملغ ١٢تنظيف غاز مناسب وذلك بغرض تحديد آمية الدقائق العالقة المتسربة إلى 

 .في المتر المكعب القياس الجاف 

 ) :األفران الدوارة (  مصانع إنتاج الجير - ز-١١

يجب أن تتم السيطرة على المواد المتسربة من األفران الدوارة بواسطة جهاز 

غاز مناسب وذلك بغرض تحديد آمية الدقائق العالقة المتسربة على ما ال يزيد تنظيف 

 .الطن المتري من حجر الكلس الخام المستعمل /  آيلوجرام ٠٫٢عن 

 : المقذوفات المرئية الناجمة عن األنشطة الصناعية - ح-١١

)  الماءفيما عدا بخار( يجب أن تتم السيطرة على آمية المقذوفات المرئية المتسربة 

وذلك باستثناء ثالث دقائق % ٢٠من جميع األنشطة بحيث ال تتجاوز العتمة القصوى 

 . دقيقة ٦٠من أي فترة مستمرة طولها 

 : إرشادات خاصة بالمياه المستلمة للملوثات -١٢

 : الغرض - أ-١٢

الغرض من هذه اإلرشادات الخاصة بوجود المياه المستلمة للملوثات هو التوجيه 

علق بموقع وتصميم وتشغيل المرافق القائمة حاليا ريثما يتم تطوير مقاييس فيما يت

 .المياه المستلمة للملوثات 
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 : اإلرشادات - ب-١٢

تطبيق اإلرشادات التالية الخاصة بجودة المياه المستلمة للملوثات على حافة منطقة 

ك ، فإن آل الخلط على مصدر تصريف في المياه الساحلية وما لم ينص على خالف ذل

 .واحدة من هذه اإلرشادات المؤقتة تشير إلى المتوسط خالل فترة ثالثين يوما متتالية 

 : الخواص الفيزيوآيمائية -١ ب ـ -١٢

 الخواص اإلرشادات على حافة منطقة الخلط

 المواد الطافية) أ (  ال يسمح بتصريف أي من هذه المواد

ة مع     الحد األقصى للتغيي   ( وحدة حموضية   . ا ر  ر بالمقارن
 ) .األحوال األساسية المحلية 

 درجة الحموضة) ب(

رة  % (٥ ذه الفق ي ه ا ف ار إليه ة المش ع النسب المئوي جمي
ا             رات المسموح به وما يليها تشير إلى الحد األقصى للتغيي

 ).بالمقارنة مع األحوال األساسية المحلية

 مجموع المواد الصلبة العالقة) ج(

ة  دة مئوي ع (درجة واح ة م ر بالمقارن د األقصى للتغيي الح
 ) .األحوال األساسية المحلية 

 التغير الحراري) د ( 

 الزيت والشحوم) هـ( . (+)يسيطر عليها بإجراءات مناسبة 

 األآسجين المذاب) و(   %٥

 العكرة) ز(   %٥
 

 : الخواص الكيمائية العضوية -٢ ب ـ -١٢

 اصالخو اإلرشادات على حافة منطقة الخلط

 االحتياج الكيمائي لألآسجين) أ (   %٥

 الكربون العضوي الكلي) ب(  %٥

 نايتروجين الكيجال الكلي) ج(  %٥



 

- ١٦ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 اصالخو اإلرشادات على حافة منطقة الخلط

 الهيدروآربونات المكلورة) د(   %٥

 الزيت والشحم) هـ(  %٥

 الفينوالت) و (   %٥
 

 : الخواص الكيمائية غير العضوية -٣ ب ـ -١٢

 الخواص اإلرشادات على حافة منطقة الخلط

 أمونيا ) أ (   %٥

 الزرنيخ ) ب(  %٥

 الكادميوم ) ج(  %٥

 الكلورايد) د(   %٥

 الكلورين المتبقي ) هـ(  %٥

 الكروم الكلي ) و(   %٥

 النحاس ) ز(   %٥

 الساينايد الكلي ) ح(  %٥

 الرصاص ) ط(   %٥

 الزئبق ) ي (   %٥

 النيكل ) ك(   %٥

 لكلي الفوسفات ا) ل(   %٥

 الزنك ) م (   %٥

 األآسجين المذاب ) ن (   %٥
 



 

- ١٧ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : الخواص البيولوجية -٤ ب ـ -١٢

 الخواص اإلرشادات على حافة منطقة الخلط

٧٠ MPN/ا    (  مل   ١٠٠ المعدل الوسطي الهندسي لثالثين يوم
 )MPN=الرقم األآثر احتماال) ( متتالية 

 الكوليفورم الكلي ) أ ( 

 

 : للتصريف المباشر  مقاييس األداء-١٣

 :  الغرض - أ-١٣

الغرض من مقاييس األداء للتصريف المباشر هو إلزام المرافق بتطبيق أفضل 

 .التقنيات المتوفرة للسيطرة على التلوث 

 : النطاق - ب-١٣

تنطبق مقاييس األداء للتصريف المباشر على مياه المجاري والمجاري السطحية 

ريف مياه التبريد ومياه تكييف الغاليات والمياه التالفة وتص) بما في ذلك مياه الحريق(

 .المستعملة في أي عمليات صناعية ، وأية مياه تالفة أخرى 

 : المقاييس العامة لألداء - ج-١٣

يجب أن يتم فصل المياه التالفة المختلفة الخصائص إلى اقصى حد ممكن ، ويجوز 

تي تستخدم في التبريد لمرة واحدة إلى تصريف المياه السطحية غير الملوثة والمياه ال

 .المياه المستلمة دون معالجة 

 : المقاييس الخاصة لألداء - د-١٣

تطبق المقاييس التالية على المياه التالفة في نهاية المصب وقبل التصريف إلى 

 .المياه الساحلية أوألية قناة مياه تالفة 

 

 



 

- ١٨ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : الخواص الفيزيوآيميائية -١ د ـ -١٣

 الخواص  التصريف المصرح بهامستويات

 المواد الطافية ) أ (  ال شيء

 درجة الحموضة ) ب (   وحدة حموضة ٩-٦

 مجموع المواد الصلبة العالقة ) ج (  ) الحد األقصى( لتر / ملغم١٥

رفة     اه المص واص المي د خ ة بتحدي وم الرئاس تق
ذه    دد ه تلمة وتح اه المس واص المي تالئم خ ة ل الحراري

 .آل حالة على حدةالخواص في 

 الحرارة ) د ( 

٧٥ NTU  )  العكارة ) ه (  ) الحد األقصى 
 

 : الخواص الكيمائية العضوية -٢ د ـ -١٣

 الخواص المتوسط الشهري لمستويات التصريف المصرح بها

ائي  ) أ (  لتر/ ملغم ٢٥ اج البيوآيم االحتي
 لألآسجين

سجين االحتياج الكيمائي لألآ) ب (  لتر/ ملغم ١٥٠

 جملة الكربون العضوي ) ج (  لتر/ ملغم ٥٠

ة   ) د (  لتر/ ملغم ٥ ي بطريق روجين الكل النيت
 آليدال 

ـ( لتر/ ملغم ٠٫٠١ ورة  ) ه دروآربونات المكل الهي
 الكلية 

ر في أي     / ملغم ١٥على أن ال تزيد عن      ( لتر  / ملغم   ٨ لت
 )حالة تصريف مفرده 

 الزيوت والشحوم ) و ( 

 الفينوالت ) ز (  رلت/ ملغم ٠٫١
 



 

- ١٩ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : الخواص الكيمائية غير العضوية -٣ د ـ -١٣

 الخواص المتوسط الشهري لمستويات التصريف المصرح بها

 ) آنايتروجين ( أمونيا ) أ (  لتر/ ملغم ١

 الزرنيخ ) ب (  لتر/ ملغم ٠٫١

 الكادميوم  ) ج (  لتر/ ملغم ٠٫٠٢

  الكلورين المتبقي) د (  لتر/ ملغم ٠٫٥

 الكروم الكلي ) هـ (  لتر/ ملغم ٠٫١

 النحاس  ) و (  لتر/ ملغم ٠٫٢

 الساينايد الكلي  ) ز (  لتر/ ملغم ٠٫٠٥

 الرصاص ) ح (  لتر/ملغم٠٫١

 الزئبق ) ط (  لتر/ملغم٠٫٠٠١

 النيكل ) ي (  لتر/ ملغم ٠٫٢

ي ) ك (  لتر/ ملغم ١ فات الكل الفوس
 ) آفوسفور (

 زنك )  ل ( لتر/ ملغم ١
 

 : الخواص البيولوجية -٤ د ـ -١٣

 الخواص المتوسط الشهري لمستويات التصريف المصرح بها

١٠٠٠ MPN / الكوليفورم الكلي   مل١٠٠ 
 

 

 



 

- ٢٠ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : منطقة الخلط - هـ-١٣

 يجب أن يتم توزيع آل تصريف مباشر توزيعا مناسبا وخلطه بالمياه المستقبلة 

قة الخلط بما يضمن تقليل اآلثار الضارة على خلطا مالئما آما يجب تحديد منط

المناطق المعينة لالستعمال المقيد وتقوم الرئاسة بتحديد مساحة ومالئمة منطقة الخلط 

 .للغرض المذآور في آل حالة على حدة 

 : إرشادات خاصة بالمعالجة األولية قبل التصريف إلى مرافق المعالجة المرآزية -١٤

 :  أ ـ الغرض -١٤

غرض من هذه اإلرشادات هو توجيه المرافق إلزالة المواد ذات األثر الواضح إن ال

على أداء مرافق المعالجة المرآزية والمواد التي ال تخضع لسيطرة آافية في مرافق 

 .المعالجة المرآزية 

 : ب ـ النطاق -١٤

تطبق إرشادات ومقاييس المعالجة على جميع المرافق وتعديالتها والتعديالت التي 

تسري عليها مقاييس حماية البيئة والتي تقوم بالتصريف إلى مرفق معالجة مرآزي 

 .صناعي أو عمراني خاص بمعالجة المياه التالفة 

 : إرشادات عامة - ج-١٤

يمكن . يتم فصل المياه التالفة ذات الخصائص المختلفة إلى أقصى حد ممكن 

لجة أولية أما المياه الملوثة تصريف مياه المجاري إلى مرفق معالجة مرآزي دون معا

 .عدا مياه المجاري فإن معالجتها تتم على الموقع لتوفير متطلبات المعالجة األولية 

 : إرشادات خاصة للمعالجة األولية - د-١٤

تنطبق إرشادات المعالجة األولية التالية على المياه التالفة قبل تصريفها إلى مرفق 

لمعالجة األولية الحدود القصوى للمستويات وتبين إرشادات ا. معالجة مرآزي 

 .المسموح بها من الملوثات في المياه المصرفة 

 



 

- ٢١ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : الخواص الفيزيوآيميائية -١- د-١٤

 الخواص الفيزيائية الكيمائية اإلرشادات

 مجموع المواد الصلبة العالقة ) أ (  )الحد األقصى ( لتر / ملغم٢٠٠٠

 وضة درجة الحم) ب (   وحدة حموضة ١٠-٥

 الحرارة ) ج (  ) الحد األقصى (  درجة مئوية ٦٠
 

 : الخواص الكيمائية العضوية -٢- د-١٤

 الخواص )الحد األقصى ( اإلرشادات 

 االحتياج الكيمائي لألآسجين ) أ (  لتر/ ملغم ١٥٠٠

 الكربون العضوي الكلي ) ب (  لتر/ ملغم ١٠٠٠

 الزيوت والشحوم ) ج (  لتر/ ملغم ١٢٠

 الفينول ) د (  لتر/ ملغم ١٥٠

الهيدروآربونات المكلورة الكلية ) هـ (  لتر/  ملغم ٠٫٥
 

 : الخواص الكيمائية غير العضوية -٣- د-١٤

 الخواص )الحد األقصى ( اإلرشادات 

 الزرنيخ ) أ (  لتر/ ملغم ١

 الكادميوم ) ب (  لتر/ ملغم ٠٫٥

 الكروميوم الكلي ) ج ( لتر/ ملغم ٢

 النحاس ) د (  لتر/ملغم  ١

 الساينايد الكلي ) هـ (  لتر/ ملغم ١



 

- ٢٢ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 الخواص )الحد األقصى ( اإلرشادات 

 الرصاص ) و (  لتر/ ملغم ١

 الزئبق ) ز (  لتر/ ملغم ٠٫٠١

 النيكل ) ح (  لتر/ ملغم ٢

 الزنك ) ط (  لتر/ ملغم ١٠
 

 : االلتزامات -١٥

لى المرافق ـ يلتزم مالكو ومخططو ومشغلو المرافق الجديدة والتغييرات المدخلة ع١

 .القائمة باختيار مواقع وتصميم وتشغيل تلك المرافق وفقا لهذه المقاييس 

 .ـ يلتزم مالكو ومشغلو المرافق القائمة بتشغيل تلك المرافق وفقا لهذه المقاييس ٢

ـ مع مراعاة المتطلبات النظامية األخرى ، يجب على المالكين والمشغلين الذين ٣

االتصال بالرئاسة وعليهم أن يقدموا للرئاسة يعتزمون إنشاء مرفق جديد 

المعلومات الخاصة المطلوبة بما في ذلك التفاصيل التخطيطية والتصميمية التي 

تبين تدابير منع وضبط التلوث المزمع اتخاذها ، على الرئاسة مراجعة هذه 

 أشهر من تاريخ استالم هذه ٣المعلومات ومنح تصاريح آتابية في مدة ال تزيد عن 

 .المعلومات من المصالح األخرى والمرافق بالموافقة قبل تنفيذ هذه اإلنشاءات

ـ يجب على مالكي ومشغلي المرافق القائمة أن يقدموا للرئاسة المعلومات الخاصة ٤

ويجوز للرئاسة أن تطلب إجراء . المطلوبة وذلك عند استالمهم اشعارا بذلك منها 

 من مراعاة وتطبيق المقاييس بالنسبة ألي اختبارات أو تحريات أو تحاليل للتأآد

مرفق قائم ، ويعتبر مالكو ومشغلو المرافق القائمة مسئولين عن تقديم المعلومات 

الخاصة بالمرافق القائمة حتى ولو لم يستلموا إشعارات من الرئاسة بطلب هذه 

 .المعلومات 



 

- ٢٣ - 

يذيةالالئحة التنفالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)١(ملحق 

 : اإللزام -١٦

ا ومنفذة من قبل آافة المرافق في ـ للرئاسة التأآد من أن هذه المقاييس ملتزم به١

 .المملكة 

ـ يجب أن يرفق مع آل طلب ترخيص بإنشاء مرفق جديد أو إدخال تعديل رئيسي ٢

على مرفق قائم يقدم إلى الجهة المختصة شهادة تفيد بأن الرئاسة قد أجرت تقويمها 

للمرفق القائم أو للمخططات الخاصة بالمرفق الجديد وتأآدت من مراعاة ذلك 

 .المرفق لهذه المقاييس 

ـ إذا رأت الرئاسة أن التصميم الخاص بمرفق جديد مزمع إنشاؤه ال يتضمن تدابير ٣

مناسبة لحماية البيئة تتفق مع هذه المقاييس فعليها أن تخطر بذلك الجهة المختصة 

التي تملك حق منح الترخيص وأن تطلب منها عدم ترخيص ذلك المرفق إلى أن 

ح الخلل الذي حددته الرئاسة ، وعليها أن تخطر أصحاب يتم مراجعة وإصال

 .المرفق بذلك 

ـ إذا وجدت الرئاسة مرفقا قائما غير ملتزم بالمقاييس فعليها أن تخطر المرفق ٤

وفق جدول زمني محدد ويحق . المعني بذلك وأن تطلب منه القيام بإصالح الخلل 

ق إنذارا نهائيا ، وإذا لم يؤد اإلنذار للرئاسة إذا استمر عدم اإللتزام ، أن توجه للمرف

المذآور نتيجة إيجابية ، تقوم الرئاسة بإشعار السلطة المرخصة المعنية لتطلب 

 .منها تعليق أو سحب رخصة ذلك المرفق 

 بإجراء تفتيش ميداني على أي - دون انذار أو إعالن سابق -ـ يحق للرئاسة أن تقوم ٥

 .قاييس وااللتزام الدائم بتنفيذه مرفق للتأآد من التزامه بهذه الم

 



 

 



 

)٢(ملحق  -١ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 )٢(ملحق رقم 

 أسس ومقاييس تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية

 

 :األشخاص مشاريع : أوال 

  تقوم الجهة المرخصة بتصنيف المشروع المطلوب الترخيص له حسب دليل تصنيف -١

 .ادر عن الجهة المختصة الص) ١-٢ملحق رقم (المشاريع الصناعية والتنموية 

 :بناء على تصنيف المشروع باتباع التالي   تقوم الجهة المرخصة -٢

 : الفئة األولى 

نموذج (تزويد الجهة القائمة على تنفيذ المشروع باستمارة التقييم البيئي المبدئي 

 ).٢-٢الفئة األولى ملحق رقم 

 : الفئة الثانية 

نموذج (شروع باستمارة التقييم البيئي المبدئي تزويد الجهة القائمة على تنفيذ الم

 ).٣-٢الفئة الثانية ملحق رقم 

 : الفئة الثالثة 

تبليغ الجهة القائمة على تنفيذ المشروع أن المشروع مصنف ضمن مشاريع الفئة 

الثالثة والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم تأثيرات بيئية شاملة للمشروع من ثالث نسخ 

 أو أحد مراآز البحوث  ب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصةمن قبل أحد المكات

 ، وتعطى نسخة من اإلرشادات العامة  أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

) ٤-٢ملحق رقم (إلعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية 

 .اد الدراسة وتلزم بمراجعة الجهة المختصة للتنسيق في إعد



 

)٢(ملحق  -٢ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 :باتباع التالي ) حسب تصنيف المشروع(الجهة القائمة على تنفيذ المشروع قوم  ت-٣

  :الفئة األولى

نموذج الفئة األولى (لمشاريع الفئة األولى يم البيئي المبدئي ي التقاستمارةتعبئة 

 .وإعداد تقرير مبدئي مبسط عن المشروع) ٢-٢ملحق رقم 

 : الفئة الثانية 

 أو أحد مراآز  حد المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصةتكليف أ

يم البيئي المبدئي ي التق بتعبئة استمارة البحوث أو الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

باإلضافة إلى إعداد تقرير ) ٣-٢نموذج الفئة الثانية ملحق رقم (لمشاريع الفئة الثانية 

 .فني بيئي موجز عن المشروع 

 : ة الثالثة الفئ

 أو أحد مراآز  تكليف أحد المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

 بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية  البحوث أو الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

للمشروع حسب اإلرشادات العامة إلعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع 

وبالتنسيق مع الجهة المختصة ، ويلتزم ) ٤-٢ملحق رقم  (الصناعية والتنموية

 .بمراجعة الجهة المختصة للتنسيق في إعداد الدراسة 

ختصة من الجهة المرخصة أو من الجهة الجهة الم) حسب تصنيف المشروع ( تلقى  ت-٤

القائمة على تنفيذ المشروع أو من أحد المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة 

 :، التالي  أو أحد مراآز البحوث أو الجهات المعتمدة من الجهة المختصة  المختصة

 : الفئة األولى

لمشاريع الفئة األولى بعد اإلجابة عليها من قبل أحد يم البيئي المبدئي ي التقاستمارة

 .المختصين البيئيين والتقرير المبدئي المبسط عن المشروع 



 

)٢(ملحق  -٣ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : الفئة الثانية 

لمشاريع الفئة الثانية بعد اإلجابة عليها من قبل أحد ئي المبدئي يم البيي التقاستمارة

 أو أحد مراآز البحوث أو أحد  المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

 باإلضافة إلى نسختين من التقرير الفني البيئي  الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

والكتلوجات الخاصة باألجهزة الموجز مع الرسومات المتعلقة بتصاميم المشروع 

 .والمعدات 

 : الفئة الثالثة 

والمعدة من قبل أحد المكاتب ) ثالث نسخ(دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع 

 أو أحد مراآز البحوث أو أحد الجهات  االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

اد دراسات تقييم  ، حسب اإلرشادات العامة إلعد المعتمدة من الجهة المختصة

 .التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية  وبعد التنسيق مع الجهة المختصة 

 : تقوم الجهة المختصة حسب تصنيف المشروع باتباع التالي -٥

 : الفئة األولى 

مراجعة ودراسة المعلومات المشتملة في استمارة مشاريع الفئة األولى بعد اإلجابة 

أحد المختصين البيئيين ، والتقرير المبدئي المبسط عن المشروع وجميع عليها من قبل 

المعلومات المرفقة ، وبناء على نتائج مراجعة االستمارات والتقارير وجميع 

 :المعلومات المرفقة يتم اتباع التالي 

 في حالة الموافقة على صحة البيانات المدونة في االستمارة) أ ( 

 تنفيذ المشروع اإلشعار الالزم المتضمن اإلفادة ُتمنح الجهة القائمة على

بموافقة الجهة المختصة على صحة البيانات المدونة في اإلستمارة ، وأن يتعهد 

صاحب المشروع بتنفيذ آامل االشتراطات المطلوبة والمرفقة ، وأن يلتزم عند 

تصة  بجميع المقاييس والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختنفيذ المشروع

ومراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة من الجهة المرخصة والجهات األخرى ذات 



 

)٢(ملحق  -٤ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .العالقة ، وتعطى الجهة المرخصة صورة من اإلشعار

  بيئية جزئية  دراسةفي حالة طلب بيانات إضافية أو إعداد ) ب(

تخاطب الجهة المرخصة أو القائمة على تنفيذ المشروع إلشعارها بضرورة 

ات إضافية أو إعداد دراسة بيئية جزئية بحيث يتم فيها الترآيز على توفير بيان

 .عناصر بيئية معينة حسب نوعية المشروع والنشاط الذي يتبع له 

 في حالة رفض االستمارة) ج(

تخاطب الجهة القائمة على تنفيذ المشروع أو الجهة المرخصة أو الجهة العامة 

ى البيانات المدونة في اإلستمارة أو إلشعارها بعدم موافقة الجهة المختصة عل

 .وجود اعتراض أو مالحظات بيئية على المشروع 

 :الفئة الثانية 

في حالة الموافقة على صحة البيانات المدونة في االستمارة أو الدراسة البيئية ) أ ( 

ُتمنح الجهة القائمة على تنفيذ المشروع اإلشعار الالزم المتضمن اإلفادة  الجزئية

قة الجهة المختصة على صحة البيانات المدونة في االستمارة أو الدراسة بمواف

البيئية الجزئية ، وأن يتعهد صاحب المشروع بتنفيذ آامل االشتراطات المطلوبة 

 بجميع المقاييس والمعايير البيئية والمرفقة ، وأن يلتزم عند تنفيذ المشروع

عليمات الصادرة من الجهة الصادرة من الجهة المختصة ومراعاة اللوائح والت

المرخصة والجهات األخرى ذات العالقة ، وتعطى الجهة المرخصة صورة من 

 .اإلشعار

تخاطب الجهة  في حالة طلب بيانات إضافية أو إعداد دراسة تقييم اآلثار البيئية) ب(

القائمة على تنفيذ المشروع أو الجهة المرخصة إلشعارها بضرورة توفير 

و إعداد دراسة تقييم تأثيرات بيئية شاملة للمشروع من ثالث بيانات إضافية أ

 أو أحد  نسخ من قبل أحد المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

وقد يطلب أحياناًً  ( مراآز البحوث أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

 نوعية دراسة بيئية جزئية يتم الترآيز فيها على عناصر بيئية معينة حسب



 

)٢(ملحق  -٥ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ) .المشروع والنشاط الذي يتبع له

تخاطب الجهة القائمة على تنفيذ  في حالة رفض االستمارة أو الدراسة الجزئية) ج (

المشروع أو الجهة المرخصة أو الجهة العامة إلشعارها بعدم موافقة الجهة 

 المختصة على البيانات المدونة في االستمارة أو رفض الدراسة البيئية الجزيئية

 .أو وجود اعتراض أو مالحظات بيئية على المشروع 

 

 :الفئة الثالثة 

تخاطب الجهة القائمة على تنفيذ المشروع أو الجهة  في حالة طلب بيانات إضافية) أ ( 

 .المرخصة إلشعارها بضرورة توفير بيانات إضافية للمشروع 

منح الجهة القائمة على ُت في حالة الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع) ب(

تنفيذ المشروع اإلشعار الالزم المتضمن اإلفادة بموافقة الجهة المختصة على 

دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع ، وأن يتعهد صاحب المشروع بتنفيذ آامل 

االشتراطات المطلوبة والمرفقة ، وأن يلتزم عند تنفيذ المشروع بجميع المقاييس 

الصادرة من الجهة المختصة ومراعاة اللوائح والتعليمات والمعايير البيئية 

الصادرة من الجهة المرخصة والجهات األخرى ذات العالقة ، وتعطى الجهة 

 .المرخصة صورة من اإلشعار

في حالة رفض دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع تخاطب الجهة القائمة أو الجهة ) ج(

دم موافقة الجهة المختصة على دراسة المرخصة أو الجهة العامة إلشعارها بع

تقييم األثر البيئي للمشروع أو وجود اعتراض أو مالحظات بيئية على 

 .المشروع 

 



 

)٢(ملحق  -٦ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 مشاريع الجهات العامة والمعنية والمرخصة : ثانيًا 

 تقوم الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع -١

 . المختصة لتحديد الفئة التي يتبع لها المشروع بالتنسيق مع الجهة

 :باتباع التالي ) ١-٢ملحق رقم ( تقوم الجهة المختصة بناء على تصنيف المشروع -٢

 : الفئة األولى

تزويد الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع 

 ) .٢-٢لفئة األولى ملحق رقم نموذج ا(باستمارة التقييم البيئي المبدئي 

 : الفئة الثانية 

تزويد الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع 

 ) .٣-٢نموذج الفئة الثانية ملحق رقم (باستمارة التقييم البيئي المبدئي 

 : الفئة الثالثة 

كة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع تبليغ الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المال

أن مشروعها مصنف ضمن مشاريع الفئة الثالثة والتي تتطلب إعداد دراسة تقييم 

تأثيرات بيئية شاملة للمشروع من ثالث نسخ من قبل أحد المكاتب االستشارية المؤهلة 

 أو أحد مراآز البحوث أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة  من الجهة المختصة

 ، وتعطى نسخة من اإلرشادات العامة إلعداد دراسات تقييم التأثيرات  تصةالمخ

وتلزم بمراجعة الجهة ) ٤-٢ملحق رقم (البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية 

 .المختصة للتنسيق في إعداد الدراسة 

حسب (الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع قوم  ت-٣

 :باتباع التالي ) تصنيف المشروع



 

