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المصطلحات والتعاريف

01
نظـــــام البيـــــــــئة

02النظـــــــام:
اللوائح التنفيذية لنظام البيئة

اللوائح:

03
الــــوزارة، أو أي مــــن المراكز

الوطنيـــة لقطــــاع البـــيـــــــــئة،
كــــل بحســـــــب اختـــــصــــاصـه

04الجهة المختصة:
أي جهة حكومية مخولة نظـــــامــا 
باالشراف علــــى قطـــاع تنمــــــوي،
وتختص بإصدار تراخيص لممارسة
األنشطة التــــي تخضــع الشرافها.

الجهة المشرفة:

05
وثيقــــــــة تمنحـــــــها الجهـــــــة
المختصة للشخـــــص قبــــــــل

البدء بممارسة أي نشاط له 
أثــــــر بيـــــــئي.

06التصريـــح:
وثيقة تمنحها الجهة المختصة

للشخــص لإلذن لــه بممـــــارسة 
نشـــــاط بيـــــــئي.

الترخيـــص:

07
شخص حاصل على التصريح.

08الـمـصـــــــرح لــــــــه:
شخص حاصل على الترخيص.

الـمـرخـــــص لــــــــه:

09
أي نشاط تشغيلي أو فني

له عالقــــة بقطـــــاع البيــــئة.

10نشاط بيئي:
كل تغــير سلبــــي أو إيجــــــابي يؤثـــــر 
في البيئة نتيجة ممارسة أي نشاط

األثر البيئي:

4
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تقــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــد

مع ما نلمسه جميعا من الدعم الالمحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- للعمل البيئي في وطننا 
الغالي، يقوم المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية ذات 
العالقة، بالعمل على توحيد المتطلبات البيئية لدى الجهات الحكومية وتوافق اإلجراءات المتبعة في 
عملياتها المختلفة. ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن هذا اإلطار، إدراكًا من المركز ألهمية األخذ بعين االعتبار 
البيئية  ثرواتنا  والمحافظة على  البيئي  االلتزام  تحقيق  التنمية، وبما يساهم في  لمشاريع  البيئية  لآلثار 

وتحقيق التنمية المستدامة.

للبيئة  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  على  الكريمة  الموافقة  صدرت   ،2030 المملكة  رؤية  ظل  وفي 
البيئي،  االلتزام  على  للرقابة  الوطني  المركز  إنشاء  خالل  من  للقطاع  المؤسسي  اإلطار  وتنظيمات 
باإلضافة إلى أربع مراكز أخرى، كما صدرت الموافقة الكريمة على نظام البيئية الجديد ليعكس كل هذا 
العمل  أهداف منظومة  تحقيق  إيجابًا على  لتنعكس  أهداف وطنية هامه  تحقيق  والعزم على  الجدية 

البيئي في المملكة وتحقيق األهداف اإلقليمية والدولية.

ونحرص من خالل عملنا بالمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي على إيجاد الممكنات الالزمة وتهيئة 
بيئة محفزه تساهم في التحسن والتغيير واالبتكار مع االرتباط بقيمنا األساسية المتمثلة في التكامل مع 
جميع الجهات المعنية بالعمل البيئي، وتقديم خدمات ذات مرونة وجوده عالية أسوة بأفضل الممارسات 
أصحاب  مع  والتكامل  البيئية  والمعايير  باألنظمة  االلتزام  مستوى  رفع  في  سيساهم  مما  العالمية؛ 

المصلحة من كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراده.
ذات  والخاصة  الحكومية  الجهات  اتباعها من قبل جميع  الواجب  لإلجراءات  الدليل وصفًا  ويتضمن هذا 
العالقة بموسم الحج لرفع مستوى االداء و االلتزام البيئي خالل موسم الحج. واألمل باستمرار تطوير 
العملية والميدانية من كل موسم من مواسم  التجارب  الدليل خالل كل موسم، واالستفادة من  هذا 

الحج لمواكبة المستجدات في مجال االلتزام البيئي وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.

