مسودة مشروع إدارة النفايات
الفصل األول
التعريفات

املادة األوىل:
ألغراض تطبيق هذا النظام يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت فيه املعاني املبينة أمام كل
منها ،ما مل يقتضِ السياق غري ذلك:
النظام :نظام النفايات.
اللوائح :لوائح النظام.
الوزارة :وزارة البيئة واملياه والزراعة.
الوزير :وزير البيئة واملياه والزراعة.
املركز :املركز الوطين إلدارة النفايات.
اجلهة احمللية املختصة :اجلهة احلكومية املسؤولة عن إدارة النفايات تشغيلياً يف مدينة ما أو يف
نطاق جغرايف حمدد وفق نص نظامي خاص.
الشخص :أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
النفايات :مجيع املواد اليت يتم رميها أو التخلص منها ،وتؤثر سلبًا بطريق مباشرر أو غرري مباشرر
على الصحة العامة أو البيئة كنفايات البناء واهلدم والنفايات البلديرة الصرلبة ،والنفايرات الزراعيرة،
والصناعية اخلطرة وغري اخلطرة ،والطبية ،ونفايات الصرف الصحي ،والنفايات اخلطررة ،والنفايرات
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اخلاصة (اإللكرتونية ،واإلطارات ،والسريارات التالفرة ،والبطاريرات  ،وال تشرمل النفايرات املشرعة
والنووية.
النفايات البلدية الصلبة :مجيع املواد اليت يتم رميها أو الرتخلص منهرا ،وال تكرو ذات فائردة
ملنتجها ،كالنفايات املنزلية ،ونفايات البناء واهلدم ،والنفايات التجاريرة ،واإلداريرة ،والصرناعية
والنفايات اخلضراء ،واملبعثرات ،ونفايات الرعاية الصحية ،وال تشمل النفايات الصناعية اخلطرة،
أو نفايات الرعاية الصحية اخلطرة.
النفايات التجارية واإلدارية :النفايرات املنتجرة مرن احملرتت ،واألسرواق ،واملراكرز التجاريرة،
واملطراعم ،ومراكرز التسروق ،واملراكرز الرتفيهيرة ،والفنرادق ،ومجيرع املنشرتت اإلداريرة ،مثرل :
املدارس ،واجلامعات ،والوزارات ،واملكاتب اإلدارية املختلفة.
النفايات اخلضراء :النفايات املنتجة من احلدائق واملتنزهات العامرة واخلاصرة ،ويكرو مصردرها
املسطحات اخلضراء ،واحلشائش واألشجار ،وتلك الناجتة من أعمال التقليم والصيانة.
النفايات الزراعية :هي نفايات تنتج عن خمتلف النشراطات الزراعيرة ومنهرا فضرتت احليوانرات
والدواجن واملساخل والنفايات امللوثة باملبيدات ونفايات احلصاد وغريها من نفايات املزارع.
النفايات ذات احلجم الكبري :مجيع أنواع النفايات اليت هي بطبيعتها ذات حجم كبري ،ويصعب
مجعها مع مكونات النفايات البلدية الصلبة األخرى مثل :أجزاء السيارات ،وجذوع األشجار ،وقطع
األثاث ،واألجهزة الكهربائية املنزلية.
نفايات البناء واهلدم :نفايرات البنراء واألنقراض الناجترة مرن أعمرال اإلنشراءات والصريانة واهلردم
والتسوية ،وكذلك نفايات املواد الناجتة من تعبيد الطرق وغريها.
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النفايات اخلطرة :النفايات الناجتة من األنشطة الصناعية أوغري الصناعية اليت حتتروي علرى مرواد
سامة ،أو مواد قابلة لإلشتعال أو للتفاعل ،أو مواد مسببة للتتكل ،أو مواد مذيبرة ،أو مرواد مزيلرة
للشحوم ،أو الزيوت ،أو مواد ملونة) أحبار( ،أو رواسب عجينية (محأة( ،أو أمحاض وقلويات ،أو
مواد أو نفايات صناعية قد يصرنفها املركرز الروطين إلدارة النفايرات كنفايرات خطررة مرن خرتل
إضافتها إىل لوائح النفايات اخلطرة غري النفايات البلدية الصلبة.
نفايات الرعاية الصحية اخلطرة :النفايات اليت تنتج من املنشرتت الريت تقردم خردمات الرعايرة
الصحية املختلفة ،واملختربات ومراكز األحباث الطبيرة ،وإنترا األدويرة واملستحضررات الدوائيرة
واللقاحات ،ومراكز العت البيطري ،ومن العت والتمريض يف املنازل ،وتنتج مجيعها من مصادر
ملوثة أو حمتمل تلوثها بالعوامل املعدية ،أو الكيماوية ،أوتشكل خطراً على الصحة العامة والبيئة
أثناء إنتاجها ،أو مجعها ،أو تداوهلا ،أو ختزينها ،أو نقلها ،أو التخلص منها.
نفايات الصرف الصحي (احلمأة  :النفايات الناجتة عن عمليرات معاجلرة الصررف الصرحي وهري
عبارة عن ترسبات شبه سائلة أو صلبة.
النفايررات اخلاصررة :تشررمل األجهررزة الكهربائيررة واإللكرتونيررة التالفررة أو الغررري صرراحلة للخدمررة او
املستغنى عنها والبطاريات املستهلكة بأنواعها ،والسيارات واإلطارات التالفة.
الفصل يف املصدر :فصل خمتلف أنواع النفايات اليت ميكن إعادة استخدامها أوتدويرها ،وذلك
يف أماكن إنتاجها.
اجلمع :مجع النفايات من نقاط التجميع بواسطة الشاحنات واآلليات املخصصة لذلك.
النقل :نقل النفايات بوسائل النقل املعتمدة من مصادرها ونقاط جتميعها إىل احملطات اإلنتقالية،
أو منشتت الفرز واملعاجلة ،أو املرادم.
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الفرز :فصل مكونات النفايات عن بعضها يدوياً أو آلياً ،مثل :الورق ،والزجا  ،واملعاد  ،وغريها
من املكونات يف احملطات اإلنتقالية ،أو منشتت الفرز واملعاجلة ،وذلك بقصد إعادة تدويرها ،أو
معاجلتها.
إعادة التدوير :عملية حتويل مكونات معينة مرن النفايرات إىل مرواد قابلرة لتسرتخدام مرن أجرل
اسرتجاعها ،أو استخدامها كمواد خام أولية يف عمليات التصنيع.