)٢(ملحق  -٧ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

  :الفئة األولى 

نموذج الفئة األولى (لمشاريع الفئة األولى يم البيئي المبدئي ي التقاستمارةتعبئة 

 .وإعداد تقرير مبدئي مبسط عن المشروع ) ٢-٢ملحق رقم 

 : الفئة الثانية 

أحد مراآز  أو  تكليف أحد المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

يم البيئي ي التقبتعبئة استمارة البحوث أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

باإلضافة إلى إعداد ) ٣-٢نموذج الفئة الثانية ملحق رقم (لمشاريع الفئة الثانية المبدئي 

 .تقرير فني بيئي موجز عن المشروع 

 : الفئة الثالثة 

 أو أحد مراآز  ة من الجهة المختصةتكليف أحد المكاتب االستشارية المؤهل

بإعداد دراسة تقييم التأثيرات  البحوث أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

البيئية للمشروع حسب اإلرشادات العامة إلعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية 

وبالتنسيق مع الجهة المختصة ، ) ٤-٢ملحق رقم (للمشاريع الصناعية والتنموية 

 .ويلتزم بمراجعة الجهة المختصة للتنسيق في إعداد الدراسة 

ختصة من الجهة العامة أو المعنية أو الجهة الم) حسب تصنيف المشروع ( تلقى  ت-٤

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع ( المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع 

أو من أحد ) ة أو المشغلة للمشروعمع الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالك

 أو أحد مراآز البحوث أو أحد الجهات  المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

 :المعتمدة من الجهة ، التالي 

 : الفئة األولى 

لمشاريع الفئة األولى بعد اإلجابة عليها من قبل أحد يم البيئي المبدئي ي التقاستمارة

 .التقرير المبدئي المبسط عن المشروع المختصين البيئيين و

 



 

)٢(ملحق  -٨ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : الفئة الثانية 

لمشاريع الفئة الثانية بعد اإلجابة عليها من قبل أحد يم البيئي المبدئي ي التقاستمارة

 أو أحد مراآز البحوث أو أحد  المكاتب االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

ختين من التقرير الفني البيئي باإلضافة إلى نس الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

الموجز مع الرسومات المتعلقة  بتصاميم المشروع والكتلوجات الخاصة باألجهزة 

 .والمعدات 

 : الفئة الثالثة 

والمعدة من قبل أحد المكاتب ) ثالث نسخ(دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع 

لبحوث أو أحد الجهات  أو أحد مراآز ا االستشارية المؤهلة من الجهة المختصة

، حسب اإلرشادات العامة إلعداد دراسات تقييم  المعتمدة من الجهة المختصة

 .التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية  وبعد التنسيق مع الجهة المختصة 

 : تقوم الجهة المختصة حسب تصنيف المشروع باتباع التالي -٥

 : الفئة األولى

علومات المشتملة في استمارة مشاريع الفئة األولى بعد اإلجابة مراجعة ودراسة الم

عليها من قبل أحد المختصين البيئيين ، والتقرير المبدئي المبسط عن المشروع وجميع 

المعلومات المرفقة ، وبناء على نتائج مراجعة االستمارات والتقارير وجميع 

 :المعلومات المرفقة يتم إتباع التالي 

 ة الموافقة على صحة البيانات المدونة في االستمارة في حال) أ ( 

تمنح الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة 

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

دة بموافقة اإلشعار الالزم المتضمن اإلفا) المرخصة المالكة أو المشغلة للمشروع

الجهة المختصة على صحة البيانات المدونة في االستمارة ، وأن يتعهد صاحب 

المشروع بتنفيذ آامل االشتراطات المطلوبة والمرفقة ، وأن يلتزم عند تنفيذ 



 

)٢(ملحق  -٩ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 بجميع المقاييس والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة ومراعاة المشروع

  .لجهة المرخصة والجهات األخرى ذات العالقةاللوائح والتعليمات الصادرة من ا

  بيئية جزئية  دراسةفي حالة طلب بيانات إضافية أو إعداد ) ب(

تخاطب الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة 

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

إلشعارها بضرورة توفير بيانات ) لكة أو المشغلة للمشروعالمرخصة الما

إضافية أو بضرورة إعداد دراسة بيئية جزئية بحيث يتم فيها الترآيز على 

 .عناصر بيئية معينة حسب نوعية المشروع والنشاط الذي يتبع له المشروع 

 في حالة رفض االستمارة ) ج(

لمالكة أو المنفذة أو المشغلة تخاطب الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة ا

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

إلشعارها بعدم موافقة الجهة المختصة ) المرخصة المالكة أو المشغلة للمشروع

على البيانات المدونة في االستمارة أو وجود اعتراض أو مالحظات بيئية على 

 .المشروع 

 :ة الثانية الفئ

 

في حالة الموافقة على صحة البيانات المدونة في االستمارة أو الدراسة البيئية ) أ ( 

 الجزئية

تمنح الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة 

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

اإلشعار الالزم المتضمن اإلفادة بموافقة ) كة أو المشغلة للمشروعالمرخصة المال

الجهة المختصة على صحة البيانات المدونة في االستمارة أو الدراسة البيئية 

الجزئية ، وأن يتعهد صاحب المشروع بتنفيذ آامل االشتراطات المطلوبة 

عايير البيئية  بجميع المقاييس والموالمرفقة ، وأن يلتزم عند تنفيذ المشروع



 

)٢(ملحق  -١٠ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الصادرة من الجهة المختصة ومراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة من الجهة 

  .المرخصة والجهات األخرى ذات العالقة

 في حالة طلب بيانات إضافية أو إعداد دراسة تقييم اآلثار البيئية  ) ب(

لة تخاطب الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغ

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

إلشعارها بضرورة توفير بيانات ) المرخصة المالكة أو المشغلة للمشروع

إضافية أو بضرورة إعداد دراسة تقييم تأثيرات بيئية شاملة للمشروع من ثالث 

 أو أحد مراآز  الجهة المختصةنسخ من قبل أحد المكاتب االستشارية المؤهلة من 

وقد يطلب أحياناًً دراسة  (  البحوث أو أحد الجهات المعتمدة من الجهة المختصة

بيئية جزئية يتم الترآيز فيها على عناصر بيئية معينة حسب نوعية المشروع 

 ) .والنشاط الذي يتبع له

 في حالة رفض االستمارة أو الدراسة الجزئية ) ج(

امة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة تخاطب الجهة الع

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

إلشعارها بعدم موافقة الجهة المختصة ) المرخصة المالكة أو المشغلة للمشروع

الجزئية أو وجود على البيانات المدونة في االستمارة أو رفض الدراسة البيئية 

 .اعتراض أو مالحظات بيئية على المشروع 

 :الفئة الثالثة 

 في حالة طلب بيانات إضافية) أ ( 

تخاطب الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة 

أو الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو (للمشروع 

إلشعارها بضرورة توفير بيانات ) الكة أو المشغلة للمشروعالمرخصة الم

 .إضافية للمشروع 
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 في حالة الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع) ب(

أو (تمنح الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة للمشروع 

 أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المشغلة الشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة

اإلشعار الالزم المتضمن اإلفادة بموافقة الجهة المختصة على دراسة تقييم األثر ) للمشروع 

البيئي للمشروع ، وأن يتعهد صاحب المشروع بتنفيذ آامل االشتراطات المطلوبة والمرفقة ، 

معايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة  بجميع المقاييس والوأن يلتزم عند تنفيذ المشروع

 .ومراعاة اللوائح والتعليمات الصادرة من الجهة المرخصة والجهات األخرى ذات العالقة 

 

 في حالة رفض دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع ) ج(

تخاطب الجهة العامة أو المعنية أو المرخصة المالكة أو المنفذة أو المشغلة 

لشخص المتعاقد لتنفيذ المشروع مع الجهة العامة أو المعنية أو أو ا(للمشروع 

إلشعارها بعدم موافقة الجهة المختصة ) المرخصة المالكة أو المشغلة للمشروع 

على دراسة تقييم األثر البيئي للمشروع أو وجود اعتراض أو مالحظات بيئية 

 .على المشروع 
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 ١-٢ملحق 

 لتنمويةدليل تصنيف المشاريع الصناعية وا

 

 المبادئ الرئيسية للتقييم البيئي للمشاريع 

 -:تستند عملية المراجعة لتقييم اآلثار البيئية على المبادئ الرئيسية التالية

طبيعة وحجم النشاط المراد القيام به ووجود المشاريع المماثلة بالموقع أو   ••

 .بمواقع مشابهة 

راضي الزراعية والثروات مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة األ  ••

 .المعدنية

 .موقع المنشأة وطبيعة البيئة المحيطة بها والمجمعات السكانية القريبة   ••

 .نوعية الطاقة المستخدمة  ••

آما يعتمد أسلوب التقييم على تصنيف المشاريع بمختلف أنواعها بناء على مستوى 

 -:لي التأثيرات المتوقعة عن هذه المشاريع إلى ثالث فئات هي آالتا

 المشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة : الفئة األولى

 :وهي تشمل المشاريع التي ال يتوقع منها تأثيرات بيئية سلبية ملموسة ومنها 

مصانع النسيج والمالبس الجاهزة التي ال تتضمن معدات صباغة وتقع في المناطق   ••

 .الصناعية

 على التسخين إلى ما دون انبعاث مصانع منتجات المطاط والبالستيك التي تعتمد  ••

الواقعة داخل ) .P.V.Cآانبعاث غاز الفيوران من تسخين خام (الغازات الضارة 

 .المناطق الصناعية 
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مصانع تجهيز وتعبئة األغذية والمشروبات المختلفة وتقع داخل المناطق الصناعية   ••

. 

 أعمال دباغة مصانع تفصيل وحياآة الجلود واألحذية والشنط والتي ال تتضمن أي  ••

 .وتقع داخل المناطق الصناعية 

 .من إجمالي األطوال % ١٠التوسعة البسيطة لخطوط الطاقة بما ال يزيد عن   ••

 .من االمتداد أو التوسيع % ١٥توسعة الطرق القائمة بما ال يزيد عن   ••

تعديل أو توسعة رصيف بحري قائم بحيث إال يتضمن أي تلويث أو تجريف مؤثر   ••

 للموقع 

 .منها % ١٠ عن دالتوسع في منشآت الري والصرف بما ال يزي  ••

 المشاريع ذات التأثيرات البيئية الهامة: الفئة الثانية 

وهي تشمل المشاريع التي يمكن أو يتوقع أن تحدث بعض اآلثار البيئية المهمة مما قد 

تضمن هذه يتطلب إعداد تقرير تقويم بيئي محدد متعلق بجزئيات بيئية أو فنية معينة وت

 :المشاريع 

 ١٥٠مصانع الصلب والحديد ومسابك المعادن غير الحديدية التي يقل إنتاجها عن   ••

 . يوم/طن

 طن مشغوالت ٢٥مصانع المعالجة والجلفنة والطالء للحديد والمعادن ألقل من   ••

 .يوم /

 .أعمال المحرآات وورش الماآينات ومصانع المواسير ومصانع الغاليات   ••

 .لسيارات والمرآبات تصنيع وتجميع ا  ••

 .مصانع الزجاج   ••

 .مصانع الطوب والحراريات والسيراميك والخزف والبورسلين   ••

صناعة الكيماويات واألدوية ومواد الطالء والمنظفات والصمغ بطاقة أقل من   ••

 . يوم/طن٢٥
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وحدات التحجير والتكسير ومصانع وخالطات اإلسفلت ومصانع الخرسانة   ••

 .الجاهزة 

 .تجات الكيماوية خارج المناطق الصناعية خلط وتعبئة المن  ••

 .مصانع الورق والكرتون   ••

 .يوم /طن١٠أعمال الصباغة للمنسوجات ألقل من   ••

 .مصانع المنسوجات والغزل والسليلوز الواقعة خارج المناطق الصناعية   ••

 . الواقعة خارج المدن الصناعية كمصانع المطاط والبالستي  ••

 .سنة /طن١٠٠٠راوات ألآثر من مصانع تجهيز وتعبئة األغذية والخض  ••

 .مجازر ومالحم المواشي والطيور   ••

المشاريع الخاصة بتربية الدواجن الالحمة أو إنتاج األمهات أو مجازر الدواجن   ••

 .طائر في الدورة ٢٠٠٠٠ألقل من 

 . جلد حيوان يوميًا ٧٥٠أعمال الدباغة ألقل من مليون  قدم مربعة سنويا أو   ••

 .سنة /طن ١٠٠٠من ألآثر منتجات البحرية مصانع تجهيز األسماك وال  ••

 .مشاريع تصنيع وإنتاج األعالف   ••

 .مواقع ومستودعات تخزين الكيماويات غير البترولية   ••

مصانع الجلود والشنط واألحذية التي ال تحوي دباغة والواقعة خارج المدن   ••

 .الصناعية 

ة والنفايات منشآت ومواقع أعمال التدوير وإعادة االستخدام للمخلفات الصناعي  ••

 .البترولية 

 . آم ٥٠مشاريع خطوط أنابيب البترول البحرية أو البرية ألقل من   ••

بخالف محطات (مستودعات تخزين البترول أو الغاز أو المنتجات البترولية   ••

 .متر مكعب ١٥٠٠٠لسعة أقل من ) الوقود

 . ميجاوات ٣٠محطات الطاقة الحرارية ألقل من   ••

 .تحويل خطوط نقل الطاقة ومحطات ال  ••
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 .المستشفيات الجديدة أو الموسعة   ••

 .مصانع األدوية والكيماويات الطبية   ••

 آم وال يشمل ذلك الطرق السريعة ٥٠إنشاء الطرق المزدوجة التي تقل عن   ••

 .واألنفاق والكباري وسكك الحديد 

 % .١٥ عن دتوسعة وتعديل الطرق القائمة بما ال يزي  ••

 .المشاريع الزراعية   ••

 .السمكية مشاريع المزارع   ••

 .لمشاريع الري والصرف وشبكاتها % ١٠التوسعات والتعديالت ألقل من   ••

 .مطاحن الحبوب والغالل   ••

 وتشمل المشاريع ذات التأثيرات البيئية الخطيرة : الفئة الثالثة 

وتشغيلها آثارا سلبية حادة على اإلنسان / وهي المشاريع التي يتوقع عن إنشائها أو

 -:اد دراسة شاملة لتقييم التأثيرات البيئية لها وتتضمن هذه القائمة والبيئة مما يتطلب إعد

 .يوم /طن١٥٠مصانع الصلب وحديد الزهر التي تزيد طاقتها اإلنتاجية عن   ••

المصانع التي تقوم بالطالء الكهربائي لمختلف المشغوالت والتي تزيد طاقتها عن   ••

 . يوم/ طن٢٥

 .مصانع اإلسمنت   ••

 .استخراج المعادن   ••

اعات الكيماوية البتروآيماوية الكبرى آصناعة السماد والمنتجات البترولية الصن  ••

 واألدوية  وغيرها

 .يوم / طن٥٠ومصانع البويات والطالء والمنظفات التي تنتج اآثر من   ••

 .مصانع المبيدات   ••

 .مصانع إنتاج لب الورق الكبرى   ••

 .يوم / طن١٠أعمال صباغة المنسوجات ألآثر من   ••
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 . في السنة ٢آثر من مليون قدمأعمال الدباغة أل  ••

 .مسابك الرصاص   ••

 .مصانع تكرير الزيوت النباتية والحيوانية وغيرها   ••

 .أعمال التنقيب واالستخراج وتنمية حقول البترول والغاز   ••

 . آم ٥٠إنشاء خطوط أنابيب تحت البحر أو في البر ألآثر من   ••

 .وحدات فصل ومعالجة البترول والغاز  ••

  .٣م١٥٠٠٠ول أو منتجاته لسعة أآثر من مستودعات تخزين البتر  ••

 .منشآت تكرير النفط   ••

 .مصانع البتروآيماويات   ••

 . ميجاوات ٣٠محطات الطاقة ألآثر من   ••

 .محطات الطاقة النووية   ••

 .محطات وقرى الطاقة الشمسية   ••

 .محطات وخطوط نقل الطاقة الدولية عبر الدول   ••

 .محطات تحلية المياه المالحة   ••

 آالكباري ومترو األنفاق وخطوط السكك الحديدية والطرق أنظمة النقل الضخمة  ••

 ) . آم٥٠ألآثر من (السريعة  والطرق العادية 

 .المطارات المدنية والعسكرية   ••

 .الموانئ وتوسعاتها من أرصفة ومساحات وغيره   ••

المنتجعات والمشاريع السياحية قرب البيئات الحساسة والمناطق األثرية   ••

 .كنية وشواطئ البحر والمحميات والمجمعات الس

مشاريع الري وشبكات الصرف الصحي العامة أو توسعاتها بما في ذلك السدود   ••

 .وغيرها 

 .محطات المعالجة لمياه الصرف   ••

 .مصبات نواتج محطات المعالجة لمياه الصرف إلى البحر أو األودية   ••
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 .مشاريع إنشاء المدن والمناطق الصناعية النموذجية   ••

 .خططات العمرانية و توسعاتها ومجمعات اإلسكان العام مشاريع التنمية والم  ••

ية واإلسفلتية بالمدن المجمعات الموحدة للكسارات والخالطات اإلسمنت  ••

 . والمحافظات

المنشآت البلدية العامة لمرادم النفايات المنزلية ومناطق رمي المخلفات المنزلية   ••

 ) .في حالة عدم وجود محطات معالجة بالمنطقة(السائلة 

 ) مرادم - تقنيات -النقل والتجميع ( مشاريع التخلص من النفايات الطبية   ••

 .مشاريع معالجة النفايات المنزلية ومرامي البلدية العامة   ••

 .منشآت التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات السامة والخطرة   ••

 .مصانع تكرير السكر   ••
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 نمويةالتقويم البيئي للمشاريع الت

 I الفئة األولىاستمارة معلومات لمشاريع 

 )       (لمشروع 

 )     هيئة/ وزارة( بموجب تصريح 

 وتاريخ   رقم

 

 إعداد

اإلدارة العامة للتقييم والتأهيل البيئي

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع والطيران

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة
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 :تعليمات 

 يجب اإلجابة عن جميع األسئلة مع إمكانية إضافة مرفقات أخرى إن لزم األمر مع               -١

 . أو الفقرة المرتبطة بها في االستمارة اإلشارة إلى الجزء

ل       -٢ ئول أو الممث ل الشخص المس ن قب تمارة م ة االس ي نهاي تم ف ع والخ ب التوقي  يج

 .الرسمي للمشروع 

 -: ترسل االستمارة بعد تعبئتها إلى العنوان التالي -٣

  اإلدارة العامة لحماية البيئة-الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 

   المملكة العربية السعودية-  ٢١٤٣١  جـدة  ١٣٥٨.  ب.ص

 -:معلومات عن مقدم الطلب 

 :...................................................................................اسم مقــدم الطلب

 ....................:..............................................................عنوانـــــــــــــــه 

 :..................................................................................الهاتف والفـاآس 

 :..................................................................................البريد اإللكتروني

 -:معلومات عامة 

روع  وع المش نا: (ن ي -عي ص كني - زراع اري - س ياحي - تج رى - س  أخ

(................ 

 )  (توسعة لمنشأة قائمة   )   (   منشأة جديدة 

 -:وصف النشاط 

 (..................)حدود مدينة (     ) أو خارج (      ) داخل  : الموقع 

 ( ........................)اسم المديـنة أو المنطـقة الصناعـية 

 نسمة.........م حول المشروع ٢٥٠ر عدد السكان في حدود قد

 متر مربع............ -هكتار .......... مساحة موقع المشروع  

 )يرجى إرفاق خريطة واضحة للموقع توضح البعد عن المجمعات السكنية(
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 -:نوع وآمية الوقود المستخدم    -:مصادر الطاقة 

 -:األنشطة اإلنشائية 

 :بها ومدتها تاريخ البـدء 

 :المساحة المـراد تهيئـتها 

 

 :وصف األعمال اإلنشائية 

ة                  ( :التصاريح   ات المتحصلة من الجهات ذات العالق ع التصاريح والموافق اذآر جمي

 ) لقيام هذا المشروع مع إرفاق نسخ منها 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 -:إقرار 

ة في إجراء أي                         ة الرغب تمارة وفي حال ذه االس ذآورة في ه اقر بصحة المعلومات الم

 .تعديالت الحقة فسيتم إبالغ الرئاسة قبل الشروع في ذلك 

   ــــــــــــ          ـــــــــــــ           ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ       
تم   التاريخ     منصبه   المقر بما فيه      الخ

 -):مثل الصناعية أو الزراعية (خاص بالمشاريع اإلنتاجية 

 -: وصف مبسط للمنتجات ومعدالتها ●

 

 -):صلبة(-)بودرة(-)سائلة(ا  وصف مبسط للخامات وآمياتها ومصادره●

 

             عدد الورديات   عدد ساعات اإلنتاج    عدد العمالة ●

ترفق في أوراق ورسومات خارجية(  وصف مبسط لمراحل التجهيز واإلنتاج ●

 )  الكتالوجات والتقارير الفنية أن وجدت اويضاف إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 



 

 

نفيذيةالالئحة التالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ٣-٢ملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم البيئي للمشاريع التنموية

 IIالفئة الثانية استمارة معلومات لمشاريع 

 )       (لمشروع 

 )     هيئة/ وزارة( بموجب تصريح 

 وتاريخ   رقم

 

 إعداد

 اإلدارة العامة للتقييم والتأهيل البيئي

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الدفاع والطيران
 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة



 

)٣-٢(ملحق  -١ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 تعليمات

 يجب اإلجابة عن جميع األسئلة مع إمكانية إضافة مرفقات أخرى إن لزم األمر مع               -١

 .اإلشارة إلى الجزء أو الفقرة المرتبطة بها في االستمارة 

ا     -٢ ات أو الجه دى المؤسس ل إح ن قب ط م تمارة فق ة االس ب تعبئ دى   يج ة ل ت المؤهل

 ).مرفق قائمة بهذه الجهات(الرئاسة 

ل       -٣ ئول أو الممث ل الشخص المس ن قب تمارة م ة االس ي نهاي تم ف ع والخ ب التوقي  يج

 .الرسمي للمشروع ومن قبل الجهة المؤهلة المعدة لالستمارة 

 -: ترسل االستمارة بعد تعبئتها إلى العنوان التالي -٤

  العامة لحماية البيئةاإلدارة –ة البيئة الرئاسة العامة لألرصاد وحماي

   المملكة العربية السعودية-  ٢١٤٣١  جـدة  ١٣٥٨.  ب.ص

 -:معلومات عن مقدم الطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:اسم مقــدم الطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :عنوانـــــــــــــــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الهاتف والفـاآس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: البريد اإللكتروني

 -:معلومات عامة 

 ................) آخر - سياحي - تجاري - سكني - زراعي -صناعي : (نوع المشروع 

 )  (توسعة لمنشأة قائمة   )   (   منشأة جديدة 

 -:وصف النشاط 

 (..................)حدود مدينة (     ) خارج أو (      ) داخل  : الموقع 

 ( ........................)اسم المديـنة أو المنطـقة الصناعـية 

 نسمة.........م حول المشروع ٢٥٠قدر عدد السكان في حدود 

 متر مربع............ -هكتار .......... مساحة موقع المشروع  



 

)٣-٢(ملحق  -٢ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 )ح البعد عن المجمعات السكنيةيرجى إرفاق خريطة واضحة للموقع توض(

 -:األنشطة اإلنشائية 

 :تاريخ البـدء بها ومدتها 

 :المساحة المـراد تهيئـتها وتسويتها 

 :وصف لمسارات الطرق المراد إنشاؤها داخل المنشأة أو خارجها 

----------------------------------وصف األعمال اإلنشائية وطرق التشييد المتبعة 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 :وصف موجز للمشروع 

----------------------------------------------------:  الخصائص الرئيسية للمشروع ●

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------:  أهداف المشروع ●

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------:  مبررات المشروع ●

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------:  المكونات الرئيسية  ●

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------): مع إرفاق التقارير الفنية والكتالوجات التي تصف ذلك( التقنيات المستخدمة ●

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 



 

)٣-٢(ملحق  -٣ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : آميات المدخالت والمستهلكات خالل اإلنشاء والتشغيل ●

 يوم/٣يل م التشغ يوم/٣ اإلنشاء م المدخالت

   المياه لألغراض الصحية

   المياه للعمليات الصناعية

   (..........)المياه الستخدامات أخرى 

   )وقود(الطاقة 

ات  ة( الخام اريع اإلنتاجي ا ) للمش أنواعه
 وآمياتها بالتفصيل 

  

   أخرى 
 

 : آميات المخرجات واالنبعاثات والمخلفات ●

  التشغيل نشاء اإل المخرجات واالنبعاثات

   SO2هوائية 

   )دقائق عالقة ( هوائية 

   NOxهوائية  

   .............)أخرى (هوائية 

   مياه صرف صحي

   مياه صرف صناعي

   مخلفات صلبة منزلية

   مخلفات صلبة صناعية

   مخلفات صلبة خطرة

   مخلفات مواد إنشائية



 

)٣-٢(ملحق  -٤ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 

 : مواصفات المداخن -

 :القطر    :االرتفاع 

رعته º :ساعة ، درجة حرارته /٣  م :معدل خروج الغاز  :        م   ،   س

 ث/م

 %      :محـتوى بخار الماء  

 : مواصفات مخرج الصرف -

 :يوم ، قطر قناة الصرف /٣م  مقدار التدفق 

  مº  درجة الحرارة في منطقة الخلط

 :خاص بالمشاريع اإلنتاجية 

----------------------------------------------: وصف مبسط للمنتجات ومعدالتها ●

---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------: وصف مبسط للخامات وآمياتها ومصادرها ●

---------------------------------------------------------------------------------

    عدد الورديات  عدد ساعات اإلنتاج      عدد العمالة ●

ترفق في أوراق ورسومات(  وصف مبسط لمراحل التجهيز والتشغيل واإلنتاج ●

-------------------------خارجية ويضاف إليها الكتالوجات والتقارير الفنية إن وجدت 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

 



 

)٣-٢(ملحق  -٥ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 :وصف البيئة المحيطة بالمشروع 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

ة     ● ا        أهم الخصائص البيولوجية للمنطق ات        (  وخاصة الحساسة منه ك الكائن ا في ذل بم

 )  يرجي التفصيل في مالحق أخرى–والنباتات والمحميات واآلثار والمناطق الترفيهية 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 



 

)٣-٢(ملحق  -٦ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ) أهم التأثيرات مع التفصيل في مالحق مرفقةوضح( التحليل المبدئي للتأثيرات البيئية 

أثرة   ة المت / البيئ
التلوث بالمخلفات التلوث المائي التلوث الهوائي اآلثار

 تلوث التربة
 وآثار أخرى

ن   ع م الموق
 التشييد

 
 

   

اطق  المن
ن  اورة م المج

 التشييد
    

اطق  المن
ن  اورة م المج

 التشغيل
    

دود  ر ح عب
 الموقع

 
 

   

دمات  الخ
     الصحية والعامة

 الثروة الحيوانية
 
 

   

