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 مشروع نظام البيئة
 الفصل األول

 أحكام عامة
 اتريفتع

 املادة األوىل
كل  أمامرات اآلتية يف جمال تطبيق أحكام هذا النظام املعاني املبينة يقصد بالعبا

 :غري ذلك، ما مل يقتض السياق منها
 .العربية السعودية اململكةاململكة: 

 لبيئة.انظام النظام: 

 .ذا النظامهل التنفيذية اللوائح اللوائح:

 : وزارة البيئة واملياه والزراعة.الوزارة

 املياه والزراعة.: وزير البيئة والوزير

يقصد بها املراكز التنفيذية لقطاعي  :املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد
املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي، املركز الوطين البيئة واالرصاد وهي: 

لألرصاد، املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية، املركز الوطين لتنمية الغطاء 
 .افحة التصحر، أو أي مراكز تنفيذية أخرى تنشأ مستقباًلالنباتي ومك

لصادر بإنشائه، ا التنظيموالذي حيدد ، الوعاء املالي التابع للوزارة صندوق البيئة:
 .عمله واختصاصات اجمللس املعني إلدارته آليةوموارده وأوجه اإلنفاق منه 

يف  للنظرمن الوزير قرار باليت يتم تشكيلها  اللجان يقصد بها جلان املخالفات:
  .اللوائحوخمالفات وعقوبات أحكام هذا النظام 
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وشبه احلكومية واخلاصة واجلهات غري  احلكومية: تشمل اجلهات اجلهات املعنية
 .اللوائحواحلكومية املنوط بها االلتزام بأحكام هذا النظام 

 .ليةاخة الدلوزار تبعوت إنفاذ األنظمة البيئية توليت ةأمني قوة :البيئية الشرطة

: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، ويشمل ذلك املؤسسات الشخص
 والشركات اخلاصة.

على البيئة، يؤثر هم األشخاص أو اجلهات اليت تدير منشأًة أو نشاطًا  املشغلون:
مبا يف البيئية اليت تصدرها الوزارة والضوابط واملعايري وخيضعون لالشرتاطات 
 .هات احلكومية أو غري احلكوميةذلك أنشطة ومنشأت اجل

اليت لديها صالحية إصدار  احلكوميةهي اجلهات  اجلهات املاحنة للرتاخيص:
 تراخيص ملمارسة األنشطة التنموية أو اخلدمات ذات األثر البيئي.

: الشركات أو املؤسسات أو األشخاص أو املكاتب االستشارية اخلدمات مقدمو
واملرخص هلم من قبل الوزارة أو املراكز ادية أو ارصاليت تقدم خدمات بيئية 

 التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد.
هي األنشطة واملشاريع التنموية واخلدمات ذات اآلثار البيئية : القطاعات التنموية

اليت تباشرها الوزارات واملؤسسات العامة واهليئات والشركات واألشخاص مثل 
الطاقة، الصناعة، املياه، الزراعة، النقل،  أنشطة ومشاريع التعدين، والتنقيب،

 البلديات، وغريها

هي آلية متكن الوزارة من ممارسة مسؤوليتها يف اللجان القطاعية البيئية الدائمة: 
  اإلشراف على االداء البيئي للقطاعات التنموية.
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مبدأ ، مبدأ املساواة بني األجيال ،مبدأ التنمية املستدامةوتشمل  :املبادئ البيئية
مبدأ ، يدفع –مبدأ امللوث ، مبدأ الوقاية، مبدأ عدم االضرار بالبيئة، التكامل

 .املشاركة العامة

عملية ربط االعتبارات البيئية بسياسات التخطيط والتنمية  مبدأ التنمية املستدامة:
مبا حيقق احتياجات ومتطلبات وتطلعات األجيال احلالية دون التأثري على 

 ات وتطلعات األجيال القادمة.احتياجات ومتطلب
من واجب كل شخص محاية البيئة وتأمني حاجات  مبدأ املساواة بني األجيال:

 األجيال احلالية من دون املساس حبقوق األجيال القادمة.
 نشطةيقضي بدمج اإلعتبارات البيئية يف التنمية اإلقتصادية وكافة األ مبدأ التكامل:

 املؤثرة على البيئة.
يشمل املنع، واحلد من، والسيطرة على خطر إحلاق ضرر  االضرار بالبيئة: مبدأ عدم
 بيئي.

العمل الوقائي لتجنب األضرار احملتملة اليت قد تصيب البيئة من  مبدأ الوقاية:
اعتماد تدابري فّعالة ومناسبة باالستناد إىل املعلومات العلمية وأفضل خالل 

 والبدائل املتوفرة.التقنيات 
 يقضي بأن يتحمل امللوث تكاليف التدابري التصحيحية يدفع: -وث مبدأ املل

 ومكافحة التلوث واحلد من أضراره وإعادة التأهيل. 
يقضي بأن تتضمن قرارات احلماية البيئية آراء اجلهات  مبدأ املشاركة العامة:

 واألشخاص.
ن ماء و أي كائن حي مأو النبات أو احليوان أهي كل ما حييط باإلنسان : البيئة

هذه  هحتتوي وهواء ويابسة وتربة وأحياء وغازات يف الغالف اجلوي، وما
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األوساط من مجاد ونبات وحيوان وأشكال خمتلفة من طاقة ونظم وعمليات 
 .بينها فيما وتفاعلها طبيعية وأنشطة بشرية وغري بشرية

 .بيئية ظموُن ما حييط باإلنسان من ماء وهواء وتربة وتنوع أحيائي :األوساط البيئية
ومنها على سبيل املثال نشطة والربامج )يشمل األوساط البيئية واأل :البيئةقطاع 

للنفايات واملواد الكيميائية( املتعلقة بها واليت  ةيموليس احلصر االدارة السل
وتنمية  ،لألجيال البشرية املستقبلية ةيئالبسالمة و إىل ضمان محايةتهدف 

 .ومحايتها من اي مصدر للتلوث تلك األوساط لضمان استدامتها
حالة الطقس واملناخ والعناصر اليت يتأثران بها وكذلك الظواهر اجلوية  :األرصاد

 .والبحرية
رصد واملراقبة املستمرة حلالة الطقس واملناخ بالكل ما خيتص  :األرصادقطاع 

والعناصر اليت يتأثران بها وكذلك الظواهر اجلوية والبحرية وتأثرياتها على 
 .أشكال احلياة

ل بكميات أو صفات ملدة : وجود مادة أو أكثر من املواد أو العوامتلوث البيئة
 .والصحة العامة بالبيئة بطريق مباشر أو غري مباشر إىل اإلضرار زمنية تؤدي

، مبا يقلل من : التأثري السليب احلاضر أو املستقبلي على البيئةاإلضرار بالبيئة
أو يؤثر سلبًا ارخيية أو الرتاثية أو احلضارية، صادية أو التقيمتها البيئية أو االقت

إىل اختالل  منها أو يغري من طبيعتها أو يؤدي على إمكانيات االستفادة
 التوازن الطبيعي بني عناصرها سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

 وأ، مواردها الطبيعيةلبيئة بسبب استنزاف الشديد بااإلضرار هو : التدهور البيئي
أو املوائل الطبيعية أو إنقراض احلياة الفطرية أو تلوث  تدمري الُنظم البيئية

 .األوساط البيئية وتدني مستوى جودة اهلواء واملياه والرتبة
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: هي احلادث الناتج بفعل الطبيعة أو اإلنسان ويرتتب عليه ضرر الكارثة البيئية
تطلبها تلك اليت بالبيئة وتتطلب مواجهته إمكانات وإجراءات أكرب من ت

احلوادث العادية أو تستوعبها القدرات احمللية، مبا يستدعي تدخل وتعاون 
 مؤسسات الدولة املعنية باالستجابة للكوارث.

وشبه  ،أنشطة التنمية املتكاملة لألراضي يف املناطق القاحلة مكافحة التصحر:
 أو ور األراضيواليت ترمي إىل منع أو خفض تده، واجلافة شبه الرطبة ،القاحلة

استصالح األراضي اليت  إىل أوجزئيا  إعادة تأهيل األراضي املتدهورة إىل
 .نتيجة عوامل خمتلفة من بينها األنشطة البشرية والتغريات املناخية تصحرت

واملقاييس  : هي جمموعة التشريعات والسياسات واألنظمة واللوائحمحاية البيئة
العالجية اليت تهدف إىل احلفاظ على البيئة  واملعايري واإلجراءات الوقائية أو

وضمان حتقيق التنمية املستدامة مبا يستهدف منع التلوث أو التخفيف من 
 حدته أو احلد من تدهور البيئة.

التأثريات لتحديد وتقدير وتقييم هي دراسة التقييم البيئي االسرتاتيجي: دراسة 
على يات واخلطط والربامج لسياسات واالسرتاتيجاليت قد تنتج عن االبيئية 

تضمني وإدراج كافة ولاملقرتحة من اجلهات املعنية  واملناطق اتلقطاعمستوى ا
، واألمنية االعتبارات البيئية بالتوازي مع االعتبارات االقتصادية واالجتماعية

قوم بهذه ت .واإلجراءات الالزمة حلماية البيئةوالتعويضات وحتديد البدائل 
 ستشارات البيئية املعتمدة يف اململكة.مكاتب االالدراسة 

اليت  البيئية لتحديد وتقدير وتقييم التأثريات دراسةهي  تقييم األثر البيئي:دراسة 
مشروع أو نشاط إنشاء أو تشغيل أو تعديل أو تفكيك أي قد تنتج عن أي 

تضمني وإدراج كافة االعتبارات البيئية بالتوازي مع االعتبارات االقتصادية ول
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واإلجراءات الالزمة حلماية والتعويضات ، وحتديد البدائل واألمنية الجتماعيةوا
 .. تقوم بهذه الدراسة مكاتب االستشارات البيئية املعتمدة يف اململكةالبيئة

هي دراسة تشمل نتائج فحص موضوعي، منظم، دوري،  التدقيق البيئي:دراسة 
ادها بعد تركيب أو خالل وموثق للعمليات التشغيلية ملنشأة معينة جيرى إعد

تشغيل املنشأة وتهدف اىل التحقق من استيفاء االشرتاطات والضوابط البيئية 
املدرجة يف الرتاخيص والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح واملقاييس 
واملعايري البيئية وحتسني األداء البيئي للمنشأة. تقوم بهذه الدراسة مكاتب 

 .تمدة يف اململكة.االستشارات البيئية املع

أو  املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصادي الوزارة أو موظف: املفتشني البيئيني
املراكز التنفيذية أو الشركات واألشخاص املعتمدين واملكلفني من الوزارة 

وضبط وحترير رصد الرقابة البيئية ويف القيام ب لقطاعي البيئة واالرصاد
 البيئية. ملخالفاتا
منظومة جلمع معطيات عن حالة األوساط البيئية وكل ما يؤثر : ومة رقابة بيئيةمنظ

عليها كامللوثات ومياه الصرف والنفايات والضجيج وغريها، ثم حتليلها 
وصياغتها يف تقارير من أجل التأكد من االلتزام البيئي واختاذ التدابري الالزمة 

 .لذلك

 ًاوتشكل إضرار ،اللوائح كام هذا النظام أو: هي عدم االلتزام بأحاملخالفة البيئية
 بالبيئة أو مبكوناتها أو بعناصرها أو بأوساطها ويعاقب عليها بأداء الغرامة الفورية

أو جبميع  أو بالتعويض املناسب حلجم الضرر أو بالعقوبات التكميلية األخرى
 النيابة ، وإذا إرتقت املخالفة إىل درجة اجلرمية البيئية يتم رفعها إىلما سبق

 .العامة إلختاذ ما يلزم أو حتويلها للمحكمة املختصة
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: هي املبالغ احملكوم بها أو املقررة من خالل ما نصت عليه التعويض البيئي
االتفاقيات الدولية وتستهدف جرب الضرر البيئي أو إعادة تأهيل املناطق 

 . كالهما املتضررة أو

زية أو أدخنة أو أخبرة أو انبعاثات أو : أية مواد صلبة أو سائلة أو غااتامللوث
ضوضاء أو إضاءة أو مواد مشعة أو أية مؤثرات أخرى طبيعية أو بشرية تؤدى 

 بطريق مباشر أو غري مباشر إىل تلوث البيئة أو تدهورها. 