املعاجلة :استخدام الوسائل الفيزيائية ،أو البيولوجية أو الكيميائية الحداث تغريري يف خصرائص
النفايات ،من أجل تقليل حجمها ،أو تسهيل عمليات التعامل معهرا عنرد إعرادة اسرتخدامها ،أو
تدويرها أو إلزالة امللوثات العضوية و غريها مرن أجرل ختفريض أو القضراء علرى احتمرال تسرببها
باألذى للبشر أو البيئة الطبيعية من تربة ومياه جوفية أو هواء.
التخزين :حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً لنقلها أو لإلستفادة منها الحقاً.
احملطات االنتقالية :املنشتت اليت يتم استخدامها يف مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إىل
مواقع ومنشتت معاجلة أو فرز النفايات أو إىل مواقع التخلص النهائي من أجل تقليل تكلفة النقل.
منشتت الفرز :منشتت تنقل إليها النفايات ،لفرز مكوناتها ،وجتهيزها إلعادة االستخدام كمواد خام
أواملعاجلة يف مرحلة الحقة.
املردم :منشأة أرضية تدفن فيها النفايات ملعاجلتهرا طبقر ًا ملعرايري فنيرة معتمردة ،وهري مصرممة
ومبنية ومشغلة وفقا ملواصفات هندسية خاصة تهدف اىل محايرة امليراه اجلوفيرة ،والرتبرة واهلرواء
وجتميع العصارة والغازات ومعاجلتها للتخلص من آثارها الضارة بالصحة العامة والبيئة.
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املكب :مكا أو مساحة أرضرية تلقرى فيهرا النفايرات بطريقرة عشروائية ومرن دو أي ضرواب أو
إعتبارات هندسية حلماية الصحة العامة أو البيئة من تربة وهرواء وميراه جوفيرة وسرطحية والتنروع
األحيائي.
احلرق :إشعال مكونات النفايات للتخلص منها ،وذلرك بطريقرة اإلشرعال براحلرق املكشروف ،أو
بطريقة احلرق املتحكم به يف حمارق خاصة (حمطات الرتميد سوا ًء باسرتجاع الطاقة ،أو بدونه.
التسميد :طريقة ملعاجلة النفايات العضروية (وهري يف أغلبهرا فضرتت الطعرام املنزليرة ونفايرات
خضراء وزراعية عن طريق حتلل هذه املرواد مرن خرتل احلفراظ علرى نسربة معينرة مرن الرطوبرة
والتهوئة للسماح للبكرتيا بتفكيك املواد العضوية وجعلرها غرري ضرارة للبيئرة .ويسرتخدم السرماد
كمادة مغذية للرتبة لتحسني اإلنتا الزراعي.
اسرتداد املوارد :عملية استخرا الطاقة أو املواد األولية أو أي منتج آخر من النفايات واسرتخدامها
مرة أخرى.
تقييم دورة حياة املنتج :دراسة تقنية لتقييم اآلثار البيئية املرتبطة مبختلف مراحرل حيراة املنرتج
املمتدة من استخرا املواد األولية التزمة لإلنتا وحتى عمليرة التصرنيع والتوزيرع واالسرتعمال
وسبل التخلص اآلمن عند انتهاء العمر أو انتفاء احلاجة للمنتج.
املنتج :مادة أو سلعة مصنعة أو مشتقة من مادة أخرى للبيع واالستهتك.
مقدمو اخلدمات :كل شخص يزاول أي نشاط ضمن سلسلة نشاطات إدارة النفايات واملرخص وفق
ضواب هذا النظام.
إدارة النفايررات :تنظرريم أنشررطة اسررترياد النفايررات وتصررديرها ومجعهررا ونقلررها وفرزهررا وختزينهررا
ومعاجلتها والتخلص النهائي منها ،مبا يف ذلك العناية التحقة مبواقع التخلص من النفايات.
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الرتخيص :إذ مكتوب مينحه املركز للشخص ،ملمارسة أنشطة وخدمات تتعلق بإدارة النفايات.
املرخص له :الشخص احلاصل على الرتخيص.
التصريح :وثيقة مينحها املركز ملنشرتت إ عرادة تردوير النفايرات تفيرد بتحقيقهرا ضرواب املركرز
واشرتاطاته قبل إصدار تراخيص تلك املنشتت من اجلهة املختصة.
تقليل النفايات :احلد من إنتا النفايات أو على األقل التقليرل مرن كميرة النفايرات الناجترة اىل
أدنى مستوى ممكن.
االحرتاز :اختاذ كافة التدابريالوقائية لتفادي أي تهديد أو ضرر على البيئة والصحة والسرتمة العامرة
قد ينجم عن النفايات.
مسؤولية املنتج املمتدة :حتمل منتجي املواد ختل دورة حياة املنتج املسؤولية املعنوية واملالية
والقانونية للحد من اآلثار البيئية ملنتجاتهم وإدارة بقاياها ومعاجلتها والتخلص النهائي اآلمن منها.
الرسوم :بدل مالي حمدد يستوفى مقابل خدمرة معينرة ضرمن قطراع إدارة النفايرات وتشرمل تلرك
الرسوم البدالت املالية ،والتعرفة اليت تستوفى مقابل خدمات أنشرطة إدارة و معاجلرة النفايرات،أو
تعرفة دخول و إستخدام املردم ،أو استخدام منشتت حرق النفايات وحنوها .لتحفيز االسرتثمار يف
قطاع النفايات ورفع جودته.
التعرفرررة :بررردل مرررالي يسرررتوفى مرررن منتجررري النفايرررات ،مرررن سررركا منرررازل ومؤسسرررات
جتارية وصناعية وحنوها مقابل خدمات إدارة النفايات من مجع وختزين ومعاجلة وختلص منها.
املقابل املالي :مايتقاضاه املركز مقابل ما يقدمه من خدمات أو ما يستوفيه من الشخص مقابرل
الرخصة أو التصريح.
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سجل النقل :هو نظام لتوثيق السجل اخلاص بشحنة النفايات وحمتواها وتتبع خريطة حتركهرا مرن
الوقت الذي تشحن فيه من موقع اإلنتا وحتى موقع التخزين واملعاجلة والتخلص منها.
وثيقة النقل :النموذ الذي حتدده اجلهة املختصة ملتابعة نقل النفايات من نقطة اإلنتا إىل نقطرة
التخزين أو املعاجلة أو التخلص النهائي.
تصنيف النفايات :تقسيم النفايات حبسب خصائصها الكيميائية والفيزيائية إىل جمموعرات وفقراً
خلطورتها وتأثرياتها على البيئة والصحة العامة بهدف تسهيل إدارتها والتخلص اآلمن منها.