 الثروة النباتية
 
 

   

الثروات السمكية   
     والبحرية

 السياحة والترفيه
 

    

 اآلثار التاريخية
 

    

 المحميات
 
 

   

 أخرى
 
 

   

 



 

)٣-٢(ملحق  -٧ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : وصف إلجراءات وتقنيات التحكم والتخفيف المعدة لمختلف التأثيرات 

 والتخفيف والتقنيات المستخدمةإجراءات التحكم  التأثير

  تلوث الهواء

  تلوث المياه

  التلوث بالمخلفات

  تلوث التربة

  حاالت الطوارئ والسالمة

  حاالت أخرى

 

اذآر جميع التصاريح والموافقات المتحصلة من الجهات ذات العالقة : (  التصاريح ●

-----------------------------------------------) لقيام هذا المشروع مع إرفاق نسخ منها 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 -: إقرار الجهة البيئية المعدة للنموذج ●

ة في إجراء أي                         ة الرغب تمارة وفي حال ذه االس ذآورة في ه أقر بصحة المعلومات الم

 .الغ الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة قبل الشروع في ذلك تعديالت الحقة فسيتم إب

      ــــــ ــــــــــــ         ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ  

     الختم   التاريخ   اسم الجهة    المقر بما فيه 

 )صاحب المشروع(تصديق مقدم الطلب 

      ــــــــــــــ ــــــــــــ         ـــــــــــــــ    ــــــــــــــــــ  

          ختم مقدم الطلب          التاريخ االســــــم                              المنصب      



 

)٤-٢(ملحق  -١ -

الالئحة التنفيذيةة لألرصاد وحماية البيئةالرئاسة العام

 ٤-٢ملحق رقم 

  إعداد دراسة تقويم التأثيرات البيئيةإرشادات

  تقديم للمشروع-أوال

  وصف المشروع وأغراضه-ثانيا

 أهدافه* 

 جة منهالحا* 

المرافق في الموقع والملحقة بالمشروع مثل محطة تنقية ( مما يتكون المشروع * 

 ...)، اإلسكان ، محطة الطاقة الكهربائية ، محطة تحلية المياه المياه

  المشروعإنشاءمراحل * 

 ) الحد األقصى-الحد األدنى(القوى العاملة الالزمة لتنفيذ المشروع * 

 ) الحد األقصى-الحد األدنى ( ة للمشروع القوى العاملة المشغل* 

 البدائل واالختيارات* 

  وضع البيئة المحيطة بالمرفق؛ وتشمل التالي-ثالثا

 جودة الهواء* 

 التربة وطبقات األرض* 

 علم المحيطات *

 المياه السطحية والجوفية* 

 )نباتية، حيوانية(البيئة البرية * 

 )نباتية، حيوانية( البيئة البحرية * 

 استخدامات أرض الموقع المختار وما حوله من أراضي* 

 ..المالك األصلي،( ملكية األرض * 

  التقويم البيئي ويشمل-رابعا

  البدائلأيجادتحديد التأثيرات العامة المحتملة للمشروع مع * 

 تحديد األثيرات الجوهرية من المشروع* 



 

)٤-٢(ملحق  -٢ -

الالئحة التنفيذيةة لألرصاد وحماية البيئةالرئاسة العام

 : تحليل التأثيرات على* 

 جودة الهواء* 

 بيعية للبحر والساحلالبيئة الط *

 المياه السطحية والجوفية*  

 البيئة الحيوانية والنباتية*  

  والعمراناألراضياستخدامات *  

 المجمعات السكنية*  

 المنظر الجمالي العام*  

 غيرها* 

  تقويم التأثيرات الجوهرية-خامسا

 ترتيبها حسب تأثيرها على المصادر الطبيعية *

  اتساعهإمكانية المنطقة ومدى تقدير نسبة الضرر على* 

 العمر االفتراضي للمرفق* 

 دراسات تخفيض التأثيرات المتوقعة* 

  عمليات التخفيضإجراءات خالصة التأثيرات الهامة بعد -سادسا

 

 



 

)٣(ملحق  -١ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ٣ملحق 

 دليل إجراءات التأهيل البيئي

 

 استقبال الطلبات :المرحلة األولى 

بات أو المعامالت الخاصة بطلبات التأهيل  تتلقى الجهة المختصة الخطابات أو الطل-١

البيئي أو طلبات الموافقة على التقنيات البيئية الواردة من الشرآات أو المؤسسات 

 .أو المكاتب االستشارية أو األفراد والمحولة 

 ترسل الجهة المختصة خطاب إلى صاحب الطلب يطلب فيه تحديد النشاط المراد -٢

 ) .١-١ملحق رقم (وذج طلب التأهيل البيئي التأهل لمزاولته وتعبئة نم

 يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة من -٣

 .خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 

 تتسلم الجهة المختصة نموذج طلب التأهيل البيئي من صاحب الطلب بعد تعبئة -٤

اط المطلوب تأهيله وطبيعة منطقة وموقع ممارسة النشاط النموذج وتحديد النش

 .والخبرات والتجهيزات والمعدات الموجودة وبرفقه جميع المستندات المطلوبة 

 تقوم الجهة المختصة بعد التأآد من النشاط المطلوب تأهيله بإرسال نموذج -٥

تأهل متطلبات التأهل للنشاط المطلوب حسب ما هو موضح في دليل متطلبات ال

وفي حالة الحاجة إلى إعداد دراسة ) ٢-١ملحق ( للعمل في مجال الخدمات البيئية 

تقييم بيئي للنشاط المراد مزاولته أو لموقع النشاط أو مرافقه يحال الطلب إلى إدارة 

التقييم البيئي بالجهة المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية المتبعة حيال طلب إعداد 

جعتها وإفادة إدارة التأهيل البيئي بالنتائج الستكمال إجراءات الدراسة ومن ثم مرا

 .التأهيل 

 يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة من -٦

 .خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 



 

)٣(ملحق  -٢ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 

 ات مراجعة المعلومات والمستندات المرفقة بالطلب :المرحلة الثانية 

 تتسلم الجهة المختصة الردود الواردة من أصحاب الطلبات والمشتملة على جميع -١

حسب متطلبات التأهل للنشاط (المعلومات والمستندات والمرفقات المطلوبة 

المطلوب مزاولته آما هو موضح في دليل متطلبات التأهل للعمل في مجال 

 ) .الخدمات البيئية 

لتأهيل البيئي بالجهة المختصة بمراجعة ودراسة الردود  يقوم المختصون بإدارة ا-٢ 

الواردة من أصحاب الطلبات والمشتملة على جميع المعلومات والمستندات 

حسب متطلبات التأهل للنشاط المطلوب مزاولته آما هو (والمرفقات المطلوبة 

 ) .موضح في دليل متطلبات التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية

 

 التأآد من استكمال المتطلبات والتجهيزات :لثالثة المرحلة ا

بناء على نتائج الدراسة والمراجعة للردود الواردة من أصحاب الطلبات والمشتملة على 

جميع المعلومات والمستندات والمرفقات المطلوبة وتعبئة نموذج طلب التأهيل البيئي، وبناء 

 : يتم اتخاذ اإلجراءات التالية على نوع النشاط أو النشاطات المطلوب التأهل لها

يتم تزويد صاحب الطلب بقائمة متطلبات التأهل لمزاولة النشاط أو النشاطات  .١

 .المطلوب التأهل لها 

يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة من خطاب  .٢

 .اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 

طلب في تحقيق المتطلبات واستكمال التجهيزات حسب المتطلبات يبدأ صاحب ال .٣

 .المقدمة له

عند االنتهاء من تحقيق المتطلبات والتجهيزات، يبلغ صاحب الطلب الجهة المختصة  .٤

 .للتنسيق حيال الزيارة الميدانية للموقع 



 

)٣(ملحق  -٣ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 يقوم المختصون بالجهة المختصة  بزيارة ميدانية لموقع النشاط المراد التأهل له .٥

 .للتأآد من استيفاء جميع المتطلبات والتجهيزات 

 الموافقة على التسجيل  :المرحلة الرابعة 

 : يتم اتخاذ اإلجراءات التالية حسب نتائج الزيارة الميدانية -١

 في حالة الموافقة غير المشروطة) أ(

 يرسل خطاب من الجهة المختصة إلى فرع وزارة التجارة بالمنطقة المراد -١

ج السجل التجاري بها أو المسجل بها صاحب الطلب أو بالمنطقة استخرا

المراد ممارسة النشاط فيها يتضمن اإلفادة بأنه بعد مراجعة ودراسة 

حسب متطلبات (الطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات والمرفقات 

النشاط المطلوب التأهل لمزاولته وحسب المعايير المحددة  في دليل 

فإن الجهة المختصة ) تأهل للعمل في مجال الخدمات البيئيةمتطلبات ال

موافقة على تسجيل النشاط بالسجل التجاري لصاحب الطلب على أن يلتزم 

صاحب المشروع بجميع المقاييس والمعايير البيئية الصادرة من الرئاسة ، 

وأن ال يسمح له بمزاولة النشاط إال بعد الحصول على شهادة التأهيل البيئي 

 . المرخصة ، وترسل صورة من الخطاب لصاحب الطلبن الجهةم

 يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة -٢

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى اإلدارة 

 

 في حالة الموافقة المشروطة) ب(

فادة بأنه  يرسل خطاب من الجهة المختصة إلى صاحب الطلب يتضمن اإل-١

بعد مراجعة ودراسة الطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات 

حسب متطلبات النشاط المطلوب التأهل له وحسب المعايير (والمرفقات 

فإن ) المحددة  في دليل متطلبات التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية

 موافقة على تسجيل النشاط بالسجل التجاري لصاحبالجهة المختصة 
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الطلب في حالة التعهد بتنفيذ آامل االشتراطات المرفقة والخاصة بالنشاط 

 وأن يلتزم صاحب المشروع بجميع المقاييس المراد التأهل لمزاولته

 .والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة ، وأن يتعهد خطيًا بذلك  

توضع نسخة  يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي و-٢

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 

 تتسلم الجهة المختصة خطاب صاحب الطلب المتضمن اإلفادة بالتعهد -٣

بااللتزام بالشروط الخاصة بالنشاط المراد التأهل لمزاولته وأن يلتزم 

 .بجميع المقاييس والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة 

 يرسل خطاب من الجهة المختصة إلى فرع وزارة التجارة بالمنطقة المراد -٤

استخراج السجل التجاري بها أو المسجل بها صاحب الطلب أو بالمنطقة 

المراد ممارسة النشاط فيها يتضمن اإلفادة بأنه بعد مراجعة ودراسة 

ات حسب متطلب(الطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات والمرفقات 

النشاط المطلوب التأهل له وحسب المعايير المحددة  في دليل متطلبات 

التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئي ، وخطاب صاحب الطلب 

المتضمن اإلفادة بالتعهد بااللتزام بالشروط الخاصة بالنشاط المراد التأهل 

ن الجهة لمزاولته  وبااللتزام بجميع المقاييس والمعايير البيئية الصادرة م

موافقة على تسجيل النشاط بالسجل فإن الجهة المختصة ) المختصة

التجاري لصاحب الطلب على أن يلتزم صاحب المشروع بجميع المقاييس 

والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة ، وأن ال يسمح له بمزاولة 

 ، ختصةالنشاط إال بعد الحصول على شهادة الموافقة البيئية من الجهة الم

 .وترسل صورة من الخطاب لصاحب الطلب 

 يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة -٥

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 في حالة رفض الطلب) ج(

 يرفع خطاب إلى صاحب الطلب يتضمن اإلفادة بأنه بعد مراجعة ودراسة -١

حسب متطلبات (لطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات والمرفقات ا

النشاط المطلوب التأهل له وحسب المعايير المحددة  في دليل متطلبات 

بعدم فإن الجهة المختصة توصي ) التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية 

 . مع توضيح األسباب وحتى وإن آانت غير بيئية الموافقة

ين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة  يتم تدو-٢

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة 

 

 الموافقة على التأهيل  : المرحلة الخامسة

 تتسلم الجهة المختصة من صاحب الطلب الخطاب المتضمن اإلفادة بأنه قد تم -١

قد استكملت جميع المتطلبات والتجهيزات وجميع تسجيل النشاط بالسجل التجاري و

 .االشتراطات المطلوبة 

لموقع النشاط المراد التأهل له  يقوم المختصون بالجهة المختصة  بزيارة ميدانية -٢

للتأآد من استيفاء جميع المتطلبات والتجهيزات أو ) إذا تطلب نوع النشاط ذلك(

 .على صاحب الطلب آامل االشتراطات الخاصة التي تم اشتراطها 

 تقوم الجهة المختصة بعد التأآد من استيفاء جميع متطلبات التأهيل البيئي باتخاذ -٣

 :اإلجراءات التالية 

 في حالة الموافقة غير المشروطة) أ(

 ترفع خطاب إلى صاحب الطلب يتضمن اإلفادة بأنه بعد مراجعة ودراسة -١

حسب متطلبات (والمرفقات الطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات 

النشاط المطلوب التأهل له وحسب المعايير المحددة  في دليل متطلبات 

توافق على فإن الجهة المختصة ) التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية 
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

منح صاحب الطلب شهادة التأهيل البيئي لمزاولة النشاط المطلوب التأهل 

قاييس والمعايير البيئية الصادرة له على أن يلتزم صاحب الطلب بجميع الم

 .من الجهة المختصة 

 يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوضع نسخة -٢

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة

 في حالة الموافقة المشروطة) ب(

فادة بأنه بعد  ترفع الجهة المختصة خطاب إلى صاحب الطلب يتضمن اإل-١

مراجعة ودراسة الطلب بناء على جميع المعلومات والمستندات والمرفقات 

حسب متطلبات النشاط المطلوب التأهل له وحسب المعايير (المطلوبة 

فإن ) المحددة في دليل متطلبات التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية

يل البيئي توافق على منح صاحب الطلب شهادة التأهالجهة المختصة 

لمزاولة النشاط المطلوب التأهل له على أن يلتزم صاحب الطلب بجميع 

المقاييس والمعايير البيئية الصادرة من الجهة المختصة ، وأن يلتزم بكامل 

  .االشتراطات المرفقة الخاصة بالنشاط المراد التأهل له

ع نسخة  يتم تدوين التاريخ على المعاملة وتسجل في الحاسب اآللي وتوض-٢

 .من خطاب اإلجراء في الملف الخاص بالطلب لدى الجهة المختصة  

 



 

)١-٣(ملحق  -١ -

اد ة لألرص ة العام حة التنفيذيةالالئالرئاس

 ١-٣ملحق 

 وزارة الدفاع والطيران
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 

 البيئة
 يالبيئاإلدارة العامة للتقييم والتأهيل 

  -١-نموذج رقم 
  طلب تأهيل للعمل في مجال الخدمات البيئية

   ) ( تجديد (   )       جديد 

 :أوًال بيانات ذاتية
 :االسـم التجاري للجهة

  :تاريخ االنتهاء  
 :مقرها الرئيسي
 :عنوان الجهة

 :المدينة
 

 :ب.ص
 :الرمز البريدي

 :هاتف
 :فاآس

 :البريد االلكتروني

  :الشـرآات المتضامنة
    :النشاط الحالي 

    :النشاط المطلوب إضافته
    :موقع النشاط المراد إضافته
 معالجة  المياه  و التربة الملوثة إدارة النفايات الخطرة إدارة النفايات ألصلبة البلدية دراسـات و استشارات بيئية

 دراسات  التقييم البيئي    
 اسـتشارات بـيئيـة 
 تدريب بـيئي 

 التدوير وإعادة االستخدام 
 تخلص نهائي 
 تجهيز مواقع 

 نقل 
 تخزين   
 عالجه  تخلص نهائيم 
 مواقعتجهيز  

 معالجة المياه العادمة 
 معالجة المياه الجوفية 
 ستصالح التربة الملوثةا 

 خدمات البيئة البحرية إدارة النفايات الطبية  النفايات الصناعية غير الخطرة
 مخلفات الصرف السائلة  
 الدقائق العالقة 
 جهيز مواقعت 

 نقل 
 ةمعالج 
 تخلص نهائي  
 تخزين 
 تجهيز مواقع 

 

 الزيتمكافحة التلوث ب 
 تأمين أجهزة ومواد المكافحة  
 مكافحة التلوث الكيميائي 
 تنظيف الشواطئ 
 تجميع ونقل والتخلص من المخلفات الملوثة 
 تجهيز مواقع 

 نظم اإلدارة البيئية إدارة الزيوت المستعملةخدمات الرصد والمختبرات البيئية تقنيات التحكم في التلوث

 استيراد 
 ترآيب وتشغيل 
 ةصيان 

 تحليل جودة المياهرصد و 
 رصد وتحليل جودة الهواء 
 تجهيز مختبرات بيئية 

 نقل 
 تدوير 
 تخزين 
 تصدير 
 أو تخلص/ معالجة و 
 تجهيز مواقع 

 تمثيل منظمات مانحة شهادات 
 ISO 14000مطابقة  
 ISO 14000تحقيق متطلبات  
 المراجعة والتدقيق البيئي 

 
 : الختم الرسمي للجهة------------------:وقيعه ت-----------------------: وظيفته------------------------:سم الشخص المسئولإ
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 -١-تابع نموذج رقم 

 

 :المرفقـات المطلوبة: ثانيا

 صورة من السـجل التجارى  •
  صوره من شهادة الزآاة والدخل •
 بيانات بالسيرة الذاتية لكل الفنيين توضح خبراتهم فى مجال النشاط المطلوب  •

. 
في حالة العمل سابقا في نفس مجال (برة للجهة المراد تأهيلها  سجل الخ •

 )الشرآات المتضامنة (، ولكل طرف مشــارك  )النشاط المطلوب
في حال ( صورة من خطابات التأهيل التى سبق الحصول عليها من الرئاسة  •

 )التجديد للشهادة البيئية المنتهية
ة مشارآة في العمل صورة من التقرير السنوي األخير للجهة ولكل جه •

 )في حالة تجديد التأهيل (بالنشاط 
 . رسم بيانى يوضح الهيكل التنظيمى واالدارى للجهة •
 )موقع النشاط .(  رسم توضيحى لمرافق النشاط المختلفه •
 بيان بالمعدات واألجهزة الرئيـسـية  المستخدمة في مجال النشاط  •

 .ومواصفاتها 
 . المسـتخدمةوصف لخطة العمل المقترحة والتقنية •
 . خطة السـالمة أثناء العمل  •
  خطة الجودة •

 

دد :مالحظة اق ع اء إرف ة ، وآ٢ الرج ائق المرفق ل والوث ن طلب التأهي ة  درذلك نسخة م اس

 ) .على أن تكون باللغة العربية(التقييم البيئي   

 ٢٦٦١ -٢٦٦٠ة تحويل  ٦٥١٢٣١٢:  لمزيد من االستفسار االتصال على هاتف رقم

  ٦٥١٧٨٣٢: ال الطلبات على فاآس رقم وإلرس
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ٢-٣ملحق 

 دليل متطلبات التأهل للعمل في مجال الخدمات البيئية

 أنواع الشهادات: أوال 

 :تصدر عن الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة الشهادات التالية 

 شهادة تأهيل بيئي، للجهات العاملة في مجال التخلص من المخلفات الصناعية -١

 .جاالت البيئية األخرى غير المصانع والم

 . شهادة تأهيل مختبر بيئي -٢

 . شهادة تأهيل تقنية -٣

 . شهادة تأهيل الستيراد أجهزة تحكم في الملوثات -٤

 . شهادة تأهيل بيئي للمكاتب العاملة في مجال إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية -٥

 

 ومتطلبات التأّهل لمزأولتهاتصنيف نشاطات الخدمات البيئية  :ثانيًا 

 :يمكن تصنيف األنشطة التي تندرج تحت نشاط الخدمات البيئية التالي 

  ويختص هذا النشاط بإعداد دراسات تقييم التأثيرات البيئية : دراسات وأبحاث بيئية -١

 : للصناعات والنشاطات التنموية وتشمل 

 . دراسات التقييم البيئي -أ 

 . استشارات بيئية -ب

 :وتتلخص متطلبات التأّهل لمزاولة النشاط فيما يلي 

  تزويد الرئاسة بالسيرة الذاتية للفنيين العاملين لدى الجهة، على أن تغطي ●

الغازية ، السائلة (و ) الهواء والماء والتربة(التخصصات جميع األوساط البيئية 
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

لدآتوراه أو بخبرات ال تقل عن شهادة ا) علوم النبات والحيوان( و) والصلبة

 .  سنوات ٥سنوات أو بكالوريوس بخبرة ال تقل عن ٣الماجستير بخبرة ال تقل عن 

 .  توفير موظف سعودي لديه مؤهل بيئي ●

 .  إجراء جميع التحاليل البيئية لدى المختبرات المؤهلة من الرئاسة●

لص وتدوير  ويختص هذا النشاط بتجميع ونقل والتخ : إدارة النفايات الصلبة البلدية-٢

 :النفايات البلدية غير الخطرة وتشمل 

  تجميع ونقل وتخزين -أ 

  التدوير وإعادة االستخدام -ب

  التخلص النهائي-ج

 :وتتلخص متطلبات التأهل لمزاولة النشاط فيما يلي 

   تزويد الرئاسة بأسطول نقل النفايات●

   وصف مفصل لموقع تخزين النفايات●

 شرح التقنية المستخدمة ومدى مالءمتها وآفاءتها   تقديم عرض للرئاسة ل●

   تجهيز موقع التخلص بحيث ال تتسرب ملوثات للمياه الجوفية●

 .  تجهيز موقع التخلص بنظام إطفاء حريق ووضع خطط للسالمة والطوارئ●

 :وفيما يختص بالتدوير وإعادة االستخدام فتكون المتطلبات آالتالي 

 .ر   تحديد موقع مصنع التدوي-

 .  وصف لمراحل المعالجة والفرز والتدوير وطريقة وتقنية التدوير -

 .  تحديد مجال العمل والمواد المراد تدويرها بدقة وااللتزام بذلك-

 .  تحديد وسائل التخلص من النفايات المتبقية غير القابلة للتدوير -

 .  تجهيز أرضية المصنع لمنع أي تسرب إلي المياه الجوفية -

ويختص هذا النشاط بتجميع ونقل وتخزين والتخلص من النفايات  : دارة النفايات الخطرة إ-٣
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الصناعية الخطرة بالطرق السليمة بيئيا مثل الطمر الصحي والمعالجة البيولوجية 

 : وغيرها وتشمل 

 . نقل -أ 

 . تخزين -ب

 . معالجة وتخلص نهائي -ج

 : يلي وتتلخص متطلبات التأهيل لمزاولة النشاط فيما

  تحديد ووصف موقع العمل ووصف البيئة المحيطة وإن تطلب األمر يتم تقديم ●

 .دراسة للتأثيرات البيئية للموقع المحدد

 .  عمل آبار اختبار وتقديم نتائجها حسب حجم وموقع المشروع ●

 .  وصف ألسطول نقل النفايات وتجهيزاته الضرورية لهذا المجال ●

 .من النفايات والتقنيات المستخدمة لذلك   تحديد طريقة التخلص ●

 .  تحديد نوعية النفايات وترآيباتها مع تقرير يحدد مخاطر التعرض لهذه المواد ●

 .  تحديد تقنيات التحكم بالتلوث المراد استخدامها ●

 .  تجهيز مواقع التخلص بطريقة ال تسمح للملوثات بالوصول للمياه الجوفية ●

 .مة السالمة وإطفاء حريق   تجهيز الموقع بأنظ●

 .  وضع خطط للتعامل مع الطوارئ لعمليات النقل وداخل الموقع ●

 .  تقديم بيانات مفصلة إلمكانيات السائقين وتحديد مسارات وأوقات النقل المتبعة ●

 :متطلبات تجهيز الموقع

 . اختيار موقع مناسب بعيد عن المناطق المأهولة-١

استخدام نظام غشاء ب السوائل للمياه الجوفية وذلك  تبطين الخاليا لمنع تسر-٢

HDPE المرآب (geomembrane) الطين والطين أغطية والذي يحتوي على 

 مع وجود األغشيةن من ا هناك طبقتن تكوأن، على  الغني بكربونات الكالسيوم

  فوق الغشاء الرئيسي ( Leachate collection Layer )طبقة جمع الرشح 
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 على أن يتم ترآيب النوعية المالئمة .الغشاءينعن الرشح بين وطبقة الكشف 

  .للبيئة المحلية مثل نوعية التربة وملوحتها ونوعية النفايات المستلمة

 . طالع على النتائجالواالتطبيقات  هذه إجراءعند  الرئاسة نموقوف مندوب   -٣

خلص منه بالطرق تنفيذ نظام آبار استخالص الرشح وجمعه ونقله للمعالجة والت -٤

 . لتلوث المياه الجوفية السليمة منعًا

وتطوير خطة للمرفق .  مدخل واحد للمرفق إيجاد وضع حواجز حول المنشأة  مع -٥

 معدات  والتدريب على استخدم والطوارئ السالمة والصحة إلجراءات إآمالهبعد 

 . الطوارئ

واألتربة نتيجة لحرآة المرور  الغبار إلثارةمنعا وقع  تعبيد الشوارع المؤدية للم-٦

 .ئح الكريهة اوتغطية المردم بالتربة للتخلص من الحشرات والرو

 الدراسات الالزمة للتأآد من قدرة شبكات الصرف على المعالجة والتخلص إجراء -٧

. من الملوثات الموجودة من سوائل الرشح والتي تستخلص من نظام جمع الرشح 

نه من الضروري التأآد من قدرة هذه الشبكات على إلى أ هنا اإلشارةوالبد من 

 زال يجو خلو هذه النفايات السائلة من المواد التي إلى إضافةمعالجة هذه الملوثات  

  .PCB شبكات الصرف وآمثال لذلك مادة أو في المرادم  أساسًاطرحها 

 أن  علىرئاسة التعامل مع معمل يحمل تأهيل بيئي من الأو معمل متخصص إنشاء -٨

 :يقوم  بتحديد الخصائص التالية للنفايات 

  درجة االشتعال- أ

  درجة التآآل-ب

  درجة التفاعل-ج

ويشمل ذلك ترآيز الفلزات الثقيلة السامة والمواد العضوية .  درجة السمية -د

 .السامة المتعارف عليها 

 يدأآسنبعاثات غازات ثاني ا الطريقة التي تستخدمها المؤسسة لكبح إيضاح -٩

 . من المردم  (CH4) والميثان  (CO2)الكربون 
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 : ويختص هذا النشاط بمعالجة وتنقية المياه الملوثة وتشمل :  معالجة المياه -٤