: تشمل كال من مقاييس التلوث من املصدر ومقاييس اجلودة املقاييس البيئية
تكون مقاييس عاملية يف حال غياب املقاييس البيئية لألوساط احمليطة وقد 

 الوطنية.

من أو االنبعاثات : حدود أو نسب تركيز امللوثات مقاييس التلوث من املصدر
 مصادر التلوث واليت ال يسمح بتجاوزها.

: حدود أو نسب تركيز امللوثات اليت يف مقاييس اجلودة البيئية لألوساط احمليطة
 .مح بتجاوزهاواليت ال يسالبيئية األوساط 

املواصفات واالشرتاطات البيئية للتحكم يف مصادر التلوث  : تعيناملعايري البيئية
وقد تكون معايري عاملية يف حال غياب  األوساط البيئية املتدهورة وجودة

 .املعايري الوطنية

: هي أية مرافق أو منشآت أو أنشطة حيتمل أن تكون مصدرًا لإلضرار املشاريع
 بالبيئة.

: يقصد بها املواد اليت تتميز بثباتها الكيميائي يف األوزون لطبقة املستنفدة وادامل
طبقة الغالف اجلوي القريب من سطح األرض وحتتوي على ذرة أو أكثر من 

 األوزون. نفاد وتبدأ يف تفاعالت تؤدى إىلًا الكلور أو الربوم أو كليهما مع
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إنتاجها للمواد الكيميائية مبا يف ذلك : تشمل اإلدارة املتكاملة السالمة الكيميائية
 ،واستخدامها ختزينها،وونقلها تصنيعها، واستريادها، وتصديرها، وتداوهلا، و

 فقًا للطرق واالشرتاطات اآلمنة بيئيًا. منها والتخلص وإتالفها وومعاجلتها، 

أو : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها لالنفجار، املواد الكيميائية اخلطرة
 ذات خصائص أخرى ميكن أن ينجم عنها خطر على صحة اإلنسان أو البيئة.

أي مادة كيميائية حظرت مجيع استعماالتها يف فئة  املواد الكيميائية احملظورة:
بغرض محاية صحة اإلنسان  اللوائحواستخدام أو أكثر مبوجب هذا النظام 

 والبيئة.

يميائية حتظر استعماالتها يف فئة : أي مادة كاملواد الكيميائية املقيدة بشدة
، إال بشروط حمددة تسمح اللوائحواستخدام واحدة أو أكثر مبوجب هذا النظام 

 باستعماهلا مبوجب قيود وحدود وضوابط تقيد هذا االستعمال.

منتج  طبيعي أوعضوي أو غري عضوي خملق أو  منتج كيماويأي  املبيدات:
 أو اآلفات مكافحة يف يستخدم الدقيقةالكائنات احلية  عناصر منيضم  احيائي

منظمات  أو جمففات عامة أو أوراق كمسقطات أو النباتية كمنظمات النمو
 .النتح

جيرى أو ينوى التخلص منها وتشمل مجيع أنواع أو أشياء هي مواد النفايات: 
ايات الزراعية، املخلفات )نفايات البناء واهلدم، النفايات البلدية الصلبة، النف

 عدا( وغريها ،النفايات اخلطرة، النفايات اخلاصةاحلمأة، ، ايات الطبيةالنف
 النفايات املشعة أو النفايات النووية.

أو إعادة تأهيل  و هدمناجتة عن تغيري أو بناء أخملفات هي  نفايات البناء واهلدم:
 .البنى التحتيةواملنازل واملباني واملرافق أو تسوية 
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النفايات املنزلية،  خملفات املواد اليومية مثلهي  :النفايات البلدية الصلبة
منتجات التعبئة والتغليف، قطع األثاث املستهلك، الزجاجات، بقايا املواد 

 الغذائية، وغريها.

هي خملفات املواد الناجتة عن العمليات واألنشطة الزراعية : النفايات الزراعية
 واحليوانية. 

جتة عن مرافق الرعاية الصحية مثل املخلفات الناهي : النفايات الطبية
 وغريها. مرافق البحوث الطبية، والصيدليات،املستشفيات، وبنوك الدم، و

هي املخلفات اليت حتتفظ خبواص خطرة أو معدية مثل السمية  النفايات اخلطرة:
ليس هلا استخدامات ما مل  هكما أن االشتعال،العالية أو القابلية لالنفجار أو 

 فقًا الشرتاطات خاصة.وا تتم معاجلته

املخلفات اإللكرتونية، والبطاريات واألجهزة الكهربائية هي : النفايات اخلاصة
املستهلكة، واإلطارات غري الصاحلة لالستهالك، والسيارات التالفة غري الصاحلة 

 لالستخدام.

ة هي خملفات "املواد النووية" وفقًا للتعريف الوارد بنظام سالمالنفايات النووية: 
 االستخدامات النووية واإلشعاعية.

أنشطة أو ممارسات أو عمليات كإزالة التلوث خملفات : هي النفايات املشعة
اإلشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، وتكون ذات نشاط إشعاعي أو 

 تركيز يتجاوز املستوى احملدد لرفع الرقابة عنها.

والزراعية الصناعية  نشطةالعديد من األ التى تنتج عن: هي املواد املرتسبة احلمأة
، واملخلفات الصناعية، واملواد املرتسبة يف مثل معاجلة مياه الصرفواحلضرية 

 خزانات الوقود، وغريها.
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نها خالل مجيع خطوات سلسلة االمداد وم التحكم يف النفايات لنفايات:اإدارة 
اجلة، إعادة التدوير، اجلمع، التخزين، الفرز، التداول، النقل، املعاإلنتاج، 

 النهائي.واالسترياد، والتصدير، والتخلص 

اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة النفايات  اإلدارة السليمة للنفايات:
 . هابطريقة حتمي الصحة العامة والبيئة من اآلثار السلبية اليت قد تنتج عن

عنى بإحدى أو منشأة ُت و وحدة داخل مشروعأأي منشأة  لنفايات:وحدات ملعاجلة ا
 .جماالت إدارة النفايات

جيرى أو ينوى التخلص منها حتمل فضالت أو خملفات مواد سائلة  :مياه الصرف
واحلكومية واملؤسسات  واملباني التجاريةواليت يكون مصدرها املساكن 

 .ت الزراعيةآواملنش واملصانع

جلة مياه الصرف بعد من حمطة معا : هي املياه اخلارجةمياه الصرف املعاجلة
 عايري نوعية هذه املياه املعاجلة.طبقًا ملمعاجلتها 

 .العميقة ضخ مياه الصرف إىل طبقات األرض: احلقن

التعدد يف أنواع الكائنات احلية النباتية أو احليوانية أو اجملهرية  التنوع األحيائي:
 النوع الواحد. وعددها والتباين بني هذه األنواع وكذلك االختالفات بني أفراد 

 : يقصد بها الكائنات الفطرية من النبات واحليوان وبيئاتها. احلياة الفطرية

: أي كائنات فطرية حية أو ميتة وتنتمي علميًا للمجموعات الكائنات الفطرية
  احليوانية أو النباتية.

، واملعلنةاملناطق الربية أو البحرية أو الساحلية احملددة  املناطق احملمية:
 ملخصصة حلماية وتنمية الكائنات الفطرية.وا
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تكاثر فيه الكائنات احلية بشكل طبيعي ت نمو أوتعيش أو ت: املوطن الذي املوئل
 ومرتابط ومتكامل مع الظروف احمليطة.

 فطري : البحث أو املطاردة أو اإلمساك أو اجلرح أو القتل وغريه ألي حيوانالصيد
املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة ها اإلجراءات اليت تتخذ وتستثنى من ذلك

 . واالرصاد

االسترياد أو التصدير أو إعادة التصدير أو النقل أو اإلجتار بالكائنات الفطرية: 
البحر أو العبور أو االقتناء للكائنات الفطرية ألي غرض عرب العرض أو اإلدخال 

  كان.
 ي أو غري طبيعي.كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواء بشكل طبيعمشتق: 

 ، مصنع جزئيا أو كليًا أو غري مصنع.كائن فطري: أي جزء من أي منتج
أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية األسر: 

 احلية.

تشمل )وما يف حكمها  بريةمجيع املواقع اليت حتتوي على نباتات : الغطاء النباتي
املناطق  ،املناطق الرطبة ،الغابات ،املراعي ليس احلصرعلى سبيل املثال و

 املناطق، الوديان، املناطق اجلبلية ،املناطق الرملية )الكثبان( ،السهلية
 .واملناطق احملمية البلدية واحلدائق ( عدا املناطق الزراعيةالساحلية واجلزر

 : جتمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من األشجار أو الشجريات أواتالغاب
من  %10عن  لالنباتات العشبية يف حالة نقية، أو خمتلطة بكثافة شجرية ال تق

مساحة املوقع سواء كان هذا التجمع طبيعي أم مستزرع على أراضي منفكة عن 
 حقوق االختصاص ألحد أو جهة ما. 
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 1.5: شجرة نامية، وهلا جزع خشيب أو هوائي، وترتفع عن سطح األرض شجرة
 نت نامية طبيعية أم مستزرعة.أمتار فأكثر سواء كا

نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف مرت إىل أقل من  : نبتة طبيعية أو مستزرعةشجرية
 أمتار. 1.5

: األراضي املغطاة كليًا أو جزئيًا بنباتات حملية أو مدخلة نامية منوًا املراعي
 وصالحيتها للرعي وتغذية احليوانات، سواء طبيعيًا، تتفاوت يف استساغتها

كانت أعشابا أم شجريات أم أشجارًا ويدخل ضمنها املراعي اليت تدهورت 
غري مستغلة يف الزراعة  وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون على أراضي

 والسكن واملنافع العامة ومنفكة عن حقوق االختصاص ألحد أو جهة ما.

