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كلمـــة
معالي وزير البيئة والمياه والزراعة 
رئيس مجلس ادارة المركز الوطني 

للرقابة على االلتزام البيئي

2021 عـــاٌم جديـــد للبيئـــة وانطـــاق مرحلـــة بنقلـــة 
بالمملكـــة تمثلـــت فـــي  البيئـــة  نوعيـــة لقطـــاع 
إنشـــاء مراكـــز بيئيـــة متخصصـــة بإنتاجيـــة وجـــودة 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تفعيـــل  ضمـــن  عاليـــة 
رقـــم  الـــوزراء  بقـــرار مجلـــس  المعتمـــدة  للبيئـــة 
)417( وتاريـــخ 1440/7/19هــــ، يطيـــب لـــي  بدايـــًة 
إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر  آيـــات  أســـمى  أرفـــع  أن 
مقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان 
األميـــن صاحـــب  بـــن عبدالعزيـــز، وولـــي عهـــده 
الســـمو الملكـــي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز – يحفظهمـــا اللـــه- للدعـــم الامحـــدود 
ـــة، وضمـــن  ـــا الغالي ـــة فـــي مملكتن لمنظومـــة البيئ
ـــي  ـــم إنشـــاء المركـــز الوطن ـــة ت هـــذه المراكـــز البيئي
ــد  ــزام البيئـــي، والمعنـــي بالحـ ــة علـــى االلتـ للرقابـ
مـــن التلـــوث البيئـــي فـــي األوســـاط البيئيـــة )التربـــة 
الوطـــن  مقـــدرات  ويحمـــي  والهـــواء(  المـــاء  و 
مـــن التدهـــور البيئـــي و يســـهم فـــي االســـتدامة 
البيئيـــة مســـتندًا علـــى المـــادة )32( مـــن النظـــام 
ولوائحـــه  البيئـــة   ونظـــام  للحكـــم  األساســـي 
ـــة ضمـــن  ـــة للبيئ ـــة واالســـتراتيجية الوطني التنفيذي

رؤيـــة المملكـــة 2030.

ـــا األول فـــي المركـــز بتأســـيس المقـــر  ـــا عامن وبدأن
الرئيســـي بمدينـــة الريـــاض واســـتقطاب الكفـــاءات 
المركـــز،  واختصاصـــات  مجـــاالت  فـــي  الوطنيـــة 
وباشـــر المركـــز العمـــل بتطبيـــق عـــدد )١٢( الئحـــة 
ــا  ــي أصدرتهـ ــة التـ ــح التنفيذيـ ــن اللوائـ ــة مـ تنفيذيـ
ــوم  ــادر بالمرسـ ــة الصـ ــام البيئـ ــًا لنظـ ــوزارة وفقـ الـ
الملكـــي رقـــم )م/١٦٥( بتاريـــخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هــــ، 

اختصاصـــات  ضمـــن  اللوائـــح  هـــذه  وتشـــمل 
المركـــز والتـــي ســـوف يكـــون لهـــا األثـــر الكبيـــر 
ــا  ــع مكوناتهـ ــة بجميـ ــى البيئـ ــة علـ ــي المحافظـ فـ

وحمايـــة اإلنســـان والكائنـــات الحيـــة. 

بفضـــل مـــن اللـــه اســـتطعنا فـــي مرحلـــة التأســـيس 
تشـــغيل ورفع كفاءة أنظمة الرصد البيئي، ونشـــر 
فـــرق التفتيـــش والتدقيـــق البيئـــي فـــي مناطـــق 
المملكـــة ومحافظاتهـــا لمتابعـــة ومراقبـــة مـــدى 
االلتـــزام البيئـــي وتطبيـــق نظـــام البيئـــة ولوائحـــه 
التنفيذيـــة، وإصـــدار التصاريـــح للمنشـــآت ذات االثـــر 
البيئـــي، والتراخيـــص لمقدمـــي الخدمـــات البيئيـــة، 
الجاهزيـــة لاســـتجابة لمكافحـــة  رفـــع  وكذلـــك 
التســـربات الزيتيـــة والمـــواد الضـــارة األخـــرى فـــي 
البيئـــة الســـاحلية والبحريـــة مـــن خـــال االســـتثمار 
فـــي الكـــوادر الوطنيـــة وتطويرهـــا بالشـــراكة مـــع 
ــات  ــل الممارسـ ــًا ألفضـ ــة وفقـ ــركات متخصصـ شـ
العالميـــة، لتوطيـــن الخبـــرات وتوفيـــر التقنيـــات 
والمعـــدات التـــي تســـهم فـــي الحمايـــة للســـواحل 

والميـــاه اإلقليميـــة للمملكـــة. 

ــات  ــزام الوطنـــي باالتفاقيـ ــتوى االلتـ وعلـــى مسـ
المركـــز  يمثـــل  التـــي  والبرتوكـــوالت  الدوليـــة 
نقطـــة االتصـــال الوطنيـــة لهـــا، مثـــل اتفاقيـــة فينـــا 
األوزون،  طبقـــة  لحمايـــة  مونتريـــال  وبرتوكـــول 
واتفاقيـــة  الزئبـــق،  بشـــأن  مينماتـــا  واتفاقيـــة 
اســـتكهولم وروتـــردام بشـــأن المـــواد الكيميائيـــة 
ــات  ــا مـــن االتفاقيـ ــة، وغيرهـ ــات العضويـ والملوثـ
المشـــارك فيهـــا المركـــز مـــع جهـــات معنيـــة أخـــرى 

مثـــل االتفاقيـــات البحريـــة الدوليـــة، فقـــد قـــام 
ــال  ــن خـ ــة مـ ــات الدوليـ ــل االلتزامـ ــز بتفعيـ المركـ
التقاريـــر  ورفـــع  القـــرارات  مســـودات  مراجعـــة 
الوطنيـــة والمشـــاركة فـــي التمثيـــل الدولـــي مـــع 

الـــوزارة. 

ويطيـــب لـــي أن أختتـــم هـــذه الكلمـــة الموجـــزة 
بالشـــكر الجزيـــل لزمائـــي فـــي المركـــز الوطنـــي 
للرقابـــة علـــى االلتـــزام البيئـــي، واالســـتمرار فـــي 
تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 2030 ومتطلبـــات 
االســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئـــة واهـــداف المركـــز، 
فـــي  واإلخـــاص  الجـــد  علـــى  ســـويًا  والحـــرص 
العمـــل لرفـــع االلتـــزام البيئـــي فـــي وطننـــا الغالـــي، 

ــداد. ــق والسـ ــع التوفيـ ــه للجميـ ــن اللـ ــًا مـ راجيـ
والسام عليكم ورحمة الله،

استطعنا في مرحلة التأسيس 
تشغيل ورفع كفاءة أنظمة 

الرصد البيئي، ونشر فرق 
التفتيش والتدقيق البيئي في 

مناطق المملكة

وبدأنا عامنا األول في المركز 
بتأسيس المقر الرئيسي 

بمدينة الرياض واستقطاب 
الكفاءات الوطنية في مجاالت 

واختصاصات المركز

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للرقابة على 

االلتزام البيئي
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي 
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الرئيـــــس التنفيـــــذي

ضمن رؤية المملكة 2030 و صدور االســـتراتيجية 
الوطنيـــة للبيئـــة ،ُأنشـــئ المركـــز الوطنـــي للرقابـــة 
مجلـــس  قـــرار  بموجـــب  البيئـــي  االلتـــزام  علـــى 
1440/7/19هــــ،  وتاريـــخ   )417( رقـــم  الـــوزراء 
ــال  ــادة فـــي مجـ ــول والريـ ــذا االنطـــاق والتحـ وهـ
ــكر   ــات الشـ ــمى آيـ ــع أسـ ــي أرفـ ــب لـ ــة، فيطيـ البيئـ
الحرميـــن  خـــادم  مقـــام  إلـــى  االمتنـــان  ووافـــر 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، وولـــي 
عهـــده األميـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز – يحفظهمـــا 
اللـــه-، ومعالـــي وزيـــر البيئـــة والميـــاه والزراعـــة م. 
عبدالرحمـــن بـــن عبدالمحســـن الفضلـــي، علـــى هـــذا 
الدعـــم الامحـــدود لمنظومـــة البيئـــة بمملكتنـــا 
الغاليـــة، كمـــا أتقـــدم بالشـــكر الجزيـــل إلـــى أعضـــاء 
مجلـــس اإلدارة علـــى إثرائهـــم للمركـــز والمتابعـــة 