  معالجة مياه الصرف الصناعي-أ 

  معالجة المياه الجوفية -ب

  معالجة مياه الصرف الصحي-ج

 : وتتلخص متطلبات التأهل لمزأولة النشاط فيما يلي 

تحديد موقع محطة التنقية لشبكات الصرف الصناعي أو الصحي أو موقع معالجة   ●

المياه الملوثة أو موقع معالجة المياه الجوفية، وتحديد مدى قربها من أي سواحل أو 

مسطحات مائية أو أودية وتقديم دراسات تقويم التأثيرات البيئية لهذه المواقع 

 .والمشاريع

 ) أخرى– ناقالت مياه –شبكات صرف (  إلى الموقع   توضيح وسائل نقل المياه●

 .  تفصيل للتقنيات المستخدمة في المعالجة ووصف طريقة الصرف بعد المعالجة●

لمحطات الصرف الصحي  )  ثالثة– ثانوية–أولية (   توضيح درجة التنقية ●

 .الصناعي

 .  تحديد األغراض من المياه المصرفة بعد المعالجة●

   ويختص هذا النشاط باألعمال المتعلقة  بتحليل ومعالجة التربة : بة الملوثة  معالجة التر-٥

الملوثة نتيجة االنسكابات البترولية والكيميائية وحاالت التسرب خالل التربة من مواقع 

 .الخ ... المرادم غير المجهزة بصورة جيدة 

 :متطلبات العمل في هذا المجال 

 .ربة الملوثة وإزالتها   توفير آليات ومعدات جمع الت●

  توفير مختبر خاص بتحليل التربة يتضمن وجود مختصين مؤهلين مع توفير مواد ●

 .التحليل والقياس الكيميائية الالزمة 

  توفير أجهزة القياس والتحليل ومعدات وعبوات جمع العينات المناسبة قادرة على ●

ضة ، األمالح الذائبة في الماء ، درجة الحمو: ( تحليل عينات التربة الملوثة التالية
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الزيوت والشحوم ، الهيدروآربونية المكلورة ، باإلضافة للترآيز الكلي للعناصر 

 وآذلك  Cu , Cd. Cr. Co. Zn. Mn. Pb. Ni. Hg. V. As. PAH: التالية 

 .الملوثة األخرى  العناصر

عاقد مع   في حالة عدم توفير مختبر خاص بالشرآة يجب إحضار ما يثبت الت●

 .مختبرات مؤهلة من الرئاسة للعمل في هذا المجال

  تفصيل للتقنيات المستخدمة في المعالجة ووصف طريقة المعالجة والتخلص من ●

المواد والمخلفات الملوثة بعد المعالجة والجهات المؤهلة التي سيتم التعامل معها  

 .في ذلك 

الزمة إلعادة تأهيل وتحسين المواقع   توفير المعدات الالزمة والقدرات البشرية ال●

 .المتضررة بعد إزالة التلوث 

ويختص هذا النشاط بإدارة نفايات المراآز الطبية والمختبرات  :  إدارة النفايات الطبية-٦

والمستشفيات والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا مثل تقنية المايكرويف واألوتوآاليف و 

 :المحارق الصحية وغيرها وتشمل 

  النقل والتجميع-أ 

 التخزين-ب

  المعالجة والتخلص نهائي-ج

 :متطلبات العمل في مجال النفايات الطبية 

  توفير أسطول نقل المخلفات الطبية مجهزة بأنظمة التبريد والحفظ والوقاية ●

المناسبة ، وتقديم ما يثبت تدريب سائقي الناقالت على التعامل مع حاالت الحوادث 

 . النقل على الطرق العامة وأوقاتها مع تحديد مسارات

  تقديم خطط الفرز والتجميع وتقديم ما يثبت توفير الخبرة والدراية والتدريب ●

الالزمة للعمالة المتداولة لهذه المواد مع توفير المعدات والمالبس المخصصة 

 . لذلك

 .لموقع   توفير الخبرات الفنية والعلمية المناسبة لتداول هذه التقنيات داخل ا●
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 .  تقديم مواصفات العبوات المخصصة لجمع المخلفات ووضع العالمات المميزة لها●

 .   تقديم خطط السالمة ومواجهة حاالت الطوارئ ●

  تحديد موقع المعالجة وإبعاده عن المجمعات السكنية ضمن دراسة التقييم البيئي ●

 .الالزمة المعالجة أو التخلص 

 .  تجهيز موقع تخزين ●

  تحديد طرق التخلص المناسبة بيئيًا من الرماد الناتج المحارق الصحية أو من ●

 .المواد المعالجة في التقنيات األخرى 

 .  الحصول على تأهيل التقنية المستخدمة في المعالجة ●

  توضيح األنظمة والمعدات للتحكم باالنبعاثات المختلفة عن تقنيات المعالجة ●

 .والحرق 

 :ويختص هذا النشاط بكافة أعمال التلوث البحري ويشمل  : يئة البحرية خدمات الب-٧

 . مكافحة التلوث بالزيت -أ 

 . مكافحة التلوث الكيميائي -ب

 . تجميع ونقل المخلفات الملوثة -ج

 . تأمين المشتتات والمواد الماصة -د

 . التخلص من المخلفات الملوثة -هـ

 . إنقاذ وتعويم السفن -و

 .جهزة المكافحة  تأمين أ-ز

 . تنظيف الشواطئ -ح

 . أعمال استجابة داخل البحر -ط

 . تفريغ وسحب زيت في عرض البحر -ي

 . أخرى -ك

 :متطلبات العمل في مجال الخدمات البحرية 

  تأمين معدات وأجهزة المكافحة المناسبة حسب نوع الشواطئ والبحار أو الخلجان ●
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 .واقع الحوادث وغيرها ، وتأمين وسائل نقلها إلي م

   تجهيز مستودع مناسب لتخزين المعدات واألجهزة●

 .  تأمين عمالة مدربة بجميع التخصصات ذات العالقة آافية للقيام بأعمال المكافحة ●

 .  تأمين الوسائط البحرية المناسبة لعملية المكافحة أو التعويم للسفن ●

ت البكتيرية والبيولوجية أو المواد   تأهيل التقنيات المستخدمة للمكافحة أو المشتتا●

 .الماصة 

ويختص هذا النشاط باستيراد وترآيب وصيانة معدات التحكم  :  تقنيات التحكم في التلوث-٨

 :في التلوث وتشمل 

 . استيراد -أ 

 . ترآيب وتشغيل -ب

 . صيانة -ج

 :متطلبات العمل في مجال استيراد تقنية بيئية 

 .وأخذ التأهيل المناسب لكل تقنية على حدة   تقديم مواصفات التقنيات ●

  تقديم شهادات االعتماد من الجهات البيئية لكفاءة التقنيات في البلد المصنع والبالد ●

 .التي تم ترآيب وتشغيل هذه التقنيات بها وتكون الشهادات موثقة من هذه البلدان 

 .  تقديم عرض للرئاسة توضح آفاءة ومالءمة التقنية ●

 .ير عمالة فنية للترآيب والصيانة   توف●

 .  الحصول على التصاريح الضرورية من الجهات ذات العالقة ●

ويختص هذا النشاط بالقيام بأعمال رصد الملوثات  :  خدمات الرصد والمختبرات البيئية-٩

 :البيئية ، إنشاء وتجهيز المختبرات البيئية المتخصصة وتشمل 

 . رصد وتحليل جودة المياه -أ 

 . رصد وتحليل جودة الهواء -ب

 . تجهيز مختبرات بيئية -ج
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 :متطلبات العمل في خدمات الرصد والمختبرات 

 إلجراءالثابتة والمتنقلة قياس والتحليل راقبة والموال  توفير أجهزة الرصد ●

  .البيئيةوالقياسات المسوحات 

 .  توفير معدات وعبوات جمع العينات المناسبة ●

 . التحليل والقياس الكيميائية الالزمة   توفير مواد●

 .  إنشاء مبنى مختبر بيئي مجهز ●

  توفير فنيي تحاليل آيميائية وفنيي سحب وجمع عينات بالشهادات والخبرات ●

 .المناسبة 

 .  توفير فنيي تحليل بيانات ●

يوت ويختص هذا النشاط بنقل وتجميع وتصدير ومعالجة الز :  إدارة الزيوت المستعملة-١٠

 :والزيوت الهيدروآربونية المستعملة بالطرق السليمة بيئيا وتشمل 

 . نقل -أ 

 . تخزين -ب

 .تخلص ، تدوير وتصدير /  معالجة -ج

 :متطلبات العمل في مجال إدارة الزيوت المستعملة 

 .  توفير أسطول نقل مجهز ●

 .ن لزم األمر   اختيار وتجهيز موقع تخزين مناسب وتقديم دراسة تأثيرات بيئية إ●

 .  تبطين خاليا المعالجة ●

 .  تسوير الموقع ●

 .  بالنسبة لمعالجة الزيوت المستعملة وتدويرها فيجب تعيين أسلوب وتقنية المعالجة ●

  تحديد أساليب التخلص المناسبة بيئيًا من النفايات المتبقية من فصل ومعالجة ●

 .الزيوت أو الهيدرآربونات المستعملة 

 :لخاليا تجهيز ا
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 .  تبطين الخاليا بمادة ال تسمح بتسرب السوائل للمياه الجوفية ●

 .  إنشاء منطقة تجميع السوائل المتسربة وسط الخلية ●
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 قائمة المحتويات

 

  الصفحة                 الموضوع

 ١................................................................................المقدمة

 ٢.........................................................................المادة األولى

 المادة الثانية

 ٢.......................................................................تعاريف 

 المادة الثالثة

 ٧.........................................................................النطاق 

 ةالمادة الرابع

 ةالنفايات والنفايات الخطر 

 ٧................................................................تأ ـ النفايا  

 ٧...................................................ب ـ النفايات الخطرة  

 ٨....................ستثناءات من النفايات والنفايات الخطرةالج ـ ا  

 المادة الخامسة

  منتجي النفايات الخطرةقواعد وإجراءات 

 ٩.......................................................أ  ـ مجال التطبيق  

 ١٠...........................................تب ـ مقاييس منتجي النفايا  

 ١٠....................ةج ـ المقاييس الخاصة بمنتجي النفايات الخطر  

 ١١....................................لقليلةاء منتجي الكميات انستثا د ـ  

 ١٢.............................................. خارج الموقعـ الشحنهـ   

 ١٣.......................................... والتقاريرتو ـ حفظ السجال  

 ١٣.......................................................ز ـ شروط خاصة  
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  الصفحة                 الموضوع

 المادة السادسة

  ناقلي النفايات الخطرةقواعد وإجراءات 

 ١٤........................................................أ ـ مجال التطبيق  

 ١٤.....................ب ـ المقاييس الخاصة بناقلي النفايات الخطرة  

 ١٤.........................................................لنقلج ـ شروط ا  

 ١٥.......................................................د ـ حفظ السجالت  

 ١٥......................................................هـ ـ شروط خاصة  

 المادة السابعة

  النفايات الخطرةإدارة مرافق قواعد وإجراءات 

 ١٦........................................................قبيأ ـ مجال التط  

 ١٦.....................ييس الخاصة بإدارة النفايات الخطرةاب ـ المق  

 ١٧............................................... النفاياتاستالمج ـ قبول   

 ١٧..........................................د ـ التقارير وحفظ السجالت  

 ١٩.........................................مطلوبة للمرفقهـ ـ البرامج ال  

 المادة الثامنة

 ٢٢.................. اإلجراءات الخاصة بمنتجي النفايات الخطرةأ ـ  

 ٢٣..................يات الخطرةاب ـ اإلجراءات الخاصة بناقلي النف  

 ٢٤..........ج ـ اإلجراءات الخاصة بمرافق إدارة النفايات الخطرة  

 ٢٥.................... اإلجراءات الخاصة بتعديل المرافق القائمةد ـ  

 ٢٥..اصة بتغيير ملكية أو إدارة المرافق القائمةإلجراءات الخاهـ ـ     

 المادة التاسعة

 ٢٦.........................................................قديم طريقة التأ ـ  

 ٢٦..........................................................االلتزاماتب ـ   
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  الصفحة                 الموضوع

 المادة العاشرة

 ٢٧................................................... المعلومات السريةأ ـ  

 ٢٧.........................................ب ـ تحديد المعلومات السرية  

 الملحق األول

 ٢٧...................................................المواد التي تعتبر نفايات 

 ق الثانيلملحا

 ٢٩..............................................أساليب التخلص من النفايات 

 الملحق الثالث
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)٤(ملحق

 
 منها االستفادةيمكن  فايات بالمواد الملقاة أو المهملة والتي النيمكن تعريف ال

 تشكل خطرًا ت الخطرة نوع من النفايات لها خصائص تجعلهاابصورة مباشرة ، والنفاي

نفجار الشتعال أو االلة ابمة ، شدة التفاعل ، قاسادد صحة اإلنسان والبيئة والتي منها الهي

بح موضوع التلوث بالنفايات الخطرة من ص، قابلة التآآل ، العدوى واإلشعاع ، ولقد أ

لبيئة  آبير من قبل الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحماية اباهتماماألمور التي تستأثر 

تسربت إلى البيئة بطرق  نظرًا لما قد تحدثه هذه النفايات من مخاطر صحية وبيئية إذا ما

 .غير سليمة 

إن وجود خطة وطنية فعالة إلدارة النفايات الخطرة والحد من أخطارها أصبح من 

األمور الملحة والضرورية للتحكم في التلوث بهذا النوع من النفايات وبالتالي المحافظة 

 .الطبيعية د رافظة على المواحته ورفاهيته وصحة البيئة والممى صحة اإلنسان وسالعل

ألرصاد وحماية البيئة من واقع ل الرئاسة العامة اهتمتومن هذا المنطلق 

ومنع تدهورها ، وإعداد  البيئة المحافظة علىولياتها بؤ ومهامها ومساختصاصاتها

ة رئاس قامت الوتطويرها وتفسيرها ، آمامقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها 

 في النفايات الخطرة وذلك على وقواعد وإجراءات التحكم بإعداد مقاييس حماية البيئة 

  :النحو التالي
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 المادة األولى

 التحكم في النفايات الخطرة إلى وضع إجراءات مناسبة قواعد وإجراءاتتهدف 

ت الخطرة والتخلص النهائي ا ومعالجة النفايوتخزين ، ونقل ، إنتاج ،للتحكم في عمليات 

 الضارة بصحة وسالمة اآلثار تمنع التي وذلك بالطرق السعودية،منها في المملكة العربية 

قواعد  آما تهدف هذه العام، وللحفاظ على بيئة المملكة ومواردها بوجه اإلنسان ،ورفاهية 

 تراعي فيه حماية اإلنسان بأسلوب إلى تشجيع وتطوير عمليات تدوير النفايات واإلجراءات

 .والبيئة

 المادة الثانية

 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى القرين القواعد واإلجراءاتض هذه األغر

 .آخرلم يقتض السياق معنى  منها ما لكل

 :الرئاسة 

 .ألرصاد وحماية البيئة ل  العامةةالرئاستعنى 

 :التخزين برآة 

 طبيعية  أو منطقة منخفضة أو محجوزةبطنة أو غير مبطنة ميقصد بها أية حفرة

 أو إسمنتية أو أي مواد مصنعة  مكونة بشكل رئيس من مواد ترابيةأو صناعية

 .سوائل النفايات المجمعة المحتوية على الحتواء أخرى مخصصة

 :التخزين 

 احتواء النفايات وغيرها من المواد أو االحتفاظيقصد به  آل العمليات التي 

 .ها أو نقلها  التخلص منبغرض معالجتها أو الخطرة أو السامة أو المشعة
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 :التخلص 

أو مواد  نفايات أيترسيب أو تصريف الحرق أو هي آل العمليات التي تشمل ال

خطرة سامة أو مشعة في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة إلى البيئة بطريقة 

 .رة أو غير مباشرة  مقصودة أو غير مقصودة وبطريقة مباش

  :الترآيز القاتل

من حيوانات التجارب % ٥٠ وفاة يعني ترآيز المادة الكيميائية التي تؤدي إلى

 .الهواءالتي تعيش في الماء أو 

 :تصريف 

 أو رمي مادة بما في ذلك النفايات الخطرة انبعاثيقصد به تسريب أو ضخ أو 

اء آان ذلك بصورة مقصودة أو إلى أو على أو في أي أرض أو ماء أو هواء سو

 .مقصودةغير 

 :البيئية  اتتقرير تقويم التأثير

يعني الدراسة أو الدراسات التي يتم إجراؤها قبل ترخيص المشروع لتحديد اآلثار 

اسبة لمنع اآلثار السلبية أو تخفيضها منالبيئية المحتملة واإلجراءات والوسائل ال

 .البيئة للمشروع على أو تحقيق زيادة المردودات اإليجابية

 :العشيرة من % ٥٠الجرعة القاتلة لـ 

ية المأخوذة عن طريق الفم أو الممتصة عن طريق ئاييعني جرعة المادة الكيم

من حيوانات التجارب المعالجة بهذه % ٥٠ والتي يتوقع أن تؤدي إلى وفاة الجلد ،

 .المادة 

 :حاوية 

 .الخطرة ايات يقصد بها أي وعاء يستخدم لحفظ أو نقل النف
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 :حمأة 

 صلبة أو سائلة مثل تلك التي تنتج من عمليات هيقصد بها أي نفايات صلبة أو شب

معالجة مياه الصرف المنزلية أو التجارية أو الصناعية أو أية مياه ملوثة أخرى 

 أو من عمليات معالجة مياه الشرب أو من أجهزة التحكم في تلوث الهواء وال

 .المعالجة جة من محطات تشمل المياه المعال

 :الموقع خارج 

 .له يقصد به أي جزء يقع خارج األرض المحيطة بالمرفق والتابعة 

 :التعريف  مرق

قل النفايات الخطرة أو الذي تحدده اة لمنتج أو نرئاسذي تحدده الليعني الرقم ا

 .الخطرة يات اتخلص من النفالمعالجة أو ال ومرفق التخزين أل

 :الشخص 

 طبيعي أو معنوي خاص ، ويشمل ذلك المؤسسات والشرآات أي شخص

 .الخاصة 

 :النفايات آومة 

 والتي ليست حاويات، دون وضعها في السائلة،يقصد بها تجمعات النفايات غير 

 .تخزين برك  بمرادم وال

 :المشغل المالك 

ول عن إدارة ؤيقصد به الشخص الذي يملك المرفق أو جزء منه أو الشخص المس

 .المرفق ات عملي

 :مردم 

 طريقة مأمونة بيئيًا إما باستخداميقصد به أي مرفق يتم فيه التخلص من النفايات 

 مرفق معالجة األرضتكون تلك أال  على باطنها،بوضعها على األرض أو في 

 .تخزينأرضي أو برآة 



 

- ٥- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة
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 ) :مرفق إدارة نفايات خطرة ( مرفق 

 تستحدث فيها تيا والتغيرات الرض المقام عليهيعني أي مرفق بما في ذلك األ

 .الخطرة والذي يستخدم لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات 

 :المحدد المرفق 

 النفايات الخطرة إليهيقصد به مرفق إدارة النفايات الخطرة بالمملكة الذي تشحن 

ة رئاسح بالعمل من قبل اليله رقم تعريف وتصر الموضحة في وثيقة النقل والذي

 .المختصة ية مك تصريحًا من الجهات الحكوويمل

 :أرضي مرفق معالجة 

ة جيقصد به أي مرفق يتم فيه وضع النفايات أو دمجها مع التربة آوسيلة لمعال

 .النفايات 

 :معالجة 

يقصد بها أي طريقة أو تقنية تستخدم لتغيير الصفة أو الترآيبة الفيزيائية أو 

 من لالستفادة وهي تستعمل لمعادلة النفايات أو للنفايات،الكيميائية أو البيولوجية 

المواد أو الطاقة الموجودة فيها أو لتحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة 

ل خطورة وأآثر أمانًا عند النقل أو التخزين أو التخلص أو تهيئتها بغرض قأو أ

 .حجمها تخزينها أو التقليل من 

 :مغلقة معالجة داخلية 

 مباشرًا بعملية اإلنتاج اتصاًاللية التي تتصل فيها معالجة النفايات تعني العم

 مكوناتها إلى البيئة إحدىالصناعي والتي تستخدم لتجنب تسرب النفايات أو 

 . ةجخالل عملية المعال

 :مقاييس حماية البيئة 

امة للحد من التلوث عة والتي تبين السياسة الالرئاستعني المقاييس الصادرة عن 

 .المملكة وتطبق على تصميم وتشغيل المرافق في 
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 :خواص النفايات الخطرة 

ة أو البيولوجية للنفايات والتي تماثل ئييقصد بها الخواص الكيميائية أو الفيزيا

 .واحدة أو أآثر من خواص النفايات الخطرة المذآورة في الملحق الرابع 

 :المنتج 

 األساسي في إنتاج نفايات خطرة يقصد به الـشخص الذي ينتج أو يكون المتـسبب

 .تطبق عليها هذه المقاييس 

 :مياه جوفية 

أآثر من ( يقصد بها المياه الموجودة تحت سطح األرض في نطاق منطقة مشبعة 

 ) .ضغط جوي واحد 

 :الناقل 

نقل نفايات خطرة خارج الموقع عن ب القياميقصد به الشخص الذي يقوم أو ينوي 

 . الجو طريق البر أو البحر أو

 :نات السالمة انشرة بي

يقصد بها قائمة شاملة لجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بنوعية معينة من 

النفايات الخطرة ، بما في ذلك إجراءات السالمة والطوارئ وطرق والمواد 

 .إلخ ..... خلص تال

 :نفايات 

 ) .أ ( تعني النفايات المعرفة في المادة الرابعة 

 :نفايات خطرة 

 ) .ب ( تعني النفايات الخطرة المعرفة في المادة الرابعة 

 :وثيقة النقل 

ة لمتابعة النفايات الخطرة من نقطة اإلنتاج رئاس التي حددتها الاالستمارةتعني 

 .إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص النهائي 
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 المادة الثالثة

 النطاق

الخطرة على آل منتج للنفايات الخطرة  التحكم في النفايات قواعد وإجراءاتتطبق 

 .وآل شخص يدخل في عملية نقل أو تخزين أو معالجة أو تخلص من النفايات الخطرة 

 :النطاق 

ى نطاق هذه عنة هي السلطة الوحيدة التي تملك حق تفسير وتحديد مرئاسال}  أ   {

  .قواعدال

حق إليها آلما دعت  أو إضافة أي مالقواعدة الحق في تعديل هذه الرئاسلل} ب { 

 .الحاجة إلى ذلك 

 المادة الرابعة

 مفهوم النفايات والنفايات الخطرة

 تحدد هذه المادة مفهوم النفايات والنفايات الخطرة الخاضعة لمقاييس حماية البيئة

 . ستثناءات لتحكم في النفايات الخطرة آما تحدد االوقواعد وإجراءات ا

 :أ ـ النفايات 

،  ) ١ج ــ (  بموجب المادة الرابعة مستثناة أو مهملة غير ملقاةة النفايات هي ماد

 ، ويمكن التخلص األول الواردة في الملحق األسبابيتعين التخلص منها ألحد 

 أو الملقاة إحدى العمليات المذآورة في الملحق الثاني ، وتشمل المواد بإجراءمنها 

يتم إعادة تدويرها أو حرقها المراد إعادة تدويرها إذا جمعت وتراآمت قبل أن 

 .نتاج الوقود  آوقود أو إلاستخدامهاالستخالص الطاقة منها أو 

 ـ:ب ـ النفايات الخطرة 

 :تعتبر النفايات نفايات خطرة في الحاالت التالية 
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حدى الفئات الواردة في الملحق الثالث أو إإذا آانت تنتمي إلى }  أ   {

 .ملحق الرابع تتصف بأي من الخواص الواردة في ال

 .إذا آانت خليط من نفايات خطرة مع مواد أخرى } ب { 

 .ة خاصة نفايات خطرة رعتبارها بصوا رئاسةإذا قررت ال} ج { 

 ) :أ ، ب ( ستثناءات من المادة الرابعة اج ـ 

 :تعتبر المواد التالية نفايات   ال-١

 تمر  التياألخرى الصرف الصحي المنزلية والنفايات مياه) أ   ( 

 لوال يشمعبر شبكة الصرف الصحي إلى مرفق المعالجة ، 

اتجة عن مرفق معالجة الصرف ن الحمأة الاالستثناءهذه 

 .الصحي 

يشمل هذه  ف النهائي للمياه الصناعية العادمة ، واليالـتـصر) ب ( 

 . المياه العادمة قبل التصريف النهائي االستثناء

 .مياه الصرف الزراعي ) ج ( 

 مخلفات التعدين المتبقية بموضعها الطبيعي في المناجم أثناء ) د  (

  .االستخراجعملية 

 : النفايات التالية نفايات خطرة رال تعتب ) ٢

 الفئات الواردة في الملحق الثالث وتتصف إحدىإذا لم تنتم إلى ) أ  ( 

بأي من الخواص الواردة في الملحق الرابع أو لم تخضع 

 ) .ب ( لمادة الرابعة للتعريف المذآور في ا

نازل مويقصد بها أي نفايات ناتجة عن ال: النفايات المنزلية ) ب ( 

المساآن الفردية والجماعية والفنادق والمجمعات  (وتضم 

 ) .مرافق الترفيهية لالسكنية وا

ويقصد بها أي مادة غير فعالة آيميائيًا أو : النفايات الخاملة ) ج ( 

طبيعية ، وعادة تكون هذه المادة على هيئة بيولوجيًا في البيئة ال
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زجاج ، أو خرسانة أو مخلفات بناء ، أو قطع بالستيك ، أو 

أخشاب ، أو مطاط ، أو أسالك ، أو رقائق معدنية أو تربة غير 

 .ملوثة 

يقصد بها النفايات التجارية أو : القمامة التجارية والصناعية ) د ( 

وال لية أو النفايات الخاملة ، الصناعية المماثلة للنفايات المنز

ة ، أو يب النفايات المحتوية على مواد مذاالستثناء هذا ليشم

، أو زيوت ، أو حبر ، أو رواسب عجينية  مواد مزيلة للشحوم

، أو أحماض أو قلويات ، أو أي مواد أو نفايات ) حمأة ( 

 .أخرى من غير النوع المنزلي 

وحصد المحاصيل والتي تعاد النفايات الناتجة عن زراعة ) هـ ( 

ألعشاب ا مخلفات مبيدات اآلفات ولوال تشمللتربة آسماد 

 .واألسمدة الكيميائية 

 . والتي تعاد للتربة آسماد تالحيواناالنفايات الناتجة عن تربة ) و ( 

 .التربة المعادة للمناجم بعد عمليات التعدين ) ز ( 

  .قبولةمالنفايات التي يعاد تدويرها بصورة ) ح ( 

 المادة الخامسة

 منتجي النفايات الخطرةقواعد وإجراءات 

 :أ ـ مجال التطبيق 

 النفايات الخطرة على آل منتجي النفايات من المؤسسات قواعد وإجراءاتتطبق 

 على قواعدق هذه البتط والشرآات التجارية والصناعية والمهنية المختلفة ، وال

 .فايات المنزلية نمنتجي ال
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 :اييس منتجي النفايات ب ـ مق