جميع  مع  الفاعلة  شراكتنا  على  البيئي  االلتزام  على  للرقابة  الوطني  المركز  في  حرصنا  نؤكد  ختاما، 
القطاعات الستمرار التنمية االقتصادية واالجتماعية مع تحقيق حماية البيئة والمحافظة عليها وتنميتها 

واستدامتها تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

يــــــــــــــــــــــــم

الرئيـــس التنفيــذي للمركز الوطـني
للرقابــــة علــــى االلتــــــزام البـــــيئـــي
م. علــــــي بــــــن سعـــــــيد الغـــــــــامدي
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مقــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــد

1.مقدمــــة: 
يعمل المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي جاهدًا في خدمة ضيوف الرحمن وفق مهامه ومسؤولياته 
ومن خالل المختصين في مجال العمل البيئي من العاملين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين يبذلون 
البيئي لألوساط  الرصد  الرحمن، ويتضح ذلك جليًا من خالل  ليًال ونهارًا حرصًا على راحة ضيوف  ُجل اهتمامهم 
المقدسة ذات  والمشاعر  المكرمة  والخدمية في مكة  والتنموية  الصناعية  المنشآت  والتفتيش على  البيئية، 
التأثير البيئي والتأكد من مدى التزامها بالمعايير واالشتراطات البيئية، وتوفير جميع الخدمات البيئية والرقابة 
على تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية بمنظومة الحج والمحافظة على سالمة الحجاج وتوفير البيئة الصحية. 
ويأتي إعداد هذا الدليل كجزء من متطلبات إعداد الخطة التفصيلية للمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي 
المساندة في  أو  المشاركة  أو  العالقة  ذات  المعنية  الجهات  جميع  بالتنسيق مع  وذلك  الحج،  خالل موسم 

تنفيذها.
تم إعداد هذا الدليل اإلرشادي البيئي للجهات والقطاعات العامة والخاصة لتوجيه االنشطة واالعمال الخاصة 
الصادر  البيئة  البيئية وفقًا لما ورد في نظام  بالمعايير والضوابط واالشتراطات  المعنية نحو االلتزام  بالجهات 
بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19ه ولوائحه التنفيذية وبما يسهم في رفع مستوى االداء 

البيئي لموسم الحج.

2.البيئة في اإلسالم: 
بشكل  الحج  مناسك  ألداء  المقدسة  والمشاعر  المكرمة  مكة  إلى  سنويًا  المسلمين  من  اآلالف  مئات  يتجه 
سنوي، وحيث أن مناسك الحج والعمرة تستلزم زيارة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مما يستوجب التوعية 
الالزمة بأهمية الحفاظ على البيئة لقوله تعالى: {وال تفسدوا في األرض بعد اصالحها} (األعراف – اآلية 56). 
وفي عالم يهدده التغّير المناخي يومًا بعد يوم نجد أن الحفاظ على البيئة هو مقصد شرعي قائم على عدم 

االفساد في األرض وحمايتها ومواردها الطبيعية، والحد من التدهور البيئي، ليكون الحج أكثر استدامة بيئية.

3.الهدف من الدليل: 
العامة  الجهات  الحج من قبل  البيئة خالل موسم  العمل بها تجاه  الواجب  الواجبات وااللتزامات  إبراز وتوضيح 

والخاصة ذات الصلة بموجب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

مـــــــــــــــــــــــة
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عمـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــل

4.نطاق عمل الدليل: 
النحو  أقسام على  الحج من عدة  المشاركة في موسم  بالجهات  الخاص  البيئي  االرشادي  الدليل  يتكون هذا 

التالي: -
(التفتيش وااللتزام البيئي - التخطيط والتنسيق - التراخيص والتصاريح البيئية - األوساط البيئية  - جودة الهواء

جودة المياه - جودة التربة - الضوضاء - السجالت والتقارير والبيانات البيئية - النفايات والمخلفات - البالغات 
البيئية - اإلعالم البيئي - استخدام المواد الكيمائية والخطرة) 

5.اإلدارة البيئية للمشاريع التنموية: 
البيئية  اآلثار  من  الحد  تستهدف  خطة  وضع  على  التنموية  للمشاريع  البيئية  اإلدارة  نظام  استراتيجية  تعتمد 
السلبية وتقليلها قدر االمكان، لجميع الجهات العامة والخاصة المعنية بمنظومة الحج، ويتم البدء في التخطيط 
البيئة  على  المحافظة  خالل  من  البيئي  األداء  بمستوى  لالرتقاء  الحج،  موسم  بدء  قبل  االستراتيجية  لهذه 
المحيطة وترشيد استهالك المياه والطاقة والحد من انبعاثات الملوثات الهوائية والحد من انتاج المخلفات 
المقومات  لتحسين  والسالمة،  األمن  عوامل  ومراعاة  العامة  الصحة  تحسين  إلى  باإلضافة  والخطرة،  الصلبة 

البيئة وتحقيق مفهوم االستدامة البيئية واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.