فرتة ملناخية إىل : التغري اإلحصائي املؤثر يف متوسطات احلالة التغري املناخيا
داخلية عادًة ما تكون عقوًدا من الزمن أو أطول وذلك بسبب عمليات  ممتدة

 ، أو عن التغريات ذات العالقة باألنشطة البشريـة.طبيعية أو تأثريات خارجية

البيئات البحرية والساحلية واجلزر أو أي مكون من : املناطق البحرية والساحلية
نت أشجار أو شجريات مثل )القرم والقندل( أو سواء كاالطبيعية مكوناتها 

رية أو جمهرية أو شعاب مرجانية أو أحياء حب نباتات أو أعشاب أو طحالب أو
وهي على أراضي منفكة عن حقوق االختصاص ألحد أو جهة  أي مكونات اخرى

 اإلقليمياملياه البحرية الداخلية والبحر على  البحرية املناطق تشتملو ،ما
هي اليت يلتقي فيها  املناطق الساحليةبينما  القتصادية اخلالصةاملنطقة او

يابسة باختالف باليابسة وختتلف ابعادها ومسافاتها داخل البحر وال البحر
مستوى للجزر داخل البحر اىل ابعد حد يؤثر  أدنىوحتدد من  طبوغرافية املنطقة

 فيه البحر داخل اليابسة.
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ر عنها مياه البحر يف وقت اجلزر سالبحر وتنحو ئمناطق تقع بني الشواط: السبخات
ر عنها املياه بفعل فاعل او بفعل ستغطى باملاء يف وقت املد وقد تنحو

 .ويزول االحنسار بزوال السبب التيارات او طبيعيًا
داخل  املتجددة وغري املتجددة اجلوفيةوالسطحية املياه تشمل املوارد املائية: 

مياه األبار واالفالج والعيون  ومن ضمنهامية، حدود اململكة ومياهها اإلقلي
 .والينابيع والسدود ومياه األمطار

تشمل و ،اأو يف جوفه هي تراكم للماء على سطح األرض املسطحات املائية:
املياه اجلوفية واحمليطات والبحار والبحريات والربك واألراضي الرطبة واألنهار 

 ر.يها املياه من مكان إىل آخوامليزات اجلغرافية األخرى اليت تنتقل ف

املسؤولة عن  املعنيةهات اجلهي وحدات إدارية تنشأ لدى بيئية: الوحدات ال
ذات شروعات مل املاحنة للرتاخيصاجلهات  وأمشروعات ذات العالقة بالبيئة 

على االلتزام  هذه اجلهات وهدفها املتابعة وحثالبيئة  ىسليب حمتمل علتأثري 
 .البيئي

متخصصة موجهة وأرصادية برامج توعية بيئية : واألرصادي يئيإلرشاد البا
 .للقطاعات أواألشخاص
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 التطبيق ونطاق النظام أهداف
 الثانية املادة

 يهدف هذا النظام إىل حتقيق ما يلي:
تأدية واجب اإلنسان الديين والوطين واألخالقي من حيث االلتزام باحملافظة ( 1)

نها، والدفع حنو حتسينها وتنميتها تنمية على سالمة البيئة وتنوعها وتواز
 تلويثها أو تدهورها أو اإلضرار بها، وإعادة تأهيلها. منعمستدامة، و

 .االلتزام باملبادئ البيئية( 2)
احلفاظ على املوارد الطبيعية وتنميتها وضمان االستفادة منها بشكل مستدام ( 3)

مع أهداف التنمية  شيًامبا حيقق مصلحة األجيال احلاضرة والقادمة متا
 .املستدامة

 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر.( 4)
واحلفاظ  األحيائيتعزيز محاية البيئة الربية والبحرية والساحلية وإثراء التنوع ( 5)

 على األنواع وإعادتها إىل مواطنها الطبيعية.
رقابة على االلتزام تعزيز الخالل  خفض التلوث يف كافة األوساط البيئية من( 6)

 البيئي وتعزيز استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وإعادة التدوير.
 تعزيز التكيف مع التغري املناخي.( 7)
محاية الصحة العامة من األخطار البيئية والوفاء حبق اإلنسان يف العيش يف ( 8)

بيئة نظيفة خالية من التلوث، وصاحلة تسمح له بالنمو الصحي املتكامل 
 واالستمتاع جبودة احلياة.
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رفع مستوى الوعي البيئي بني أفراد اجملتمع وصانعي القرار، مبا يرسخ ( 9)
تباع السلوكيات ة جتاه محاية البيئة، واالشعور باملسؤولية الفردية واجلماعي

 واألمناط اإلجيابية بيئيًا.
 وتنميتها. تعزيز دور املشاركة اجملتمعية التطوعية يف جمال محاية البيئة( 10)
 .االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلةبالتزام اململكة ( 11)

 رفع كفاءة عمليات األرصاد وتقديم املعلومات الدقيقة وإصدار التنبيهات( 12)
 وتعزيز كفاءة اإلنذار املبكر. والتحذيرات ذات العالقة باألحوال اجلوية

 الثالثةاملادة 
اجلهات املعنية واألشخاص واملنشآت على مجيع  وائحاللوُتطّبق أحكام هذا النظام 

 البيئي واألرصادي. نيواألنشطة واخلدمات املتعلقة بالقطاعواملشاريع  واملهن

 
 واملسؤوليات املهام

 الوزارة
 الرابعة املادة

 ةظفااحملو ،األرصادوتنظيم قطاعي البيئة املهام اليت من شأنها تتوىل الوزارة 
وضمان استدامتهما، مبا حيقق املصلحة  ،اماإلضرار بهمنع و ،اموتنميته يهما،عل

 على أوجه اخلصوص ما يأتي:هلا و العامة،
مبا يتوافق مع املنظور وضع السياسات الوطنية لقطاعي البيئة واألرصاد ( 1)

اإلسالمي يف احلفاظ على البيئة ومع أساسيات نظام احلكم يف اململكة ومع 
 .والرفع بها لالعتمادوالدولية والرؤى الوطنية التزامات اململكة اإلقليمية 
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اخلطط والربامج الوطنية ووضع  عتمادوالرفع بها لإلوضع االسرتاتيجيات ( 2)
 .تنسيق اجلهود الوطنية لتنفيذهالقطاعي البيئة واألرصاد و

واملعايري والضوابط  ساقرتاح األنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واملقايي( 3)
 خلاصة بقطاعي البيئة واألرصاد واإلشراف على إنفاذها وتطبيقها.واالشرتاطات ا

ضمن واألرصادية التنسيق مع اجلهات املعنية إلدراج االعتبارات البيئية ( 4)
 . هلذه اجلهات االسرتاتيجيات القطاعية

متابعة إنشاء وحدات بيئية ضمن اجلهات املعنية واالشراف على أداء هذه ( 5)
 الوحدات.

ومتابعة حالة البيئة  التنموية للقطاعاتعلى األداء البيئي والرقابة اف اإلشر( 6)
 يف اململكة.األرصاد و

املراكز بدعم فين من لقطاعي البيئة واألرصاد إصدار التقارير الوطنية ( 7)
 .ونشرها التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد

ذية لقطاعي البيئة املراكز التنفيوبرامج  أنشطةاإلشراف على أداء وأعمال و( 8)
 وصندوق البيئة. واالرصاد

 الشرطة البيئية. مع قيتنسال( 9)

 . إنشاء جلان قطاعية بيئية دائمة واإلشراف على أعماهلا( 10)

أو الشركات أو للوزارة من القطاعات التنموية دراسة التظلمات الواردة ( 11)
 . وإقرتاح احللول املناسبة هلا األشخاصاملشاريع أو 

متثيل اململكة أمام اجملتمع الدولي والتواصل والتعاون مع املنظمات  (12)
بقطاعي البيئة واألرصاد وما تشمله أحكام  قاإلقليمية والدولية يف كل ما يتعل

 . اللوائحوهذا النظام 
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دراسة ومتابعة االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بالبيئة واألرصاد ( 13)
رات التفاهم مع الدول واملنظمات واهليئات الدولية وإعداد مشروعات مذك

االتفاقيات واملعاهدات والربتوكوالت اإلقليمية  سكرتاريات أو أماناتو
 والدولية.

التنسيق على املستوى الوطين مع اجلهات املعنية لضمان االمتثال الوطين ( 14)
 املوقعة من اململكة.االقليمية والدولية بالتزامات االتفاقيات 

إعداد التقارير الوطنية اخلاصة بااللتزامات اإلقليمية والدولية للبيئة ( 15)
  .املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصادبالتعاون مع  واألرصاد

التخصصات  خمتلف الكفاءات البشرية يفتدعيم بناء القدرات والعمل على ( 16)
اتيجيات واخلطط وتنفيذ االسرتإعداد  مبا يسهم يفواألرصادية البيئية 

 .واألرصاديةواألنشطة والربامج البيئية 

حفظ السجالت البيئية ومنظومة إلدارة املعلومات البيئية واألرصادية  وضع( 17)
واألرصادية، مبا يشمل الدراسات البيئية والشكاوى والتصاريح والرتاخيص 

 وحاالت الطوارئ واالستجابة.

أفضل التقنيات واستخدام جيع إدخال املعنية على تشاجلهات العمل مع ( 18)
 املتوفرة فيما يتعلق بقطاعي البيئة واألرصاد.

 اجلمعياتالنظر يف طلبات املوافقة على ترخيص أو جتديد ترخيص ( 19)
البيئية على أن تكون أهدافها منسجمة مع أهداف هذا النظام واالسرتاتيجية 

 الوطنية للبيئة.
 مراجعة أعماهلاواملوافق عليها من الوزارة ة اجلمعيات البيئيودعم تشجيع ( 20)

 ووضع اآلليات واملمكنات املناسبة لتعزيز دورها يف احلفاظ على البيئة. 
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العمل على رفع مستوى الوعي البيئي واألرصادي بالتنسيق مع اجلهات ( 21)
املعنية ووسائل اإلعالم، وتضمني البعدين البيئي واألرصادي يف املناهج 

 األنشطة غري الصفية.التعليمية و

 تشجيع البحث والتطوير والدراسات لتحقيق ريادة قطاعي البيئة واألرصاد.( 22)

العمل على تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تقديم اخلدمات املتعلقة ( 23)
 .فيهماواالستثمار  بقطاعي البيئة واألرصاد

الشركات أو  أولألشخاص اقرتاح احملفزات املناسبة اليت ميكن منحها ( 24)
املشاريع أو املؤسسات عند قيامهم بأعمال ومشاريع تهدف إىل محاية البيئة 

  .اللوائحوتنميتها وذلك وفقًا ملا حتدده 
 

 واالرصاد البيئة لقطاعي التنفيذية املراكز
  اخلامسة املادة
الوزارة مراكز تنفيذية تعنى من بقرار من جملس الوزراء بناًء على اقرتاح تنشأ 

تباشر هذه املراكز مهامها ومسئولياتها وفقّا ألحكام هذا ، وواألرصاداعي البيئة بقط
  .هاتنظيماتو ،اللوائحوالنظام 

 

 املعنية اجلهات
  املادة السادسة

احملافظة على البيئة وبأحكام هذا يف اجلهة املعنية بالتنفيذي  املسؤوليلتزم 
 .اللوائحوالنظام 

 



- 23 - 

 السابعةاملادة 
 مبا يلي:اإللتزام ملعنية ااجلهات على 

 يف .اللوائحواختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ( 1)
 وتوفري الربامج واألدوات املالية والفنية لتفعيل ذلك. هلا التابعة املشاريع

ختتص بتنفيذ أحكام  ااخلاص بهإنشاء وحدة بيئية داخل اهليكل التنظيمي ( 2)
 .للوائحاوهذا النظام 

دمج االعتبارات البيئية واألرصادية ضمن إسرتاتيجياتها وبراجمها وخططها ( 3)
 .بالتنسيق مع الوزارة التنفيذية وأعماهلا التشغيلية

والضوابط  والتعليماتاللوائح والقرارات ب االلتزاموالبيئية، باألنظمة  االلتزام( 4)
واألرصاد اليت تقررها  البيئةقطاعي وإشرتاطات ومعايري البيئية ومقاييس 

يف أي مرحلة من مراحل  التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد املراكزالوزارة أو 
وتعترب تلك املقاييس واالشرتاطات شرطًا أساسيًا قبل إعتماد هذه أي مشروع 

 اجلهات ألي مشروع تابع هلا. 