توصيف النفايات :دراسة فرز جملموعرة عينرات مرن النفايرات إىل مكوناتهرا الفرديرة ووز هرذه
املكونات ملعرفة نسبة وز كل مكو من الوز اإلمجالي ،وبذلك ميكن حتديد تكوين النفايات
املتولدة يف منطقة معينة ويف وقت معني.
نفايات الوسائ البحرية :مجيع وسائ ووسرائل النقرل والوحردات العائمرة الريت تسرتخدم ملزاولرة
األنشطة البحرية ،وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية ،أو وسائ الرياضات البحرية.
الفصل الثاني
أحكام عامة
املادة الثانية:
جيب على املركز أو الشخص املُنتج للنفايات ،اختاذ التدابري التزمة لتقديم أفضل النتائج البيئية
واالقتصادية وتنفيذ التسلسل اهلرمي لألولويات عند إدارة النفايات:
أ-املنع ،واحلد من انتا النفايات.
ب-إعادة االستخدام.
التدوير.7

ح-اسرتداد املوارد والطاقة.
د-التخلص النهائي.
املادة الثالثة:
ال جيوز ممارسة األنشطة املتعلقة بإدارة النفايات من مجع وفرز ونقل وخترزين ومعاجلرة وختلرص
آمن إال بعد احلصول على ترخيص أو تصريح حبسب شروط ومتطلبات كل نشاط وذلك وفقر ًا ملرا
حتدده اللوائح الصادرة من املركز.
املادة الرابعة:
ال جيوز ألي شخص تنفيذ برامج أو خطر أو مبرادرات تطوعيرة تتعلرق برإدارة النفايرات إال بعرد
استيفاء الضواب الصادرة من املركز.
املادة اخلامسة:
تنتقل ملكية النفايات إىل الدولة حال وضعها يف احلاويات املخصصة هلا أو بقربها ،أو يف موقرع
يعد عرف ًا أنه مكا عام لتخزين النفايات ،أو يف مواقع املعاجلة أو التخلص األمن من النفايات.
املادة السادسة:
حيظر إلقاء أو تصريف أو حقن النفايات يف اآلبار اجلوفية أو أي وس بيئري ،وذلرك وفقراً لنظرام
البيئة ولوائحه.
املادة السابعة:
حيظر ترك أو دفن أو حرق املخلفات بأنواعها أو رميها يف غري األماكن املخصصة هلرا وفقرا ملرا
حتدده اللوائح.
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املادة الثامنة:
جيب على املركز القيام بإعداد املخط اإلسرتاتيجي الشرامل إلدارة النفايرات يف اململكرة ملردة
مخس سنوات وحتديثه دورياً أو حبسب احلاجة وفقا ملا حتدده التئحة وعلى كرل جهرة حكوميرة
ختتص بإدارة منطقة جغرافية حمددة وهلا نص نظامي خاص خيوهلا إدارة النفايات يف منطقتهرا أ
تتوىل وضع اخلط التنفيذية إلدارة النفايات املتوافقرة مرع املخطر اإلسررتاتيجي الشرامل إلدارة
النفايات ،وعلى رئيس اجلهة احلكومية املسؤولة عن خطة التنفيذية احمللية ،تقديم تقارير دورية
إىل املركز وفق متطلباته.
الفصل الثالث
مسؤولية منتجي النفايات
املادة التاسعة:
على مُنتج النفايات التقيد بالتدابري اآلتية:
 -1تقليل النفايات املتولدة إىل احلد األدنى.
-2ختزين أي نوع من النفايات يف االماكن املخصصة ،وفقرا لتشررتاطات واللروائح الصرادرة عرن
املركز واخلط التنفيذية احمللية.
-3إعادة استخدام املوارد قدر املستطاع قبل حتويلها إىل نفايات.
-4فرز النفايات باملصدر حسرب اللروائح التنفيذيرة الريت يصردرها املركرز لكرل نروع مرن أنرواع
النفايات.
-5مجع ونقل ومعاجلة النفايات والتخلص منها بالطرق اآلمنة اليت حتددها اللوائح الفنية من ختل
مقدمي اخلدمات املرخصني من املركز.
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-6احملافظة على نظافة املنطقة احمليطة مبسكنه ،أو املنشأة ،أو املبنى الذي ميلكه ،أو يستأجره،
أو يستخدمه ،أو يقوم بإدارته وتشغيله.
-7االلتزام بتعليمات ومتطلبات املركز بشأ إدارة النفايات.
-8عدم تعريض املياه واهلواء والرتبة والنبات واحليوا خلطر التلوث أو التسبب بالضررر واإلزعرا
الناجم عن الروائح الكريهة والضوضاء.
-9عدم إلقاء النفايات يف جماري السيول واألوديرة أو منراطق الغطراء النبراتي ،أو اآلبرار اجلوفيرة،
أوعلى الشواطئ ،أو البحرر ،أو يف شربكات الصررف الصرحي ،أو شربكات تصرريف ميراه األمطرار
واألراضي الفضاء.
املادة العاشرة:
على قاطين الوحدات السكنية االلتزام جبمع النفايات الناجتة عنهم ،ثرم فرزهرا وفقرا لتشررتاطات
والضواب اليت يضعها املركز ،ووفقا للخط التنفيذية احمللية.
املادة احلادية عشرة:
على منتجي النفايات بكمية تتجاوز ( 10عشرة أطنا مرن النفايرات اخلطررة ،أو كميرة تتجراوز
( 1000ألف طن من النفايات غرري اخلطررة يف سرنة واحردة ،االلترزام بأحكرام النظرام واللروائح،
والقرارات والتعليمات الصادرة من املركز.
املادة الثانية عشرة:
جيب على اجملمعات السكنية والتجارية واملؤسسات الفندقيرة واجلامعرات واملردارس واجلهرات
اإلدارية التقيد باإلجراءات التالية فيما خيص النفايات اليت تنتجها:
-1التعاقد مع مقدمي خدمات مجع ونقل ومعاجلة النفايات املرخصني من املركز.
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-2فرز النفايات الناجتة عن أنشطتهم وفقاً ملا حتدده اللوائح الفنيرة الريت يضرعها املركرز الروطين
إلدارة النفايات.
-3وضع التدابري التزمة خلفض كميات النفايات املنتجة من أنشطتهم واهلدر الغذائي.
-4جيرب أ تكررو خطرة اجلهررة احلكوميررة إلدارة النفايرات داخررل منشررأتها متوافقره مررع اخلطر
التشغيلية اليت تعدها اجلهات ذات العتقة.
املادة الثالثة عشرة:
على منتجي النفايات من القطاعرات التجاريرة والصرناعية والصرحية وقطراع اهلردم والبنراء اختراذ
التدابري اآلتية:
 -1جتنب إنتا النفايات متى كا ذلك ممكناً.