 تحديد أنواع النفايات ةمسؤولي تـقع على مـنـتـجي الـنفايات بشكل عام -١

والنفايات الخطرة التي ينتجونها ، آما تقع عليهم مسؤولية التأآد بأن تخزين 

تؤدي إلى ال  ةة سليميتلك النفايات ومعالجتها والتخلص منها يتم بصورة بيئ

ثر ضار على صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال بعثرتها وأال يكون لها أ

 .على البيئة والموارد الطبيعية 

 سواء آانت تجارية أو ات أو شرآات يجب على منتجي النفايات من مؤسس-٢

 ـ:يلي  صناعية أو مهنية ، ما

ة وفقًا لما هو موضح في المادة الثامنة ، لتحديد رئاسمراجعة ال)  أ ( 

جعة اتوجد حاجة لمر ج نفايات خطرة ، والما إذا آان يقوم بإنتا

ة عندما تكون نفايات المنتج مستثناة بصورة أآيدة الرئاس

 ) .ج ( بموجب المادة الرابعة 

) ج ( عدم نقل أي نفايات غير مستثناة بموجب المادة الرابعة ) ب ( 

ة ، وعليه خالل رئاسلى أن ينهي مراجعته للإخارج الموقع 

 .نفايات بطريقة بيئية سليمة ذلك تخزين مثل هذه ال

 :ج ـ المقاييس الخاصة بمنتجي النفايات الخطرة 

) ب (  على المراجعة المطلوبة من المادة الخامسة اعتماداة رئاس قررت الإذا -١

بأن منتج النفايات يقوم بإنتاج نفايات خطرة فستمنح المنتج رقم تعريف خاص 

 .به 

 ـ:يلي   يجب على منتج النفايات الخطرة ما-٢

أن يكون لديه وصف وتحليل فيزيائي وآيميائي وبيولوجي لكل ) أ  ( 

 .النفايات الخطرة التي ينتجها 

أال يـقـوم بـتـخـزيـن أو معـالجة نفاياتـه الخطرة أو الـتخلص منها ) ب ( 

 .ة رئاسدون الحصول على رقم تعريف من ال



 

- ١١- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

يمتلك  ى ناقل أو مرفق الأال يقوم بإعطاء أو تسليم نفاياته الخطرة إل) ج ( 

 .ة رئاستصريحًا بالعمل من ال

 بتسليم أي شحنة من النفايات الخطرة للنقل خارج الموقع دون  يقومأال) د  ( 

 .أن ترافقها وثيقة النقل المعتمدة 

عتبر مـنتج الـنفايات الخطرة الذي يقوم بتخزين الـنفايات الخطرة في ي) هـ ( 

فق تخزين ، ر من ثالثة أشهر مشغل لمتنتج فيه أآثرالذي الموقع 

 بمقاييس مرافق إدارة النفايات الخطرة المحددة االلتزامويجب عليه 

 .في المادة السابعة 

 : منتج الكميات القليلة استثناءد ـ 

 المنتج اجمالي النفايات الخطرة من منتجي الكميات القليلة إذا بلغ و يعتبر منتج-١

مائة آيلو جراما أو أقل من نصف  ) ١٠٠( نفايات الخطرة أقل من من ال

 ) .ثالثون يومًا ( برميل في الشهر 

فإن النفايات  ) ٦ ،٥ ،٤المادة الخامسة د ـ (  عدا ما تشترط عليه المادة -٢

الخطرة لمنتج الكميات القليلة ال تخضع ألحكام المادة السادسة والسابعة 

 .والثامنة من هذه المقاييس 

له بتخزين أو معالجة  كميات الـقليلة تسليمها لمرفق مصرح على مـنـتج الـ-٣

 .النفايات الخطرة أو التخلص منها 

 يعتبر منتج الكميات القليلة الذي يقوم بتخزين النفايات الخطرة في الموقع الذي -٤

لـتزام التنتج فيه أآثر من ستة أشهر مشغل لمرفق تخزين ، ويجب عليه ا

 .ة النفايات الخطرة المحددة في المادة السابعة  إدارقواعد وإجراءات مرافقب

مائة آيلو جرام من  ) ١٠٠(  عندما يقوم منتج الكميات الـقليلة بإنتاج أآثر من -٥

 هذه المادة بما في ذلك أحكام بكافة  االلتزامالنفايات الخطرة شهريًا ، فإن عليه

ثيقة النقل  وإعداد ورئاسةة والحصول على رقم تعريف من الرئاسمراجعة ال

 .الخاصة بالنفايات الخطرة 

 على النفايات شديدة الخطورة وهي النفايات القاتلة االستثناء هذا قال ينطب -٦



 

- ١٢- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

لإلنسان في جرعات قليلة أو ذات الجرعة القاتلة لخمسين في المائة من 

 لكل ملليجرام) ٥٠(السامة عن طريق الفم للفئران أقل من خمسين ( العشيرة 

 بمقدار أقل من لألرنبلد جن وزن الجسم أو السامة عن طريق الآيلو جرام م

، أو ذات الترآيز )  لكل آيلو جرام من وزن الجسم ملليجراممائتين  ) ٢٠٠( 

 للفئران بمقدار أقل باالستنشاقالسامة  (القاتل لخمسين في المائة من العشيرة 

أمراضًا أو التي تسبب ) جرام لكل متر مكعب من حجم الجسم  ) ٢( من 

 .مستعصية أو مزمنة 

 :هـ ـ الشحن خارج الموقع 

يجب على منتج النفايات الخطرة قبل قيامه بشحن أية نفايات خطرة خارج الموقع 

 ـ:لي  يامأن يلتزم ب

ملصقات اإلرشادية والتحذيرية على الفايات الخطرة ووضع لن تعبئة وتغليف ا-١

 والمقاييس المتبعة في آل عبوة بصورة مناسبة وسليمة حسب المواصفات

 .المملكة 

 تعبئة الجزء الخاص بالمنتج في وثيقة نقل النفايات الخطرة بدقة حسب -٢

 .ردة في الوثيقة االتعليمات الو

 أو المعالجة أو التخلص المحدد التخزينة بأن مرفق رئاس التأآد عن طريق ال-٣

 .ا إليه لى إدارة النفايات التي سيتم شحنهع قادر ،في وثيقة النقل

الزمة مع المرفـق المحدد في وثـيقة النقل حول قبول لبات اي عمل الـترتـ-٤

مثل تزويد المرفق بمعلومات آاملة عن ( النفايات التي سيتم شحنها إليه 

 . سيقوم بنقل تلك النفايات الذي، ومع الناقل  ) النفايات أو عينة لتحليلها

نشرة بيانات السالمة الخاصة بكل نوع  تزويد الناقل بوثيقة النقل ونسخة من -٥

 .من النفايات الخطرة المراد نقلها 

 .د بتعليمات شحن النفايات الخطرة الموضحة على وثيقة النقل يالتق -٦

 



 

- ١٣- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 : ـ حفظ السجالت والتقارير و

يجب على منتج النفايات الخطرة ، فيما يتعلق بحفظ الوثائق السجالت والتقارير ، 

 : يما يل

 أن يتسلم النسخة الموقعة إلى بنسخة من آل وثيقة نقل قام بتعبئتها اظاالحتف -١

 بالنسخة الموقعة لمدة االحتفاظمن المرفق المحدد في الوثيقة آما يجب عليه 

 . ذلك المرفق للنفايات االستالمخمس سنوات على األقل من تاريخ 

 الخطرة وجميع  أو تحاليل النفاياتاختبارات بنسخة من جميع نتائج  االحتفاظ-٢

التقارير والمراسالت والوثائق الخاصة بها ، وذلك لمدة خمس سنوات على 

 . من تاريخ أخر مداولة لتلك النفايات لديه األقل

ة عن جميع النفايات الخطرة المنتجة خالل رئاس الإلى تقديم تقرير سنوي -٣

 األقل السنة ، على أن يحتفظ بنسخة من هذا التقرير لمدة خمس سنوات على

 .من تاريخ استيفائه 

ة ، أو رئاسلى الإة بالنفايات ق تقدم جميع الوثائق والسجالت والتقارير المتعل-٤

 .ة عند الطلب رئاسالجهات التي تحددها ال

 :ز ـ شروط خاصة 

 يجب على منتج النفايات الخطرة الذي يقوم بتخزين أو معالجة النفايات -١

 مرافق إدارة النفايات قواعد وإجراءات بااللتزامالخطرة أو التخلص منها 

 . الكميات القليلة والخطرة ، المحددة في المادة السابعة ويستثني من ذلك منتج

 يجب على منتج النفايات الخطرة الذي يقوم أو ينوي القيام بتصدير نفايات -٢

نقل النفايات باإلجراءات الخاصة بخطرة عبر حدود المملكة ، االلتزام 

 بازل بشأن اتفاقية ، وفقًا ألحكام رئاسةبر الحدود التي وضعتها الالخطرة ع

 .التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 

 



 

- ١٤- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 المادة السادسة

  ناقلي النفايات الخطرةقواعد وإجراءات

 :أ ـ مجال التطبيق 

  ناقلي النفايات الخطرة على آل شخص يقوم أو ينويقواعد وإجراءاتق بتط

تطبق هذه  القيام بجمع أو إزالة أو نقل النفايات الخطرة خارج الموقع ، وال

 أنهاآما ) ج (  على النفايات المستثناة بموجب المادة الرابعة قواعد واإلجراءاتال

 أوتطبق على نقل النفايات الخطرة داخل الموقع بواسطة منتجي النفايات  ال

 .مالكي ومشغلي إدارة النفايات الخطرة 

 : الخاصة بناقلي النفايات الخطرة قواعد واإلجراءاتب ـ ال

يجوز لناقلي النفايات الخطرة العمل دون الحصول على رخصة تشغيل   ال-١

لوسائل النقل من الجهات ذات العالقة وآذلك على رقم تعريف وتصريح 

 .ةرئاسبالعمل من ال

على رقم تعريف ة بطلب الحصول رئاس الإلى يتقدم ناقل النفايات الخطرة -٢

 .وتصريح بالعمل في هذا المجال وفقًا لما هو محدد في المادة الثامنة 

 نـفـايات خـطـرة من مـنـتـج ليس أية أو شحـن استالم للـناقـل قبول أو زال يجو -٣

 نفايات ةيأ للناقل نقل أو تسليم زال يجوة ، آما رئاسلـديـه رقم تعريف من ال

 .ة رئاس تصريحًا للعمل من الكال يملت  مرفق إدارة نفاياإلىخطرة 

 للحاالت الطارئة وعند تسرب لالستجابةقل إعداد خطة طوارئ ا يجب على الن-٤

نقل ، وعلى الناقل ال أو التسليم أو االستالمالنفايات الخطرة خالل عمليات 

 .ة رئاس من الاعتمادها بتنفيذ هذه الخطة بعد االلتزام

 :ج ـ شروط النقل 

لتزامًا آامًال ببنود التسليم المحددة في وثيقة النقل المرفقة لما االناقل  يلتزم -١

 من النفايات الخطرة، آما يتقيد بالتعليمات الخاصة بشحن النفايات هينقل

 .الخطرة الموضحة على الوثيقة 



 

- ١٥- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

وثيقة النقل ونشرة بيانات السالمة وجود  منولية التأآد ؤ تقع على الناقل مس-٢

جميع شحنات النفايات الخطرة التي مع عية من النفايات الخاصة بكل نو

 .سينقلها

 :د ـ حفظ السجالت 

 بنسخة من وثيقة النقل منه ومن مسلم النفايات االحتفاظل اق يجب على الن-١

 استالم من تاريخ األقلالخطرة ومن مستلمها ، وذلك لمدة خمس سنوات على 

 .الناقل لتلك النفايات 

ة أو الجهات رئاس الإلىوثائـق النـقل و بـتـقديم جميع السجالت  يـلـتـزم الناقل-٢

 .ة عند الطلب رئاسالتي تحددها ال

 :هـ ـ شروط خاصة 

 للنقل سجلة يعتبر الناقل الذي يقوم بتخزين شحنات من النفايات الخطرة الم-١

بقواعد  االلتزاممسة أيام مشغًال لمرفق تخزين ، ويجب عليه خلفترة تتجاوز 

 . مرافق إدارة النفايات الخطرة المحددة في المادة السابعة ءاتوإجرا

 يجب على الناقل الذي يقوم بخلط نفايات خطرة ذات مواصفات شحن مختلفة -٢

 منتجي النفايات الخطرة المحددة في المادة قواعد بااللتزامداخل حاوية واحدة 

 .الخامسة 

 نفايات خطرة عبر حدود ام بتصديرقي يجب على آل ناقل يقوم أو ينوي ال-٣

نقل النفايات الخطرة عبر ب باإلجراءات الخاصة االلتزام ،المملكة ألي غرض 

  .رئاسةالحدود التي وضعتها ال

 المادة السابعة

  مرافق إدارة النفايات الخطرةقواعد وإجراءات

 



 

- ١٦- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 :أ ـ مجال التطبيق 

التي تطبق على  مقاييس حماية البيئة  قواعد مناألدنىتوضح هذه المادة الحد 

 مالكي  علىمرافق التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات الخطرة وآذلك

 : يما يلتطبق على  ومشغلي تلك المرافق وال

  ) .٢ج ـ (  بموجب المادة الرابعة المستثناة إدارة النفايات -١

 . عمليات المعالجة الداخلية المغلقة -٢

 . عمليات معالجة المياه العادمة -٣

يشمل ذلك تخزين أو معالجة النفايات الخطرة   عمليات التدوير بذاتها ، وال-٤

 .قبل التدوير أو النفايات الخطرة المنتجة أثناء وبعد التدوير 

 معالجة النفايات الخطرة والتخلص منها داخل الموقع التي يقوم بها منتج -٥

تـتـجاوز آمية   العلى أن) د ( الكميات القليلة المعرف في المادة الـخامـسة 

 .آيلوجرامًا ) ١٠٠(  وقـت أآـثـر من مـائة آيالـنـفـايات الـمتراآمة لديـه في 

 : الخاصة بإدارة النفايات الخطرة لقواعد واإلجراءاتب ـ ا

 تقع على منتجي ومالكي النفايات الخطرة مسؤولية التعرف على أنواع -١

 معها ، آما تقع عليه مسؤولية النفايات الخطرة والتي يقوم المرفق بالتعامل

ضمان عدم تأثير عمليات المرفق التشغيلية على صحة اإلنسان وسالمته 

 .على البيئة والموارد الطبيعية  ورفاهيته وال

 يجب على آل مرفق إلدارة النفايات الخطرة الحصول على تصريح من -٢

ة رئاسالالجهات ذات العالقة وآذلك على رقم التعريف وتصريف بالعمل من 

ة وفقًا لما هو محدد في المادة رئاس، ويمكن ذلك عن طريق التقدم إلى ال

 . الثامنة

 االلتزامشحن بدءا من المرفق ، ال ب أو يجب على آل مالك أو مشغل يقوم بنقل-٣

 . منتجي النفايات الخطرة المحددة في المادة الخامسة قواعد وإجراءاتب



 

- ١٧- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 : النفايات واستالمج ـ قبول 

 ـ:ي لكل مالك أو مشغل لمرافق إدارة نفايات خطرة ينبغ

 .فقها وثيقة النقل المعتمدة اتر  خطرة النفايات يقبل أي أّال -١

 .فقها نشرة بيانات السالمة الخاصة بها اتر  خطرة النفايات يقبل أي أّال -٢

 .ة رئاس تصريحًا بالعمل من الكال يمل أي نفايات خطرة من ناقل لأّال يقب -٣

 النفايات باستالمالخاصة و ،التقيد بتعليمات وثيقة النقل الموضحة عليها -٤

 .الخطرة 

 :د ـ التقارير وحفظ السجالت 

 :يجب على مالك ومشغل مرفق النفايات الخطرة اآلتي 

  :يما يليلية في المرفق تحتوي على غ بسجالت للعمليات التشاالحتفاظ -١

 وطريقة استالمها خطرة تم وصف نوعية وآمية آل شحنة نفايات) أ ( 

 .خ ذلك يتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها وتار

 .موقع آل شحنة نفايات خطرة بالمرفق وآميتها في آل موقع ) ب (

 .نتائج وسجالت وتحاليل النفايات )  ج (

 .خالصة ونتائج عمليات التفتيش التي يقوم بها ) د ( 

 .لهواء أو المياه الجوفية تفاصيل أي برامج لمراقبة جودة ا) هـ( 

  .الطوارئ خطة استخدامتفاصيل الحاالت التي تقتضي ) و( 

 .محصلة معلومات برامج المراقبة ) ز( 

 .تعلقة بها لمنسخ من وثائق نقل النفايات والتقارير ا) ح( 

 .نسخ من جميع نشرات بيانات السالمة الخاصة بالنفايات ) ط( 

 إعدادها فيما يتعلق بعمليات النفايات الخطرة أية مذآرات أو تقارير تم) ي( 

 .بالمرفق 

أو فورًا عند الطلب  ) ١د ـ (  تقديم جميع السجالت المحددة في المادة السابعة -٢



 

- ١٨- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

تزيد عن ثالثين يومًا من تاريخ الطلب لمراجعتها من قبل   في فترة التوفيرها

 .ة رئاسة أو الجهات التي تحددها الرئاسال

غالق إإلى حين ) ١د ـ (جميع السجالت المحددة في المادة السابعة  باالحتفاظ -٣

ة نسخة من السجالت التي توضح آمية الرئاسالمرفق وعندها تسلم إلى 

 .النفايات وموقع التخلص النهائي منها 

ة على رئاس الإلى الخاصة بالـنفـايات الخطرة األنشطةم تـقرير سنوي عن ي تقد-٤

 :التالي أن يحتوي الـتقرير على 

ة والفترة التي يغطيها رئاسسم وعنوان المرفق ورقم تعريفه من الا) أ ( 

 .التقرير 

 . منهم النفايات استلمتأرقام تعريف المنتجين والناقلين الذين ) ب( 

 من آل منتج استالمهاوصف نوعية وآمية آل شحنة نفايات خطرة تم ) ج( 

 .على حدة 

أو التخلص من آل شحنة من النفايات طريقة التخزين أو المعالجة ) د( 

 .الخطرة 

ة رئاس الإلى) ٤هـ ـ (  تقديم معلومات جودة الهواء المحددة في المادة السابعة -٥

تتضمن هذه المعلومات ملخصًا لكل تجاوز لمقاييس ن آل ثالثة أشهر ، على أ

 .ة رئاسجودة الهواء التي وضعتها ال

قة نقل مكتملة لكل شحنة من النفايات ة من آل وثيرئاس الإلي إرسال نسخة -٦

 .الخطرة ، وذلك حسب التعليمات الموضحة على وثيقة النقل 

 مصادقة جميع التقارير والسجالت والمعلومات المذآورة في هذا البند ، وذلك -٧

 .ل أو من قبل من ينوب عنهم بالمرفق غمن قبل المالك أو المش

 

 



 

- ١٩- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 :هـ ـ البرامج المطلوبة للمرفق 

يجب على جميع مالكي أو مشغلي مرافق النفايات الخطرة  :لبرامج العامة  ا-١

 ) :مع تأمين نسخ منها ( تطوير البرامج العامة والتخطيط التالية 

ميائي يخطة لتحليل النفايات توضح آيفية إجراء تحليل فيزيائي وآ) أ  ( 

 .وبيولوجي لكل نفاية خطرة يتم تداولها في المرفق 

 إجراءات تـفـتيش أجهزة األمن والسالمة ومعدات خطة توضح) ب( 

 والمراقبة والطوارئ بالمرفق ، وجدول يوضح عدد مرات التشغيل

 .التفتيش وأنواع المشاآل التي يتم التفتيش عليها 

خطة لتدريب العاملين بالمرفق على عمليات إدارة النفايات الخطرة ) ج( 

 معدات استخدام وإجراءات التفتيش وإجراءات الطوارئ وآيفية

 .الطوارئ 

روفين وغير عخطة أمنية توضح آيفية الحد من دخول غير الم)  د( 

 .المصرح لهم إلى منطقة إدارة النفايات الخطرة بالمرفق 

 أو لالشتعال النفايات القابلة اشتعالإجراءات تصف آيفية تجنب ) هـ( 

النفايات  اختالط ، وتفادي المفاجئتجنب تفاعلها وآيفية التفاعل ، 

 .متجانسة الغير

خطة طوارئ تصف معدات الطوارئ والعمليات التفصيلية لمكافحة ) و ( 

ج ر وتسرب النفايات الخطرة وعمليات اإلخالء ومخاوانفجار

 .وممرات العاملين في المرفق 

ق وحدات النفايات الخطرة وعمليات إزالة غالإخطة توضح إجراءات )  ز( 

رافق آلما دعت مة ومراقبة والوحدات والالتلوث منها وعمليات صيان

 اآتمال العناية بكل وحدة فور تبدأق ، ويجب أن غالالحاجة بعد اإل

ر يي حول معارئاسة مع الورإغالقها ولمدة ثالثين عامًا ، ويتم التشا

 .ق غالالصيانة والمراقبة لما بعد اإل

ت  برامج للصحة والسالمة المهنية مع خطة توضح إجراءاعوض)  ح( 



 

- ٢٠- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 .الكشف الطبي على العاملين بالمرفق 

يجب على مالكي ومشغلي مرفق إدارة النفايات الخطرة  : البرامج الخاصة -٢

 ـ:ة لتشمل رئاسيات المرفق التي تحددها اللتنفيذ البرامج الخاصة المناسبة لعم

 بأسلوبتصميم إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات إدارة النفايات الخطرة ) أ ( 

يتضمن عدم تسرب النفايات الخطرة أو أحد مكوناتها إلى بيئي سليم 

 .البيئة 

مواصفات عمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة والتخلص ) ب( 

 .النهائي منها 

ل وفحصها ييات الخطرة ومعدات التشغامراقبة وحدات إدارة النف) ج( 

 .دوريًا 

 المستخدمة في  والمعداتواألجهزةحدات و مرافق ال منإزالة التلوث) د( 

 . بموقع المرفق المغلق لالحتفاظق والمدة الالزمة غالالمرفق عند اإل

 . وملزمة  ضروريةةرئاس بيئية أخرى تراها الاعتباراتأي شروط أو  )هـ( 

  : الجوفية المياهبرامج ومراقبة  ) ٣

وما يجب على مالكي ومشغلي برك التخزين وأآوام النفايات والمرادم ) أ ( 

ث يمكن من ي تصميم وتأمين برامج لمراقبة المياه الجوفية بحاشابههم

د المائية الجوفية ر التي تلحق بالموااآلثارخاللها التعرف فورًا على 

 استشارةراء عمليات تخزين ومعالجة النفايات الخطرة ، جمن 

 .ة بشأن المعايير الفنية لذلك رئاسال

ة المياه الجوفية إذا تبين  من متطلبات برامج مراقبءاالستثنايمكن ) ب( 

ة من خالل مواصفات تصميم المرافق ومن خالل المعلومات رئاسلل

عدم إمكانية تسرب السوائل من المرفق إلى . ولوجية يالمائية الج

 .المياه الجوفية 

 منسوب ارتفاعإذا آانت معلومات مراقبة المياه الجوفية تشير إلى ) ج( 



 

- ٢١- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 :ة إجراءات إضافية تشمل اسرئوفية ، فقد تطلب الجالمياه ال

 .ـ وصف تفصيلي لخصائص التأثير ١

 .مراقبة الـ تعديل برامج ٢

ـ دراسة وتنفيذ برنامج إلزالة ومعالجة أي تلوث بالنفايات الخطرة في ٣

 .وفية جالمياه ال

ة لحماية صحة اإلنسان رئاسـ أي إجراءات ضرورية أخرى تحددها ال٤

 .أو البيئة 

رة قومات جودة المياه الجوفية المجمعة بموجب هذه الفم معلييجب تقد) د( 

ة بصورة نصف سنوية خالل فترة تشغيل المرفق ، رئاسإلى ال

  فيق ويجب أن توضحغالبعد اإل وبصورة سنوية خالل فترة ما

 .تقارير والمعلومات ، ما إذا آان هنالك تأثير على المياه الجوفية ال

 :برامج مراقبة جودة الهواء ) ٤

وما يجب على مالكي ومشغلي برك التخزين وأآوام النفايات والمرادم  ) أ( 

 ترآيب أجهزة مالئمة لمراقبة جودة الهواء ــ حسب ما تراه اشابههم

 .ة رئاسة ــ ، ويجب تنفيذ تلك المراقبة بالتشاور مع الرئاسال

 من متطلبات برامج مراقبة جودة الهواء ، إذا تبين االستثناءيمكن ) ب( 

مثـل مواصفـات تصميم ( مات المدعـمة وة من خالل المعلئاسرلل

 حصول تأثـير سلبـي على مستوى جودة احتمالعــدم ) المرفــق 

 .الهواء المحيط 

مات مراقبة جودة الهواء تشير بأن مستويات جودة وإذا آانت معل) ج( 

ة المزيد رئاسخذة في التأثير السلبي عندها قد تطلب الآالهواء المحيط 

  :يما يلمن إجراءات التحكم تتضمن 

 .نبعاثات ال ـ ترآيب أجهزة تحكم في ا١

 . ـ تعديل برامج المراقبة ٢



 

- ٢٢- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 ـ تعديل اإلجراءات المستخدمة في المرفق لمناولة وتخزين ومعالجة ٣

 .النفايات الخطرة والتخلص منها

 لحماية صحة اإلنسان يةة ضروررئاس الاها ـ أي معايير أخرى تر٤

  .والبيئة

 المجمعة االنبعاثيجب تقديم معلومات جودة الهواء المحيط ومصادر ) د( 

ة بصورة ربع سنوية على األقل خالل رئاسرة إلى القبموجب هذه الف

فترة تشغيل المرفق ، ويجب أن تتضمن تقارير المعلومات ملخصًا 

لكل تجاوز لمقاييس جودة الهواء المحيط مع تقرير الخطوات المتخذة 

 .نبعاثات الالمرفق لتقليل امن قبل 

 المادة الثامنة

ول فيها على ؤيجب أن يصادق مالك أو مشغل المؤسسة أو الشرآة أو الممثل المس

ة الحق في طلب المزيد من المعلومات أو رئاسللة ورئاسللجميع المعلومات المقدمة 

 إليها ومدى  أو الفحوصات أو التحاليل ، للتأآد من صحة المعلومات المقدمةاالختبارات

 .حكام مقاييس حماية البيئة أل مطابقتها

 :أ ـ اإلجراءات الخاصة بمنتجي النفايات 

يجب على منتجي النفايات ــ عدا ) ب ( بموجب أحكام المادة الخامسة  -١

ستثناءات المحددة ــ من مرفق تجاري أو صناعي أو مهني تقديم المعلومات الا

 :ة رئاسالتالية عند مراجعة ال

 .لي المرفق المنتج غسم وعنوان ورقم هاتف مالك ومشا) أ ( 

 . به االتصالسم ورقم هاتف المرفق المنتج وعنوانه البريدي وجهة ا) ب( 

رفق خريطة بمقياس رسم مناسب يوضح تموقع المرفق ومساحته ،  و) ج( 

 .الموقع 

 ) .وصف موجز ( طبيعة المرفق ) د ( 



 