ملؤازرتها يف  داملراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاالتعاون مع الوزارة و( 5)
مبا تطلبه من تقارير وبيانات ومعلومات تساعد على إمدادها و تأدية مهامها

 .قياس األداء البيئي

فيما يتعلق بقطاعي البيئة االلتزام باستخدام أفضل التقنيات املتوفرة ( 6)
 .واألرصاد

ليت إدراج شروط محاية البيئة ومكافحة التلوث يف العقود احمللية واخلارجية ا( 7)
 ، وأن يتم تضمني هذه العقود بنودقد ينتج عن تنفيذها تأثريات على البيئة

 .اللوائحوتضمن االلتزام بأحكام هذا النظام 
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 تضمني البعد البيئي يف برامج املسؤولية اإلجتماعية. ( 8)

التنفيذية لقطاعي البيئة كز االتنسيق مع املربباملواصفات واملقاييس تزام اإلل( 9)
لوضع واختاذ اإلجراءات الالزمة إلعتماد مواصفات األجهزة  واألرصاد

مبا يتوافق مع مقاييس ومعايري وإشرتاطات قطاعي واملعدات واملنتجات 
 البيئة واألرصاد.

ة عن التعليم بكافة مراحله بتضمني املفاهيم البيئية املسؤولالتزام اجلهات ( 10)
 ، وذلكالدراسيةناهج يف املواملعلومات األرصادية األساسية األساسية 

 .الوزارةبالتنسيق مع 

ة عن تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة املسؤولالتزام اجلهات ( 11)
مبناهج التأهيل والتدريب خاصة يف  واألرصاديةبتضمني املفاهيم البيئية 

، وذلك بالتعاون مع واألرصادية البيئيةاجلرائم واملخالفات التعامل مع 
 .الوزارة

ة عن الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد تعزيز دور املسؤولالتزام اجلهات ( 12)
 وذلك، ومحايتهااملساجد يف حث اجملتمع على احملافظة على البيئة 

 بالتنسيق مع الوزارة.

 واألسواق واجلوية والبحرية الربية املنافذ مبراقبة املعنية التزام اجلهات( 13)
حبسب اختصاص كل  لتنفيذية لقطاعي البيئة واالرصادااملراكز  مع بالتنسيق

 .اللوائحو النظام هذا أحكام بتطبيق يتصل مركز فيما
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 للرتاخيص املاحنة اجلهات
  الثامنةاملادة 
 مبا يلي:اإللتزام اجلهات املاحنة للرتاخيص على 

ختتص اخلاص بهذه اجلهات إنشاء وحدة بيئية داخل اهليكل التنظيمي ( 1)
  .اللوائحوالنظام أحكام هذا  بتنفيذ

اجلهات  البيئية ضمن اشرتاطات تراخيصالتصاريح أو الرتاخيص إدراج ( 2)
 .املاحنة

وقوع أي حادث علمها بفور املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي ابالغ ( 3)
 .اللوائحت اليت حتددها بيئي وااللتزام بالضوابط واإلشرتاطا

 

 املشغلون
  تاسعةالاملادة 

يلتزم املسؤول التنفيذي يف اجلهة املشغلة باحملافظة على البيئة وبأحكام هذا 
  .اللوائحوالنظام 
 العاشرةاملادة 
 مبا يلي:اإللتزام املشغلني على 

  .اللوائحقًا ملا حتدده وفأو أرصادي ترخيص بيئي  وأتصريح احلصول على ( 1)

 ،اللوائحولالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام اختاذ التدابري واإلجراءات والقرارات ا( 2)
 وتوفري الربامج واألدوات املالية والفنية لتفعيل ذلك.

والضوابط اللوائح والقرارات والقواعد ب االلتزامو ،األنظمة البيئية تطبيق( 3)
البيئة واألرصاد اليت قطاعي وإشرتاطات ومعايري والتعليمات البيئية ومقاييس 
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يف أي مرحلة من املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واألرصاد  أوالوزارة تقررها 
وتعترب تلك املقاييس واالشرتاطات شرطًا أساسيًا قبل مراحل أي مشروع 

 إعتماد هذه اجلهات ألي مشروع تابع هلا. 

ضمن إسرتاتيجياتها وخططها التنفيذية  األرصاديةوالبيئية املبادئ دمج ( 4)
 وأعماهلا التشغيلية.

ضع وتطوير وتنفيذ برنامج خاص باإلدارة البيئية متوافق مع أفضل و( 5)
 املمارسات.

ختتص اخلاص بهذه اجلهات إنشاء وحدة بيئية داخل اهليكل التنظيمي ( 6)
 . اللوائحوبتنفيذ أحكام هذا النظام 

ذاتية لضمان االلتزام البيئي واستيفاء اشرتاطات  منظومة رقابة بيئيةإعتماد ( 7)
 .اللوائحوالتصاريح البيئية وفقًا ملا حتدده الرتاخيص 

إلجراءات االحتفاظ بسجل بيئي حمدث لبيان تأثري نشاطاتهم على البيئة وا( 8)
  .اللوائحقًا ملا حتدده وفاملتخذة 

وبرامج للرصد والقياس والرقابة ترتبط الكرتونيًا باملركز الوطين  نظمإنشاء ( 9)
 .للرقابة على اإللتزام البيئي

ا تطلبه من مب رصاداكز التنفيذية لقطاعي البيئة واألاملرالوزارة و ويدتز( 10)
قًا ملا حتدده تقارير وبيانات ومعلومات تساعد على قياس األداء البيئي وف

  .اللوائح

وتسهيل دخوهلم الدوري أو الفوري أو  املفتشني البيئيني إعاقة عمل عدم( 11)
 .ارئ، إىل املنشآتو يف حاالت الطواملباشر أو املفاجئ أ
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فور وقوع أي حادث بيئي املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي ابالغ ( 12)
  .اللوائحت اليت حتددها وااللتزام بالضوابط واإلشرتاطا

إزالة أسباب التعدي على البيئة ومعاجلة األضرار النامجة عنها وفقًا ألحكام ( 13)
 . اللوائحوهذا النظام 

تأهيل األماكن املتضررة بيئيًا جراء املشاريع واألنشطة التابعة هلا إعادة ( 14)
 .املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصادبالتنسيق مع 

 .فيما يتعلق بقطاعي البيئة واألرصاد استخدام أفضل التقنيات املتوفرة( 15)

ارجية إدراج شروط محاية البيئة ومكافحة التلوث يف العقود احمللية واخل( 16)
تضمن االلتزام بأحكام هذا  ،اليت قد ينتج عن تنفيذها تأثريات على البيئة

 . اللوائحوالنظام 

 تضمني البعد البيئي يف برامج املسؤولية االجتماعية.( 17)
 

 واألرصادية البيئية اخلدمات ومقدم
  احلادية عشراملادة 
 مبا يلي:اإللتزام واألرصادية اخلدمات البيئية مقدمي على 

 .اللوائحقًا ملا حتدده وفأو أرصادي ترخيص بيئي تصريح أو احلصول على ( 1)

 . اللوائحواختاذ التدابري واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ( 2)

والضوابط  والتعليماتباللوائح والقرارات  باألنظمة البيئية، وااللتزام االلتزام( 3)
ت قطاعي البيئة واألرصاد اليت تقررها البيئية ومقاييس ومعايري وإشرتاطا

 الوزارة أو املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد.
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مبا تطلبه من تقارير  رصاداكز التنفيذية لقطاعي البيئة واألاملرتزويد الوزارة و( 4)
  .اللوائحوبيانات ومعلومات تساعد على قياس األداء البيئي وفقًا ملا حتدده 

أي حادث  وقوعب معلمهفور ز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي املركابالغ ( 5)
 .اللوائحبيئي وااللتزام بالضوابط واإلشرتاطات اليت حتددها 

فيما يتعلق بقطاعي البيئة  االلتزام باستخدام أفضل التقنيات املتوفرة( 6)
 .واألرصاد

 

 البيئية واجلمعيات األشخاص
  شرةع الثانية املادة

 تنفيذ براجمها وخططها ومبادراتها.عيات البيئية بالتنسيق مع الوزارة يف تلتزم اجلم

 
 البيئيةوالكوارث  الطوارئ

  عشرة الثالثةاملادة 
يتوىل الوزير إعالن حالة الطوارئ عند حدوث أي حالة طارئة أو كارثة أو خطر 

ر ؤدي إىل اإلضراقد ي ،متعلق بقطاعي البيئة واألرصاد –ال قدر اهلل  -وشيك 
استثنائية إلدارة األزمة  واختاذ أي إجراءات ،الصحة العامةبيئة أو اإلنسان أو بال

 ومنع تفاقمها.

  عشرة الرابعةاملادة 
للرقابة  الوطين اليت حيددها املركز واملشاريع املعنية على مجيع اجلهات( 1)

 ةالبيئي تأهب واالستجابة حلاالت الطوارئعلى االلتزام البيئي إعداد خطة لل
 .للوائحوفقًا 
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حلاالت ( من هذه املادة اإلحتفاظ بسجل 1على اجلهات احملددة يف البند )( 2)
 . للوائحوفقًا  الطوارئ

 الوطين ( من هذه املادة تزويد املركز1على اجلهات احملددة يف البند )( 3)
للرقابة على االلتزام بهذه السجالت وأية معلومات أخرى يتم طلبها وفقًا ملا 

 .اللوائححتدده 
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 الفصل الثاني
 األوساط البيئيةوتنمية محاية 

  عشرة اخلامسة املادة
، وتنمية والرتبةاألرض و واملوارد املائية اىل ضمان جودة اهلواء الفصليهدف هذا 

املناطق ، ومحاية احلياة الفطرية والساحليةورية املناطق البحوالغطاء النباتي 
، واحلد من التلوث، واإلدارة السليمة واملتكاملة للمواد الكيميائية احملمية

 .النفاياتوواملبيدات 
 

 اهلواء

  عشرة السادسةاملادة 
جودة وتقييم وحتسني ملركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي رصد يتوىل ا( 1)

  .ع أحناء اململكةاهلواء يف مجي
 (1يف البند )احملددة  املركز أعمالاجلهات املعنية واألشخاص تسهيل  على( 2)

 .اللوائحوفقًا ملا حتدده  املادةهذه  من

  عشرة السابعةاملادة 
على اجلهات املعنية واملشاريع املصدرة لإلنبعاثات املؤثرة على وامللوثة ( 1)

على جودة اهلواء مج للرصد والقياس والرقابة بإنشاء وحدات وبرااإللتزام للهواء 
قًا ملا حتدده وف ترتبط الكرتونيًا باملركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي

 .اللوائح
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تزويد املركز الوطين  املادةهذه  من (1اجلهات احملددة يف البند )على ( 2)
اإللكرتونية للرقابة على اإللتزام البيئي بصفة دورية بالبيانات والتقارير 

الصادرة عن هذه الوحدات ملراجعتها وملطابقتها وحتديد التجاوزات 
 .اللوائحقًا ملا حتدده للمقاييس واالشرتاطات وف

  عشرة الثامنةاملادة 
ملركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي نشر مؤشرات جودة اهلواء على ايتوىل 

إلعالم األشخاص بها ومبا  ىسبة أخروسائل منا املواقع اإللكرتونية احلكومية أو
مقاييس اجلودة البيئية جيب اختاذه من إجراءات وتدابري عند االقرتاب من جتاوز 

  .للوائح وذلك وفقًا للهواء
  عشرة التاسعةاملادة 

حيظر على اجلهات املعنية واملشاريع واألشخاص القيام بأي عمل من شأنه ( 1)
 أو التأثري سلبًا على اإلنتفاع به. اإلضرار جبودة اهلواءالتلويث أو 

بعدم انبعاث أو تسرب مللوثات اهلواء اإللتزام على اجلهات املعنية واملشاريع ( 2)
 .اللوائحمبا يتجاوز احلدود القصوى املسموح بها واليت حتددها 

 العشروناملادة 

 ،الوزارة من دعتم، تقوائم قرتاحبإ يقوم املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي
االقليمية مبا يتوافق مع إلتزامات اململكة  املستنفدة لطبقة األوزونباملواد 
 والدولية.