-2االستخدام الرشيد للمواد واملوارد الطبيعية.
-3استبدال املواد املستخدمة اليت تسبب خماطر على البيئة والصحة العامة عندما تصربح نفايرات
متى كا ذلك ممكناً من الناحية الفنية واالقتصادية.
-4ال جيوز مز أنواع خمتلفة من النفايات إال إذا كانت عملية املز تسهل عمليات االسررتجاع
والتدوير والتخلص السليم منها.
-5ميكن استثناء أي مادة على اعتبارها منتج ثانوي عن أي عملية إنتا  ،وغري مستهدف كمنرتج
رئيسي ،وعدم اعتبارها نفايات إذا مت استيفاء الشروط احملددة يف التئحة ،وعلى مجيرع منتجري
تلك املنتجات الثانوية التسجيل يف القوائم اليت يعدها املركز ليتم نشرها للعموم.
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املادة الرابعة عشرة:
على منتجي نفايات اهلدم والبناء االلتزام مبتطلبات اللوائح التنفيذية واالشرتاطات التقنية امللزمرة
الصادرة من املركز قبل البدء بتنفيذ أي مشرروع ،وعلرى املتعهرد وصراحب املشرروع وضرع خطرة
متكاملة إلدارة النفايات اليت ستنتج عن نشاطه وفقًا ملا حتدده اللوائح.
املادة اخلامسة عشرة:
دو اإلخررتل باألنظمررة األخرررى ،علررى منتجرري النفايررات اخلطرررة (الصررناعية أو الطبيررة حسررب
التصنيفات اليت يصدرها املركز االلتزام بشكل كامرل مبتطلبرات اللروائح التنفيذيرة واإلشررتاطات
التقنية امللزمة إلدارة نفاياتهم ،وعلى منتجي هذه النفايات وضع خطة متكاملة إلدارة نفاياته وفقًرا
ملا حتدده التئحة.
املادة السادسة عشرة:
حيظر على منتجي النفايات اخلاصرة الرتخلص مرن نفايراتهم مرن خرتل منظومرة إدارة النفايرات
البلدية وجيب على منتجي هذه النفايات التخلص منها من ختل مراكز املعاجلة وإعرادة التردوير
ومقدمي اخلدمات املرخصني من املركز.
املادة السابعة عشرة:
على منتجي النفايات الزراعية االلتزام باللوائح والضواب واالشرتاطات الصادرة عن املركز.
املادة الثامنة عشرة:
 -1حيظر رمي املخلفات يف البحر ،ويراعى عند اإلحبار والغوص والتنزه البحري احملافظرة علرى
البيئة البحرية ،وعلى كل شخص االلتزام جبمع ومعاجلة النفايات الناجتة عن الوسائ البحرية اليت
ميلكها أو أنشطته ،وفق ًا للوائح اليت يصدرها املركز.
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-2على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناجتة عن تلرك الوسرائ أو عرن عمليرة
تشغيلها ،وكذلك جممل النفايات الواردة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بذلك يف مرافق اسرتقبال
النفايات العاملة يف املروانئ ،أو وفرق اآلل يرة الريت حترددها اجلهرات املختصرة ملعاجلرة نفايرات
الوسائ البحرية.
 -3على اهليئة العامة للموانئ توفري اآللية التزمة ملرافق اسرتقبال النفايرات الناجترة عرن أنشرطة
املوانئ أو الوسائ البحرية اليت ترسو بتلك املروانئ ،أو إرسراهلا إىل مرافرق أخررى مرخصرة مرن
املركز للتخلص منها ،وفق ًا للوائح الصادرة عن املركز.
-4على مجيع املوانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخصني من املركرز لنقرل ومعاجلرة النفايرات
اليت يتم استقباهلا يف املوانئ أو الناجتة عن عملياتهم
 -5جيب تزويد املركز بنسخة عن سجتت وثائق استقبال نفايات الوسائ البحرية بشركل دوري
تشمل حجم وأنواع النفايات اليت مت استقباهلا مع توضيح آليات وأماكن معاجلتهرا ،وفقر ًا للروائح
الصادرة عن املركز.
الفصل الرابع
التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات
املادة التاسعة عشرة:
يكو تقديم خدمات أنشطة إدارة النفايات من قبل مقردمي اخلردمات احلاصرلني علرى تررخيص
إدارة النفايات من املركز بإحدى اآلليات التالية:
 -1طرح العطاءات العامة لتستثمار -وفقا لإلجراءات النظامية -ملردد حيرددها املركرز،
وفوزهم بها وفق ًا ملا حتدده اللوائح.
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 -2مينح رئيس جملس إدارة املركز الرتخيص احلصري املباشر لتقديم إحدى خردمات
إدارة النفايات أو جمموعة منها يف منطقة جغرافية معينة ملدة زمنيرة حمرددة لنروع
أو أكثر من النفايات إذا كا ذلرك الزمراً لتقرديم اجلرودة األفضرل لتلرك اخلدمرة
وحتفيزاً للجدوى االقتصادية إلدارة النفايات ،وفقاً ملا حتدده اللوائح الصرادرة عرن
املركز.
 -3على املركز القيام بوضع منوذ العمل التزم لطرح العطاءات واملنافسة علرى تقرديم
أنشطة خدمات ادارة النفايات.
الفصل اخلامس
مسؤولية مقدمي اخلدمات
املادة العشرو :
جيب على مجيع مقدمي اخلدمات املرخص أو املصرح هلم القيرام بأيرة أنشرطة إلدارة النفايرات
االلتزام بالضواب واالشرتاطات واإلجراءات اليت حتددها التئحة.
املادة احلادية والعشرو :
-1جيب على مقدمي اخلدمات التخلص مرن النفايرات اخلاضرعة هلرذا النظرام مبختلرف أنواعهرا
بالطرق اليت حيددها املركز ووفقاً للوائح الفنية والتشغيلية اليت يصدرها.
-2جيب على مقردمي اخلردمات التأكرد مرن صرحة املعلومرات املتعلقرة بالنفايرات واسرتكمال
معلومات سجل ووثيقة النقل ،والتأكد مرن أ النفايرات الرواردة لره تقرع ضرمن نطراق اختصاصره
املرخص له.
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-3جيب على مقدمي خدمات املعاجلة والتدوير والتخلص اآلمن عدم رفرض أي نروع مرن أنرواع
النفايات الواردة له ضمن اختصاصه املرخص به ،وفقاً ملا حيدده املركز يف اللوائح.