ويعتمد نظام اإلدارة البيئية في موسم الحج على خمسة مبادئ أساسية كما يلي:
5.1.وضع خطة اإلدارة البيئية المتكاملة ضمن أولويات العمل خالل موسم الحج.

5.2.تضمين جميع القضايا والشؤون البيئية في جميع مراحل موسم الحج.
5.3.التأكيد على أهمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

5.4.االرتقاء بمستوى االلتزام واألداء البيئي لجميع الجهات المشاركة في موسم الحج.
5.5.وضع خطة تنفيذية لرفع مستوى األداء البيئي قبل موسم الحج ومتابعة مؤشراتها وتقييمها خالل وبعد 

موسم الحج.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

الــــــدليـــــــــل
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التـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــفت

6.التفتيش وااللتزام البيئي: 
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

6.1. متطلبات نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ ولوائحه التنفيذية، 
كما يجب على الجهات التي تتولى اإلشراف على مشاريع لها تأثير سلبي محتمل على البيئة اتخاذ ما يلزم لضمان 

االلتزام بأحكام نظام البيئة.
6.2. تمكين مراقبي المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي من الدخول إلى المرافق والمنشأت للتفتيش 

والمراقبة واالطالع على مستويات التلوث وتطبيق نظام البيئة.
وتسهيل  التفتيش  إلجراء  العالقة  ذات  والبيانات  السجالت  وتقديم  البيئيين  المفتشين  مع  التعاون   .6.3

أعمالهم.
نتائج  على  بناء  المركز  يحددها  التي  التصحيحية  الفورية  اإلجراءات  تنفيذ  والخاصة  العامة  الجهات  على   .6.4

التفتيش.
6.5. ُيحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط البيئي وفقًا للقانون. 

7.التخطيط والتنسيق: 
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

للرقابة على  الوطني  للمركز  الحج  ُقبيل موسم  البيئية  لإلدارة  بالحج بخطة  تتقدم كل جهة مشاركة  أن   .7.1
االلتزام البيئي.

التنموية  وخططها  وبرامجها  استراتيجياتها  لتضمين  بالحج  المشاركة  الجهات  قبل  من  يلزم  ما  اتخاذ   .7.2
لالعتبارات البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية البيئية التابعة لها.

7.3. االلتزام بالخطط واإلجراءات والتدابير التي يضعها المركز لخفض انبعاثات المصادر إلى الحدود التي تضمن 
والتلوث  النفايات  إدارة  ومنظومة  والتهوية  الضوضاء  المحيط ومستويات  الهواء  جودة  مقاييس  تجاوز  عدم 

البصري.
7.4. التنسيق في االجراءات واألعمال ضمن لجان الحج المشتركة. 

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

ــــــــــــــــــــيش
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التـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــصـا

8.التراخيص والتصاريح البيئية: 
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

والتعليمات  واشتراطاتها،  الترخيص  أو  التصريح  التنفيذية، وشروط  ولوائحه  البيئة،  نظام  بأحكام  االلتزام   .8.1
والقرارات ذات العالقة التي تصدرها الجهة المختصة.

8.2. تعبئة وتقديم استمارة التصنيف البيئي لألنشطة عند طلب التصريح البيئي وإرفاق المستندات المطلوبة.
8.3. الحصول على تصريح أو ترخيص بيئي قبل تشغيل األنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي. 

والمقاييس  والتصنيف  لألسس  وفقًا  البيئي  التقويم  دراسة  بإجراء  االلتزام  لضمان  المركز  مع  التنسيق   .8.4
المحددة، والحصول على التصاريح الالزمة.

8.5. الحصول على تصريح بيئي لإلنشاء من قبل المركز قبل البدء بأية أعمال إنشائية وعند التشغيل.
8.6. تزويد الجهة المختصة بدراسة التدقيق البيئي.

8.7. تزويد المركز بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.

9.األوساط البيئية:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

9.1. االشتراطات والضوابط واإلجراءات والمقاييس والمعايير البيئية.
9.2. اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة عند االقتراب من تجاوز المقاييس البيئية.
9.3. وضع برامج وأجهزة للرصد والقياس والرقابة على جودة األوساط البيئية.