المســـتمرة فـــي تعزيـــز ونجـــاح أعمـــال المركـــز.
الســـنوي  التقريـــر  أيديكـــم  بيـــن  يســـرنا أن نضـــع 
ـــرز أهـــم  ـــذي يب للمركـــز فـــي عامـــه االول ٢٠٢١، وال
اإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي خدمـــات ومهـــام 
ــتراتيجية،  ــداف االسـ ــذًا لألهـ ــك تنفيـ ــز، وذلـ المركـ
وبمـــا يؤكـــد علـــى رفـــع االلتـــزام البيئـــي لجميـــع 

المنشـــآت ذات األثـــر البيئـــي.
التنظيمـــي  هيكلـــه  بإعـــداد  المركـــز  قـــام  فقـــد 
والتـــي  للبيئـــة  الوطنيـــة  لاســـتراتيجية  وفقـــًا 
ــن  ــي مـ ــاع البيئـ ــة القطـ ــز فعاليـ ــى تعزيـ ــدف إلـ تهـ
ــار المؤسســـي، والحوكمـــة الفاعلـــة،  خـــال )اإلطـ
والنمـــوذج التشـــغيلي، واألنظمـــة البيئيـــة(، وقـــد 
فنيـــة  تنفيذيـــة  إدارات  إنشـــاء  الهيـــكل  تضّمـــن 
البيئـــة  نظـــام  تطبيـــق  علـــى  وتعمـــل  وإداريـــة، 

الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )١٦٥/م( بتاريـــخ 
1441/11/19هــــ، ولوائحـــه التنفيذيـــة المعتمـــدة 

والتـــي ســـاهم المركـــز فـــي اعدادهـــا.
كمـــا تمكنـــا فـــي المركـــز  مـــن اســـتقطاب قيـــادات 
وطنيـــة متخصصـــة فـــي المجـــال البيئـــي و االداري 
و البـــدء فـــي تنفيـــذ خدمـــات المركـــز  و ممارســـة 
 )33,815( عـــدد  تنفيـــذ  تـــم  حيـــث  اختصاصاتـــه، 
ـــي  ـــزام البيئ ـــى رفـــع االلت ـــارة تفتيشـــية تهـــدف إل زي
مناطـــق  مســـتوى  علـــى  البيئيـــة  للمنشـــآت 
المملكـــة ومحافظاتهـــا، و إصـــدار )4206( )تصريـــح 
أنشـــطة   )10( عـــدد  بيئـــي، واعتمـــاد  /ترخيـــص( 
تـــم  كـــم  البيئيـــة،  الخدمـــات  لمقدمـــي  جديـــدة 
الرصـــد  لعمليـــات  المركزيـــة  الوحـــدة  تدشـــين 
ألعمـــال الرقابـــة اآلنيـــة علـــى جميـــع المنشـــآت 
ومتابعـــة  وقيـــاس  البيئـــة  علـــى  األثـــر  ذات 
االنبعاثـــات المؤثـــرة فـــي جـــودة الهـــواء والربـــط 
مـــع الجهـــات ذات العاقـــة إلصـــدار نشـــرات مؤشـــر 
جـــودة الهـــواء بشـــكل يومـــي، وذلـــك مـــن خـــال 
رفـــع كفـــاءة وتشـــغيل )90( محطـــة جـــودة هـــواء 
ــتهدف  ــة والتـــي نسـ ــة إلـــى )150( محطـ باإلضافـ
ــعة  ــواء لتوسـ ــودة الهـ ــادرة جـ ــن مبـ ــا ضمـ إضافتهـ
الشـــبكة الوطنيـــة لمراقبـــة جـــودة الهـــواء لتغطيـــة 

جميـــع مناطـــق ومـــدن المملكـــة.
ولقـــد بدأنـــا بتفعيـــل الشـــراكات مـــع القطاعـــات 
ـــًا للموائمـــة بيـــن البيئـــة  ـــًا وتنموي الحيويـــة اقتصادي
والتنميـــة واســـتدامتهما، وكانـــت الشـــراكة مـــع 
وزارة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة إحـــدى هـــذه 
الشـــراكات المســـتهدفة والتـــي تمـــت مـــن خالهـــا 
تكويـــن لجنـــة لمعالجـــة أوضـــاع المصانـــع التـــي 

لاســـتخدام  المخصصـــة  األراضـــي  خـــارج  تقـــع 
غرفـــة  فـــي  المشـــاركة  وكذلـــك  الصناعـــي، 
العمليـــات المشـــتركة بـــوزارة الصناعـــة، حيـــث تـــم 
ـــر مـــن )4600( مصنـــع بهـــدف  اصـــدار طلبـــات ألكث
التصاريـــح  علـــى  والحصـــول  أوضاعهـــا  تصحيـــح 

البيئيـــة الازمـــة.
ـــه  كمـــا أطلـــق المركـــز فـــي عامـــه األول بفضـــل الل
عـــدة مشـــاريع تســـتهدف مـــن خالهـــا رفـــع كفـــاءة 
التشـــغيل مـــن خـــال األنظمـــة التـــي تســـاهم فـــي 
والتشـــغيلية  االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 
وفقـــًا ألفضـــل الممارســـات العالميـــة والمعاييـــر 
اإللكترونـــي  النظـــام  مثـــل  الدوليـــة،  الجـــودة 
الجديـــد للتراخيـــص والتصاريـــح البيئيـــة والتفتيـــش 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  البيئـــي،  االلتـــزام  لرفـــع 
ــة  ــة المقدمـ ــات اإللكترونيـ ــة الخدمـ ــين كافـ تحسـ
باإلضافـــة إلـــى الربـــط مـــع جميـــع الجهـــات ذات 
وكذلـــك  المســـتثمر،  رحلـــة  لتحســـين  العاقـــة 
إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات موحـــدة لجميـــع المنشـــآت 
البيئـــة فـــي مختلـــف  ذات األثـــر الســـلبي علـــى 

والتنمويـــة. االقتصاديـــة  األنشـــطة 

ختامـــًا، أشـــكر كافـــة منســـوبي المركـــز فـــي مختلـــف 
ــي، علـــى  ــا الغالـ ــداد أرض وطننـ ــى امتـ ــه علـ فروعـ
مـــا قدمـــوه مـــن جهـــود لتحقيـــق هـــذه اإلنجـــازات، 
ســـائا اللـــه جلـــت قدرتـــه أن يعيـــن الجميـــع علـــى 
أداء األمانـــة والســـير قدمـــا لتحقيـــق اســـتدامة 

»بيئـــة نحياهـــا«.

أطلق المركز في عامه األول 
بفضل الله عدة مشاريع 

تستهدف من خاللها رفع كفاءة 
التشغيل من خالل األنظمة التي 

تساهم في تحقيق األهداف 
االستراتيجية والتشغيلية

الرئيس التنفيذي
م. علي بن سعيد الغامدي

كلمـــة
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قائمة المصطلحات

الملوثات

تلوث البيئةقطاع البيئة

أدخنة  أو  غازية  أو  سائلة  أو  صلبة  مادة  أي 
أو  إضاءة  أو  أو ضوضاء  انبعاثات  أو  أبخرة  أو 
أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريق 
أو  البيئة  تلوث  إلى  مباشر  غير  أو  مباشر 

تدهورها. 