- ٢٣- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 .منتجة للنفايات شاطات النوصف للعمليات وال) هـ( 

 .نوعية وخصائص جميع النفايات المنتجة وآمياتها الشهرية ) و ( 

وصف موجز لنشاطات التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات في ) ز ( 

رفق خريطة بمقياس رسم تالمرفق والمعدات المستخدمة لذلك ، و

 .مناسب توضح موقع آل منها 

جة في المرفق وذلك حسب التعريف المحدد تحديد النفايات الخطرة المنت) ح ( 

 .في المادة الرابعة 

( وصف األساليب المستخدمة لمعالجة النفايات الخطرة والتخلص منها ) ط ( 

 ) .داخل الموقع وخارجه 

مثل المياه ( نبعاثات بيئية أخرى في المرفق اتحديد أي تصريفات أو ) ي( 

 ) .نبعاثات الهواء وغيرها االعادمة و

المنتجة للنفايات الخطرة ) العاملة ( ة بإشعار المرافق العامة رئاسقوم ال ت-٢

ة ويجب تقديم المعلومات المحددة بالمادة الثامنة أ ـ رئاسومطالبتها مراجعة ال

 .تسعين يومًا من تاريخ اإلشعار  ) ٩٠( ة خالل رئاس إلى ال١

المنتجة للنفايات ) تحت التأسيس أو اإلنشاء  ( المقترحة يجب على المرافق -٣

ة رئاس إلى ال١حددة في المادة الثامنة أ ـ مة وتقديم المعلومات الرئاسمراجعة ال

ستين يومًا من تاريخ إصدار الترخيص الالزم من الجهات  ) ٦٠( خالل 

 .ختصة مالحكومية ال

 :ب ـ اإلجراءات الخاصة بناقلي النفايات الخطرة 

ب على ناقلي النفايات الخطرة تقديم طلب يج) ب ( بموجب أحكام المادة السادسة 

ة ، مع توفير رئاس وتصريح بالعمل من التعريفخطي للحصول على رقم 

 :المعلومات التالية 

قع المرآز ووم ) نليغالمالك والمش( سم وعنوان ورقم هاتف الناقل ا)  أ  (

 .الرئيسي 



 

- ٢٤- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 .ت وصف وسائل النقل والمعدات المستخدمة وأماآن حفظ النفايا) ب( 

 .قائمة ومعدات الطوارئ وإمكانياتها ) ج( 

 .تعيين محطات ومرافق التنظيف وصيانة المعدات ووسائل النقل ) د ( 

 .خطة تفتيش المعدات ووسائل النقل وأماآن حفظ النفايات ) هـ( 

خطة الطوارئ التي تستخدم في حاالت الطوارئ وفي حاالت تسرب ) و ( 

 . والتسليم والنقل االستالم النفايات الخطرة أثناء عمليات

 .وصف برنامج تدريب الموظفين ) ز ( 

 .تحديد مناطق الخدمة ومسارات وسائل النقل ) ح ( 

تحديد نوعية النفايات الخطرة المتوقعة والكميات التي يمكن نقلها ) ط ( 

  .واستيعابها

 .ة بأنها ضرورية رئاسأي معلومات إضافية ترى ال) ي( 

 ـ:خاصة بمرافق إدارة النفايات الخطرة ج ـ اإلجراءات ال

، يجب على جميع مرافق النفايات ) ب (  بموجب أحكام المادة السابعة -١

، وعلى الرئاسةالخطرة الحصول على رقم تعريف وتصريح بالعمل من 

 مع توفير لرئاسةمالكي ومشغلي تلك المرافق تقديم طلب خطي إلى ا

 :المعلومات التالية 

 . المرفق ومشغلوان ورقم هاتف مالك سم وعنا) أ  ( 

 . به االتصالسم ورقم هاتف المرفق وعنوان البريدي وجهة ا) ب( 

 .موقع المرفق ومساحته )  ج( 

وصف تفصيلي للتقنيات واألساليب المستخدمة في عمليات تخزين )  د ( 

التخلص منها في المرفق ، بما في ذلك وومعالجة النفايات الخطرة 

 .مواصفات الهندسية م واليصامتال

 . آل منهم واختصاصاتعدد العاملين بالمرفق )  ز( 

تحديد أنواع النفايات الخطرة التي من الممكن تخزينها أو معالجتها أو )  ح( 

 .التخلص منها في المرفق وسعة المرفق التشغيلية 



 

- ٢٥- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 .نبعاثات البيئية األخرى من المرفق التحديد التصريف وا)  ط( 

 . والسالمة المهنية بالصحة المتخذة في المرفق فيما يتعلق اتاالحتياط) ي( 

 .ة بأنها ضرورية رئاسأي معلومات إضافية ترى ال) ك( 

 يجب تقديم المعلومات الموضحة أدناه من قبل إدارة النفايات الخطرة وذلك -٢

ة من إصدار التصريح الالزم له رئاسة ، حتى تتمكن الرئاسبالتشاور مع ال

 :بالعمل 

 .تقرير التأثيرات البيئية للمرفق )  أ (

  ) .١هـ ـ ( البرامج العامة للمرفق المحدد بموجب المادة السابعة ) ب( 

ة بموجب رئاسالبرامج الخاصة المناسبة لعمليات المرفق التي تحددها ال) ج( 

 )٢هـ ـ(المادة السابعة 

جـودة الـهواء برامج مـراقـبـة الـميـاه الجوفـيـة وبرامج مراقـبـة ) د ( 

  ) .٤ ـ ٣هـ ـ (والمحددة بموجب المادة السابعة 

 ـ:د ـ اإلجراءات الخاصة بتعديل المرافق القائمة 

يجب على المالكين والمشغلين الذين يرغبون في إجراء تعديل رئيسي في مرفق 

بما يشمل ( قائم ، سواء آان منتجًا أو ناقًال أو مرفقًا إلدارة النفايات الخطرة 

يب أو تغيير وحدات تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات الخطرة ، أو ترآ

) ة من قبل رئاسإضافة تدفق نفايات أو نوعية أو آمية من النفايات ، لم تراجعها ال

ة وتقديم المعلومات التفاصيل الكاملة ذات العالقة بالتعديل بما رئاسالب االتصال

  .في ذلك التصاميم والمواصفات الهندسية

 ـ:هـ ـ اإلجراءات الخاصة بتغير ملكية أو إدارة المرافق القائمة 

 تشغيل أي مرفق قائم  أوة بكل تغيير في ملكية أو إدارةرئاسجب إخطار الي ـ ١

سواء آان منتجًا أو ناقًال أو مرفقًا إلدارة النفايات الخطرة ، ويقدم المالك أو 

) أ ، ب ، ج ( لمادة الثامنة المشغل الجديـد المعـلومات المالئمة بموجب ا

 .ن يومًا على األقل من تاريخ التغيير يوذلك قبل ست



 

- ٢٦- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٤(ملحق

 ـ تحول آافة أحكام هذه المقاييس وأي قرارات أو شروط صادرة بناء عليها ٢

أو دارة اإلإلى المالك أو المشغل الجديد للمرفق وذلك فور تغيير الملكية أو 

 .التشغيل 

 المادة التاسعة

التحكم في النفايات الخطرة التقدم لدى وإجراءات  لقواعديخضع يجوز ألي شخص 

 .أو طلب التعديل من هذه اإلجراءات  أي فقرة مناالستثناءة بطلب رئاسال

 :أ ـ طريقة التقديم 

 : يشمل اآلتي أنة على رئاسيقدم الطلب إلى ال

 .سم وعنوان مقدم الطلب ا ) ١

 .ه أو تعديله  مناالستثناء التي يطلب اإلجراءتحديد  ) ٢

يؤدي وبناء  ) ٢أ ـ (  المحددة بموجب المادة التاسعة باألحكام االلتزامإثبات  ) ٣

على الظروف الخاصة والمحددة لحالة مقدم الطلب ، إلى تحمل أعباء مالية أو 

فنية آبيرة أو أي أعباء أخرى خاصة بالسالمة سواء آانت على مقدم الطلب 

 .أو على العامة

 لن تكون له تأثيرات خطرة  ،  النشاط المقترح في حالة قبول الطلبإثبات أن ) ٤

على البيئة والموارد الطبيعية ،  على صحة اإلنسان وسالمته ورفاهيته وال

لتحكم في ا  وقواعد وإجراءاتوانه سيكون متفقًا مع مقاييس حماية البيئة

 .النفايات الخطرة 

  :االلتزاماتب ـ 

 فرض شروط معينة استثناءقة على منح أي تعديل أو  الموافدة ، عنرئاسيحق لل

له تأثيرات  ة ضرورية للتأآد من أن نشاط مقدم الطلب لن تكونرئاستعتبرها ال

 .د الطبيعية ر وسالمته ورفاهيته وال على البيئة والموااإلنسانعلى صحة 
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 المادة العاشرة

 وقواعد حماية البيئةة بموجب أحكام مقاييس رئاسلل ةتعتبر آافة المعلومات المقدم

 .لتحكم في النفايات الخطرة قابلة للنشر آلما دعت الحاجة ا وإجراءات

عتبار المعلومات المقدمة من قبله اة بطلب رئاسويمكن ألي شخص التقدم لدى ال

 سرية ، وفي حالة الموافقة على طلبه تضمن قواعد واإلجراءاتبموجب أحكام هذه ال

 .لمعلومات دون موافقة خطية من الشخص مقدم المعلومات يتم نشر تلك ا الأ ،ةرئاسال

 :المعلومات السرية ـأ 

 أو نماذج أو امتيازتشمل المعلومات الخاصة ذات الطابع السري أي خطة أو 

تقنية أو قائمة عمالء أو معلومات إنتاج أو معلومات مصنفة ، على أن ال تكون 

 أو إنتاج أو اختراعلومات في المعلومات ممنوحة االمتياز ، وأن تستخدم المع

ترآيب وحدة أو صفقة أو خدمة ذات قيمة تجارية تعطي مالكها فرصة إلحراز 

 .ميزة تجارية على منافسيه 

 :ب ـ تحديد المعلومات السرية 

 تقديم طلب خطي قواعد واإلجراءاتيجب على مقدم الطلب بموجب هذه ال

نيفها تحت أحكام سرية  المعلومات السرية المطلوب تصهة يحدد فيرئاسلل

 .المعلومات 

 

 الملحق األول

  :ة نفاياترئاسال المواد التي تعتبرها

  .الصالحيةتجات منتهية نـ الم١
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ـ المواد المنسكبة أو المفقودة أو التي تعرضت لحادث ، وتشمل جميع المواد ٢

 .واألدوات ـ وما في ذلك ـ الملوثة نتيجة الحادث 

مخلفات عمليات التنظيف ، مواد ( ألفعال مقصودة ، مثل ـ المواد الملوثة نتيجة ٣

 ).التغليف وما إلى ذلك 

البطاريات المستهلكة ، ( قابلة لالستخدام ، مثل الـ المواد أو األجـزاء غير ٤

 ) .المواد الحافزة المستهلكة وما إلى ذلك 

األحماض ( ـ المواد التي لم تعد قادرة على إنجاز المهام المطلوبة منها ، مثل ٥

 ) .الملوثة ، المذيبات الملوثة واألمالح المستهلكة وما إلى ذلك 

 ) .الخبث ومخلفات التقطير وما إلى ذلك ( ـ مخلفات العمليات الصناعية ، مثل ٦

الحمأة الناتجة من أجهزة غـسـل ( ـ مخلفات عمليات الحد من الـتـلوث ، مثل ٧

 ).الفالتر المستهلكة وما إلى ذلك الغازات وأآياس جمع الغبار من المداخن ، و

مخلفات ( ـ مخلفات العمليات اآللية والعمليات الـتكميلية الـنهائية ، مثل ٨

 ) .المخرطة وقـشور الـطـاحونة وما إلى ذلك 

مخلفات التعدين ووحل حقول (  وتصنيع المواد الخام ، مثل استخدامـ مخلفات ٩

 ) . الزيت

 .يفة ـ المواد المغـشوشة أو المز١٠

 .ـ المواد أو المنتجات المحظورة بموجب األنظمة واللوائح ١١

المهمالت الزراعـية (ـ المنتجات التي لم تعد مرغـوبة لالستـخدام ، مثل ١٢

 ).والمنزلية والمكتبية والتجارية وما إلى ذلك

 األراضي وتنظيف استصالحـ المواد أو المنتجات الناتجة عن عمليات ١٣

 .الملوثة 

لمواد أو المنتجات التي يرغب أصحابها في التخلص منها والتي تشمل ـ ا١٤

 .البنود السابقة 

 . التي لم تشمل البنود السابقة األخرى واالستهالكـ مخلفات اإلنتاج ١٥
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 الملحق الثاني

  :أساليب التخلص من النفايات

 أو صهااستخال المواد أو تدويرها أو استردادالعمليات التي تعيق إمكانية ) أ ( 

 مباشرة أو بديلة ، والتي تمارس في الواقع استخدامات في استخدامهاإعادة 

 : العملي وهي

D1 الردم وما إلى ذلك (  أو فوقها مثل األرض ـ الترسيب داخل. ( 

D2 التحلل الحيوي في التربة للنفايات السائلة أو (  مثل األرضية ـ المعالجة

 ) .الطينية وما إلى ذلك 

D3حقن النفايات القابلة للضخ داخل اآلبار القباب ( ن العميق مثل  ـ الحق

 ) .الملحية أو المستودعات المتكونة تكونًا طبيعيًا وما إلى ذلك 

D4 وضع النفايات السائلة أو الطينية ( التكويم أو التجميع السطحي مثل  ـ

 . )داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك

D5وضع النفايات في حفر ( مصمم تصميمًا هندسيًا خاصًا مثل  ـ الردم ال

 وعن البيئة وما األخرى منها معزولة عن لقائمة بذاتها ومغطاة وآ

 ) .إلى ذلك 

D6 ـ التصريف داخل حيز مائي عدا البحار والمحيطات . 

D7 ـ التصريف داخل البحار والمحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر 

. 

D8الحيوية ـ غير المحددة في أي مكان بهذا الملحق ـ التي تنتج  ـ المعالجة 

عنها مرآبات أو مزائج يجري التخلص منها بواسطة أي من 

 .العمليات في هذا الفرع 

D9 ـ المعالجة الفيزيائية الكيميائية ـ غير المحددة في أي مكان أخر بهذا 

 منها الملحق ـ والتي تنتج عنها مرآبات أو مزائج يجري التخـلص

التبخير ، ( بواسطة أي من العمليات المـذآورة في هذا الفـرع مثـل 
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 ) .التخفيف ، التكليس ، والمعادلة ، والترسيب وما إلى ذلك 

D10 األرض ـ الحرق أو الترميد على.  

D11 ـ الحرق أو الترميد في البحر . 

D12 وضع الحاويات داخل منجم ونحو ذلك (  ـ التخزين الدائم مثل (. 

D13 ـ الخلط أو المزج قبل اإلحالة إلى أي من العمليات المذآورة في هذا 

 .الفرع 

D14 ـ إعادة التغليف قبل اإلحالة إلى أي من العمليات المذآورة في هذا 

 .الفرع 

D15 ـ التخزين في انتظار اإلحالة إلى أي من العمليات المذآورة في هذا 

 .الفرع 

ستخالصها أو استرداد المواد أو تدوريها أو اى العمليات التي قد تؤدي إل) ب(

 :وهيستخدامات مباشرة أو بديلة استخدامها في ا إعادة

R1 آوقود ـ فيما عدا الحرق أو الترميد المباشر ـ أو آوسيلة االستعمال ـ 

 .الطاقة لتوليد 

R2 المذيبات واسترجاع استخالص ـ إ عادة . 

R3 آمذيبات تي ال تستخدم  المواد العضوية الواستخالص ـ تدوير. 

R4 المعدنية  المعادن والمرآبات واستخالص ـ تدوير. 

R5 عضوية  المواد الغير واستخالص ـ تدوير. 

R6 القواعد  األحماض أو استرجاع ـ. 

R7 التلوث  العناصر والمكونات المستخدمة للحد من استرداد ـ. 

R8 الحافزة  العناصر والمكونات من المواد استرداد ـ. 

R9 أخر  بشكل استعمالها ـ إعادة تكرير الزيوت أو إعادة. 

R10 ـ النشر على األرض بما يعود بالنفع على الزراعة أو يؤدي إلى 

 . تحسين البيئة وحماية الحياة الفطرية

R11 المواد الناتجة من أي من العمليات المرقمة من استخدام ـ  )R1 ـ 
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R10 . ( 

R12لى ألي من العمليات المرقمة  ـ تبادل النفايات لإلحاطة إ )R1 ـ 

R11. ( 

R13 الفرع ـ تجمع المواد بغرض إجراء أي من العمليات المذآورة في هذا. 

 الـملحـق الـثـالـث

 النفايات الخطرة

 :وهي  باستمرارالنفايات المتدفقة  ) أ( 

Y1خلفة من الرعاية الطبية في المستشفيات والمراآز ت ـ النفايات الطبية الم

 .الطيبةعيادات وال

Y2قاقير واألدوية ع ـ النفايات من المستحضرات الصيدلية وال. 

Y3 المبيدات الحيوية واستخداملفة من إنتاج وتجهيز تخـ النفايات الم 

 .النباتيةوالمستحضرات الصيدلية 

Y4ة ي المواد الكيميائواستخداملفة من تصنيع وتجهيز تخ ـ النفايات الم

 .الواقية لألخشاب 

Y5 المذيبات العضوية واستخداملفة من إنتاج وتجهيز تخـ النفايات الم . 

Y6لفة من عمليات المعالجة الحرارية وعمليات تطويع تخ ـ النفايات الم

 .الفوالذ والمحتوية على السيانيد 

Y7 منها أصًال لالستعمال ـ النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة . 

Y8يوت مع المياه ، أو مزائج الهيدروآربونات مع  ـ النفايات من مزائج الز

 .حلبات ت، أو المس المياه

Y9 ـ الـنفـايات من المواد والـمرآبات المحتــوية أو بمواد ثـنائـي الـفـيـنـيـل 

أو مواد ثالثي الفينيل  ) PCB's( ذات الروابط الكلورية المتعددة 

 ثـنائـي أو بمواد ) PCT's( ذات الروابط الكلورية المتعددة 

  ) .PBB's( الـفـيـنـيـل ذات الروابط البرومية المتعددة 
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Y10 ـ النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن تكرير أو التقطير أو أية 

 .معالجة بالتحليل الحراري 

Y11الحبر واألصباغ واستخداملـفة من إنـتاج وتجهيز تخ ـ النفايات الم 

 .ءات اللك والورنيش والمواد الملونة والدهانات وطال

Y12الراتـيـنجات ، واستخداملـفـة ن إنـتاج وتجهـيز تخ ـ الـنفـايات المـ 

 . ، الملدنات ، الغراء والمواد الالصقة تكسالال

Y13 الناجمة عن الجديدة،معروفة أو ال ـ النفايات من المواد الكيميائية غير 

 لم تعرف بعد أنشطة البحث والتطوير عن األنشطة التعليمية والتي

 .والبيئة اإلنسانلى عأثارها 

Y14 التي ال تخضع لتنظيم آخراالنفجارية ـ النفايات ذات الطبيعة . 

Y15المواد الكيميائية واستخداملفة من إنتاج وتجهيز تخ ـ النفايات الم 

 وعن تجهيزها والفوتوغرافية ومواد المعالجة الفوتوغرافية

  .واستخدامها

Y16ئن ااجمة عن عمليات المعالجة السطحية للمعادن واللدفايات النن ـ ال. 

Y17 النفايات الصناعية التخلص من ـ الرواسب الناتجة عن عمليات . 

 :ما يلي النفايات التي يدخل في ترآيبها ) ب ( 

Y18 الكربونيالت المعدنية ـ . 

Y19  ريليوم بالبريليوم أو مرآبات الـ. 

Y20 افؤ  مرآبات الكروم سداسية التكـ. 

Y21 مرآبات النحاس ـ . 

Y22 مرآبات الزنك ـ . 

Y23 الزرنيخ أو مرآبات الزرنيخ ـ . 

Y24 السيلينيوم أو مرآبات السيلينيوم ـ . 

Y25 الكادميوم أو مرآبات الكادميوم ـ . 

Y26 االنتميون أو مرآبات االنتميون ـ . 
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Y27 وم ي التلوريوم أو مرآبات التلورـ. 

Y28 بات الزئبق  الزئبق أو مرآـ. 

Y29 الثاليوم أو مرآبات الثاليوم ـ . 

Y30 الرصاص أو مرآبات الرصاص ـ . 

Y31 فيما عدا فلوريد الكالسيوم ةر غير العضوي مرآبات الفلوـ . 

Y32 عضوية ال مرآبات السيانيد غير ـ. 

Y33 في الحالة الصلبة األحماض المحاليل الحمضية أو ـ . 

Y34 لحالة الصلبة  محاليل القلويات في اـ. 

Y35 االسبستوس (  الحرير الصخري وألياف غبار ـ. ( 

Y36 مرآبات الفسفور العضوية ـ . 

Y37 مرآبات السيانيد العضوية ـ . 

Y38 الفينول أو مرآبات الفينول بما في ذلك مرآبات الكلوروفينول ـ  . 

Y39 األثير مرآبات ـ.  

Y40 المذيبات العضوية المهلجنة ـ . 

Y41 مذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة  الـ. 

Y42 تعددة من ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية الرا أي مادة مماثلة للفيوـ

. 

Y43 أي مادة مماثلة للديوآسين ـ ثنائي البنزين ذي الروابط الكلورية ـ 

 .تعددة مال

Y44العضوية عدا المواد المشار إليها في الهالوجين  مرآبات ـ 

 .) ٣٨،٤٠،٤٢،٤٣ (قــــــــــــــــلملحا

 :فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خـاصـة ) ج ( 

Y45 ـ النفايات المنزلية المحتوية على نفايات خطرة . 

Y46 ـ النفايات الناتجة عن حرق النفايات المنزلية . 
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 :الملحق الرابع 

 قائمة الخواص الخطرة

 األممفئة 
*المتحدة

الرقم 
 الوصف واصخلاالشفري

1 H1  المواد القابلة
 لالنفجار

ي مواد أو نفايات أو خليط من مواد أو نفايات ه
صلبة أو سائلة وقادرة في حد ذاتها على أن تنتج 
، بواسطة تفاعل آيميائي ، غازًا على درجة من 
الحرارة وتحت قدر من الضغط وبدرجة السرعة 

 . الضرر بالوسط المحيط إلحاقإلى  تؤدي 

3 H3  السوائل القابلة
 لالشتعال

 أو سوائل لالسوائهي سوائل أو مزيج من 
علق مثل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو ُم

الدهانات ، والورنيش ، وطالء اللك وما إلى ( 
 عند درجة لالشتعالتطلق أبخرة قابلة ) ذلك 

 .درجة مئوية  ) ٦٠(  عـن ال تزيدحرارة 

4,1 H4,1  المواد القابلة
 شتعاللال

هي مواد صلبة أو نفايات صلبة ـ عدا المصنفة 
 خالل لالحتراقبوصفها متفجرات ـ تكون قابلة 

عملية النقل أو قد تسبب أو تسهم عن طريق 
 .حريق  اندالع في االحتكاك

4,2 H4,2  المواد القابلة
  التلقائيلالشتعال

هي مواد أو نفايات قابلة للسخونة التلقائية تحت 
ية أثناء النقل أو قابلة للسخونة أثناء الظروف العاد

  .لالشتعالمالمسة الهواء فتكون عندئذ قابلة 

4,3 H4,3 

المواد التي تطلق 
 عند مالمسة الماء

غازات قابلة 
 لالشتعال

هي مواد أو نفايات معرضة عند تفاعلها مع الماء 
ألن تصبح قابلة لإلشتعال تلقائيًا أو ألن تطلق 

  .لالشتعالغازات قابلة 

5,1 H5,1 المؤآسدات 

هي مواد أو نفايات قد ال تكون بالضرورة قابلة 
 بذاتها ولكنها بصفة عامة قد تسبب أو لالشتعال

 مواد اشتعالاألآسجين في طريق إنتاج تسهم عن 
 .أخرى 

5,2 H5,2  البروآسيدات
 العضوية

هي مواد أو نفايات عضوية غير مستقرة حراريًا 
 ثنائية التكافؤ وقد ١  ـ١تحتوي على البنية ـ 

 .تتعرض لتحلل ذاتي التسارع طارد للحرارة 
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 األممفئة 
*المتحدة

الرقم 
 الوصف واصخلاالشفري

6,1 H6,1  ذات ( السموم
 )اآلثار الحادة 

 األذىهي مواد نفايات يمكن أن تسبب الوفاة أو 
 إذا اإلنسانبشكل خطير أو تلحق الضرر بصحة 

 .تنشقت أو المست الجلد سأبتلعت أو أ

6,2 H6,2 المواد المعدية 
 نفايات محتوية على آائنات حية هي مواد أو

 تسببهادقيقة أو سمومها ، ومعروف أو مشتبه في 
 . أو الحيوان اإلنسانلمرض في 

8 H8  اآلآلةالمواد 

هي مواد أو نفايات تسبب عن طريق تفاعل 
  لألنسجةآيميائي في ضرر جسيم عند مالمستها

 ضرر إلحاقالحية أو تؤدي في حالة تسربها إلى 
 أو بوسائل النقل أو حتى إلى أخرىمادي ببضائع 

  .أخرىتدميرها وقد تتسبب أيضًا في مخاطر 

9 H10 

المواد المطلقة 
لغازات سامة عند 
مالمسة الهواء أو 

 ءالما

هي مواد أو نفايات يمكن أن تطلق غازات سامة 
 .بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء

9 H11 
امة  واد الس ذات (الم

ار أخرة أو  الماآلث ت
 )زمنةمال

 أو استنشاقهاهي مواد أو نفايات قد ينطوي 
 متأخرة أو آثار أو نفاذها من الجلد على ابتالعها

 مزمنة من بينها التسبب في السرطان

9 H12  المواد السامة
 للبيئة

هي مواد أو نفايات تسبب أو قد يسبب إطالقها 
باشرة أو متأخرة للبيئة بفاعل تراآمها مأضرارًا 

 الكائنات الحية أو بفعل آثارها السامة على في
 .النظم الحية 

9 H13  

المواد القادرة بوسيلة ما ـ بعد التخلص منها ـ 
على إنتاج مادة أخرى ومن أمثلتها المواد 

 الخواص المدرجة بأحد والتي تتميز ةالمترشح
 .أعاله 

لمتحدة بشأن نقل البضائع يناظر نظام تصنيف المواد الخطرة الواردة في توصيات األمم ا* 