9.4. تزويد المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بصفة دورية بالبيانات والتقارير المتعلقة باالنبعاثات أو 
الملوثـــات الصـــــادرة عــــن أنشطتهــــا؛ لمراجعـــــتها ومطابقـــــتها، وتحديــــد مـــــدى تجــــاوزها للمقاييـــس والمعايـير 

واالشتراطات.
9.5. إعادة تأهيل األوساط البيئية المتدهورة جراء ممارسة األنشطة ذات األثر السلبي.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

يــحــــــــــــــــــر
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جــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــودة

10.جودة الهواء:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

10.1. االشتراطات والضوابط واإلجراءات والمقاييس والمعايير البيئية.
10.2. االلتزام بالخطط واإلجراءات والتدابير المقدمة بدراسة تقييم األثر البيئي للمركز.

11.جودة المـــياه:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

11.1. االلتزام بالمقاييس والمعايير البيئية قبل تصريف مياه الصرف المعالجة إلى األوساط البيئية والمناطق 
الحساسة.

11.2. على جميع الجهات التي تقوم بمعالجة مياه الصرف أن تكون مجهزة بخزانات لتوفير إمكانية االحتواء في 
حاالت الطوارئ.   

11.3. معالجة المياه المخزنة قبل تصريفها بما يتوافق مع المقاييس البيئية.

12.جودة التربــــة:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:
12.1. اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وعدم التسبب في تلويث التربة.

12.2. إعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة ومعالجة المواقع الملوثة.
12.3. إخطار المركز بأية تغييرات في مستويات ملوثات التربة، وما تم اتخاذه من تدابير عالجية ووقائية في هذا 

الشأن.
12.4. االلتزام باالستخدام الرشيد للتربة؛ وذلك وفقًا لما تبينه اللوائح.

13.الضوضـــاء:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

13.1. التقيد باالشتراطات والمقاييس البيئية الخاصة بمستويات الضوضاء.
13.2. االحتفاظ ببيانات رصد مستويات الضوضاء لمدة ال تقل عن ثالث سنوات.

13.3. على كل طالب تصريح تجاوز مؤقت ألوقات أو مقاييس مستويات الضوضاء أن يتقدم بطلب للمركز وفقا 
للنماذج واالشتراطات المحددة.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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الــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــسـ
ــــــــــــــــــــجـالت

14.السجالت والتقارير والبيانات البيئية:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

الضوضاء  والمياه ومستويات  الهواء  نتائج رصد جودة  والتقارير عن  بالبيانات  المركز بصفة دورية  تزويد   .14.1
وتلوث التربة.

14.2. االحتفاظ ببيانات الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمدة ال تقل عن (5) سنوات وتقديمها للمركز.
14.3. تقديم تقارير دورية للمركز عن التقدم المحرز في عملية إعادة التأهيل البيئي أو عند معالجة المواقع 

الملوثة.
15.النفايات والمخلفات:

على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:
15.1. عدم ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إال بعد الحصول على رخصة أو تصريح من الجهات المختصة، 

وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط.
15.2. مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات، التقيد باآلتي:

- نقل النفايات من خالل وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز، ونقلها بطريقة ال تشكل تلوثًا للبيئة.

- وضع العالمات التحذيرية على وسائط النقل.

- التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.

- غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبًقا للتعليمات واإلرشادات.

15.3. على ُمنتج النفاية التقيد بالتدابير التالية:
- تقليل النفايات.

- تخزين النفايات في األماكن المخصصة لها، وذلك وفًقا لالئحة النفايات.

- فرز النفايات التي يمكن إعادة تدويرها؛ وذلك بوضعها في األماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وفقًا لالئحة النفايات.

- التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له.

- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي تحددها الجهة المختصة.

- على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص اآلمن؛ االلتزام بمتطلبات وثيقة النقل.

- على مقدم الخدمة في الحوادث أو األخطاء الجسيمة التي ُتسبب خلًال في العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر الجهات 

المختصة، وأن يقدم تقريرًا يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار.

- يجب نقل النفايات بطريقة ال تشكل تلوثًا للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤوًال عن 

عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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الــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــبال
غــــــــــــــــــــــــــات

16.البالغات البيئية:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

16.1. إبالغ المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي بأي تجاوز أو حادث بيئي أو مخالفة ألحكام نظام البيئة 
ولوائحه، وللبالغات البيئية يمكن االتصال بالرقم الموحد للمركز (988).

17.اإلعالم البيئي:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

17.1. التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل نشر أي مؤشر أو تقرير يتعلق بجودة البيئة لغرض التكامل 
بين الجهات الحكومية في المهمات الموكلة إليها.