يشـــمل األوســـاط البيئية واألنشطة والبرامج 
إلـــى ضمـــان  المتعلقـــة بهـــا، والتـــي تهـــدف 
حمايـــة البيئـــة وســـامتها، وتنميـــة األوســـاط 
البيئيـــة لضمـــان اســـتدامتها وحمايتها من أي 

للتلوث. مصـــدر 

وجـــود مـــادة أو أكثر مـــن المـــواد أو العوامل 
زمنيـــة؛  لمـــدة  معينـــة  صفـــات  أو  بكميـــات 
إلـــى  مباشـــر  غيـــر  أو  مباشـــر  بطريـــق  تـــؤدي 

بالبيئـــة. اإلضـــرار 

اإلضرار بالبيئة

تأثيـــر ســـلبي فـــي البيئـــة، يقلـــل مـــن قيمتهـــا 
البيئيـــة أو االقتصاديـــة، أو يؤثـــر فـــي إمـــكان 
االســـتفادة منهـــا أو يغيـــر مـــن طبيعتهـــا، أو 
بيـــن  التـــوازن الطبيعـــي  إلـــى اختـــال  يـــؤدي 
عناصرها ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غير مباشر.

حماية البيئة

منـــع  وتشـــمل:  البيئـــة،  علـــى  المحافظـــة 
التلـــوث، والتخفيـــف مـــن حدتـــه، والحد من 
التنميـــة  تحقيـــق  وضمـــان  البيئـــة،  تدهـــور 
االلتـــزام  خـــال  مـــن  وذلـــك  المســـتدامة؛ 
بالمقاييـــس والمعايير واإلجـــراءات الوقائية 
أو العاجيـــة المتعلقـــة بالبيئة وفقًا ألحكام 

النظـــام واللوائـــح.

األثر البيئي

كل تغيـــر ســـلبي او إيجابـــي يؤثـــر فـــي البيئـــة 
نتيجـــة ممارســـة أي نشـــاط.

التدهور البيئي

بســـبب  البيئيـــة  باألوســـاط  شـــديد  إضـــرار 
تدميـــر  أو  الطبيعيـــة،  المـــوارد  اســـتنزاف 
الموائـــل البيئيـــة، أو انقـــراض الحيـــاة الفطرية، 
أو تلـــوث األوســـاط البيئيـــة وتدنـــي مســـتوى 

والتربـــة. والميـــاه  الهـــواء  جـــودة 

الطوارئ البيئية

أو  إنبعاثـــات  علـــى  ينطـــوي  حـــادث  أي 
بيئيـــة  لملوثـــات  إنســـكابات  او  تســـربات 
ـــكات  ـــدا للصحـــة العامـــة والممتل ـــل تهدي تمث
اإلســـتجابة  وتتطلـــب  بالبيئـــة  اإلضـــرار  أو 
الجهـــات ذات  لـــه تظافـــر وتكامـــل جهـــود 

الطـــوارئ. حـــاالت  بمواجهـــة  العاقـــة 

دراسة التدقيق البيئي

موضوعـــي  فحـــص  نتائـــج  تشـــمل  دراســـة 
للعمليـــات  وموثـــق  ودوري  ومنظـــم 
التشـــغيلية لمنشـــأة معينة، ُتعد بعد إنشـــاء 
أو خال تشـــغيل المنشـــأة؛ من أجل التحقق 
والضوابـــط  االشـــتراطات  اســـتيفائها  مـــن 
وتحســـين  البيئيـــة  والمعاييـــر  والمقاييـــس 
األداء البيئـــي للمنشـــأة، والتزامهـــا باألحكام 
الـــواردة فـــي النظـــام واللوائـــح والترخيـــص 

والتصريـــح. 

المقاييس البيئية

حدود أو نســـب تركيـــز الملوثـــات أو االنبعاثات 
التـــي ال يســـمح بتجاوزهـــا؛ لضمـــان مســـتوى 

جـــودة األوســـاط البيئية. 

دراسة تقييم األثر البيئي

التأثيـــرات  لتحديـــد وتقديـــر وتقييـــم  دراســـة 
البيئيـــة التـــي قـــد تنتـــج مـــن إنشـــاء أي مشـــروع 
أو نشـــاط، أو تشـــغيله، أو تعديلـــه، أو إزالتـــه؛ 
لتضميـــن جميـــع االعتبـــارات البيئيـــة وإدراجهـــا 
االقتصاديـــة  االعتبـــارات  مـــع  بالتـــوازي 
البدائـــل  وتحديـــد  واألمنيـــة،  واالجتماعيـــة 

البيئـــة. لحمايـــة  الازمـــة  واإلجـــراءات 

إعادة التأهيل

ـــا، أو  بيئيَّ إجـــراء علـــى موقـــع متدهـــور  كل 
ألحـــق بـــه ضـــرر بيئـــي أو تلـــّوث؛ إلعادتـــه إلـــى 
حالتـــه الطبيعيـــة مـــن التـــوازن البيئـــي، وفقـــًا 

ــة. ــة المختصـ ــا الجهـ ــر التـــي تحددهـ للمعاييـ
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التصريح البيئي لإلنشاء

للســـماح  للشـــخص  المركـــز  يمنحهـــا  وثيقـــة 
بالبـــدء فـــي اعمـــال االنشـــاء بعـــد اســـتكمال 
والتأثيـــرات  النشـــاط  وتقييـــم  تصنيـــف 
االشـــتراطات  وتحديـــد  المتوقعـــة  البيئيـــة 
ــا  ــزام بهـ والمتطلبـــات البيئيـــة المطلـــوب االلتـ

االنشـــاء. اعمـــال  اثنـــاء 

التصريح البيئي للتشغيل

وثيقـــة يمنحهـــا المركـــز للشـــخص لتشـــغيل 
النشـــاط.

المفتشون

موظفـــون يصـــدر قـــرار بتحديدهـــم مـــن الوزيـــر 
مكلفيـــن  المركـــز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أو 
وضبـــط  ورصـــد  البيئيـــة  بالرقابـــة  بالقيـــام 

البيئيـــة.  المخالفـــات  وتحريـــر 

التصريـــح

وثيقة تمنحها الجهة المختصة للشخص قبل 
البدء بممارسته أي نشاط له أثر بيئي.

مشاريع الفئة األولى

المشـــاريع التـــي ال يتوقـــع منها تأثيـــرات بيئية 
ســـلبية ملموسة.

مشاريع الفئة الثانية

المشـــاريع التـــي يمكـــن أو يتوقـــع أن تحـــدث 
بعـــض اآلثار البيئيـــة المهمة ممـــا قد يتطلب 
متعلـــق  محـــدد  بيئـــي  تقويـــم  تقريـــر  إعـــداد 

بجزيئـــات بيئيـــة أو فنيـــة معينـــة.

مشاريع الفئة الثالثة

أو  إنشـــائها  عـــن  يتوقـــع  التـــي  المشـــاريع 
تشـــغيلها آثـــارًا ســـلبية حـــادة علـــى اإلنســـان 
دراســـة  إعـــداد  يتطلـــب  يقـــد  ممـــا  والبيئـــة 

لهـــا. البيئـــي  التأثيـــر  لتقييـــم  شـــاملة 

مقدم الخدمة

الـــوزارة  قبـــل  مـــن  لـــه  المرخـــص  الشـــخص 
أو المراكـــز الوطنيـــة لقطـــاع البيئـــة لتقديـــم 

بيئيـــة. خدمـــات 

الترخيص

للشخص  المختصة  الجهة  تمنحها  وثيقة 
لإلذن له بممارسة نشاط بيئي.

االنبعاثاتالموارد الطبيعية

جميـــع المـــواد الحيـــة وغير الحيـــة -الموجودة 
فـــي الطبيعـــة- ومنتجاتها، التي يســـتغلها أو 
يســـتثمرها اإلنســـان بشـــكل مباشـــر، كالهواء 
والميـــاه واألراضـــي والتربة والتنـــوع األحيائي 
والتكوينـــات الجيولوجيـــة ذات القيمة البيئية.