 العشرونواحلادية املادة 

للتخلص بإعداد وتنفيذ خطط  يقوم املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي
 .قة األوزوناملواد املستنفدة لطباهلواء وثر على نوعية ؤاليت ت التدرجيي من املواد
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  العشرونالثانية واملادة 

حيظر على مجيع اجلهات والشركات واألشخاص استرياد أو تصدير أو إعادة 
تصنيع أو استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة  تداول أو تصدير أو

على قائمة املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي إال بعد احلصول على موافقته 
 .للوائحفقًا و

  والعشرون الثالثةاملادة 
حيظر إسترياد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو استخدام األجهزة أو املعدات 
أو املنتجات اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها واليت حتتوي على مواد 

تزام االلمستنفدة لطبقة األوزون املدرجة على قائمة املركز الوطين للرقابة على 
 .للوائحموافقته وفقًا  إال بعد احلصول على البيئي

  والعشرون الرابعةاملادة 
حيظر التخلص من املواد املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة على قائمة املركز ( 1)

 .وفقًا للوائحإال  االلتزام البيئيالوطين للرقابة على 

اليت حتتوي على املواد حيظر التخلص من األجهزة أو املعدات أو املنتجات ( 2)
املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة على قائمة املركز الوطين للرقابة على 

  .وفقًا للوائحإال  االلتزام البيئي
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 املوارد املائية
 والعشرون اخلامسةاملادة 

 املوارد املائيةملركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي رصد جودة ا يتوىل( 1) 
 .اء اململكةيف مجيع أحن

( 1احملددة يف البند ) املركز تسهيل أعمالواألشخاص املعنية على اجلهات ( 2)
 .اللوائحوفقًا ملا حتدده  املادةهذه  من

  والعشرون السادسةاملادة 
املوارد املائية املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي نشر مؤشرات جودة يتوىل 

إلعالم األشخاص بها  ىوسائل مناسبة أخر ومية أوعلى املواقع اإللكرتونية احلك
ومبا جيب اختاذه من إجراءات وتدابري عند االقرتاب من جتاوز مقاييس اجلودة 

 . للوائحوذلك وفقًا  لموارد املائيةالبيئية ل
  والعشرون السابعةاملادة 

 ، حسبماصرفمياه أعماهلا على اجلهات املعنية واملشاريع اليت ينتج عن ( 1)

اإللتزام  ،ضمن قوائمهالوطين للرقابة على اإللتزام البيئي  ددها املركزحي
على جودة املوارد املائية بإنشاء وحدات وبرامج للرصد والقياس والرقابة 

قًا ملا حتدده وف ترتبط الكرتونيًا باملركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي
 .اللوائح

تزويد املركز الوطين  املادةهذه  من( 1اجلهات احملددة يف البند )على ( 2)
للرقابة على اإللتزام البيئي بصفة دورية بالبيانات والتقارير اإللكرتونية 
الصادرة عن هذه الوحدات ملراجعتها وملطابقتها وحتديد التجاوزات 

 .اللوائحقًا ملا حتدده للمقاييس واالشرتاطات وف
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  والعشرون الثامنةاملادة 
ات املعنية واملشاريع واألشخاص القيام بأي عمل من شأنه حيظر على اجله( 1)

 أو التأثري سلبًا على اإلنتفاع بها.  املوارد املائيةتلويث 

مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو  إلقاء أو تصريف أو التخلص منحيظر ( 2)
يف املسطحات املائية أو جماري الوديان أو  مكونات سائلةأي أو الزراعي 

، أو إىل حمطات املعاجلة ملنكشفات الصخرية للطبقات املائيةيف مناطق ا
 .اللوائحة اليت حتددها لإلشرتاطات واملعايري البيئي فقًاإال و

الصرف الصحي أو  مياهأو حقن من إلقاء أو تصريف أو التخلص حيظر ( 3)
 يف األبار اجلوفية ألي سبب كان. مكونات سائلةأي أو الصناعي أو الزراعي 

من مياه الصرف املعاجلة حبقنها يف األبار إلقاء أو تصريف أو التخلص ر حيظ( 4)
 .اللوائحة اليت حتددها لإلشرتاطات واملعايري البيئي فقًااجلوفية، إال و

ة لإلشرتاطات واملعايري البيئي فقًاإال وأو التخلص منها حيظر إستخدام احلمأة ( 5)
  .اللوائحاليت حتددها 

  رونالتاسعة والعشاملادة 
بتصريف مجيع أنواع اإللتزام على اجلهات املعنية أو املشاريع أو األشخاص ( 1)

 .توفرها هلا عندمياه الصرف يف شبكات مياه الصرف املخصصة 
إستخدام املوارد  عند إعادةعلى اجلهات املعنية أو املشاريع أو األشخاص ( 2)

 .اللوائححتددها  ة اليتباإلشرتاطات واملعايري البيئيااللتزام املائية 
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 والرتبة ألرضا
 املادة الثالثون 
تشجيع اإلستعمال ألراضي ول بدأ التنمية املستدامةماعتماد  املعنيةعلى اجلهات 

 .والرتبة الرشيد للبيئة األرضية

 والثالثون احلاديةادة امل
يف مجيع  الرتبةيتوىل املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي رصد جودة ( 1)

األخرى التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصاد بالتعاون مع املراكز  أحناء اململكة
 .ضمن اختصاصاتها

( 1احملددة يف البند ) املركز على اجلهات املعنية واألشخاص تسهيل أعمال( 2)
 .اللوائحقًا ملا حتدده وف املادةهذه  من

  والثالثون الثانيةاملادة 
لى االلتزام البيئي نشر مؤشرات جودة الرتبة على املركز الوطين للرقابة عيتوىل 

إلعالم األشخاص بها ومبا  ىوسائل مناسبة أخر املواقع اإللكرتونية احلكومية أو
جيب اختاذه من إجراءات وتدابري عند االقرتاب من جتاوز مقاييس اجلودة البيئية 

  .للوائحبة وذلك وفقًا للرت
 والثالثون الثالثةاملادة 

بإنشاء وحدات وبرامج للرصد اإللتزام هات املعنية واملشاريع على اجل( 1)
ترتبط الكرتونيًا باملركز الوطين للرقابة على على جودة الرتبة والقياس والرقابة 

 .اللوائحقًا ملا حتدده وف اإللتزام البيئي

تزويد املركز الوطين  املادةهذه  من( 1اجلهات احملددة يف البند )على ( 2)
ى اإللتزام البيئي بصفة دورية بالبيانات والتقارير اإللكرتونية للرقابة عل
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الصادرة عن هذه الوحدات ملراجعتها وملطابقتها وحتديد التجاوزات 
 .اللوائحقًا ملا حتدده للمقاييس واالشرتاطات وف

  والثالثون الرابعةاملادة 
من شأنه حيظر على اجلهات املعنية واملشاريع واألشخاص القيام بأي عمل ( 1)

أو تلويثها أو التأثري سلبًا  تآكلهاتدهورها أو أو  والرتبة اإلضرار بالبيئة األرضية
 على اإلنتفاع بها. 

إلقاء أو تصريف أو حيظر على اجلهات املعنية واملشاريع واألشخاص ( 2)
 مكوناتأي أو مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي  التخلص من

لإلشرتاطات واملعايري البيئية اليت حتددها  فقًا، إال ويةاألرض البيئةيف  سائلة
  هلذا النظام. اللوائح

  

 الغطاء النباتي
  والثالثون اخلامسة املادة

شخص العامة هي ملك للدولة وحيظر متلكها أو منحها ألي الغطاء النباتي أراضي 
 معنية. جهة أو 

  والثالثون السادسة املادة
الغطاء رصد حالة  لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يتوىل املركز الوطين( 1)

 يف مجيع أحناء اململكة. النباتي 

بإصدار قرارات  لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحريقوم املركز الوطين ( 2)
وبذورها  الربيةواشرتاطات وضوابط وقوائم خاصة بتنظيم دخول النباتات 

 ملكة وكيفية استخدامها.والرتخيص للسماح بدخوهلا إىل امل
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بإصدار قرارات  لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحريقوم املركز الوطين ( 3)
واشرتاطات وضوابط وقوائم خاصة بتنظيم دخول وسائل املكافحة احليوية إىل 

 اململكة وكيفية استخدامها.
 (1ند )احملددة يف الب املركز على اجلهات املعنية واألشخاص تسهيل أعمال( 4)

 .اللوائحقًا ملا حتدده وف املادة هذه من
 السابعة والثالثوناملادة 

حالة نشر مؤشرات عن  الغطاء النباتي ومكافحة التصحرلتنمية يتوىل املركز الوطين 
إلعالم  ىوسائل مناسبة أخر على املواقع اإللكرتونية احلكومية أوالغطاء النباتي 
 األشخاص بها.

  ثونالثامنة والثالاملادة 
حيظر ممارسة أية أنشطة أو أعمال داخل مناطق الغطاء النباتي إال مبوجب ترخيص 

وفقًا ملا  أو تصريح من املركز الوطين لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
 .اللوائححتدده 

  التاسعة والثالثوناملادة 
لغطاء النباتي، ا ناطقمل التوازن الطبيعيبكل ما من شأنه اإلضرار أو اإلخالل حيظر 

 يلي:  على وجه اخلصوص ماو
صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء أو التعرض للكائنات الفطرية داخل األماكن ( 1)

 .احملظور الصيد فيها

اإلضرار باألشجار أو الشجريات أو األعشاب أو النباتات يف مناطق الغطاء ( 2)
شورها أو أوراقها أو أي النباتي أو قطعها أو إقتالعها أو نقلها أو جتريدها من ق
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يها جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها، كما حيظر إستعمال أية مواد ضارة عل
 أو بالقرب منها، أو أي وسيلة أخرى تتسبب يف إضعافها أو موتها. 