). م ١٩٨٨ ، األمم المتحدة ، نيويورك ، REV / 1/ 10 . AC / SG / ST. 5( الخطرة 



 

 

 

 



 

 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 )٥(ملحق 

 

الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية 

بالزيت والمواد الضارة األخرى في الحاالت 

 الطارئة

 الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء

  هـ٢٠/١١/١٤١١  وتاريخ١٥٧رقم 



 

 



 

)٥(ملحق  -١ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 المادة األولى

 تعاريف

 .ألغراض هذه الخطة يقصد بالكلمات التالية المعنى القرين لكل منها

الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة  :الخطة 

 .األخرى في الحاالت الطارئة 

 . الطارئة التلوث بالزيت والمواد الضارة األخرى في الحاالت :التلوث 

  .الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة : ة الرئاس

 

 المادة الثانية

 السياسة العامة واألهداف

 :السياسة العامة 

إن السياسة العامة للملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه 

ار البيئية والصحية واستخدام ونقل الزيت والمواد الضارة األخرى ، تقضي بالحد من األضر

واالقتصادية الناجمة عن ذلك وحصرها في أضيق الحدود واتخاذ اإلجراءات الفورية في 

حالة أي حادث للتلوث للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها البيئة وصحة المواطن 

 .ورفاهيته 

 :األهداف 

البحرية تهدف الخطة إلى وضع نظام لالستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة 

والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث باالستفادة القصوى من اإلمكانات المتاحة ، إقليميًا 

ودوليًا ويشمل ذلك استنفار وتنسيق آافة اإلمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى 

 .البشرية والخبرات الالزمة لمواجهة حاالت التلوث 



 

)٥(ملحق  -٢ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

لتزامات المملكة التي تضمنتها االتفاقيات اإلقليمية وتهدف الخطة أيضًا إلى الوفاء با

 .والدولية لحماية البيئة البحرية وأي اتفاقيات أخرى ذات عالقة تكون المملكة طرفًا فيها 

 

 المادة الثالثة

 مستويات االستجابة

 :عمليات االستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني  - أ

جهات ذات العالقة بتحديد عمليات االستجابة للتحكم في  بالتنسيق مع الالرئاسةتضطلع 

 :التلوث في الحاالت الطارئة بما في ذلك 

 .وضع السياسة الخاصة بالتحكم في تلوث البيئة البحرية في المملكة   -

العمل بمقتضى البروتوآوالت الخاصة بالتعاون اإلقليمي في مكافحة التلوث ،   -

 .و دولية أخرى ذات عالقة مشابهة ترتبط بها المملكةوآذلك أي التزامات إقليمية أ

القيام بالمسح والمراقبة وإجراء الدراسات الالزمة لتقفي بقع الزيت وإجراء   -

 .الدراسات البيئية لتعيين آثار التلوث 

 .إدارة الخطة وتنسيق إجراءات تنفيذها   -

 .تحديد احتياجات الخطة من المعدات   -

 :ة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر األحمر والخليج العربي عمليات االستجاب -ب

تشكل لجنة للعمليات في آل من منطقتي البحر األحمر والخليج العربي على أن تشمل 

 : االستجابة في الجهات اآلتية مسئولي

 منسق المنطقة الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة(وزارة الدفاع والطيران  -١

 ).رئيسًا 

 ) .حرس الحدود ، الدفاع المدني ( وزارة الداخلية  -٢

 .وزارة البترول والثروة المعدنية  -٣

 .وزارة الشئون البلدية والقروية  -٤



 

)٥(ملحق  -٣ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .المؤسسة العامة للموانْي  -٥

يجوز للجنة عمليات المنطقة طلب مشارآة ممثلين عن أي جهات أخرى وتقوم اللجنة 

ي آل من المنطقتين في حاالت التلوث التي تتطلب بتخطيط وتنسيق عمليات االستجابة ف

 :مجهودًا على مستوى المنطقة ويناط بها المهام التالية 

) ب(فقرة [ دراسة خطط الطوارئ المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية  -١

 ] .من المادة الرابعة

ة لدى المرافق أو تحديد القوى البشرية والمعدات الالزمة لمكافحة التلوث المتوفر -٢

 .المنشآت في المنطقة المعنية وفقًا لما يتم االتفاق عليه مع تلك الجهات 

 .اإلشراف على تنفيذ الخطة  -٣

تتضمن ] من المادة الرابعة) أ(فقرة [إعداد وتطوير خطة طوارئ شاملة للمنطقة  -٤

 .مجموعة الخطط المحلية ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمكافحة التلوث 

 .متابعة التقارير الخاصة بحاالت التلوث على مستوى المنطقة  -٥

 .حصر وتقويم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة والحماية  -٦

 .متابعة تدريب العاملين على عمليات االستجابة  -٧

اتخاذ االحتياطات الالزمة لتأمين الرعاية الطبية الالزمة للمتضررين من حوادث  -٨

 .التنسيق مع وزارة الصحة التلوث وذلك ب

 .أي مهام أخرى ترى لجنة تنسيق حماية البيئة إضافتها  -٩

  .رئاسةللعلى رئيس لجنة عمليات المنطقة رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة 

 :عمليات االستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي  -ج

 من التلوث والحماية والمكافحة تقوم الجهات الموضحة أدناه باألنشطة الخاصة بالحد

في المناطق البحرية أو الساحلية والمنشآت والمرافق التابعة لها ، وتعين آل من تلك الجهات 

ولة ؤوًال عن عمليات االستجابة للتلوث في آل منشأة أو مرفق تابع لها أو منطقة مسؤمس

 .عنها 



 

)٥(ملحق  -٤ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

، القوات البحرية اية البيئة  الرئاسة العامة لألرصاد وحم(وزارة الدفاع والطيران  -١

 . ) الملكية

 ) .حرس الحدود ( وزارة الداخلية  -٢

 .وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسات والشرآات التابعة لها  -٣

 )وزارة المياه والكهرباء  ( .وزارة الصناعة والكهرباء  -٤

  .)بلديات المدن الساحلية ( وزارة الشئون البلدية والقروية  -٥

 .المؤسسة العامة للموانْي  -٦

 .المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة  -٧

 .الهيئة الملكية للجبيل وينبع  -٨

 .أي جهة أخرى لها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية  -٩

 

 المادة الرابعة 

 خطط المناطق والخطط المحلية 

 التلوث في المنطقة يتم تنفيذ الخطة عن طريق تطوير وتنفيذ خطة منطقة لمكافحة

االقتصادية الخالصة للملكة العربية السعودية في الخليج العربي وأخرى في البحر األحمر 

 :وخطط محلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية على النحو التالي 

 :خطة المنطقة  -١

ي تقوم لجنة عمليات المنطقة بإعداد خطة المنطقة بالتشاور مع الجهات المذآورة ف

من المادة الثالثة ، وتشمل هذه الخطة اإلرشادات واإلجراءات التنفيذية الالزمة ) ج(الفقرة 

لعمليات االستجابة في حاالت التلوث التي تتطلب االستجابة على مستوى المنطقة وتتضمن 

 :ما يلي 

 



 

)٥(ملحق  -٥ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .مجموعة الخطط المحلية في المنطقة  ●

غ عن حاالت التلوث في المياه نظام للمسح والرصد والمراقبة للكشف واإلبال ●

 .والسواحل السعودية في المنطقة 

 .نظام استنفار لجنة عمليات المنطقة  ●

 .ولين عن أعمال االستجابة في المنطقة ؤدليل مهام واختصاصات األفراد المس ●

تحديد الجهات المحلية المساعدة ذات العالقة بعمليات االستجابة للتلوث وتحديد  ●

 .لقياديين التابعين لها ولين اؤالمس

حصر اإلمكانات المتوفرة لالستجابة لحوادث التلوث في المنطقة بما في ذلك القوى  ●

 .البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الحكومية وغير الحكومية 

اإلجراءات الخاصة باالتصاالت والتجهيزات فيما يتعلق بالمعدات والقوى البشرية  ●

 .لمساعدة في احتواء التلوث حتى يزول الخطر المباشر بين المنشآت والمرافق ل

حصر المنشآت الحساسة التي تستخدم مياه البحر والمناطق ذات الحساسية البيئية  ●

 .وتحديد الوسائل الالزمة لحمايتها 

حصر المصادر المحتملة للتلوث وتقدير أآبر آمية محتملة من الزيت من آل  ●

 .مصدر 

معلومات بحرية ومعلومات أرصاد بحرية وتقديرات تعليمات للحصول على  ●

 .لمسارات بقع الزيت 

سجالت المعلومات والتعليمات الخاصة بجمعها في حاالت التلوث وإجراءات  ●

 .التوثيق 

تحديد أفضل الطرق الممكنة الحتواء حوادث التلوث وعمليات تنظيفه والتخلص  ●

 .زمة منه بما في ذلك طرق الحصول على التصاريح الال

حصر وتحديد التكاليف المالية المترتبة على أي حادث تلوث محلي يستدعي  ●

استخدام معدات وإمكانات جهة أخرى وتعويض الجهة التي قامت بمكافحة التلوث 

 .وذلك وفقًا لترتيبات تتم بين الطرفين 

 



 

)٥(ملحق  -٦ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : الخطط المحلية  -٢

ثة أن تقوم بوضع خطط من المادة الثال) ج(يجب على الجهات المذآورة في الفقرة 

 على أن تشمل هذه الرئاسةمحلية لمكافحة التلوث داخل حدود اختصاصها بالتشاور مع 

الخطط اإلرشادات التنفيذية الالزمة لعمليات االستجابة وتقديمها بعد ذلك إلى لجنة عمليات 

 :المنطقة على أن تشمل ما يلي 

ال االستجابة للتلوث بما في ولين عن أعمؤدليل مهام واختصاصات األفراد المس ●

 .ذلك أسماء األفراد وطرق ووسائل االتصال بهم 

 .اإلجراءات الخاصة باالتصاالت والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعدات ●

 ولجنة عمليات المنطقة والجهات بالرئاسةاإلجراءات التي تحدد طريقة االتصال  ●

 .األخرى ذات العالقة 

 

 المادة الخامسة

 وليات ؤمســـــال

تسند األنشطة المختلفة الخاصة بعمليات االستجابة لحوادث التلوث في الحاالت 

ولة التي لها أنشطة أو مرافق بحرية أو ساحلية وتقوم ؤة والجهات المسرئاسالطارئة إلى ال

وليات المسندة إليها بموجب هذه الخطة بوضع ونشر ومراقبة تطبيق ؤة باإلضافة للمسرئاسال

 .اسات واألنظمة واإلجراءات الخاصة بمكافحة التلوث والحد منه السي

 :التنســيق 

 بتنسيق أنشطة آافة الجهات األخرى ذات العالقة بعمليات االستجابة الرئاسةتقوم 

 والجهات ذات رئاسةلحوادث التلوث وذلك وفقًا لترتيبات يتم االتفاق عليها مسبقًا بين ال

 .العالقة 

 



 

)٥(ملحق  -٧ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 :مراقبة المسح والرصد وال

 الموارد المالية المتاحة في ميزانية الخطة ، وتستعين في الحاالت الرئاسةتستخدم 

الطارئة بوزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للموانْي والمديرية العامة للدفاع 

ية المدني وحرس الحدود للقيام بعمليات المسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة االقتصاد

ة والجهات المذآورة لرئاسوذلك وفقًا لترتيبات يتم االتفاق عليها بين ا. الخالصة للمملكة 

 : بعاليه ويشمل المسح ما يلي

 .الرصد من الجو  ●

 .الرصد البحري  ●

 .الرصد الساحلي  ●

 .االستشعار عن بعد  ●

 .تقارير الرصد من الطائرات والسفن الحربية والمدنية والخاصة  ●

 .وسائل عملية متوفرة أي  ●

 :الحماية 

على آافة الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية مشار إليها في الفقرة 

من المادة الثالثة توفير الحماية الالزمة لهذه المنشآت والمرافق من قوى بشرية وأدوات ) ج(

 أي حادث تلوثومعدات وأن تكون المعدات صالحة وجاهزة لالستعمال الفوري في حالة 

 . طارْئ

 :المكافحة 

تكون آافة الجهات التي لها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية مشار إليها في الفقرة 

ولة عن عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها وتؤمن المعدات ؤمن المادة الثالثة مس) ج(

معايير يتم تحديدها باالتفاق على أن تتم تلك العمليات وفقًا ل. والقوى البشرية الالزمة لذلك 

ولية ؤ مسالرئاسةأما خارج هذه المناطق فتتولى .  والجهات ذات العالقة الرئاسةبين 

المكافحة على أن يقوم حرس الحدود بتقديم آافة التسهيالت الالزمة في حدود إمكاناته 

 .المتاحة 



 

)٥(ملحق  -٨ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 :التنظيف 

احلية مشار إليها في الفقرة تكون آافة الجهات التي لها منشآت أو مرافق بحرية أو س

ولة عن عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها وتؤمن المعدات ؤمن المادة الثالثة مس) ج(

على أن تتم تلك العمليات وفقًا لمعايير يتم تحديدها باالتفاق . والقوى البشرية الالزمة لذلك 

 والبلديات المعنية الرئاسةتتولى أما خارج هذه المناطق ف.  والجهات ذات العالقة الرئاسةبين 

ولية أعمال التنظيف آل فيما يخصه على أن يقوم حرس الحدود بتقديم آافة التسهيالت ؤمس

 .الالزمة في حدود إمكاناته المتاحة 

 :التخلص من الزيت 

 بالتشاور مع الجهات المعنية المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الرئاسةتحدد 

 .مخلفات الملوثة به الزيت المتجمع وال

 :الدراسات 

 إجراء الدراسات العلمية المناسبة بالتعاون مع الجامعات ومراآز الرئاسةتتولى 

األبحاث الوطنية ، وآذا الدراسات األخرى الخاصة باألنشطة المذآورة وعلى الجهات التي 

 فيما لرئاسةاتقوم بإعداد دراسات عن التلوث في المناطق البحرية والساحلية التنسيق مع 

 . بتلك الدراسات رئاسةيتعلق باالستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال وتزويد ال

 

 المادة السادسة

 اإلجراءات التنفيذية 

تعتمد اإلجراءات التنفيذية التي تتخذ لالستجابة لحوادث التلوث على عدة عوامل منها 

راءات االستجابة التنفيذية المراحل حجم الحادث وموقعه ونوع المادة الملوثة وتشمل إج

 :التالية 

 



 

)٥(ملحق  -٩ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 : اإلبالغ -المرحلة األولى 

ولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية أو الجهات ؤعلى جميع الجهات المس

التي لها أنشطة بحرية آحرس الحدود والقوات البحرية الملكية وشرآات صيد األسماك 

غيرهم اإلبالغ عن أي تلوث يشاهدونه إلى منسق وآذلك ربابنة السفن وقادة الطائرات و

ة بتعميم إرشادات رئاسة التخاذ اإلجراءات الالزمة على أن تقوم الرئاسالمنطقة أو ال

 .توضيحية عن طرق اإلبالغ 

 : التقويم -المرحلة الثانية 

بعد تلقي البالغ من منسق المنطقة لحالة طارئة تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقويم 

 :لة على أن يشمل ذلك ما يلي الحا

 .تصنيف التلوث حسب ما ورد في ملحق الخطة  ●

 .مدى الحاجة إلى عمليات االحتواء والتنظيف  ●

 .جدوى البدائل المختلفة الخاصة بعمليات االحتواء أو التنظيف  ●

وعلى منسق . اتخاذ اإلجراءات الالزمة لبدء عمليات المكافحة وفقًا لخطة المنطقة  ●

 إذا آان التلوث يتطلب استجابة بإمكانيات غير متوفرة محليًا الرئاسةنطقة إخطار الم

 .له تأثير على النطاق اإلقليمي أو الدولي  أو

 : االحتواء واإلجراءات الوقائية - المرحلة الثالثة

ولي االستجابة توحيد الجهود ؤعندما تتطلب الحالة القيام بعمليات االحتواء فعلى مس

على أن يؤخذ في االعتبار ضمان سالمة . إلجراءات الوقائية آل فيما يخصه للقيام با

 :وتشمل هذه أإلجراءات ما يلي . األشخاص القائمين بهذه العمليات وسالمة المواطنين 

 .محاولة وقف التلوث من مصدره  ●

 .وضع حواجز االحتواء ومنع انتشار الزيت لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ●

 .ل على تخفيف أضرار حادث التلوث العم ●

 التي يتم االتفاق عليها مسبقًا مع الرئاسةاستخدام المواد المشتتة والمحددة من قبل  ●



 

)٥(ملحق  -١٠ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .الجهات المعنية 

 : عمليات التنظيف والتخلص -المرحلة الرابعة 

مع األخذ في االعتبار أهمية تجميع الزيت والمواد الضارة األخرى من مياه البحر أو 

ولي االستجابة في المواقع المحلية إذا أستدعى األمر أن ؤ فإن على مسئناطق الشاطمن م

يحاولوا قدر استطاعتهم استخدام الوسائل المناسبة مثل الكاشطات والمواد الماصة 

ولي االستجابة في ؤوالجرافات وغيرها من الوسائل في حدود المنشآت التابعة لها وعلى مس

د بخطة المنطقة لتحديد أولويات المناطق المطلوب تنظيفها وتحديد المواقع المحلية االسترشا

 .وتتولى لجنة عمليات المنطقة اإلشراف والمتابعة . مناطق التخلص من المواد المجمعة 

 : التوثيق -المرحلة الخامسة 

ولي االستجابة القيام بتجميع المعلومات ؤعلى لجنة عمليات المنطقة من خالل مس

ولة عن حوادث التلوث وتقويم فعاليات المكافحة ؤمة لتحديد الجهات المسوالوثائق الالز

ويشمل التوثيق األفالم . وتقدير التكاليف وإجراءات الدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية 

وتقارير شهود العيان واستمارات المعلومات المعبأة والخطابات ) إن أمكن( والصور 

يدانية والعينات ونتائج التحاليل والبيانات والتقارير والبرقيات والعقود والسجالت الم

وبمجرد انتهاء عمليات االستجابة لحادث تلوث . الصحفية وسجالت االتصاالت وغيرها

 رئاسةيرفع منسق المنطقة خالل ثالثين يومًا من انتهاء عمليات االستجابة تقارير وافية إلى ال

اتخاذها واإلمكانات التي استخدمت والتكلفة يوضح فيها تطور الحادث واإلجراءات التي تم 

 .المالية باإلضافة إلى توضيح المشكالت والعقبات التي واجهت عمليات االستجابة 

 

 المادة السابعة

 التمويل

يتم الصرف على النشاطات الالزمة لمكافحة حوادث التلوث المحددة بالخطة من وفي 

 الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئةحدود االعتمادات التي تخصص لذلك في ميزانية 



 

)٥(ملحق  -١١ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .وميزانيات الجهات األخرى المشارآة في مكافحة التلوث آل فيما يخصه وفقًا للخطة 

لمواجهة الحاالت الطارئة التي ال يمكن التغلب عليها باإلمكانات الوطنية والعقود 

 ووزير المالية واالقتصاد واالتفاقيات القائمة وبعد االتفاق بين رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة

 الدخول في اتفاقيات وعقود تنفذ عند الطلب مع أي من األفراد رئاسةالوطني ، يجوز لل

والمؤسسات والشرآات والجهات الحكومية وغير الحكومية ما آان منها سعوديًا أو أجنبيًا 

الحاجة والمنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة ، لتوفير الدعم السريع الالزم حسب 

ألنشطة الرصد والمسح والمراقبة والحماية والمكافحة والتنظيف والتخلص ودراسات التقويم 

 .الالزمة لمواجهة هذه الحاالت وتحديد آثارها 

 

 المادة الثامنة

 اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية

ت خاصة لتنفيذ الخطة يتم تشكيل لجنة عمل لمراجعة أمور التلوث وإصدار توصيا

 :بالسياسات واالتجاهات التي يجب اتخاذها ، وتتكون اللجنة من الجهات التالية 

 .رئيسًا  ) الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة( وزارة الدفاع والطيران  -١

 ) .القوات البحرية الملكية(  

ع المدني ، المديرية العامة لحرس الحدود ، المديرية العامة للدفا( وزارة الداخلية  -٢

 ) .األمانة العامة للهيئة العليا لألمن الصناعي 

 .وزارة البترول والثروة المعدنية  -٣

 .وزارة الشئون البلدية والقروية  -٤

 .وزارة المالية واالقتصاد الوطني  -٥

 )وزارة المياه والكهرباء  ( .وزارة الصناعة والكهرباء  -٦

 .المؤسسة العامة للموانْي  -٧

 .ؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الم -٨



 

)٥(ملحق  -١٢ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 .الهيئة الملكية للجبيل وينبع  -٩

 . ذات عالقة من حين آلخر بصفة مستشارين أو مراقبين ةويجوز للجنة دعوة أي جه

 :األعمال الرئيسية للجنة 

 .مراجعة السياسة الخاصة بالتحكم في التلوث بالزيت والمواد الضارة األخرى  -١

  .مراجعة الخطة -٢

 .إقرار خطة المنطقة  -٣

 .متابعة إجراءات تنفيذ الخطة وإدارتها  -٤

 .مراجعة مصاريف الخطة  -٥

 .إصدار توصيات بالنسبة لشراء المعدات  -٦

 .مراجعة وضع برامج التدريب الالزمة للخطة  -٧

 .مناقشة المواضيع ذات العالقة بالتلوث البحري  -٨

وث واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمطالبته بتعويض ولية المتسبب في التلؤتحديد مس -٩

وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية . المملكة ومتابعة الحصول على التعويض 

 .وبصفة استثنائية بناًء على طلب أحد األعضاء 

 

 المادة التاسعة

 إصدار القرارات التنفيذية

لتصديق على يكون لصاحب السمو الملكي رئيس لجنة تنسيق حماية البيئة صالحية ا

 .قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري وإصدار القرارات التنفيذية لهذه الخطة 

 

 

 



 

)٥(ملحق  -١٣ -

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

 ملحق

 تصنيف حوادث التلوث

 :حادث تلوث محدود  -١

ولة عن مكافحة ؤوهو حادث تلوث يقع في حدود منطقة تابعة إلحدى الجهات المس

ديها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية ويمكن التلوث وفقًا للمادة الخامسة من الخطة والتي ل

مكافحته والسيطرة عليه باإلمكانيات الذاتية لهذه الجهة دون طلب المساعدة من جهات أخرى 

 .وفي حالة حدوث مثل هذه الحالة فتطبق عليها الخطة المحلية 

 :حادث تلوث رئيسي  -٢

ولة عن مكافحة ؤمسوهو حادث تلوث يقع في حدود منطقة تابعة إلحدى الجهات ال

التلوث وفقًا للمادة الخامسة من الخطة والتي لديها منشآت أو مرافق بحرية أو ساحلية وال 

تتوفر لديها معدات مكافحة التلوث الكافية وتطلب المساعدة في مكافحة التلوث ، عندها يمكن 

 .طلب المساعدة من لجنة عمليات المنطقة المعنية عن طريق منسق المنطقة 



 

- ١- 

حة التنفيذيةالالئةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

)١-٦(ملحق 

 )١-٦(حق مل

 جميع أنواع المخالفات والغرامات المالية

 مخالفات وغرامات إعداد الدراسات واالستشارات البيئية 

 المخالفة  العقوبة-الغرامة

ة ال       ة مالي ع غرام ل و توقي اء التأهي ذار بإلغ إن

  ريال ١٠٠٠٠تتجاوز 

وفير مختصين   ب بت زام صاحب المكت دم الت  ع

 ا المكتب بيئيين في المجاالت المؤهل له

اوز    ة ال تتج ة مالي ع غرام ال ٣٠٠٠توقي  ري

 وإلزام صاحب المكتب بتوفير موظف سعودي

ات       داد الدراس ب إع احب مكت زام ص دم الت  ع

 البيئية بتوفير موظف بيئي سعودي

دى    ا ل ب إعادته ل وطل ائج التحالي ول نت دم قب ع

ة من          ٥٠٠٠-٣٠٠٠مختبر بيئي معتمد وغرام

 ريال

احب ال   زام ص دم الت ل   ع إجراء التحالي ب ب مكت

داد      د إع د عن ي معتم ر بيئ دى مختب ة ل البيئي

 الدراسة البيئية

وفير نسختين وعدم           يتم تبليغ صاحب المكتب بت

 البدء في مراجعة الدراسة

ديم نسختين من            عدم التزام صاحب المكتب بتق

 دراسة التقييم البيئي

درها       ة ق اع مخالف ة وإيق ديم الدراس ادة تق إع

 ريال لألطراف المخالفة١٠٠٠٠– ٥٠٠٠

ات   ل أو مكون ائج التحالي ي نت دم المصداقية ف ع

 الدراسات البيئية

ة تصل  وح وغرام ل الممن د للتأهي اف التجدي إيق

 ريال ٣٠٠٠إلى 

تراطات   ة حسب اش ارير الدوري ديم التق دم تق ع

 منح التأهيل 

اء  ات المرخصة بإلغ الغ الجه د وإب دم التجدي ع

 عند التجديدريال ١٠٠٠التأهيل وغرامة 

ه بشهرين              ل انتهائ ل قب د التأهي دم لتجدي عدم التق

 أو بعد انتهائه بفترة زمنية

 عدم تقديم مقترح للدراسة قبل إعدادها  ريال٣٠٠٠-١٠٠٠غرامة من 

ة   ريال٥٠٠٠عدم قبول الدراسة وغرامة حتى  ر مؤهل ة غي ن جه ة م ديم الدراس داد وتق إع



 

- ٢- 

حة التنفيذيةالالئةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

)١-٦(ملحق 

 المخالفة  العقوبة-الغرامة

 ومعتمدة من قبل الرئاسة

تراطات    ريال١٠٠٠٠ة مالية قدرها توقيع غرام دات واالش ق التعه زام بتطبي دم االلت  ع

والمواصفات التي وردت في الدراسة للحصول       

 على الشهادة البيئية 

 مخالفات تجهيز مواقع التخلص من النفايات الخطرة

 المخالفة  العقوبة  -الغرامة 

ريال، مع  ١٠٠٠٠يتم توقيع غرامة مالية قدرها      

ك زام مال ب إل ز حس ادة التجهي أة بإع  المنش

 المواصفات المعتمدة 

ع     ز موق روع بتجهي ك المش زام مال دم الت   ع

ن   ه م ة ل تراطات الممنوح تخلص حسب االش ال

 الرئاسة يتم احتساب مخالفة تستحق العقوبة

درها   ة ق ع غرام روع وتوقي ك المش ذار مال إن

  ريال٥٠٠٠

ى         الوقوف عل  عدم السماح لمختصي الرئاسة ب

  التجهيز لمواقع المعالجة أو التخلص مراحل

يانتها   ر وص وير والحف ع التس حيح وض تص

 ريال  ١٠٠٠٠ -٥٠٠٠وغرامة من 

ال            ر الناشئة عن أعم عدم تسوير المرادم والحف

د       ا ق ا بم يانتها دوري دم ص تخراج أو ع االس

 يعرض العاملين أو الماشية لألخطار

ى         ة حت  ١٠٠٠٠معالجة المشكلة الناشئة وغرام

 ل ريا

ات الخطرة وفق تصنيفها في             عدم توزيع النفاي

 الخاليا المناسبة في المرمى

 عدم صيانة أنظمة التهوية وطرد الغازات  ريال٥٠٠٠ -١٠٠٠غرامة من 

رة   ريال١٠٠٠٠غرامة حتى  اء فت د انته ع بع تخدام موق ي اس تمرار ف االس

 صالحيته

ى الحصول   الموقع حت ل ب ل والعم اف التأهي إيق

 ريال١٠٠٠٠ الرئاسة وغرامة  على موافقة

تخدام   ع أو اس ديل للمواق عة أو تع داث توس إح

 تقنيات أو وسائل دون موافقة الرئاسة



 