18.استخدام المواد الكيمائية والخطرة:
على الجهات المشاركة في موسم الحج االلتزام بالمتطلبات التالية:

المواد أو األجهزة  التدريجي من  المركز للتخلص  التي يعدها  لتنفيذ الخطط  يلزم من إجراءات،  اتخاذ ما   .18.1
والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.

18.2. التنسيق مع المركز فيما يتعلق بتنفيذ الخطط المتعلقة بالسالمة الكيميائية، والتخلص التدريجي من 
المواد التي تؤثر في نوعية الهواء والمواد المستنفدة لطبقة األوزون.

18.3. إعداد واعتماد وتنفيذ برامج ونظم للكشف عن انبعاثات المواد العضوية.

19.بناء القدرات المحلية لدى الجهات المشاركة:
إن الركيزة األساسية لنجاح خطة اإلدارة البيئية وتطوير األبعاد البيئية في أي مشروع تنموي هو وجود جهات 
بمهارة واقتدار،  بواجباتها  تقوم  لها  التابعة  والجهات  الحج  بموسم  المشاركة  العامة  القطاعات  مسئولة من 
بحيث تستطيع تفهم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتحرص على تطبيق 

اإلجراءات الواجب اتخاذها لتقليل األضرار على البيئة المحيطة.
أو أقسام  إدارات  البيئية السليمة، حيث أن ذلك يتضمن وجود  المناسب لإلدارة  الهيكل اإلداري  إيجاد  كذلك 
مختصة تعنى بالبيئة في كافة الجهات العاملة في موسم الحج، وتتعاون مع اإلدارات والجهات ذات العالقة 

بالجوانب البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية البيئية التابعة لها.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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حــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــج

20.نحو حج أخضر مستدام:

للجميع  يمكن  الحج  موسم  في  المشاركة  الجهات  جميع  جهود  وبتظافر  الختام..  وفي 
االستثمار في التنمية المستدامة وتبّني الممارسات الخضراء، حيث أنه بإمكاننا أن نعيش 
بيئة  الحفاظ على  الحج على أكمل وجه مع  الدينية وأداء مناسك  ونؤدي جميع شعائرنا 
خالية من التلوث والنفايات من خالل االلتزام األمثل لكل ما ورد في نظام البيئة ولوائحة 
األمراض  انتشار  من  الحجاج  وسالمة  مستدامة،  سليمة  بيئة  إلى  ونتطلع  التنفيذية. 

واألوبئة والملوثات، وإلى حج أخضر مستدام.

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
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المـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــراجــع

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا

21.مراجع الدليل اإلرشادي:

البــــــــــــــــــاركودالعــــــــــــــــــنوانالجــــــــــــــــــهة

وزارة البــــــــــــــــيئة 
www.mewa.gov.saوالمياه والزراعة

المركز الوطني للرقابة
علـــــى االلتـــــزام البيئي

www.ncec.gov.sa

المركز الوطني 
لألرصــــــــــــــــــــــاد

www.ncm.gov.sa

المركـــــز الوطنـــي 
إلدارة النفـــــــايات

www.mwan.gov.sa

المركز الوطني لتنمية 
الغطـــــــاء النبـــــــــــــــــاتي 
ومكافحـــــة التصـــــــــحر

www.ncvc.gov.sa

المركز الوطني لتنمية
الحيــــــــــــاة الفطــــــــــرية

www.ncw.gov.sa
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21.مراجع الدليل اإلرشادي:

البــــــــــــــــــاركودالنظام/ الالئحةالموضــــــوع

نظام البيئة الصادر االلتــــــزام البـــــيئي
بالمرسوم الملكـي

الئحة التصاريح
البيـــــــــــــــــــــــــــئية

التراخيــــــــــــــــــــــــص 
والتصاريح البيئية

الالئحة التنفــــــــيذية
لحماية األوســــــــــاط

المــــــــــــــــائية

الالئحة التنفــــــــيذية
لجــــــــودة الـــــهـــــــواء

الالئحة التنفـــــــــــيذية
لمنع ومعالجة التربة

الالئحة التنفـيذية
للضــــــــــــــــــــــــــوضاء

الالئحــــــة التنفـيذية
للتفتيش والتدقيق 

البيئي

نظـــــــــــــــام إدارة
النفـــــــــــــــــــــــايات

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

األوســــــــاط
البيــــــــــــــــئية

التفتـــــــــيش
البيـــــــــــــــــئي

النفـــــــــــــــــــايات 
والمخـــــــــلفات



شكـــــرًا لكــــم

Environment for Lifeبــــيــــئــــٌة نــحــــيــاهــــا
1443هـ - 2022م

Thank You