املخصصة هلا وخالفًا للضوابط اليت  إشعال النار أو إستعماهلا يف غري األماكن( 3)
 ية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. حيددها املركز الوطين لتنم

 رمي أو ترك أو دفن أو حرق النفايات بأنواعها.( 4)

 أو احلدودية قطع املسيجات أو اتالفها أو العبث يف البرت، أو العالمات( 5)
 مناطق الغطاء النباتي.  داخلاإلرشادية، أو أي منشاة أخرى 

اليت الشرتاطات للوائح واخمالف  بشكلاملناطق والفرتات أو  الرعي خارج( 6)
 حيددها املركز الوطين لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

إال من قبل املركز الوطين للغطاء النباتي الزراعة داخل مناطق الغطاء النباتي، ( 7)
ومكافحة التصحر أو أي جهة مرخص هلا بذلك يف إطار حتسني الغطاء 

 .النباتي وتنميته

 .املخصصة هلا املساراتيف غري  املركبات سري( 8)

املخصصة  األماكنغري يف  املباني أو املنشآت أواملسيجات  الشروع بإقامة( 9)
 .هلا

 الغطاء النباتي أو مناطق يفغريب أو غازي نباتي أو حيواني  نوع أي إدخال( 10)
 بها.  احمليطة األماكن

  األربعوناملادة 
بيع أو نقل أو إنتاج أو حيظر واعه كما شكاله وأنأحيظر االحتطاب احمللي بكافة 
 .اللوائح ًا ملا حتددهوفق بإذن من الوزارة إال ختزين احلطب أو الفحم احمللي

 



- 39 - 

 املناطق البحرية والساحلية 
  واألربعون احلاديةاملادة 

البحرية املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي رصد ومحاية املناطق يتوىل 
  يف مجيع أحناء اململكة.بها  وث واإلضرارمن التل والساحلية

  واألربعون الثانيةاملادة 
ورصد حالة املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية محاية وإمناء وإكثار يتوىل 

 . يف مجيع أحناء اململكة البحرية والساحليةالكائنات الفطرية 
  واألربعون الثالثةاملادة 
النباتي ومكافحة التصحر محاية وتنمية الغطاء  املركز الوطين لتنمية الغطاءيتوىل 

واجلزر، وعلى وجه يف مجيع أحناء اململكة  الساحليةالنباتي يف املناطق 
 اخلصوص بيئات املاجنروف. 

  واألربعون الرابعةاملادة 
تقوم اللجنة الدائمة حلماية بيئة املناطق الساحلية بوضع خطة إدارة املناطق 

 نسيق مع اجلهات املعنية واألشخاص. الساحلية وتنفيذها بالت
  واألربعون اخلامسةاملادة 

جراء إأو  ، املساس أو اإلضرارشخاصواأل املعنيةحيظر على مجيع اجلهات ( 1)
احلفر، الردم، التجريف، )مبا يشمل وال يقتصر على  أنشطةأي أعمال أو 

املناطق ( يف وإجراء األحباث ،اإلنشاء، التنقيب، اإلستكشاف أو اإلستغالل
استيفاء االشرتاطات والضوابط واملقاييس البحرية والساحلية إال بعد 

وفقًا  املختص املركز من الرتاخيص أو التصاريحأخذ واملعايري البيئية و
 .اللوائحلالشرتاطات واملعايري البيئية اليت حتددها 
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تضر أداة تضر أو حيتمل أن  وأأي مادة إخراج أو دخال إأو حيظر إستخدام ( 2)
إال بعد  بالبيئة البحرية والساحلية والسبخات واجلزر وأي مكون من مكوناتها

 .أخذ الرتاخيص أو التصاريح من املركز املختص

إغراق أو إلقاء أو اجلهات املعنية واملشاريع األشخاص و حيظر على مجيع( 3)
يف  صلبة وأسائلة أو التخلص من أي نفايات أو مكونات تصريف دفن أو 

واستيفاء  املعاجلةإال بعد ألي سبب كان البحرية الساحلية و طقناامل
الرتاخيص أو أخذ االشرتاطات والضوابط واملقاييس واملعايري البيئية و

 البيئي. اإللتزام على للرقابة الوطين املركز من التصاريح

  واألربعون السادسةاملادة 
تفظ حتبأن نقل البحري على اجلهة املعنية بالنقل البحري إلزام مجيع وسائط ال

أو مت تم اختاذها سين فيه اإلجراءات والتدابري الوقائية اليت دوبسجل خاص ت
البيانات  اللوائحوحتدد البحري الذي قد تسببه وسائل النقل ملنع التلوث اختاذها 

ات املوانئ اإللتزام بإبالغ سلط عليهاكما ، الواجب تضمينها يف ذلك السجل
 .نقلهات مواد خطرةأي املختصة ببيانات عن 
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 احلياة الفطرية واملناطق احملمية واإلجتار بالكائنات والصيد
 السابعة واألربعوناملادة 

للحفاظ على وتنفيذ خطط العمل يقوم املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية بوضع 
 الكائنات الفطرية ومواطنها الطبيعية ومواردها الوراثية ومنظومة املناطق احملمية

 بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
 الثامنة واألربعون املادة

محاية وإمناء وإكثار ورصد حالة يتوىل املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية ( 1)
 يف مجيع أحناء اململكة. الكائنات الفطرية 

( 1احملددة يف البند ) املركز على اجلهات املعنية واألشخاص تسهيل أعمال( 2)
 .اللوائحقًا ملا حتدده وف املادةهذه  من

 التاسعة واألربعوناملادة 
حالة احلياة الفطرية نشر مؤشرات عن يتوىل املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية 

 إلعالم األشخاص بها. ىوسائل مناسبة أخر على املواقع اإللكرتونية احلكومية أو
 

 أواًل: املناطق احملمية
  اخلمسوناملادة 

مية على أرض غري مملوكة ملكية خاصة وليس ألحد عليها حق تنشأ املناطق احمل
إختصاص، ويف حالة وجود حق ملكية أو حق إختصاص عليها يتم معاجلة األمر بالتنسيق 

 مع جهات االختصاص.
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 واخلمسون احلاديةاملادة 
مجيع أحناء اململكة  حتدد املنطقة احملمية ونوعها وحدودها وإحداثياتها يف( 1)

، وتعتمد وتعلن بقرار من جملس الوزراء بناء على والساحلية والبحرية( )الربية
 .اللوائحن املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية وفق ما حتدده مقرتح م

تتعاون اجلهات املعنية الستكمال إجراءات الرفع إلعتماد املناطق احملمية ( 2)
األسباب خالل فرتة ال املقرتحة من خالل إبداء املوافقة أو الرفض مع إيضاح 

احملمية، ويف  اعتماد املناطقطلب تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ استالم 
فإن ذلك يعترب خالل املدة املذكورة حال عدم إبداء املرئيات من أي جهة 

 موافقة ضمنية منها وليس هلا حق االعرتاض.

مضي ثالثني يسري قرار جملس الوزراء بإعتماد وإعالن املنطقة احملمية بعد ( 3)
 يومًا من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية.

 واخلمسون الثانيةاملادة 
حيظر ممارسة أية أنشطة أو أعمال داخل حدود املناطق احملمية إال مبوجب 

األنشطة  اللوائحترخيص أو تصريح من املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية وحتدد 
 مارستها. مباملسموح 

 سونواخلم الثالثةاملادة 
احملمية،  لمناطقلتوازن الطبيعي لاإلخالل باحيظر كل ما من شأنه اإلضرار أو 

 يلي:  وعلى وجه اخلصوص ما
 .احملمية للمناطق تصريح دون الدخول( 1)
 األماكن داخل الفطرية أو التعرض للكائنات إيذاء أو قتل أو نقل أو صيد( 2)

 .فيها الصيد احملظور
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تات أو قطعها أو إقتالعها اشجريات أو األعشاب أو النباإلضرار باألشجار أو ال( 3)
أو نقلها أو جتريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو 
جرفها، كما حيظر إستعمال أية مواد ضارة على هذه النباتات أو بالقرب منها، 

 أو أي وسيلة أخرى تتسبب يف إضعافها أو موتها.

ضوابط اليت لاملخصصة هلا وخالفًا ل و إستعماهلا يف غري األماكنإشعال النار أ( 4)
 حيددها املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية.

 رمي أو ترك أو دفن أو حرق النفايات بأنواعها.( 5)

 أو احلدودية قطع املسيجات أو اتالفها أو العبث يف البرت، أو العالمات( 6)
 .احملمية املناطقاإلرشادية، أو أي منشاة أخرى داخل 

 .احملمية املناطق هواء أو مياه أو تربة تلويث( 7)
هلا وخالفًا للضوابط اليت حيددها املخصصة  يف غري األماكن الزراعة أو الرعي( 8)

  .الفطريةاملركز الوطين لتنمية احلياة 
 .املخصصة هلا املساراتيف غري  املركبات سري( 9)

 .املخصصة هلا يف غري األماكن ملبانيا أو املنشآت الشروع بإقامة( 10)
 أو احملمية املناطق يف غازي أو نباتي أو حيواني غريب نوع أي إدخال( 11)

  .بها احمليطة األماكن
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 ثانيًا: االجتار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها
 واخلمسون الرابعةاملادة 

 شرتاطات والقوائماإلالقرارات و بإصدار الفطرية احلياة لتنميةيقوم املركز الوطين 
مبا يتوافق مع  بها اإلجتار لتنظيم ومنتجاتها الفطرية الكائنات اخلاصة بأنواع

 .اإلقليمية والدولية إلتزامات اململكة

 واخلمسون اخلامسةاملادة 
 حيظر على اجلهات املعنية واألشخاص:

 ظامالن هذا أحكام مع تتعارض بطريقة عليه احلصول مت فطري كائن أي إقتناء( 1)
 . اللوائحو

 واملواصفات األحكام والضوابط مع يتوافق ال مبا الفطرية الكائنات نقل( 2)
 . اللوائحو النظام هذا يف عليها املنصوص

 والضوابط مع األحكام يتوافق ال مبا األسر حتت احلية الفطرية الكائنات وضع( 3)
 . اللوائحو النظام هذا يف عليها املنصوص واملواصفات

 واخلمسون السادسةاملادة 

املدرجة  ومنتجاتها بالعينات ة املتعلقةالقيام بأي نشاط من األنشطة التالي حيظر
 مسبق من ترخيص على احلصول دون الفطرية احلياة لتنمية الوطين املركز بقوائم
  .للوائحالفطرية وفقًا  احلياة لتنمية الوطين املركز

 .اتهمشتق أو منتجاته أو فطري ائنك أي تصدير إسترياد أو تصدير أو إعادة( 1)
 .اتهمشتق أو منتجاته أو فطري كائن بأي أو البحري أو اجلوي الربي العبور( 2)

 اململكة. داخلاته مشتق أو منتجاته أو فطري كائن أي نقل( 3)
 .اتهمشتق أو منتجاته أو فطري كائن أي بيع( 4)
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 .اتهمشتق أو اتهتجمن أو فطري كائن يألأو االستعراض التجاري  عرضال( 5)

 السابعة واخلمسوناملادة 
 املركز قوائم يف املدرجة ومنتجاتها األنواع عينات يف الدولي اإلجتار جيوز

التجارة الدولية يف  إتفاقية يف أطرافًا ليست دول مع الفطرية احلياة لتنمية الوطين
 من مسيةر تصاريح على بناًء اإلجتار يكون أن علىاألنواع املهددة باالنقراض 

 .الدول هذه
 ثامنة واخلمسونالاملادة 
املخالفني  ضد نهائي حكم صدور بعد الفطرية احلياة لتنمية الوطين للمركز حيق

 .مصادرته تمت فيما ، التصرفمتضمنًا احلق باملصادرة، اللوائحو النظام هذا ألحكام
 تهامصادر متت اليت املضبوطات املركز تسليم املعنية اجلهات على جيب كما
 . مشتق أو منتج أو فطري كائن ألي
 

 ثالثًا: صيد الكائنات الفطرية
 التاسعة واخلمسوناملادة 
 الفطرية، احلياة لتنمية الوطين املركز من ترخيص على احلصول دون الصيد حيظر
 .اللوائح حتددها اليت والضوابط لإلشرتاطات وفقًا

  املادة الستون
 ترخيص محل وجيب صاحبه، لغري عنه لالتناز جيوز وال شخصي الصيد ترخيص
 .البيئية و الشرطةأ البيئيني املفتشني من طلبها عند وتقدميها الصيد
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 والستون احلاديةاملادة 
للمركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية حظر صيد أنواع معينة وذلك وفق قوائم 

 األنواع اليت يتم حتديدها وحتديثها بصفة دورية. 