إلـــى  عالقـــة  جســـيمات  أو  غـــازات  انطـــاق 
محـــدد. مصـــدر  مـــن  الهـــواء 

النفايات الخطرة

ُمخلفـــات تشـــكل ضـــررًا علـــى البيئـــة ومكوناتهـــا 
وصحـــة اإلنســـان، وتحتفـــظ بخـــواص خطـــرة أو 
القابلـــة  أو  العاليـــة  الُســـمية  مثـــل:  معديـــة، 
لهـــا  ليـــس  والتـــي  التفاعـــل،  أو  لانفجـــار 
اســـتخدام مـــا لـــم تعالـــج وفقـــًا الشـــتراطات 

خاصـــة.

جودة الهواء

الخصائـــص التـــي تتميـــز بهـــا حالـــة الهـــواء والتـــي 
والمعاييـــر  المقاييـــس  إلـــى  اســـتنادًا  م  ُتقـــوَّ
التـــي تضعهـــا الجهـــة المختصـــة لحمايـــة البيئـــة 

ــان. وصحـــة اإلنسـ

المواد
المستنفدة لطبقة األوزون

مـــواد تتميـــز بثباتهـــا الكيميائـــي فـــي طبقـــة 
الغـــاف الجـــوي القريـــب مـــن ســـطح األرض 
أو  الكلـــور  مـــن  أكثـــر  أو  ذرة  علـــى  وتحتـــوي 
ـــدأ فـــي تفاعـــات  ـــروم أو كليهمـــا معـــًا، وتب الب
تـــؤدي إلـــى تفاعـــات متسلســـلة فـــي طبقـــة 
نفـــاد  إلـــى  تـــؤدي  الجـــوي  )الستراتوســـفير( 

األوزون.

النشاط

أي مشـــروع أو منشـــأة صناعيـــة أو تجاريـــة 
مـــن  ذلـــك  غيـــر  أو  أعمـــال  أو  خدميـــة  أو 
االنشـــطة التـــي مـــن المتوقـــع أن يكـــون لهـــا 

تأثيـــرات بيئيـــة.
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الملخص التنفيذي

ــز  ــيس المركـ ــن تأسـ ــذة عـ ــر نبـ ــذا التقريـ ــن هـ تضمـ
ومـــا حققـــه خـــال عامـــه األول، بدايـــًة مـــن اعتمـــاد 
التـــي  التنظيميـــة  والهيـــاكل  المركـــز  توجهـــات 
تســـاهم في تحقيـــق مهامـــه وأدواره وفقًا لنظام 
البيئـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة وتطويـــر اإلمكانـــات 
الفنيـــة والقـــوى البشـــرية والبنية التحتية والتقنية، 
ومـــا تـــم تنفيـــذه مـــن خـــال العمليـــات التشـــغيلية 
لمختلـــف اإلدارات، وفيمـــا يلـــي توضيـــح ألبـــرز مـــا 

تـــم مـــن إنجـــازات وفقـــا لذلـــك:
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قـــام المركـــز بإصـــدار )4206( تصريـــح /ترخيـــص بيئـــي لمختلف المشـــاريع 
االقتصاديـــة والخدمـــات البيئيـــة، خال العام المالـــي 2021م.

مـــن  وغيرهـــا  الصناعيـــة  المنشـــآت  التـــزام  مـــن  التأكـــد  إطـــار  فـــي 
المنشـــآت الخاضعـــة للتفتيـــش البيئـــي بمتطلبـــات واشـــتراطات نظـــام 
ـــارة تفتيشـــية  ـــة نفـــذ المركـــز عـــدد 33,815 زي ـــة ولوائحـــه التنفيذي البيئ
فـــي جميـــع انحـــاء المملكـــة، نتـــج عنهـــا إيقـــاع عـــدد )1557( عقوبـــة بنـــاء 

علـــى مـــا نـــص عليـــه نظـــام البيئـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة.

تحقيقـــًا ألهـــداف المركـــز االســـتراتيجية قـــام المركـــز بإعـــداد الدراســـات 
الازمـــة العتمـــاد ثـــاث مبـــادرات إضافيـــة مـــن هيئـــة كفـــاءة اإلنفـــاق 

والمشـــروعات الحكوميـــة ضمـــن برنامـــج التحـــول الوطنـــي، وهـــي:

اإلنجازات المؤسسية للمركز 

ــالة  ــة والرسـ ــة الرؤيـ ــز متضمنـ ــات للمركـ ــداد التوجهـ اعـ
واألهـــداف واعتمادهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة، وفقـــًا 
ألهـــداف ومســـتهدفات االســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئـــة 
المعتمـــدة بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )454( بتاريـــخ 22 
شـــعبان 1439هــــ ، والتـــي وضعـــت إطـــار شـــامل لتفعيـــل 

ـــة. ـــة البيئ ـــة لرفـــع أداء القطـــاع وحماي ـــول جذري حل

قـــام المركـــز بإعـــداد هيكلـــه التنظيمـــي واعتمـــاده مـــن 
مجلـــس اإلدارة وفقـــا لمهـــام المركـــز فـــي الترتيـــب 
رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار  المعتمـــد  التنظيمـــي 
)417( بتاريـــخ 19 رجـــب 1440هــــ ووفقـــا لاســـتراتيجية 
الوطنيـــة للبيئـــة والتـــي تهـــدف إلـــى تعزيـــز فعاليـــة 
البيئـــي فـــي المملكـــة، كمـــا قـــام بتطويـــر  القطـــاع 
الهيـــكل التنظيمـــي للمركـــز مـــن خـــال إعـــادة هيكلـــة 
بعـــض اإلدارات وفـــق مهـــام إضافيـــة تســـاهم فـــي 

تحقيـــق اهـــداف المركـــز االســـتراتيجية.

والتصاريـــح  للتراخيـــص  إلكترونـــي  نظـــام  انشـــاء 
البيئيـــة والتفتيـــش، بهـــدف تحســـين كافـــة الخدمـــات 
مـــع  الربـــط  إلـــى  باإلضافـــة  المقدمـــة  اإللكترونيـــة 
رحلـــة  لتحســـين  العاقـــة  ذات  الجهـــات  جميـــع 
المســـتثمر، وكذلـــك انشـــاء قاعـــدة بيانـــات موحـــدة 
لجميـــع المنشـــآت ذات األثـــر الســـلبي علـــى البيئـــة فـــي 

التنمويـــة. األنشـــطة  مختلـــف 

تصاريـــح  لخدمـــة  الكترونيـــة  إنشـــاء وتطويـــر منصـــة 
بروتوكـــول  لرقابـــة  الخاضعـــة  للمـــواد  االســـتيراد 
طلبـــات  رفـــع  تســـهيل  بهـــدف  وذلـــك  مونتريـــال، 
التصاريـــح بشـــكل الكترونـــي بمـــا يســـاهم فـــي ســـرعة 

الطلبـــات. معالجـــة 

الكيميائيـــة،  الســـامة  بيانـــات  قاعـــدة  تفعيـــل 
وإعدادهـــا للربـــط مـــع الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي 
بهـــدف جمـــع بيانـــات المـــواد الكيميائيـــة التـــي تدخـــل 
إلـــى المملكـــة ومراقبـــة اســـتخدامها والتخلـــص اآلمـــن 

منهـــا وفـــق األنظمـــة والقوانيـــن.

اســـتجابة لألمـــر الســـامي الكريـــم رقـــم )13662( وتاريـــخ 
علـــى  بالموافقـــة  القاضـــي  1438هــــ  أول  ربيـــع   20
مـــا انتهـــى اليـــه مـــن مجلـــس الـــوزراء بقيـــام الجهـــات 
الحكوميـــة المســـؤولة عـــن المشـــروعات ذات العاقـــة 
ـــة المســـؤولة عـــن ترخيـــص  ـــة، والجهـــات الحكومي بالبيئ
مشـــروعات ذات تأثيـــر ســـلبي محتمـــل علـــى البيئـــة 
بإنشـــاء وحـــدة بيئيـــة تلتـــزم مـــن خالهـــا باألنظمـــة 
ــز  ــا المركـ ــر البيئيـــة التـــي يصدرهـ والمقاييـــس والمعاييـ
الوطنـــي للرقابـــة علـــى االلتـــزام البيئـــي حيـــث عمـــل 
المركـــز بالتنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة على اســـتكمال 
انشـــاء الوحـــدات البيئيـــة بتلـــك الجهـــات حيـــث تـــم انشـــاء 
22 وحـــدة حمايـــة وبيئـــة وهـــي تعمـــل حاليـــًا، بإشـــراف 
ومتابعـــة مـــن المركـــز وجـــاري العمـــل حاليـــًا علـــى انشـــاء 

اكثـــر مـــن 4 وحـــدات حمايـــة بيئيـــة أخـــرى.