املادة الثانية والعشرو :
جيب على مقدمي اخلردمات املرخصرني لنقرل النفايرات اخلطررة االلترزام بالقواعرد التاليرة عنرد
ممارسة مهامهم:
-1عند نقل النفايات اخلطرة ينبغي وضع العتمات التحذيرية اخلاصة عليها وتعبئتها وفقاً للشروط
الواردة يف اللوائح الفنية والتشغيلية اليت يصدرها املركز ،ومجيرع الشرروط األخررى التزمرة لنقرل
البضائع اخلطرة.
-2عند نقل النفايات اخلطرة ينبغي أ ترافقها الوثرائق التزمرة علرى النحرو املنصروص عليره يف
اللوائح الفنية والتشغيلية اليت يعدها املركز الوطين إلدارة النفايات.
-3حتديد خطوط سري مركبات نقل النفايات اخلطرة ،وإخطار سلطات الدفاع املدني والتنسيق مع
اجلهات املختصة فوراً بأي تغيري يطرأ عليها ،ألجل التصرف السريع والسليم يف حالة الطوارئ.
-4حظر مرور مركبات نقل النفايات اخلطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية ويف منطقرة وسر
املدينة ختل ساعات النهار.
-5جيب إخطار اجلهة املسؤولة بعنوا املواقف الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات اخلطرة.
 -6جيب مداومة غسل وتطهري مركبات نقل النفايات اخلطرة بعد كل اسرتخدام طبقرا للتعليمرات
واإلرشادات بالتنسيق مع اجلهة اإلدارية املختصة.
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املادة الثالثة والعشرو :
جيب على مجيع مقدمي خدمات نقل النفايات اخلطرة والطبية االحتفاظ بالسجتت اليت حيددها
املركز يف لوائحه.
املادة الرابعة والعشرو :
إذا مل يكن ممكنًا ايصال النفايات مبختلف أنواعها إىل وجهتها املعتمدة بسبب عدم تطابقها مرع
املواصفات أو ألي سبب آخر ،فإ على ناقل النفايات إرجاعها إىل منتج النفاية ليتحمل مسؤولية
اختاذ اإلجراءات التزمة ملعاجلتها والتخلص منها وفق ًا ألحكام النظام واللوائح.
املادة اخلامسة والعشرو :
على مقدمي اخلدمات الذين يريدو ممارسة أي نشاط يتعلق ببناء وتشغيل منشرتت أنشرطة إدارة
النفايات االلتزام باملعايري والشروط والضواب واإلجراءات احملددة يف اللوائح الصادرة من املركز.
الفصل السادس
املُصنع واملُنتج واملُستورد
املادة السادسة والعشرو :
جيب أ ال تتسبب املنتجات املصنعة من النفايات زيادة العربء علرى البيئرة أكثرر مرن العربء
الناجم عن تلك املنتجات اليت يتم تصنيعها من املواد األولية اخلام ،ويتم التخلص النهائي منهرا
إذا كا استخدام املواد أو إعرادة تردويرها أو االسرتفادة مرن الطاقرة الكامنرة ال جردوى منهرا فنيراً
واقتصادياً.
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املادة السابعة والعشرو :
يقوم املصنّع واملنتج واملستورد ،بتقييم دورة حياة منتجه ،كجرزء مرن عمليرة اإلنترا وحبسرب
تعليمات املركز لتحديد التأثريات اإلمجالية لتوليرد النفايرات وإدارتهرا وكرذلك لتحديرد أفضرل
اخليارات البيئية وتصنيع منتج مستدام وفق التسلسل اهلرمي إلدارة النفايات ،ووفقاً ملا ما حتردده
اللوائح.
املادة الثامنة والعشرو :
على مصنع ومستورد أي منتج االلتزام مبا يلي:
-١تعزيز خفض توليد النفايات أو إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو استعادة املواد والطاقة من
النفايات ،وجيوز للمركز اختاذ التدابري والقرارات التزمة لضما أ أي شخص يقوم بشكل مهرين
بتطوير املنتجات أو تصنيعها أو معاجلتها أو بيعها أو استرياد املنتجات ويتحمل مسؤولية املنتج
املمتدة.
-٢قد تشمل التدابري املذكورة يف الفقرة ( 1من هذه املادة قبرول املنتجرات املعرادة والنفايرات
املتبقية بعد استخدام تلك املنتجات ،وكذلك اإلدارة التحقة للنفايات واملسؤولية املالية عن هذه
األنشطة .قد تتضمن هذه التدابري االلترزام بتروفري املعلومرات املتاحرة للجمهرور وتوعيتره بالقردر
واآلليات ليكو فيه املنتج قابتً إلعادة االستخدام وقابتً إلعادة التدوير.
-٣جيوز للمركز وضع اللوائح الفنية واختاذ التدابري والقرارات املناسبة لتشجيع التصميم املستدام
للمنتجات من أجل احلد من آثارها البيئية وتوليد النفايات أثنراء عمليرات إنتاجهرا واسرتخدامها
التحق ،ومن أجل ضما اسرتداد تلك املنتجات الريت تعرد نفايرات والرتخلص منهرا باألسراليب
السليمة وفقاً ملا حتدده اللوائح الفنية اليت يضعها املركز.
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-٤ميكن أ تتضمن اللوائح النسب املطلوبة للمواد القابلة إلعرادة التردوير يف املنرتج وفرق نروع
املواد كالبتستيك ،واملعاد  ،والورق أو غريها من املواد كما حيددها املركز.
-٥جيوز للمركز وضع لوائح تلزم املنتج باملسؤولية عن اسرتداد هذه املواد من ختل الطرق الريت
يراها مناسبة ومنها على سبيل املثال أ يقوم من ينتج هذه املواد بدفع رسوم إعادة تدوير كميرة
موازية من املواد يف منشتت إعادة التدوير املرخصة يف اململكة وفق ضواب يشرف عليها املركز.
-٦ميكن للمركز من ختل إنفاذ تلك التدابري تشجيع وتطوير وإنتا وتسويق املنتجات املناسربة
لتسررتخدام املتعرردد ،والرريت تكررو متينررة تقنيراً والرريت تعررد بعررد أ أصرربحت نفايررات مناسرربة
الستعادتها للتخلص منها بشكل سليم وآمن بيئيًا.
-٧عند تطبيق مسؤولية املنتج املمتدة ،جيرب أ تأخرذ يف االعتبرار اجلردوى الفنيرة واجلردوى
االقتصادية واآلثار البيئية وصحة اإلنسا واآلثار اإلجتماعية الشاملة ،مع مراعاة احلاجة إىل ضرما
فعالية ودعم التجارة احمللية.