 
 يالتلوث الضوضائ

 والستون الثانيةاملادة 
ء يف الضوضا يتوىل املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي رصد مستويات( 1)

 مجيع أحناء اململكة. 
( 1احملددة يف البند ) املركز تسهيل أعمال واألشخاصعلى اجلهات املعنية ( 2)

 .اللوائحقًا ملا حتدده وف املادةهذه  من

 والستون الثالثةاملادة 
بعدم جتاوز احلدود املسموح اإللتزام  واألشخاصلى اجلهات املعنية واملشاريع ع

 .اللوائحواحملددة بللضوضاء بها 
 والستون الرابعةاملادة 
املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي نشر مؤشرات التلوث الضوضائي يتوىل 

 ،عالم األشخاص بهاإل ىوسائل مناسبة أخر على املواقع اإللكرتونية احلكومية أو
 ومبا جيب اختاذه من إجراءات وتدابري عند االقرتاب من جتاوز احلدود املسموح

 . للوائحوذلك وفقًا  بها
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 املواد الكيميائية واملبيدات
 والستون اخلامسةاملادة 

املواد بإصدار قائمة تصنف  يقوم املركز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي
الكيميائية وليس احلصر املواد على سبيل املثال تشمل ) داتواملبيالكيميائية 

، مبا يتوافق (املقيدة بشدةالكيميائية اخلطرة واملواد الكيميائية احملظورة واملواد 
ذات الصلة واعتمادها مبوجب االتفاقيات االقليمية والدولية مع إلتزامات اململكة 

 من الوزارة.
 والستون السادسةاملادة 

بإعداد وتنفيذ اخلطة الوطنية ز الوطين للرقابة على االلتزام البيئي يقوم املرك
يتوافق مع  مباللسالمة الكيميائية وحتديثها وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية 

 .للوائحووفقًا  ذات الصلةاالتفاقيات االقليمية والدولية  مبوجباململكة التزامات 
 السابعة والستوناملادة 

ية باملواصفات واملقاييس التنسيق مع املركز الوطين للرقابة على اجلهات املعن
على اإللتزام البيئي لوضع واختاذ اإلجراءات الالزمة إلعتماد مواصفات األجهزة 

املدرجة يف  واملبيداتواملعدات واملنتجات اليت حتتوي على املواد الكيميائية 
 قوائم املركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي.

 والستون الثامنةادة امل
استرياد أو تصدير أو إعادة تصدير أو حيظر على مجيع اجلهات أو األشخاص 

 إستخدام املواد الكيميائية احملظورة. أو أو بيع أو شراء تصنيع
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 التاسعة والستوناملادة 
إختاذ  واملبيداتعلى اجلهات واألشخاص املعنيني بالتعامل مع املواد الكيميائية 

الالزمة لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وفقًا ألفضل املمارسات التدابري 
العاملية وعلى وجه اخلصوص "النهج االسرتاتيجي لإلدارة السليمة للمواد 

 .اللوائحقًا ملا حتدده الكيميائية" وذلك وف

 املادة السبعون
ام أو تداول أو حيظر إنتاج أو إسترياد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل أو استخد

 واملبيداتختزين أو معاجلة أو إعادة إستعمال أو التخلص من املواد الكيميائية 
، إال بعد احلصول على طين للرقابة على اإللتزام البيئياملدرجة يف قوائم املركز الو

 .اللوائحترخيص من املركز وفقًا ملا حتدده 
 والسبعون احلاديةاملادة 

 واملبيداتعنيني بالتعامل مع املواد الكيميائية على اجلهات واألشخاص امل
املدرجة يف قوائم املركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي توفري مناذج السالمة 

واإلجراءات اليت الكيميائية وإنشاء قاعدة بيانات وسجالت خاصة بإدارة هذه املواد 
لومات أخرى يتم طلبها وأية معالتلوث وتزويد املركز بهذه البيانات تتخذها ملنع 

 .للوائحاوفقًا ملا حتدده 
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 النفايات إدارة 
 والسبعون الثانيةاملادة 

اإلدارة السليمة واملتكاملة للنفايات من حيث  ضمانإىل النظام يهدف هذا 
ختفيض الكميات املنتجة والفرز من املصدر ورفع كفاءة اجلمع والنقل، وإعادة 

 سميد والتحويل عن املرادم وتعظيم االستفادة مناالستخدام وإعادة التدوير والت
والتخلص النهائي منها بالطرق املثلى وإعتماد أفضل التقنيات  النفايات

 .لذلك واملمارسات
 والسبعون الثالثةاملادة 

وعلى  اللوائحلإلشرتاطات واملعايري واإلجراءات الواردة ب إدارة النفاياتختضع 
 . تهاإداربشأن  كز الوطين إلدارة النفاياتاملراجلهات املعنية التنسيق مع 

 والسبعون الرابعةاملادة 
 ضمانإىل اهلادفة خطط العمل املركز الوطين إلدارة النفايات وضع وتنفيذ يتوىل 
 املتكاملة للنفايات.السليمة واإلدارة 
 والسبعون اخلامسةاملادة 

بتداول أو إنتاج أو أو الشركات أو األشخاص اليت تقوم املعنية على مجيع اجلهات 
إعادة تدوير أو نقل أو تصدير أو ختزين أو معاجلة أو  إعادة استخدام او تعبئة أو

بكافة اإلحتياطات واالشرتاطات واملعايري و اللوائحباإللتزام التخلص من النفايات 
 . حيددها املركز الوطين الدارة النفاياتاليت الفنية والتشغيلية 
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 بعونوالس السادسةاملادة 
تدوير أو  إعادةحيظر إقامة أية مشاريع بغرض تداول أو مجع أو نقل أو فرز أو 

تخلص من النفايات إال مبوجب ترخيص الإعادة إستخدام أو معاجلة أو ختزين أو 
 .اللوائحقًا ملا حتدده وف ،املركز الوطين إلدارة النفاياتمن 

 السابعة والسبعوناملادة 
ركز امل اليت يعتمدها املخصصة ال يف األماكنحيظر التخلص من النفايات إ

 رقابة على اإللتزام البيئي.وطين للال
 الثامنة والسبعوناملادة 

على مجيع اجلهات واملشاريع واألشخاص اليت حيددها املركز الوطين للرقابة 
اليت تنتج عن أنشطتها وفقًا  وحدات ملعاجلة النفاياتعلى اإللتزام البيئي إنشاء 

 .اللوائحت اليت حتددها واالشرتاطاللمعايري 
 التاسعة والسبعوناملادة 
إدخال أو تصدير  أو إسترياداألشخاص  أوأو املشاريع  املعنيةعلى اجلهات  حيظر

أو  البحرية أو الربية)نقلها عرب احلدود  أواململكة  إىلمن و النفايات اخلطرة
 ووفقًا املختص ينالوط املركز من تصريح مبوجب إال( للمملكة اجملال اجلوي

 مبوجبيتوافق مع التزامات اململكة  ومبا الشأن هذا يف يعدها اليت للقوائم
 .الصلة ذات والدولية االقليمية االتفاقيات

 املادة الثمانون
حيظر على اجلهات أو األشخاص إسترياد أو إدخال أو تصدير النفايات إىل ومن 

إال مبوجب  أو اجملال اجلوي( ربيةالبحرية أو ال) اململكة أو نقلها عرب احلدود
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 هلذا النظام ومبا اللوائحوفقًا ملا حتدده  املركز الوطين إلدارة النفاياتتصريح من 
 .مبوجب االتفاقيات االقليمية والدولية ذات الصلةيتوافق مع التزامات اململكة 

 والثمانون احلاديةاملادة 
نقل أو فرز أو إعادة تدوير أو بتداول أو مجع أو  املعنية اجلهاتاألشخاص وعلى 

إعادة إستخدام أو معاجلة أو ختزين نفايات إنشاء قاعدة بيانات وسجالت خاصة 
واملركز وتزويد املركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي بإدارة هذه النفايات 

البيانات والسجالت وأية معلومات أخرى يتم طلبها  بهذهالوطين إلدارة النفايات 
 .للوائحاملا حتدده  فقًاو

  والثمانون الثانية املادة
منح رخصة حصرية ملدة حمددة يف منطقة جغرافية حمددة ملمارسة األنشطة  للوزير

لضمان اجلدوى االقتصادية  ًاذلك ضروري كانإذا  ،دارة النفاياتاملتعلقة بإ
 .للمشروع
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 الفصل الثالث
 البيئياإللتزام التقييم و

 مانونوالث الثالثةاملادة 
إعداد دراسات التقييم البيئي االسرتاتيجي وتقدميها بمجيع اجلهات املعنية  تلتزم

على برامج أو  قبل اعتماد سياسات أو اسرتاتيجيات أو خطط للموافقة للوزارة
 .اللوائحوفقًا ملا حتدده  ناطقاملأو  اتقطاعمستوى ال

 والثمانون الرابعةاملادة 
إعداد دراسات تقييم األثر البيئي باألشخاص  مجيع اجلهات املعنية أو تلتزم

وإصدار الرتاخيص  وتقدميها للمركز الوطين للرقابة على اإللتزام البيئي للموافقة
الالزمة قبل القيام أو البدء يف تنفيذ أي مشروع أو إدخال أية تعديالت أو أعمال 

بصورة نهائية توسعة على األنشطة القائمة أو إعتماد أية تصاميم هندسية أو فنية 
 .اللوائحوفقًا ملا حتدده 

 والثمانون اخلامسةاملادة 
وصناديق اإلقراض واملصارف  واملؤسسات والشركاتحيظر على اجلهات ( 1)

قًا وف ةتطلبات البيئياملمنح القروض للمشاريع قبل إستيفاء املمولة للمشاريع 
 .اللوائحملا حتدده 

هذه  من البيئي الطلبقابة على اإللتزام للرئيس التنفيذي للمركز الوطين للر( 2)
الصناديق أو املصارف أو اجلهات إيقاف إجراءات التعامل مع اجلهة املقرتضه 

إزالة أسباب  تمي، إىل أن اللوائحوإذا تبني خمالفة املشروع ألحكام هذا النظام 
 املخالفة. 
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 والثمانون السادسةاملادة 
تدقيق البيئي وتقدميها للمركز على مجيع املشغلني إعداد دراسات الجيب 

جتديد الرتاخيص البيئية أو عند  على اإللتزام البيئي للموافقة عندالوطين للرقابة 
 .اللوائحقًا ملا حتدده ورود شكاوى بيئية حبقهم وذلك ف

 السابعة والثمانوناملادة 
طين املركز الو املعتمدة من اجلهات أو البحوثاكز مر أوتقوم املكاتب اإلستشارية 