4,206

33,815

تصريح/ترخيص بيئي

زيارة تفتيشية

تطويــــــر القــــدرة على إدارة الطــــــــوارئ 
البيئيــــــــة.

مراجعــــة وتحديـــث البرنـــــامج الوطـــني 
للسامــــة الكيميائيــــــة وإعادة تفعيله.

تقييــــم وإعــــــادة تــأهـــيــــــــــل المواقــــــع 
المتدهــــورة.

رفع االلتزام البيئي

تم انشاء 22 وحدة 
حماية بيئية وهي 

تعمل حاليًا

21 20

تمهــيد
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التميز المؤسسي

»رفـــع  االســـتراتيجي  المركـــز  هـــدف  مـــع  تماشـــيًا 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي توفيـــر خدمـــات التـــزام 
بيئـــي بجـــودة عاليـــة«، قـــام المركـــز بعمـــل الدراســـات 
ــدد  ــيح عـ ــة لترشـ ــات الســـوق الازمـ ــة ودراسـ المرجعيـ
)20( شـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي مجـــال البيئـــة لجذبهـــا 
لاســـتثمار فـــي المملكـــة بهـــدف رفـــع جـــودة وكفـــاءة 

ــة. ــات البيئيـ الخدمـ

أعـــد المركـــز خطـــة الشـــراكة مـــع الجهـــات ذات العاقـــة 
ــي(  ــر ربحـ ــث )الغيـ ــاص والثالـ ــام والخـ ــاع العـ ــن القطـ مـ
والدولـــي  واإلقليمـــي  المحلـــي  المســـتوى  علـــى 
بمـــا يســـاهم فـــي بنـــاء شـــراكات فعالـــة تســـاهم فـــي 
الوصـــول إلـــى مســـتهدفات المركـــز أو الحـــد مـــن تهديـــد 
بعـــض المخاطـــر التـــي قـــد تواجهـــه مـــن خـــال حوكمـــة 
ورســـم مراحـــل العمـــل لعاقـــات تشـــاركية فعالـــة، 
وأيضـــًا مـــن خـــال تقييـــم مكاســـب هـــذه الشـــراكات 
تحقيـــق  علـــى  وتأثيرهـــا  منهـــا  االســـتفادة  ومـــدى 

الغايـــات المطلوبـــة.

رفع الجاهزية والتنسيق 

قـــام المركـــز بالموائمـــة والربـــط بيـــن مبـــادرات ومشـــاريع المركـــز، واألهـــداف والركائـــز 
لتحديـــد مـــدى مســـاهمة كل مبـــادرة فـــي تحقيـــق مســـتهدفات  الرئيســـية وذلـــك 

المركـــز.

نفـــذ المركـــز خـــال العـــام 2021م عـــدد )3( تماريـــن تعبويـــة بهـــدف تنســـيق األدوار بيـــن 
الجهـــات المعنيـــة ورفـــع الجاهزيـــة فـــي االســـتجابة لجميـــع الطـــوارئ البيئيـــة الســـاحلية، وقـــد 
تـــم تنفيـــذ هـــذه التماريـــن فـــي كل مـــن )جـــازان – مكـــة المكرمـــة – الشـــرقية( بمشـــاركة )45( 

جهـــة حكوميـــة وقطـــاع خـــاص.

أعـــد المركـــز سياســـات إدارة المخاطـــر واســـتمراريه األعمـــال مـــن خـــال عقـــد 6 ورش عمـــل 
ـــن رواد  ـــر مـــن 120 موظـــف علـــى إدارة المخاطـــر واســـتمرارية األعمـــال وتعيي وتدريـــب أكث

المخاطـــر علـــى مســـتوى اإلدارات وفـــروع المركـــز وجمـــع ســـجات المخاطـــر منهـــم.

اســـتجابة لألمـــر الســـامي الكريـــم رقـــم )67501( بتاريـــخ 18 ذو الحجـــة 1441ه، قـــام 
المركـــز بالتعاقـــد مـــع إحـــدى الشـــركات الرائـــدة عالميـــًا فـــي مجـــال االســـتجابة للطـــوارئ 
البيئيـــة لرفـــع قـــدرة المملكـــة علـــى االســـتجابة لحـــوادث التلـــوث البحـــري بالزيـــت مـــن خـــال 
إنشـــاء عـــدة منصـــات اســـتجابة لحـــوادث التلـــوث بالزيـــت فـــي أربـــع موانـــئ علـــى ســـاحل 
البحـــر األحمـــر، وقـــد اشـــتمل العقـــد علـــى عـــدد )5( ســـفن متخصصـــة فـــي مكافحـــة التلـــوث 
بالزيـــت وعـــدد )2( طائـــرات، وجميعهـــا مجهـــزة بطواقـــم متخصصـــة ومعـــدات مصممـــة 
لاســـتجابة فـــي الميـــاه الضحلـــة والعميقـــة وكاشـــطات ومـــواد كيميائيـــة تســـاهم فـــي 

تشـــتيت بقـــع الزيـــت، بقـــدرة اســـتجابة تصـــل إلـــى )75 ألـــف برميـــل( فـــي اليـــوم الواحـــد. 

عقـــد المركـــز ورشـــة عمـــل لـــألداء البيئـــي لعـــدد )38( جهـــة، بهـــدف التعريـــف عـــن متطلبـــات 
االلتـــزام البيئـــي والمشـــاركة فـــي تعبئـــة اســـتبيان لمعرفـــة خـــط األســـاس لحالـــة االلتـــزام 
البيئـــي لمختلـــف المنشـــآت تحـــت نطـــاق إشـــراف هـــذه الجهـــات والعمـــل معهـــم علـــى 
وضـــع المســـتهدفات البيئيـــة االســـتراتيجية وفـــق أدلـــة إرشـــادية تســـاهم فـــي تعزيـــز التنميـــة 

المســـتدامة وفـــق األســـس والمعاييـــر البيئيـــة.

شـــارك المركـــز فـــي »مبـــادرة الســـعودية الخضـــراء« 
مـــن خـــال مبـــادرة تعنـــى بتعزيـــز االلتـــزام البيئـــي وتضـــم 
هـــذه المبـــادرة عـــدة مبـــادرات فرعيـــة يعمـــل المركـــز 
علـــى تنفيذهـــا مـــن خـــال برنامـــج التحـــول الوطنـــي 
ــادرة  ــا )مبـ ــن أهمهـ ــة، مـ ــة للبيئـ ــتراتيجية الوطنيـ واالسـ
ـــة –  ـــؤر الملوث ـــادرة إعـــادة تأهيـــل الب جـــودة الهـــواء – مب

مبـــادرة حمايـــة البيئـــة البحريـــة والســـاحلية(

أعـــد المركـــز كافـــة الدراســـات الازمـــة لتجهيـــز ملـــف 
مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي تقديـــم خدمـــة التفتيـــش 
لتخصيـــص  اإلشـــرافية  اللجنـــة  إلـــى  ورفعـــه  البيئـــي 
البيئـــة والميـــاه  برئاســـة معالـــي وزيـــر  البيئـــة  قطـــاع 
ـــوزراء رقـــم  والزراعـــة والصـــادرة بموجـــب قـــرار مجلـــس ال
الموافقـــة  وأخـــذ  1442ه،  محـــرم   20 وتاريـــخ   )55(
عليـــه بالقـــرار رقـــم )34/1-2021/2( بتاريـــخ 27 أكتوبـــر 
2021م، وجـــاري العمـــل علـــى اســـتكمال الدراســـات 