-٨تطبق مسؤولية املنتج املمتدة دو اإلختل مبتطلبرات االدارة السرليمة للنفايرات علرى النحرو
املنصوص عليه يف أحكام هذا النظام أو لوائحه.
الفصل السابع
االسترياد والتصدير للنفايات
املادة التاسعة والعشرو :
دو اإلختل باألحكام الواردة يف االتفاقيات الدولية  -ذات الصلة  -اليت تكو اململكة طرفاً فيها:
-1حيظر استرياد أو تصدير أو إعرادة تصردير أو عبرور النفايرات أو املرواد املعراد تردويرها الريت
حيددها املركز ،دو احلصول على ترخيص ،وذلك وفق ًا ملا حتدده اللوائح الصادرة عن املركز.
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-2حيظر استرياد أو تصدير أو إعادة تصدير األجهزة واملعدات واملنتجات غري اجلديردة أو املعراد
تدويرها واليت حيددها ويصنفها املركز كنفايات ،دو احلصول علرى تررخيص ،وذلرك وفقر ًا ملرا
حتدده اللوائح.
-3يقتصر التخلص أو معاجلرة أي مرن املرواد واألجهرزة واملعردات واملنتجرات املشرار إليهرا يف
الفقرتني ( 1و( 2من هذه املادة ،وفقاً ملا حيدده املركز ضمن الرتخيص.
-4للمركز اقرتاح وحتصيل رسوم السترياد وتصدير وعبور النفايات.
الفصل الثامن
التعامل مع احلاالت الطارئة
املادة الثتثو :
للوزير أو رئيس جملس إدارة املركز (حبسب األحوال أو من يفوضانه اختاذ اجراء احررتازي -بعرد
التنسيق مع اجلهات املعنية -حسب مايلي:
-1تفعيل خطة الطوارئ املتعلقة مبباشررة نشراط إدارة النفايرات يف حراالت الضررورة ،أو الظرروف
اإلستثنائية وفق ًا ملا حتدده لوائح املركز.
-2إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً ملدة ال تزيد عن ثتثني يوماً يف حال ضرب أي خمالفرة تتطلرب
اختاذ اجراء عاجل لتفادي وقوع أي كارثة ،واختاذ ما يلزم إلحالة املخالفة إىل احملكمرة املختصرة
أو اللجنة املختصة مبوجب أحكام النظام (حبسب األحوال ختل سبعة أيام مرن تراريا اإليقراف،
على أ تنظر احملكمة أو اللجنة -حبسب األحوال -خرتل مردة ال تتجاوزعشررة أيرام مرن تراريا
اإلحالة يف مدى احلاجة إلستمرار اإليقاف من عدمه ،وحتدد اللوائح اإلجراءات التزمة لذلك.
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املادة الواحدة والثتثو :
يف حالة احلوادث الطارئة أو األخطاء اجلوهرية اليت تسبب خلل يف سري العمل عند إدارة النفايرات
فيجب على املرخص أو املصرح له أ خيطر املركز فوراً بذلك ،وأ يقدم وفق ًا ملا حتدده اللوائح
تقريراً رمسياً يبني فيه األسباب املعلومة لديه والتدابري اليت اختذها للسيطرة عليه ومنرع تكررره،
وما ترتب على ذلك من آثار.
الفصل التاسع
الرسوم والتعرفة
املادة الثانية والثتثو :
للمركز حتديد الرسوم اليت تفرضها الدولة وفقا للضواب اليت حتددها التئحة ،والرفرع برذلك وفقًرا
لإلجراءات النظامية.
املادة الثالثة والثتثو :
يستويف املركز مقابل مالي عن الوثائق اليت يصدرها على النحو الذي حتدده اللوائح.
املادة الرابعة والثتثو :
على منتجي النفايرات بكميرات كربرية وفرق املرادة احلاديرة عشررة اسرتخدام مقردمي اخلردمات
املتئمة واملرخصة ودفع رسوم هذه املعاجلة أو من ختل رسوم تنافسرية ملرزودي اخلردمات وفرق
قوائم تصنيف خاصة بهم تصدر سنوياً عن املركز.
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الفصل العاشر
التقارير والسجتت

املادة اخلامسة والثتثو :
على الشخص املُنتح للنفايات املبينة أوصافه يف التئحة ،أ يضع برامج رقابرة ذاتيرة لألنشرطته
التشغيلية بشكل يومي ،وإجراء الكشوفات امليدانية واالحتفاظ بالسجتت املتعلقة بربنامج الرقابة
وتقديم تقارير شهرية إىل املركز ،ذلك وفق ًا ملا حتدده اللوائح.
املادة السادسة والثتثو :
-1على مجيع اجلهات احلكومية املتعاقدة مع مقدم اخلدمات ،تقديم تقارير دورية للمركرز وفقراً
ملا حتدده اللوائح.
-2على مجيع مقدمي اخلدمات تقديم كافة البيانات واملعلومات والتقرارير بشركل دوري للمركرز
وفق ًا ملا حتدده اللوائح.
-3على مجيع منتجي النفايات اللذين حيددهم املركز تقديم كافة البيانات واملعلومات والتقارير
بشكل دوري للمركز وفق ًا ملا حتدده اللوائح.
-4جيررب أ تشررمل التقررارير املقدمررة يف الفقرررات مررن ( 1إىل ( 3علررى مقرتحررات للترردابري
املطلوبة لدعم أنشطة الوقاية وتنفيذ برامج خفض أو منع إنترا النفايرات حبلرول نهايرة كرل عرام
ميتدي ،وذلك وفقًا ملا حتدده التئحة الصادرة من املركز.
-5جيب تقديم مجيع النمراذ والوثرائق مطبوعرة أو إلكرتونيرة للمركرز ،وال تكرو هرذه الوثرائق
مقبولة ما مل يتم التحقق منها واعتمادها من قبل املركز ،وتزود الوزارة بنسرخة مرن تلرك الوثرائق
إلدراجها ضمن قواعد البيانات البيئية املعنية.
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الفصل احلادي عشر
املسؤولية املدنية والتأهيل والتعويضات

املادة السابعة والثتثو :
تشمل األضرار اليت ترتتب عليها املسؤولية املدنية ما يأتي:
-1اخلسارة االقتصادية الناجتة من الفقدا أو التلف.

-2تكررراليف تررردابري اسرررتعادة األوضررراع يف البيئرررة املتضرررررة ،مرررا مل يكرررن ذلرررك
الضرر طفيفاً وكانت تلك التدابري اختذت بالفعل أو ستتخذ.