قًا وفذكورة يف هذا الفصل املالدراسات البيئية  بإعدادللرقابة على االلتزام البيئي 
 وال يعتد بأي دراسة مقدمة من جهة غري معتمدة من املركز.  ،اللوائحملا حتدده 

 
 الرتاخيص البيئية واألرصاديةاخلدمات و

 الثامنة والثمانوناملادة 
قبل املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة تقدم اخلدمات البيئية واألرصادية من 

، وذلك مبقابل مالي، وفق ما اجلهات أو األشخاص امُلرخص هلمواالرصاد أو 
 .اللوائححتدده 
 التاسعة والثمانوناملادة 

ُيحظر على امُلرخص هلم التنازل عن احلقوق املمنوحة هلم مبوجب الرتخيص أو 
دون احلصول على موافقة املركز  بعضها، أو التصرف بالرتخيص بأي أنواع التصرف

 امُلختص.
 التسعوناملادة 

اعداد ب اجلهات املعنيةوواملشاريع تلتزم املكاتب االستشارية واملختربات 
الدراسات البيئية والسجالت البيئية بتقديم معلومات وبيانات صحيحة ودقيقة 
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ة عن وتكون مسئولة مسئولية مدنية عن األضرار الناشئ وذات مصداقية عالية
 .غري الصحيحة املعلومات والبيانات

 
 الفصل الرابع

 االستثمار يف األنشطة واملشاريع البيئية واألرصادية

 والتسعون احلاديةاملادة 
، حبسب إختصاصاتها الواردة املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واالرصادتباشر 

على  خلاصشجيع القطاع ابالتنظيمات اخلاصة بها، تنفيذ املهام واخلطط لت
  .االستثمار يف األنشطة واملشاريع واخلدمات البيئية

 والتسعون الثانيةاملادة 
جيب أن حتقق مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة ومشاريع وخدمات البيئة 

والسياسات  تباإلضافة إىل األهداف اليت تقتضيها االسرتاتيجيا -واألرصاد 
 ما يلي: -الوطنية يف اململكة 

طاع اخلاص مسؤولياتة اإلجتماعية ودوره يف محاية البيئة وتنميتها حتمل الق (1)
 ويف احلفاظ على املوارد الطبيعية والصحة العامة.

 توسيع نطاق املشاركة يف األنشطة البيئية واألرصادية واالستثمار فيها. (2)
 خلق فرص وظيفية واستثمارية. (3)
 ة.رفع مستوى وجودة اخلدمات البيئية واألرصادي (4)
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 الفصل اخلامس
 العقوبات وضبط املخالفات

 والتسعون الثالثةاملادة 
 املفتشني وأفيها من قبل الشرطة البيئية  والتحقيق املخالفات ضبط يتم (1)

 .البيئيني
ـــ كٌل فيما خيصه ـــ تأهيُل شركات أو مكاتب متخصصة  واملراكزللوزارة  (2)

 .اللوائحومعايري حتددها وضبط املخالفات وفق ضوابط  التفتيشللقيام مبهام 
للشرطة  حيق العالقة ذات األنظمة يف املقررة والضمانات احلقوق مراعاة مع (3)

 :يلي مبا القيام البيئية واملفتشني البيئيني
عقوبات مالية فورية على املخالفات مبا ال يتجاوز  إقرار)أ( 

 . اللوائح( مخسون ألف ريال عن كل خمالفة وفقًا ملا حتدده 50٬000)
إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل خمالفة أو يشتبه مبخالفتها ألحكام )ب( 

 .اللوائحهذا النظام و

( دخول املنشآت اليت ختضع ألحكام هذا النظام وتفتيشها، واالطالع ج)
أو أخذ  وإرفقاها باحملضر احملرر عن الواقعةواملعلومات على السجالت 

 .نسخ منها

 . اللوائحقًا ملا حتدده ًا وف( إغالق أي منشأة الحتمل ترخيصد)

( التحفظ الفوري على املضبوطات واملركبات واألدوات املستخدمة يف ه)
 املخالفة وتسليمها للمركز املختص.
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وحيق ملن صدرت حبقه أّي من اإلجراءات السابقة التظلم أمام جلنة  (4)
  ( مخسة عشر يومًا من تاريخ إبالغه. 15خالل ) املخالفات

 والتسعون الرابعةاملادة 
عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خيالف  ةمع عدم اإلخالل بأي
 أو شروط الرتاخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية: اللوائحأحكام هذا النظام أو 

ريال يف املرة األوىل، ويف حالة  ثالثني مليون( 30)غرامة مالية ال تتجاوز ( 1)
 مجيع األحوال ضعف حّدها أال تتجاوز يف تكرار املخالفة تضاعف على

 .األقصى
 .أو كليًا جزئيًا –إيقاف النشاط أو اخلدمة ( 2)
 الرتاخيص.إلغاء تعليق أو ( 3)
 سنوات. عشر لىالسجن ملدة ال تزيد ع( 4)

 والتسعون اخلامسةاملادة 
 سألسوفقًا التأهيل  يلزم املخالف بإزالة اآلثار املرتتبة على املخالفة وإعادة

حساب التعويضات والتكاليف اليت تقررها الوزارة أو املراكز التنفيذية لقطاعي 
  .البيئة واألرصاد

 والتسعون السادسة املادة
إذا املخالفة أو  املضبوطات واملركبات واألدوات املستخدمة يف اجلرميةتصادر

 ماحلكب واكتس الصادر بايقاع العقوبة، املصادرة املختصة احملكمةحكم تضمن 
 .القطعية
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 السابعة والتسعون املادة
لف يف صحيفة جيوز تضمني قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة املخا

فإن مل تكن يف مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره يف أي وسيلة  ،حملية
على أن  وآثارها،وذلك حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها  ،أخرى مناسبة

شر القرار بعد حتّصنه مبضي املدة احملددة نظامًا أو تأييده من قبل يكون ن
 .احملكمة املختصة

 
 جلنة املخالفات

 الثامنة والتسعون املادة
والفصل فيها وإقرار العقوبات املنصوص  ،يتم النظر يف خمالفات أحكام هذا النظام

أو أكثر( من ) للمخالفات جلنةمن قبل  عدا عقوبة السجن،عليها يف هذا النظام 
املراكز التنفيذية لقطاعي البيئة واألرصاد على  أو الوزارةثالثة أعضاء من منسوبي 

 :وفقا ملا يلي ، وذلكفين أن يكون من بينهم خمتص شرعي أو نظامي وخمتص

 املخالفات بقرار من الوزير ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.  جلنةتشكل ( 1)
أحكام هذا النظام وفقًا ملا حتدده خمالفات ظر يف ختتص جلنة املخالفات بالن( 2)

  .اللوائح

 ومكافآت أعضائها. املخالفاتدد الالئحة قواعد وإجراءات عمل جلنة حُت( 3)

َا من ورود مخسة عشر يوم (15) خالل قرارها املخالفاتجلنة  تصدر( 4)
 قرارات من وجيوز التظلم، مماثلةأخرى  ملدةلتمديد ل قابل ،اىل اجلنة املخالفة
 .بالقرار اإلبالغ تاريخ من يومَا ثالثني (30) خاللاحملكمة املختصة أمام اللجنة 
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  التاسعة والتسعون املادة
اليت  املخالفات جلانيعتمد الوزير أو رئيس جملس إدارة املركز املختص قرارات 

 اآلتية:تتضمن العقوبات 
  ريالمخسة ماليني( 5٬000٬000قيمتها )اليت تبلغ الغرامة املالية ( 1)

 فأكثر.

 .إلغاء الرتخيص( 2)
 .خدمةللنشاط أو لل كليإيقاف ( 3)

 املئة املادة
 استحقتويف حال  ،على حدة خمالفةأو  جرميةالعقوبات حبسب حجم كل  حتدد

ال  مدة خالل العامة إحالتها للنيابة فيجب السجن، عقوبة اجلرمية أو املخالفة
  .حياهلا النظامية اإلجراءات إلكمال املخالفة عتمادا من يومًا ثالثون( 30) زتتجاو
 املئة بعد األوىل املادة
من يفوضه اختاذ قرار احرتازي بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا يف حال مت  أو للوزير

ضبط أي خمالفة تتطلب إجراءات عاجلة وذلك لتفادي وقوع ضرر، وإحالة املخالفة 
للنظر والبت فيها  ة أيام من تاريخ اإليقاف،( عشر10خالل )املخالفات  جلنةإىل 

 .اإلحالة ( مخسة عشر يومًا من تاريخ15بشكل عاجل خالل )
 املئة بعد الثانية املادة
يف صندوق البيئة مجيع املبالغ املالية احملصلة من الغرامات والتعويضات  تودع

 مضبوطات من مصادرته مامت وقيمةإعادة التأهيل وإزالة األضرار  مقابل وتشمل
 .املراكز تنظيمات مع تعارضي ال مبا النظامية لإلجراءات وفقًا
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 الفصل السادس
 نتقالية وختاميةإأحكام 

 املئة بعد الثالثةاملادة 
أحكام هذا النظام  مهلة لتصحيح أوضاعهم مبا يتفق معألشخاص واجلهات امينح 

لتتقدم  يدة الرمسيةتاريخ نشر هذا النظام باجلر أشهر تبدأ من 6أقصاها  اللوائحو
للمركز املختص خبطة لتصحيح أوضاعها على أال تتعدى مدة األعمال 

  .اللوائحًا ملا حتدده ، وذلك وفقنشر النظام( سنوات من تاريخ 3التصحيحية )
 .وللوزير متديد هذه املهلة إذا إقتضت املصلحة وطبيعة العمل ذلك

 املئة بعد الرابعة املادة
 حيل هذا النظام حمل:

ي نظام اهليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية وإمنائها الصادر باملرسوم امللك( 1)
 هـ. 12/9/1406( بتاريخ 22رقم )م/

نظام اإلجتار بالكائنات الفطرية املهددة باإلنقراض ومنتجاتها الصادر باملرسوم ( 2)
 هـ. 6/3/1421بتاريخ  (9م/رقم )امللكي 

( بتاريخ 34كي رقم )م/ر باملرسوم امللالنظام العام للبيئة الصاد( 3)
 هـ. 28/7/1422

( بتاريخ 55ي رقم )م/نظام املراعي والغابات الصادر باملرسوم امللك( 4)
 هـ. 29/10/1425

قرار جملس الدفاع املدني بتحديد مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لألرصاد ( 5)
 هـ. 6/9/1431ة بتاريخ ومحاية البيئ
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رقم  احملمية للحياة الفطرية احملدث الصادر باملرسوم امللكينظام املناطق ( 6)
 هـ. 19/10/1436( بتاريخ 66)م/

 ويستمر العمل باللوائح والقراراتكما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام، 

 . الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إىل حني تعديلها

 املئة بعد اخلامسةادة امل
والقرارات  اللوائحالتفاقات الدولية، يصدر الوزير مع مراعاة ما تقضي به األنظمة وا

 تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. يوم من 180والتعليمات هلذا النظام خالل 
  املئة بعد السادسة املادة
 أحكام بتنفيذ الصلة ذات والتعليمات القرارات كافة إصدار يف يستمر أن للوزير

 .حمدد زمين مبدى التقيد دون نشره بعد النظام هذا
 املئة بعد السابعة املادة

 نشره.  تاريخ من يومًا( 90) بعد الرمسية، ويعمل به اجلريدة النظام يف هذا ينشر