- ٣- 

حة التنفيذيةالالئةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

)١-٦(ملحق 

 المخالفة  العقوبة  -الغرامة 

ار                ريال٥٠٠٠غرامة   ار االختب عدم االنتظام في إجراء قياسات آب

 أو جودة الهواء المحيط 

ع الضرر  زام المخالف بتحسين التسوية ورف إل

 ريال١٠٠٠٠وغرامة 

وية ا دم تس ن  ع اء م د االنته ينه بع ع وتحس لموق

استغالله وفق الخطة البيئية السليمة الموضوعة       

 مسبقًا عند اإلنشاء

 

 مخالفات استيراد وتشغيل تقنيات بيئية

 المخالفة  العقوبة-الغرامة 

درها    ة ق ة مالي ع غرام تم توقي ال ١٠٠٠٠ي  ري

 وإلزام مالك المختبر بتوفير المختصين

ك المخت  زام مال دم الت وفير   ع ي بت ر البيئ ب

ين  ات ومختص ص العين ع وفح ين لجم مختص

هادة    ب الش ز وطل د التجهي ائج عن ل النت لتحلي

 البيئية 

يتم إيقاف توريد هذه التقنية وتوقيع غرامة مالية        

  ريال١٠٠٠٠قدرها 

عدم التزام موردي التقنيات البيئية بالمواصفات       

 التي تم اعتمادها عند منحهم الشهادة البيئية

ات    ريال١٠٠٠٠امة حتى غر بح الملوث ل لك ام متكام ب نظ دم ترآي ع

وفير    دم ت ط أو ع ة فق د التقني اء بتوري واالآتف

 الصيانة وقطع الغيار المناسبة 

درها     ة ق ع غرام ة وتوقي ل بالتقني اف العم إيق

  ريال٥٠٠٠

ى شهادة              ل الحصول عل ة قب البدء بتشغيل التقني

 تأهيل التقنية 

يانة     ريال١٠٠٠٠تى إيقاف العمل وغرامة ح تمر أو الص غيل المس زام بالتش دم االلت ع

 الدورية للتقنيات الخاصة بكبح الملوثات



 

- ٤- 

حة التنفيذيةالالئةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئ

)١-٦(ملحق 

 المخالفة  العقوبة-الغرامة 

ة    اء الموافق ة وإلغ ة وغرام ل بالتقني اف العم إيق

 ريال١٠٠٠٠الممنوحة للتقنية وغرامة حتى 

ر     ن العم ر م ة اآث تخدام تقني ي اس تمرار ف االس

 االفتراضي لها أو آونها ملغاة لسبب ما

ة             عد ع غرام د الطلب وتوقي د الشهادة عن م تجدي

  ريال قبل التجديد١٠٠٠٠قدرها 

ل    هادة التأهي دوري لش د ال زام بالتجدي دم االلت ع

ة      ارير الدوري ديم التق ة وتق ي الممنوح البيئ

 المطلوبة

 



 

- ١- 

الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٢-٦(ملحق 

 )٢-٦(ملحق 
 جدول أنواع المخالفات ومقدار الغرامات المالية ـ جودة المياه

 

 رامة  الغ  المخالفةالرقم

١ 
ى     ة إل ر المعالج حي غي رف الص اه الص ن مي تخلص م ال

 ريال١٠٫٠٠٠).البحار ، األودية ، السدود ، السبخات ( المسطحات المائية 

٢ 
ى     ة إل ر المعالج حي غي رف الص اه الص ن مي تخلص م ال

 .المناطق اليابسة
  ريال١٠٫٠٠٠

٣ 
ى            ) حقن  ( تصريف   ر المعالجة إل اه الصرف الصحي غي مي

 .لجوفيةالمياه ا

 ريال١٠٫٠٠٠

 

٤ 

اه الصرف الصحي المعالجة في األراضي       تخلص من مي ال

ايير       زام بالمع دم االلت ع ع ة م اري األودي اء ، ومج الفض

 .والمقاييس البيئية 

  ريال٥٫٠٠٠

٥ 
تخلص  اء ( ال ر   ) إلق ة غي حي المعالج رف الص اه الص مي

 .المطابقة للمقاييس والمعايير البيئية 

 لكل عنصر ٢٠٠٠

 لفمخا

٦ 
ريف  ن ( تص ر  ) حق ة غي حي المعالج رف الص اه الص مي

 .المطابقة للمقاييس والمعايير البيئية إلى المياه الجوفية
  ريال١٠٫٠٠٠

  ريال٧٫٠٠٠ .التخلص من الحمأة في البحار ٧

  ريال١٠٫٠٠٠ .التخلص من الحماة في المسطحات المائية غير البحرية ٨

  ريال٥٫٠٠٠ .غير المخصصة لهاالتخلص من الحماة في األماآن  ٩

  ريال٢٫٠٠٠ .مخالفات إجراء أخذ العينات غير المطابقة للمعايير ١٠
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الالئحة التنفيذيةالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة

)٢-٦(ملحق 

 رامة  الغ  المخالفةالرقم

  ريال٢٫٠٠٠ .مخالفات إجراء القياسات والتحليل غير المطابقة للمعايير  ١١

١٢ 
امه   رة أو س واد خط طحية بم ة أو الس اه الجوفي ث المي تلوي

 أوضارة
  ريال١٠٫٠٠٠

١٣ 
اه ال  ث المي ن   تلوي ة م زات عالي طحية بترآي ة أو الس جوفي

 ملوثات غير خطرة
  ريال١٠٫٠٠٠

١٤ 
بة    ر مناس ل غي ائل نق تخدام وس ة ( اس اه  ) مرخص ل المي لنق

  ريال٥٫٠٠٠ ).الصحية ، الصناعية ( الملوثة 

١٥ 

ى المسطحات      التخلص من مياه الصرف الصناعي المعالج إل

مع عدم االلتزام   ) آالبحار ، السدود ، مياه السبخات       ( المائية  

 .بالمعايير والمقاييس البيئية 

  ريال٥٫٠٠٠

١٦ 
ى     الج إل ر المع ناعي غي رف الص اه الص ن مي تخلص م ال

  ريال١٠٫٠٠٠ )آالبحار ، السدود ، مياه السبخات ( المسطحات المائية 

١٧ 
اآن             الج في أم ر المع التخلص من مياه الصرف الصناعي غي

 .غير مخصصة له 
  ريال١٠٫٠٠٠

١٨ 
ي أراضي     الج ف ناعي المع اه الصرف الص ن مي تخلص م ال

 .غير مخصصة له 
  ريال٥٫٠٠٠

١٩ 
زام       دم االلت ع ع ي م رف الزراع اه الص ن مي تخلص م ال

 . والمقاييس البيئية ربالمعايي
  ريال٥٫٠٠٠
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)٣-٦(ملحق 

 )٣-٦(ملحق 

 جدول أنواع المخالفات ومقدار الغرامات المالية ـ جودة الهواء

الرقم  المخالفة  الغرامة

 ١ ثعدم االلتزام ببرامج المراقبة الذاتية بمصادر االنبعا ١٠٠٠٠التتجاوز

 ٢ العبث بأجهزة المراقبة والرصد ١٠٠٠٠التتجاوز

 ٣ الحرق المفتوح للمخلفات المنزلية والزراعية ١٠٠٠٠التتجاوز

 ٤ إطالق ملوثات دون إشعار مسبق ١٠٠٠٠التتجاوز

 ١٠٠٠٠التتجاوز
ا انبعاث غازات              عدم اإلبالغ عن     تج عنه حاالت التوقف التي ين

 ملوثة
٥ 

 ٦ التهاون في صيانة أجهزة آبح التلوث والمراقبة والرصد ١٠٠٠٠التتجاوز

 ٧ عدم اإلبالغ عن حاالت التلوث في التقارير الدورية   ٥٠٠٠التتجاوز

 ١٠٠٠٠التتجاوز
واد                   وع الم ة ون ة أو صحيحة عن آمي ر دقيق إعطاء معلومات غي

 عثةالمنب
٨ 

 ١٠٠٠٠التتجاوز
ات والتسرب             اإلجراءات الخاصة بمعالجة االنبعاث عدم االلتزام ب

 في الحاالت الطارئة
٩ 

 ١٠٠٠٠التتجاوز
زة               اد المجمع من أجه ردم أو إلقاء المخلفات ونواتج الغبار والرم

 آبح التلوث في األماآن غير المخصصة لذلك
١٠ 

 ١١ يل موانع التحجير وأعمال الحفرعدم االلتزام بإصالح وتأه ١٠٠٠٠التتجاوز

 ١٠٠٠٠التتجاوز
د       وث والرص بح التل زة آ ة ألجه اءة المطلوب غيل بالكف دم التش ع

 والمراقبة
١٢ 

 ١٣ عدم االلتزام بمواصفات الوقود المحدد للنشاط ١٠٠٠٠التتجاوز

 ٥٠٠٠التتجاوز
ا الرئاسة وفق                  ة التي تطلبه ارير الدوري ات والتق ديم البيان عدم تق

 اذج الخاصة بذلكالنم
١٤ 
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)٣-٦(ملحق 

الرقم  المخالفة  الغرامة

١٥٠ 
ات        اس الخاص بالمرآب  , NO " انبعاث دخان أو تجاوز المقي

CO , HC , Part."  
١٥ 

٢٠٠ 
ة     ادر المتحرآ اء للمص اس الضوض اوز مقي ات ( تج ) المرآب

 واآلالت
١٦ 

 ١٧ الحفر واإلنشاءات في غير األوقات المخصصة لذلك ٥٠٠٠التتجاوز

 ١٩ ن ترخيص الجهة المختصةمزاولة نشاط بدو ١٠٠٠٠التتجاوز

 ريال٥٠٠٠التتجاوز
ات        ن المعلوم خ م ية ونس ل القياس ق التحالي ظ وتوثي دم حف ع

 ةوالبيانات في مقر المنشأ
٢٠ 

 ١٠٠٠٠التتجاوز

 ريال

ور     ة أو محظ زة خاضعة للرقاب ات أو أجه واد أو تقني تخدام م اس

 استخدامها
٢١ 

 ريال٥٠٠٠التتجاوز
اءات  ف الكف د بتوظي دم التقي ي  ع ا ف رات المنصوص عليه  والخب

 التأهيل والترخيص
٢٢ 

 ريال٥٠٠٠التتجاوز

ال           املين في أعم ين والع راء والفني وظيفي للخب مخالفة الوصف ال

ارير الخاصة   ات والتق داد البيان ل وإع ة والتحالي الرصد والمراقب

 بجودة الهواء

٢٣ 

 ريال٥٠٠٠التتجاوز
 المرافق الصناعية   عدم توفير وتجهيز متطلبات جمع العينات من  

 والخدمية
٢٤ 

 ١٠٠٠٠التتجاوز

 ريال

ود في أي         واد خطرة آوق استخدام زيوت مستعملة أو نفايات أو م

 صناعة دون أخذ موافقة الجهة المرخصة
٢٥ 

 ١٠٠٠٠التتجاوز

 ريال

ات   ة للتقني يانة الدوري تمر أو الص غيل المس زام بالتش دم االلت ع

 الخاصة بكبح الملوثات
٢٦ 
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)٣-٦(ملحق 

 فات والعقوبات  ـ عامة المخال

الرقم نوع المخالفة الغرامة

تصحيح وضع 

التسوير والحفر 

وصيانتها وغرامة 

 زمالية ال تتجاو

 ريال١٠٠٠٠

دم  ال التنقيب أو ع ئة عن أعم ر الناش رادم والحف دم تسوير الم ع

 صيانتها دوريًا بما قد يعرض المارة لألخطار
١ 

غرامة مالية ال 

 ١٠٠٠٠ زتتجاو

 ريال

دات واالشتراطات والمواصفات التي           عدم   ق التعه االلتزام بتطبي

 وردت في الدراسة للحصول على الشهادة البيئية
٢ 

إلزام المخالف 

بتحسين التسوية 

ورفع الضرر 

وغرامة مالية ال 

 ١٠٠٠٠تتجاوز 

 ريال

عدم تسوية الموقع وتحسينه بعد االنتهاء من استغالله وفق الخطة          

 ة مسبقًا عند اإلنشاءالبيئية السليمة الموضوع
٣ 

إيقاف توريد التقنية 

وتوقيع غرامة مالية 

 ١٠٠٠٠ زال تتجاو

 ريال

ا            م اعتماده عدم التزام موردي التقنيات البيئية بالمواصفات التي ت

 عند منحهم الشهادة البيئية
٤ 
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)٤-٦(ملحق 

 )٤-٦(ملحق 

 الغرامات المقترحة على بعض المخالفات

 قوبــــةالع -الغرامة  المخالفــــــــــة

ة            رخيص من الجه التعامل مع النفايات الخطرة بغير ت

 المختصة

ى        ٣٠٠٠غرامة    ريال ، مع إزالة المخالفة عل

حساب المخالف وفقًا للتعليمات التي تصدرها      

 الرئاسة

ة    ن الجه ر رخصة م ن غي رة م ات الخط داول النفاي ت

 المختصة 

  ريال٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠غرامة من 

حي ات ص ديم بيان دم تق ى ع ول عل د الحص حة عن

 .ترخيص إلدارة النفايات الخطرة 

ن  ة م ى ٣٠٠٠غرام ع ٥٠٠٠ إل ال ، م  ري

 إلغاء طلب الترخيص 

ي  ر موضحة ف ات خطرة أخرى غي ع نفاي ل م  التعام

 .الترخيص 

 

ن  ة م ى ٣٠٠٠غرام ع ٥٠٠٠ إل ال ، م  ري

الف     زام المخ رخيص وإل اء الت ذار بإلغ اإلن

ة أخ دى جه ات ل ن النفاي التخلص م رى ب

 مرخص لها بالتعامل مع هذه النفايات 

رخيص  نح الت ه  م وح ل ر     الممن ر غي خص آخ ى ش إل

ة المرخصة  دون إذن الجه ل ب ال  مؤه ي مج ل ف  للعم

 النفايات الخطرة 

   ريال ، مع إلغاء الترخيص١٠٠٠٠غرامة  

دون إذن   ات ب ق إدارة النفاي ى مرف ديل عل راء تع إج

 الجهة المرخصة 

ة  ال  ١٠٠٠٠  غرام ع   ري ديل م ة التع وإزال

 اإلنذار بإلغاء الترخيص 

ن     ه م ه أو إزالت م بإغالق در حك د ص ق ق إدارة مرف

 الجهات المعنية وبدون أخذ موافقة الجهة المختصة 

ة   ال ،   ١٠٠٠٠غرام الق   ري ، و إغ

 المرفق 
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 قوبــــةالع -الغرامة  المخالفــــــــــة

ة           اإلغالق أو اإلزال نقل محتويات مرفق محكوم عليه ب

 بدون أخذ موافقة الجهة المختصة 

ات        ١٠٠٠٠  امة  غر ادة المحتوي   ريال ، وإع

 إلى المرفق

ي     رخيص الت روط الت ه ش رخص ل الف الم إذا خ

 تشترطها عليه الجهة المختصة 

 يلغى الترخيص الممنوح له

ة       وء  إذا نتج عن س    اإلدارة عند مزاولة النشاط آثار بيئي

 لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص 
 يلغى الترخيص الممنوح له

ال رة    إذا خ ات الخط زين النفاي ه بتخ رخص ل ف الم

 شروط ومواصفات التخزين 

ة   اء   ١٠٠٠٠غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 الترخيص 

ة              ة مناسبة مقاوم عدم تعبئة النفايات الخطرة في أوعي

 للصدمات وتمنع االنسكاب أو التطاير 

ن  ة م ى ٥٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص 

دم وض ة  ع ى أوعي حة عل ارزة وواض ات ب ع عالم

ة     ادة المخزن ورة الم ة  وخط ح نوعي زين ، توض التخ

 وصفاتها ورقم األمم المتحدة 

ن  ة م ى ٥٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

إلزام المخالف بإعادة تعبئتها وفقًا للمواصفات       

 مع إنذار المخالف بإلغاء الترخيص

ات الخط      ع النفاي ي لتجمي امج زمن ع برن دم وض رة ع

 بحيث ال تترك مدة طويلة في حاويات التخزين 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ي     امج الزمن ع البرن الف بوض زام المخ إل

ذار       ع إن ة م ة المرخص ع الجه يق م بالتنس

 المخالف بإلغاء الترخيص

ن  عدم غسل حاويات التخزين بعد استعمالها ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ال  زام المخ ي    إل عها ف لها ووض ادة غس ف بإع

اء          ذار المخالف بإلغ المكان المخصص لها وإن
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 قوبــــةالع -الغرامة  المخالفــــــــــة
 الترخيص

نقل النفايات الخطرة إلى مرفق إدارة النفايات الخطرة         

 بوسيلة نقل غير مرخصة من الجهات المختصة 

ة اء   ١٠٠٠٠  غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 .ترخيص مرفق إدارة النفايات 

ر متج رة غي ات خط ل نفاي واص نق ي الخ ة ف انس

يلة           والصفات إلى مرفق إدارة النفايات الخطرة في وس

 نقل واحدة  

ة   اء   ١٠٠٠٠غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 الترخيص

دم      ل وع يلة النق ي وس ان ف ائل األم وفر وس دم ت ع

 صالحيتها

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص

ل للنف        يلة النق ة     عدم سعة وس ات الخطرة المنقول ، أو   اي

مواصفات  الفي حالة تجاوزها للحمولة المقررة حسب       

   .والمقاييس 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص

ل   يلة النق ادة وس دربين  بقي ؤهلين أو م ر م أشخاص غي

 على التعامل مع حاالت الطوارئ وغير مرخص لهم

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص

عدم وضع عالمات تبين نوعية المواد المنقولة وصفة         

ل    لوب األمث دة ، واألس م المتح م األم ا ، ورق خطورته

 لحالة الطوارئ

ة   اء   ١٠٠٠٠غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 الترخيص

ا           عدم تحديد خط سير الشاحنة وإبالغ الدفاع المدني به

ملية النقل بوقت آاف وأخذ الموافقة      قبل الشروع في ع   

 أو تغيير خط السير بدون موافقة مسبقة/عليها ، و

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص

تقوم           ذي س ن عدم إخطار الدفاع المدني بعنوان المرفق ال ة م ى ٢٠٠٠غرام ع  ١٠٠٠٠ إل ال ، م ري
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 قوبــــةالع -الغرامة  المخالفــــــــــة
 اإلنذار بإلغاء الترخيص الشرآة الناقلة ، بنقل النفايات الخطرة إليها 

ر مرخص            نقل النفايات الخطرة إلى جهة أو مرفق غي

 له من الجهات المعنية بإصدار التراخيص 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 اإلنذار بإلغاء الترخيص

ن  عدم الحصول على رقم تعريف من الجهة المرخصة ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

  وسيلة النقلإيقاف

ات  ل نفاي ا ، أو نق ر مصرح به ات خطرة غي ل نفاي نق

 خطرة خالف المذآور في استمارة النقل 

ة   اء    ١٠٠٠٠غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م  ري

 الترخيص

ات              ل الخاصة بمعلومات النفاي تمارة النق عدم حمل اس

 المنقولة  

ة  اء   ١٠٠٠٠ غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 الترخيص

ة ا ة مخالف ي معالج ه ف وب اتباع لوب المطل ألس

 وتصريف النفايات الخطرة 

ة   اء   ١٠٠٠٠غرام ذار بإلغ ع اإلن ال ، م   ري

 الترخيص

ة       ق المعالج رخيص لمرف ى ت ول عل دم الحص ع

 والتخلص

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 إيقاف العمل بالمنشأة

ا بالشكل             تخلص منه ات الخطرة وال عدم معالجة النفاي

 قد يؤدي إلى إحداث ضرر بيئيالذي 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 إيقاف العمل بالمنشأة

ات الموضحة            ة للنفاي ر مطابق استالم نفايات خطرة غي

 في استمارة النقل

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

 إيقاف العمل بالمنشأة

ق    رة خالف المصرح لمرف ات خط ن نفاي تخلص م ال

 لص منها لتخلالمعالجة 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

درها ،   ى مص رة إل ات الخط اع النفاي إرج
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ا      التخلص منه رة ب ة الخط تج النفاي زام من وإل

ك        ل تل ول مث ا بقب رح له أة مص دى منش ل

تخلص    ة وال ق المعالج ذار مرف ات وإن النفاي

 .الذي استلم النفاية بإيقاف العمل لديه 

تخلص    عدم معالجة النفاية الخطرة  ة ، وال  معالجة آامل

 منها بطريقة غير مناسبة 

 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ة   ا بالطريق التخلص منه ق ب زام المرف إل

 المناسبة والتي تحددها له جهة الترخيص 

التخلص من النفايات الخطرة لدى مرفق المعالجة في       

ة     ن جه بق م دون إذن مس ر ب ة آخ ق معالج مرف

 الترخيص

ة م ى ٢٠٠٠ن غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ة   ا بالطريق التخلص منه ق ب زام المرف إل

 المناسبة والتي تحددها له جهة الترخيص

قبول نفايات خطرة أآثر من سعة مرفق التخزين التي           

 لديه أو المصرح له بها 

 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ة ،       تج النفاي ى من ا إل ق بإرجاعه زام المرف إل

  الترخيص بذلك وإشعار جهة

دون الحصول    ر ب ق آخ ن مرف رة م ات خط ول نفاي قب

 على إذن مسبق بذلك من جهة الترخيص 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

م              ذي ت ى المرفق ال ا إل إلزام المرفق بإرجاعه

ة     عار جه ه ، وإش ات من ى النفاي الحصول عل

 الترخيص بذلك ، واإلنذار بالقفل 

د  عدم إشعار جهة الترخي    ص مسبقًا بالنفايات التي يتعاق

 مع منتج النفاية للتخلص منها في مرفقه  

 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

م              ذي ت ى المرفق ال ا إل إلزام المرفق بإرجاعه

ة   عار جه ه ، وإش ة من ى النفاي ول عل الحص
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 الترخيص بذلك ، واإلنذار بالقفل 

ة         في   عدم وضع برنامج دوري لرصد المؤثرات البيئي

تخلص    ة وال ع المعالج ي موق ة ف اء والترب واء والم اله

 سواء أثناء الردم أو المعالجة الحرارية 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

دوري           امج الرصد ال إلزام المرفق بوضع برن

ذار  ذلك ، واإلن رخيص ب ة الت عار جه وإش

 بالقفل 

ة        دوري للجه د ال ائج الرص ات بنت ديم بيان دم تق ع

ال  المرخصة ي ح ات الضرورية ف اء المعلوم  ، وإخف

 ظهور آثار ضارة بالبيئة 

 

 

ن  ة م ى ٢٠٠٠غرام ع ١٠٠٠٠ إل ال ، م  ري

ة   ع ومعالج ديل الوض ق بتع زام المرف إل

عار   ه وإش ن مرفق ئة ع ة الناش األضرار البيئي

المرفق      جهة الترخيص بذلك ، وإيقاف العمل ب

ة  أة ، وموافق ع المنش ين وض ين تحس ى ح إل

 ص بذلك جهة الترخي

اء    ية إلنش فات الهندس ق المواص دم تطبي ال ع ي ح ف

غ ، أو    ل أو التفري زين أو التحمي ع التخ ردم أو موق الم

فات      اع المواص دم اتب ة لع تقبلي نتيج ل مس ور خل ظه

 الهندسية ، أو اإلخالل بشروط السالمة في المرفق

 

 

ة   ق    ١٠٠٠٠غرام زام المرف ع إل ال ، م   ري

اً   ق وفق ميم المرف ادة تص فات بإع  للمواص

ة     ارة بالبيئ ار ض ة آث ة أي ية ومعالج الهندس

ات الخطرة          معالجة تامة ، والتخلص من النفاي

ًا        ليم بيئي كل س ق بش ي المرف عها ف ي وض الت

ل      ل العم رخيص ، وقف ة الت ع جه يق م بالتنس

ذ    ع وأخ ديل الوض ين تع ى ح المرفق إل ب

 الموافقة النهائية من جهة الترخيص 

زة أم      وفر نظم وأجه ة   عدم ت ذار ووقاي ان وسالمة وإن

 ومكافحة وإسعافات أولية باألعداد والكميات المناسبة 

ة  ق  ١٠٠٠٠  غرام زام المرف ع إل ال ، م   ري

ذار       المة وإن ان وس زة أم م وأجه وفر نظ ت

داد   ة باألع عافات أولي ة وإس ة ومكافح ووقاي
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 والكميات المناسبة 

ة   ل جه ن قب ا م ق عليه ة طوارئ مواف وفر خط دم ت ع

  والجهات ذات العالقة الترخيص

 

ة   ق    ١٠٠٠٠غرام زام المرف ع إل ال ، م   ري

ي     املين ف دريب الع وارئ وت ة ط وفير خط بت

 المرفق عليها 

ن  عدم خضوع العاملين لفحص طبي دوري  ة م ى ١٠٠٠غرام ع ٥٠٠٠ إل ال ، م  ري

ائج     ديم نت املين وتق ق بفحص الع زام المرف إل

ي     ا ، وف د منه رخيص للتأآ ة الت الفحص لجه

ا املين     ح ة الع تم معالج رر ت وت الض ل ثب

 المصابين على نفقة الجهة المشغلة لهم

ات الخطرة التي           عدم االحتفاظ بسجالت خاصة بالنفاي

ي      ات الت ا والجه تخلص منه م ال ي ت تالمها والت م اس ت

ق    ا المرف رض له ي تع وادث الت ا ، والح د معه تعاق

 والعاملون في المرفق

ن  ة م ى ٥٠٠٠غرام ال ،١٠٠٠٠ إل ع  ري  م

ال      ي ح جالت وف ديم الس ق بتق زام المرف إل

ه          إخفاقه أو تقديمه لمعلومات مزيفة تطبق بحق

ل عن شهرين مع             الغرامة والحبس لمدة ال تق

 قفل المرفق نهائيًا

 