-3خسرررارة الررردخل النررراتج مرررن منفعرررة اقتصرررادية مرررن اسرررتخدام البيئرررة أو التمترررع بهرررا
نتيجة تلف شديد تعرضت له.
-4تكاليف التدابري الوقائية ،وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابري.
-5أي خسارة اقتصادية أخرى غري اخلسائر الناجتة من تضرر البيئة.
-6فقدا املمتلكات أو تلفها.
على أ تكو األضرار املشار إليها أعته باستثناء الفقرة ( 4منها قد نشأت من تعمد االضرار ،أو
سوء إدارة النفايات ،أو عدم االلتزام بالنظام واللوائح ،ويدخل ضمن تلك األضرار  -وفقاً ملا تقررره
احملكمة املختصة ر الوفاة أو اإلصابة أو اإلعاقة.
املادة الثامنة والثتثو :
على كل مقدم خدمات إدارة النفايات يقوم بتشرغيل منشرأة إلدارة النفايرات -عنرد حصروله علرى
الرخصة-أ يقدم ضمان ًا مالي ًا (سواءً كا تأمني أو أي شكل من أشكال الضمانات األخرى يغطي
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مسؤوليته عن األضرار املتعلقة باملسؤولية املدنية ،وذلك وفقراً ملرا حتردده اللروائح الريت يعردها
املركز.
املادة التاسعة والثتثو :
-1يتحمل منتجي النفايات الذين حيددهم املركز و مقدمو خدمات إدارة النفايات املرخص هلرم
املسؤولية املدنية واجلزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والستمة العامرة الرذي
قد ينتج عن النفايات املوجودة حتت رعايتهم وعن النشاطات اليت يقومو بهرا وعرن املنتجرات
الثانوية املتولدة عنها كما يتحملو مسؤولية معاجلة وإزالة خمتلف األضرار واألخطار علرى البيئرة
أو على الغري الناجتة عن إدارتهم للنفايات وعن املنتجات الثانوية املتولدة عنها من خرتل اختراذ
اإلجراءات الضرورية واملناسبة وفق ًا ملا حتدده اللوائح اليت يصدرها املركز.
-2يتم نقل النفايات بطريقة ال تشكل تلوثاً للبيئة ،ويف حالة التلروث النراجم عرن أنشرطة النقرل،
يكو الناقل مسؤوالً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع األصلي للبيئة.
-3كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غرري مررخص لره برذلك يعرد مسرؤول
بالتضامن مع هذا الشخص عن األضرار والتعويضات النامجة عن هذه النفايات.
املادة األربعو :
حيدد املركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ املسؤولية اليت يتحملها مقدمي اخلدمات أو منتجي
النفايات بشكل فرردي جتراه األضررار الناجترة مرن حرادث واحرد متعلرق برإدارة النفايرات واختراذ
اإلجراءات النظامية العتماده من رئيس جملس اإلدارة وذلك وفقًا ملا حتدده التئحة.
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املادة احلادية واألربعو :
إذا تعدد املسؤولو عن املسؤولية املدنية جتاه األضرار الناجتة من حادث متعلق بإدارة النفايرات،
وتعذر حتديد املتسبب يف هذا احلادث أو حتديد نسربة املسرؤولية لكرل مرنهم ،فرإنهم يكونرو
مسؤولني مسؤولية مشررتكة عرن تلرك األضررار ،كرل مرنهم مبرا ال يتجراوز احلرد األعلرى ملبلرغ
املسؤولية الذي حيدده املركز وفقاً للوائح.
املادة الثانية واألربعو :
الخيل ما ورد بهذا الفصل حبق من يقع عليه أضرار غري متعلقة بأحكام هرذا النظرام يف احلصرول
على تعويضات أخرى ختص تلك االضرار وفق ما تقضي به أنظمة اململكة.
الفصل الثاني عشر
املخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
املادة الثالثة واألربعو :
يعد القيام بأي من األفعال اآلتية خمالفة ألحكام النظام:
-1ختزين أي نوع من النفايات أو حرقها أو معاجلتها أو التخلص منها بأي طريقة قد تشكل خطررًا
على الصحة والستمة العامة أو ضرراً على البيئة.
-2التخلص بإلقاء أو تصريف أو حقن أي نفايات غري معاجلة أو خطررة يف اآلبرار اجلوفيرة أو يف
أي وس بيئي مبرا يف ذلرك املسرطحات املائيرة أو جمراري الوديرا أو يف منراطق املنكشرفات
الصخرية للطبقات املائية ،ألي سبب كا .
-3استرياد أو تصدير أو االجتار بالنفايات ومنتجاتها بعد تدويرها دو ترخيص.
-4خمالفة أحكام النظام واللوائح والشروط الفنية وشروط الرتاخيص الصادرة عن املركز.
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املادة الرابعة واألربعو :
-1يتوىل مفتشو  -يصدر بتحديدهم قرار مرن الروزير أو رئريس جملرس إدارة املركرز (حبسرب
األحوال  -جمتمعني أو منفردين ضب خمالفات أحكام النظام واللوائح ،والتحقيق فيهرا وإثباتهرا،
وحتدد اللوائح آليات عملهم.
-2للمفتشني ما يأتي:
أ-سحب عينات من املواد واألصناف املوجودة لدى املنشرأة املشرتبه بإرتكابهرا خمالفرة ألي مرن
أحكام النظام واللوائح إذا لزم األمر ،علرى أ حيررر حمضرر ضرب بهرذه الواقعرة توثرق فيره مجيرع
البيانات والصور التزمة للتثبت من العينات نفسها واملواد واألصناف اليت أخرذت منهرا ،وكرذلك
االحتفاظ بنسخة من سجتت املنشأة حمل التفتيش وبياناتها ،وذلك وفق ًا ملا حتدده اللوائح.
ب-التحفظ  -على نفقة املخالف يف حال ثبوت املخالفة  -على املركبرات واألدوات املسرتخدمة
أو يشتبه يف استخدامها يف ارتكاب املخالفة ،وتسليمها بوصفها مضبوطات إىل املركز ،علرى أ
يعرض ذلك على احملكمة املختصة  -ختل مدة ال تزيد على (سبعة أيام  -لتأكيرد الرتحفظ أو
إلغائه ،وذلك وفقاً ملا حتدده اللوائح.
-3على املفتشني إبراز بطاقتهم الوظيفية عنرد مباشررة مهرام التفتريش ،وحيظرر منرع املفرتش أو
اعاقته عن تأدية أعماله املتلعقة بالتفتيش والضب .