الازمـــة لتســـليم الخدمـــة للقطـــاع الخـــاص

03

06

38

05

تمرين تعبوي

ورشة عمل

جــــهـــــــــة

سفن متخصصة 
في مكافحة 
التلوث بالزيت
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»المركز«  فــي ارقــــــــام 

اجمـــــالي التصـــاريـــــح 
والتراخيـــــص البيئيــــة 
الصادرة عام 2021م 

 نسبة الكفاءة التشغيلية لمحطـــات رصــــد جــــودة 
الهــــواء المحــــيط  

نسبـــــة الزيــادة عن اإليـــرادات المتوقـــعة للمركــــز 
خالل السنــــــة األولى 

اجمالي المكالمات الواردة لمركز االتصال  988

عـــدد الجهـــــات الحكـــوميــــة التي في طـــور انشـــاء 
وحـــــــدات بيئيـــــــة           

عـــدد الجهـــــات الحكـــوميــــة التي أنشأت وحـــــــدات 
بيئيـــــــة           

اجمـــالـــي فسوحــــات الســـالمـــة الكيميائيـــــة             

نفــــذ المركـــــز للتأكـــد 
من التـــزام المنشـــآت 

حملــــــــة 
الساحل الشرقي

حملــــــــة 
الســــاحــل الغـــــــربي

فئــــــة أولـــــى

زيارة تفتيشية 

زيارة تفتيشية

زيارة تفتيشية

فئــــــة ثالثــــةفئــــــة ثانيــــة

مخالفة بيئيـــة 

مخالفة بيئية

مخالفة بيئية

تراخيص بيئيــة

1529

 33,815

 1240

 658

 2170375

1,557

  540

   141

132    85 %

49.65 %

23,682
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المقــــدمـــة

النطاق الجغرافي لخدمات المركز

اإلنجـــازات  علـــى  التقريـــر  هـــذا  يشـــتمل 
التـــي حققهـــا المركـــز خـــال عـــام 1442/ 
1443هــــ  الموافـــق عـــام  2021م وقـــد 
تضمـــن أيضـــا المبـــادرات التـــي نفذهـــا المركز 
المركـــز  ومســـتهدفات  ألهـــداف  وفقـــًا 
المبنيـــة علـــى االســـتراتيجية الوطنية للبيئة 
رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  بقـــرار  المعتمـــدة 
)454( بتاريـــخ 22 شـــعبان 1439هــــ والتـــي 
وضعـــت إطـــار شـــامل لتفعيـــل حلـــول جذريـــة 
البيئـــي لكافـــة  لرفـــع مســـتوى االلتـــزام 
القطاعـــات التنمويـــة والحـــد مـــن التلـــوث 
والتأثيـــرات الســـلبية علـــى البيئـــة مـــن خـــال 
والتفتيـــش  والمتابعـــة  اآلنيـــة  الرقابـــة 
البيئـــي الـــدوري لضمـــان التزامهـــا بنظـــام 
البيئـــة الصـــادر حســـب المرســـوم الملكـــي 
القعـــدة  ذو   19 بتاريـــخ  )م/165(  رقـــم 
باإلضافـــة  التنفيذيـــة  ولوائحـــه  1441هــــ 
لاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية 

، وكذلـــك تعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص 
ــة  ــة المقدمـ ــات البيئيـ ــع جـــودة الخدمـ لرفـ
عمـــل  ســـوق  بخلـــق  االقتصـــاد  ودعـــم 
للبيئـــة محفـــزة لكافـــة منشـــآت القطـــاع 
الخـــاص العاملـــة فـــي المجـــال واســـتقطاب 
ـــة لنقـــل أفضـــل التجـــارب  الشـــركات العالمي
العالميـــة واالرتقـــاء بالعمـــل البيئـــي وتحفيـــز 
االبتـــكار والتشـــجيع عليـــه مع جميـــع المراكز 
البحثيـــة المحليـــة والعالميـــة إليجـــاد حلـــول 
تقنيـــة بيئيـــة مناســـبة تســـاهم فـــي الحفـــاظ 
علـــى البيئـــة واســـتدامتها، ليحقـــق المركـــز 
ـــزام  ـــادة فـــي االلت ـــة فـــي الري ـــه المتمثل رؤيت
البيئي لتعزيز اســـتدامة البيئة والمســـاهمة 
فـــي ازدهـــار القطاعـــات التنمويـــة وتحســـين 
يتـــم ذلـــك إال مـــن  الحيـــاة، ولـــن  جـــودة 
خـــال العمـــل مـــع كافـــة األطـــراف لارتقـــاء 
بااللتـــزام البيئـــي مـــن خـــال رصـــد التلـــوث 
والتقييـــم البيئـــي وتعزيـــز الرقابـــة واإلرشـــاد 

البيئـــي.

القريات

سكاكا

الوجهتبوك

عرعر

حائل

القصيم

الرياض

المدينة المنورة

مكة المكرمة

جدةالطائف

ينبع

الباحة

أبها

جازان

نجران

الدمام

الظهران

االحساء

المقر  الرئيسي 

7   فروع رئيسية للمركز في مناطق المملكة 

13 مكتب للمركز  

تفعيل حلول جذرية 
لرفع مستوى 

االلتزام البيئي 
لكافة القطاعات 

التنموية

27 262021
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مجلس اإلدارة والهيكل التنظيمي

مجلــــس اإلدارة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

د. أسامة بن ابراهيم فقيها

د. عبدالرحمن بن عبداهلل الصقير د. وليد بن محمد زاهد

لواء د.م. عبداهلل بن عبدالرحمن الشمراني

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

وزير البيئة والمياه والزراعة 

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعه

ممثل الجمعيات األهلية المعتمدة

خبير متخصص  ممثل عن وزارة الداخلية

خبير متخصص  خبير متخصص 

رئيس مجلس اإلدارة

عضوعضوعضو ونائب رئيس مجلس اإلدارة

التراخيص 
وعمليات االلتزام

عمليات الرصدالشؤون المالية الشؤون القانونية االستراتيجية 
والتميز التشغيلي

األداء البيئي العمليات شؤون المركز
اإلقليمية

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

مكتب الرئيس التنفيذي

اإلعالم
والعالقات العامة

عضو عضو عضو

الهيكل التنظيمي

لجنة المراجعة والمخاطر

المراجعة الداخلية

إدارة المشاريع

الجودة والتميز 
التشغيلي

التخطيط للطوارئ 
البيئة

التخطيط 
االستراتيجي

إدارة المخاطر

الشراكات وتنمية 
اإليرادات

الصحة والسالمة 
والبيئة

الموارد البشرية

مركز التدريب

إدارة المرافق 
والدعم  اإلداري

المشتريات

تقنية المعلومات

الخدمات اللوجستية 
والدعم الميداني

الوثائق 
والمحفوظات

المستوى 1 

المستوى 2

تابع إداريًا

المستوى 3 تتبع اإلدارة التنفيذية

تابع فنيًا 

منابعة اإليرادات 
وتحصيلها

المحاسبة 
والتقارير

التخطيط المالي 
والميزانية

إدارة األصول

االستشارات 
القانونية

إدارة القضايا

االلتزامات 
القانونية

أمانة سر لجان 
المخالفات

االتفاقيات الدولية

الزراعة والمياه

التعدين والمحاجر

القطاعات 
اللوجستية

الطاقة

القطاعات 
التنموية

الصناعات 
والبتروكيماويات

األوزون والسالمة 
الكيميائية

تقارير األداء البيئي

الشرقية

المدينة 
المنورة

الجنوبية

مكة 
المكرمة

الشمالية

الرياض

جازان

مختبر البيئة

إدارة الرصد

تقارير تقييم 
األوساط البيئية

غرفة التحكم 
بالبيانات البيئية

التفتيش وااللتزام

التراخيص 
والتصاريح

نائب الرئيس

م. علي بن عايض القرني

التواصل الداخلي

العالقات العامة

التواصل الخارجي

خدمة العمالء
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ُأنشـــئ المركـــز بنـــاًء علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )417( بتاريـــخ 
19 رجـــب 1440هــــ المتضمـــن الموافقـــة علـــى الترتيـــب التنظيمـــي 
ـــزام  ـــى االلت ـــة عل ـــي للرقاب ـــة بمـــا فيهـــا المركـــز الوطن للمراكـــز البيئي
البيئـــي والـــذي يهـــدف إلـــى تفعيـــل الرقابـــة علـــى األفـــراد والجهـــات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة والمشـــاريع فـــي المملكـــة مباشـــرة، 
وذلك لضمان االلتزام باألنظمة واللوائح والمعايير واالشتراطات 
البيئيـــة المعتمـــدة، وتتمحـــور مهـــام المركـــز حـــول أربعـــة ركائـــز  
ــر البيئيـــة – الحـــد مـــن التلـــوث – التصاريـــح والتراخيـــص –  )المعاييـ
القطاعـــات التنمويـــة( وذلـــك لضمـــان االلتـــزام باألنظمـــة واللوائـــح 
والمعاييـــر واالشـــتراطات البيئيـــة المعتمـــدة، وفـــق المهـــام التاليـــة:

وضـــع مبـــادرات وبرامـــج ومشـــروعات للرقابـــة 
وااللتـــزام البيئـــي، ومتابعـــة تنفيذهـــا.