 -4للرروزير أو رئرريس جملررس إدارة املركررز املخررتص (حبسررب األحرروال إسررناد بعررض مهمررات
التفتيش ،وضب املخالفات ذات الطبيعة اإلداريرة ،إىل شرركات متخصصرة ومؤهلره مرن املركرز،
وذلك وفق ًا لضواب ومعايري حتددها اللوائح.
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املادة اخلامسة واألربعو :
-1مع عدم اإلختل بأي عقوبة أشد؛ يعاقب كل من خيالف الفقررة ( 3و ( 4مرن املرادة الثالثرة
واألربعو اآلتية:
أ-غرامة ال تزيد على ( 20.000.000عشرين مليو ريال.
ب-إلغاء الرتخيص أو التصريح.
تعليق الرتخيص أو التصريح ملدة ال تتجاوز ستة أشهر.د-اإلغتق املؤقت أو النهائي ملنشأة إدارة النفايات املخالفة.
-2يُصدر الوزير أو جملس إدارة املركز املختص (حبسب األحوال -بقررار منره -جرداول تصرنيف
للمخالفات وحتديد للعقوبات ضمن حدها املنصوص عليه يف هذه املادة ،يراعى فيه طبيعة كرل
خمالفة وجسامتها ،والظروف املشددة واملخففة هلا.
-3للجا املشكلة مبوجب أحكام النظام ،ما يأتي:
أ-فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه املخالف يف خمالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة ،على أ يبدأ
احتساب هذه الغرامة من التاريا الذي حيدده قرار اللجنة.
ب-مضاعفة العقوبة ،الواردة يف الفقرتني الفرعيتني (أ و( و(د من الفقرة ( 1من هذه املرادة،
املوقعة على املخالف يف حالة تكرار املخالفة.
ت-تضمني القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف صرحيفة حمليرة
تصدر يف م كا إقامته ،فإ مل يكن يف مكا إقامته صحيفة ففي أقرب منطقرة لره ،أو نشرره يف
أي وسيلة أخرى مناسبة ،وذلك حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثريها ،على أ يكرو
نشر القرار بعد حتصنه مبضي املدة احملددة نظاماً أو تأييده من احملكمة املختصة.
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ث-الطلب من احملكمة املختصة احلكم مبصادرة املضبوطات حمل املخالفة.
املادة السادسة واألربعو :
 -1يتوىل املركز إيقاع عقوبة الغرامة اليت ال تزيد على (مائة ألف ريال ،وفقاً جلرداول تصرنيف
املخالفات املشار إليه يف الفقرة ( 2من املادة (اخلامسة واألربعو من النظام.
 -2يتوىل النظر يف خمالفات أحكام النظام واللوائح ،وإيقاع العقوبات املنصوص عليها يف املرادة
(اخلامسة واألربعو من النظام ،واالعرتاضات اليت يقدمها ذوي الشأ على الغرامات اليت يوقعهرا
املركز وفقاً للفقرة ( 1من هذه املادة ،جلا تك َّو بقررار مرن الروزير ملردة ثرتث سرنوات قابلرة
للتجديد ،وتكو كل منها من عدد ال يقل عن ثتثة أعضاء ،وحيدد قرار تشركيل كرل جلنرة مرن
يتوىل رئاستها على أ يكو من املختصني يف الشريعة أو األنظمرة وتصردر قراراتهرا باألغلبيرة،
وتكو مسببة ،ويعتمد الوزير أو رئيس جملس إدارة املركز املختص -حبسرب األحروال -قراراتهرا
الصررادرة بالغرامررة الرريت تتجرراوز ( 5.000.000مخسررة متيررني ريررال ،أو بإلغرراء الرتخرريص أو
التصريح.
 -3حتدد اللوائح قواعد عمل اللجا وإجراءاتها ،ومكافتت أعضائها.
 -4جيوز االعرتاض على قرارات اللجا أمام احملكمة اإلدارية ختل ستني يوماً من تاريا إبتغ
املخالف بها.
املادة السابعة واألربعو :
مع عدم اإلختل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب بالسجن مردة ال تزيرد علرى عشرر
سنوات وبغرامة ال تزيد على ( 30.000.000ثتثني مليو ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني،
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كل من يرتكب أي من األفعال الرواردة يف املرادة (الثالثرة واألربعرو مرن الفقررة ( 1و ( 2مرن
النظام.
املادة الثامنة واألربعو :
تتوىل احملكمة املختصة النظر يف املخالفات املشرار إليهرا يف املرادة (السرابعة واألربعرو مرن
النظام ،وإيقاع العقوبات املنصوص عليها فيها ،وجيوز هلا ما يأتي:
-1احلكم مبصادرة املضبوطات حمل املخالفة.
-2فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه املخالف يف خمالفته بعد تبليغه باحلكم الصادر بالعقوبرة،
على أ يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريا الذي حيدده احلكم.
 -3مضاعفة الغرامة املوقعة على املخالف يف حالة تكرار املخالفة.
-4تضمني احلكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف صحيفة حمليرة
تصدر يف مكا إقامته ،فإ مل يكن يف مكا إقامته صحيفة ففي أقرب منطقرة لره ،أو نشرره يف
أي وسيلة أخرى مناسبة ،وذلك حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثريها ،على أ يكرو
النشر بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية.
املادة التاسعة واألربعو :
تتوىل النيابة العامة وفقاً لنظامها ،التحقيق واإلدعاء يف املخالفات املشار إليها يف املادة (السابعة
واألربعو من النظام ،أمام احملكمة املختصة.
املادة اخلمسو :
جيب على املخالف إزالة اآلثار املرتتبة على املخالفة وإعادة التأهيل ودفرع التعويضرات املرتتبرة
على املخالفة ،وذلك وفق ًا ملا حتدده اللوائح الصادرة من املركز.
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املادة احلادية واخلمسو :
الخيل تطبيق أحكام النظام بالتزامات اململكة يف االتفاقيرات الدوليرة -ذات الصرلة -الريت تكرو
طرفاً فيها ،واألنظمة والقوانني الصادرة عن جملس التعاو لدول اخلليج العربية.
املادة الثانية واخلمسو :
يودع يف صندوق البيئة مجيع املبالغ املاليرة احملصرلة مرن الرسروم واملقابرل املرالي والغرامرات
والتعويضات وقيمة ما يصادر من مضبوطات؛ مبوجب أحكام النظام واللوائح.
املادة الثالثة واخلمسو :
يصدر الوزير اللوائح ختل (مائة ومثانني يوماً من تاريا نشر النظام يف اجلريدة الرمسية.
املادة الرابعة واخلمسو :
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة ومثانني يومًا من تاريا نشره يف اجلريدة الرمسية.
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