ومراقبـــة  وتقويمهـــا،  البيئيـــة،  األوســـاط  جـــودة  رصـــد 
مصـــادر ومســـتويات التلـــوث بمـــا يتوافـــق مـــع المقاييـــس 

البيئيـــة. والمعاييـــر 

إعداد خطط التأهب وقيادة 
االستجابة لحاالت الطوارئ الخاضعة 
الختصاصه، وتنفيذها، بالتنسيق مع 

الجهات ذات العاقة.

إقامة البرامج التدريبية في المجاالت 
ذات العاقة باختصاصه، وتشجيعها؛ 

لرفع مستوى األداء لدى الكوادر 
اإلدارية والفنية.

وضـــع خطـــط تنفيذيـــة للعمـــل، ومتابعـــة تنفيذهـــا، وذلـــك فيمـــا 
يتعلـــق باختصاصاتـــه فـــي االســـتراتيجيات والخطـــط والبرامـــج 

ــة المعتمـــدة. ــة البيئيـ ــادرات الوطنيـ ــروعات والمبـ والمشـ

إصدار التراخيص والتصاريح البيئية 
– المتعلقة باختصاصه- المنصوص 

عليها في األنظمة واللوائح ذات 
العاقة، وذلك وفق الئحة يصدرها 

المجلس.

الحصول من- االفراد والجهات 
الحكومية وغير الحكومية- على 
المعلومات والبيانات المتعلقة 

باختصاصه وما يحتاج إليه؛ وذلك 
ألداء مهماته.

اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات 
مانحة للشهادات مختصة بالتدريب 

في المجاالت ذات العاقة 
باختصاصه.

التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث 
والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصه.

اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط 
االشتراطات البيئية فيما يتعلق 
باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة 

لاعتماد.

إقرار القواعد والشروط والضوابط 
المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي 
يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها 

وتحصليه.

تشجيع االستثمار والتمويل في 
المجاالت ذات العاقة باختصاصه. 

تنظيم نشاطات اإلرشاد البيئي، 
بما فيها عقد الدورات والندوات 

وجلسات العمل المتخصصة المتعلقة 
باختصاصه.

إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة 
باختصاصه ومراجعتها.

نشأة المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي
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خدمات المركز

التصريح البيئي للمنشآت.   	
الترخيص البيئي لمقدمي الخدمات البيئية. 	
رصد جودة األوساط البيئية. 	
فسوحات االستيراد والتصدير للمواد الكيميائية. 	
التفتيش البيئي على المنشآت ومقدمي الخدمات البيئية. 	
االستجابة للحوادث البيئية. 	
استقبال البالغات للتجاوزات والحوادث البيئية. 	
االرشاد البيئي. 	
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ُيعنـــى المركـــز بتنفيـــذ نظـــام البيئـــة الصـــادر 
ــخ  ــم )م/١٦٥( بتاريـ ــي رقـ ــوم الملكـ بالمرسـ
يهـــدف  والـــذي  القعـــدة ١٤٤١هــــ  ذو   ١٩
كمـــا وضـــح فـــي المـــادة الثانيـــة إلـــى "حمايـــة 
البيئـــة وتنميتهـــا واســـتدامتها، وااللتـــزام 
بالمبـــادئ البيئيـــة، وتنظيـــم قطـــاع البيئـــة 

ــه". ــة بـ ــات المتعلقـ واألنشـــطة والخدمـ

يجـــوز ألي شـــخص  ال  الثالثـــة:  المـــادة 
أو  البيئيـــة  األنشـــطة  مـــن  أي  ممارســـة 
الحصـــول  بعـــد  بيئـــي؛ إال  أثـــر  لهـــا  التـــي 
علـــى تصريـــح أو ترخيـــص؛ وذلـــك وفقـــًا لمـــا 

اللوائـــح. تحـــدده 

ــرح  ــن المصـ ــى كل مـ ــة: علـ ــادة الرابعـ المـ
لـــه والمرخـــص لـــه؛ االلتـــزام بأحـــكام النظـــام، 
واللوائـــح، وشـــروط التصريـــح أو الترخيـــص، 
العاقـــة-  -ذات  والقـــرارات  والتعليمـــات 

ــا الجهـــة المختصـــة. التـــي تصدرهـ

المـــادة الثامنـــة: علـــى كل مـــن المصـــرح لـــه 
والمرخـــص لـــه الـــذي يمـــارس أنشـــطة قـــد 
يصـــدر منهـــا انبعاثـــات أو ملوثـــات، أو التـــي 
قـــد تؤثـــر فـــي األوســـاط البيئيـــة؛ االلتـــزام 

الوضــــع الـتشـــريعـــي

أهم مواد النظام

ـــي: باآلت
االشـــتراطات والضوابـــط واإلجـــراءات 	 

والمقاييـــس والمعاييـــر البيئيـــة؛ التـــي 
تحددهـــا اللوائـــح.

الازمـــة 	  والتدابيـــر  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
عنـــد االقتـــراب مـــن تجـــاوز المقاييـــس 

ــح. ــدده اللوائـ ــا تحـ ــًا لمـ ــة؛ وفقـ البيئيـ

وضـــع برامـــج وأجهـــزة للرصـــد والقيـــاس 	 
والرقابـــة علـــى جودة األوســـاط البيئية، 

وفقـــًا لمـــا تحـــدده اللوائـــح.

بدراســـة 	  المختصـــة  الجهـــة  تزويـــد 
التدقيـــق البيئـــي، وفقًا لمـــا تحدده 

اللوائـــح.

-بصفـــة 	  المختصـــة  الجهـــة  تزويـــد 
دوريـــة- بالبيانـــات والتقاريـــر المتعلقـــة 
باالنبعاثـــات أو الملوثـــات الصـــادرة عـــن 
ومطابقتهـــا،  لمراجعتهـــا  أنشـــطته؛ 
وتحديد تجـــاوزات المقاييس والمعايير 
لمـــا  وفقـــًا  وذلـــك  واالشـــتراطات، 

تحـــدده اللوائـــح.

البيئيـــة 	  األوســـاط  تأهيـــل  إعـــادة 
المتدهـــورة جـــراء ممارســـته ألنشـــطته، 
وفقـــًا لمـــا تحـــدده اللوائـــح. وتحـــدد 
الجهـــة المختصـــة األنشـــطة المشـــار 

إليهـــا فـــي هـــذه المـــادة.

يجـــب  واألربعـــون:  الثالثـــة  المـــادة 
المترتبـــة  اآلثـــار  إزالـــة  المخالـــف  علـــى 
علـــى المخالفـــة وإعـــادة التأهيـــل ودفع 
التعويضـــات، وذلـــك وفقـــًا لمـــا تحـــدده 

اللوائـــح.

الخامســـة واألربعـــون: علـــى  المـــادة 
الجوانـــب  مراعـــاة  اإلقـــراض  صناديـــق 
التـــي  البيئيـــة للمشـــروعات  واالعتبـــارات 

تقرضهـــا. أو  تمولهـــا 

كمـــا يعنـــي المركـــز بتنفيـــذ العديـــد مـــن 
اللوائـــح التنفيذيـــة لنظـــام البيئـــة، والتـــي 
صـــدرت بنـــاء علـــى القـــرارات الوزاريـــة الصادرة 
مـــن معالـــي وزيـــر البيئـــة والميـــاه والزراعـــة 
بعـــد نشـــرها فـــي منصـــة اســـتطاع، وهـــي 

ـــي: كالتال

الائحة التنفيذية لجودة الهواء	 

الائحـــة التنفيذيــــة لحماية األوساط 	 
المائية من التلوث

الائحـــة التنفيذيــــة لمنـــع ومعالجة 	 
تلوث التربة

الائحـــة التنفيذيــــة إلعــــادة تأهيـــل 	 
البيئي

التصاريح 	  إلصدار  التنفيذية  الائحة 
البيئية إلنشاء وتشغيل األنشطة

الائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق 	 
البيئي

المخالفات 	  التنفيذية لضبط  الائحة 
وايقاع العقوبات

الائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات 	 
البيئية

الائحة التنفيذية لنظام البيئة لإلدارة 	 
المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

الائحة التنفيذية للضوضاء	 

الائحة التنفيذية للمواد المستنفدة 	 
لطبقـــة األوزون ومركبـــات الكربـون 

الهيدروفلورية
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توجهــــات المــركــــــز 

رؤيــــــة
المـــــركـــــز

المؤشــــرات

القيـــــم
الرئيســـــــية

رســـالـة 
المـــــركـــــز

األهداف

الريادة في االلتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة 
في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة.

نسبة المنشآت المرخصة بيئيًا

* سيتم ادراج المؤشرات التشغيلية لقياس االداء السنوي من التقرير القادم للعام ٢٠٢٢م بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة

نسبة التغطية الجغرافية لمحطات 
جودة الهواء

نسبة المنشآت الملتزمة بيئيًا

خطط التصحيح البيئي المكتملة وفق 
الجدول الزمني المعتمد

مؤشر األداء البيئي للقطاعات

نسبة التغطية الساحلية بأجهزة 
الرقابة اآلنية

شغف والتزام بحماية البيئة	 
أمانة مترّسخة	 
التفاني لتحقيق التميز	 

العمل مع كافة األطراف لالرتقاء بااللتزام البيئي من خالل 
رصد التلوث والتقييم البيئي وتعزيز الرقابة واإلرشاد البيئي.

االرتقاء بااللتزام البيئي 
والحد من تلوث األوساط 

البيئية.

تعزيز القدرات لالستجابة 
بكفاءة لحاالت الطوارئ البيئية 
المتعلقة باختصاصه بالتنسيق 

مع الجهات ذات العالقة.

تشجيع البحث واالبتكار في مجاالت الرصد 
والتقييم والتقنيات الصديقة للبيئة بالتعاون مع 

الجامعات ومراكز األبحاث المحلية والعالمية.

رفع مشاركة القطاع 
الخاص في توفير خدمات 
التزام بيئي بجودة عالية.

تعزيز الكفاءات البشرية واإلمكانيات الفنية 
والبنية التحتية لالرتقاء بفاعلية المركز.

خط األساس للعام 2021

خط األساس للعام 2021

خط األساس للعام 2021

خط األساس للعام 2021

خط األساس للعام 2021

خط األساس للعام 2021

المستهدف لعام 2030

المستهدف لعام 2030

المستهدف لعام 2030

المستهدف لعام 2030

المستهدف لعام 2030

المستهدف لعام 2030

العمل بانسجام وتناغم	 
المواطنة وخدمة المجتمع	 
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دور المركــز ضمــن برنامــج التحــول الوطني برؤيــة المملكة 
2030 والمعنــي بتحقيــق هــدف المســتوى الثالــث »الحــد من 

التلــوث بمختلــف أنواعــه« مــن خــالل المبــادرات التالية:

تهـــدف االســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئـــة إلـــى تعزيـــز دور وفعاليـــة قطـــاع 
البيئـــة مـــن خـــالل المراكـــز الوطنيـــة البيئيـــة المتخصصـــة، وذلـــك عبـــر 
ـــتراتيجية،  ـــذه االس ـــي ه ـــدة ف ـــادرات المعتم ـــن المب ـــة م ـــذ مجموع تنفي

ويعنـــى المركـــز بالمبـــادرات التاليـــة:

مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة 
جودة الهواء واالنبعاثات من المصدر:

التلـــوث  لمكافحـــة  المبـــادرة  تســـعى 
الشـــبكة  توســـعة  خـــال  مـــن  البيئـــي 
الوطنيـــة لمراقبة جودة الهـــواء لتغطي 
جميـــع مناطـــق ومـــدن المملكـــة. كمـــا 
االمتثـــال  تعزيـــز  فـــي  ستســـاهم  انهـــا 
وزيـــادة  التلـــوث،  مـــن  والحـــد  البيئـــي، 
نســـبة الكيانات الملتزمـــة بالبيئة، وتعزيز 

الطـــوارئ. لحـــاالت  االســـتجابة 

مبادرة حماية البيئة البحرية 
والساحلية:

التلـــوث  لرصـــد  نظـــام متكامـــل  تطويـــر 
البحـــري، ومراقبة جـــودة المياه، وتطوير 
أساليب واســـتخدام المناطق الساحلية. 
كمـــا انها ستســـاهم في دراســـة الوضع 
الراهـــن للبحر األحمر وبحر الخليج العربي، 
الميـــاه  لجـــودة  المســـتمرة  والمراقبـــة 
والرواســـب، ومنع االنســـكابات النفطية 
البحريـــة، والوقايـــة من حوادث الســـفن، 
وتوفيـــر منصـــة يســـهل الوصـــول إليهـــا 
للبيانـــات األوليـــة لمزيـــد مـــن األنشـــطة 

البحثيـــة وتحســـين األمـــن القومي.

مبادرة تطوير منظومة التفتيش 
البيئي:

تســـعى المبـــادرة إلـــى القيـــام بأعمـــال 
التفتيـــش والرقابـــة البيئيـــة فـــي جميـــع 
مناطـــق المملكـــة على المنشـــآت ذات 
للتأكـــد  البيئـــة  علـــى  الســـلبي  التأثيـــر 
والمعاييـــر  بالضوابـــط  التزامهـــم  مـــن 
واالشـــتراطات البيئيـــة وفـــق التصاريـــح 

البيئيـــة.

مبــــادرة رفع كفــــاءة آليات وعمليـــــات 
االعتماد والترخيص البيئي:

تهدف هـــذه المبادرة الـــى تطوير نظام 
الكترونـــي مـــن خـــال هيكلـــة عمليـــات 
للشـــركات  االعتمـــاد  آليـــات  تنظيـــم 
العاملـــة فـــي مجـــال تقديـــم الخدمـــات 

بالمملكـــة.   البيئيـــة 

مبادرة تطوير القدرة على إدارة 
الطوارئ البيئية:

إلـــى وضـــع منهجيـــة  المبـــادرة  تهـــدف 
لاســـتجابة للطـــوارئ البيئيـــة عبـــر وضع 
منظومـــة إلدارة الطـــوارئ البيئيـــة فـــي 

المملكـــة.

مبادرة مراجعة وتحديث البرنامج 
الوطني للسالمة الكيميائية وإعادة 

تفعيلة:

وقاعـــدة  معلومـــات  برنامـــج  إنشـــاء 
الكيميائيـــة  للمـــواد  مركزيـــه  بيانـــات 
مســـح  إعـــداد  خـــال  مـــن  بالمملكـــة 
المنتجـــة  الكيميائيـــة  للمـــواد  شـــامل 
والمســـتوردة والمصدرة والمســـتخدمة 
وحصـــر المنشـــآت المســـتخدمة للمـــواد 
الكيميائيـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات 

العاقـــة.

مبادرة إعادة تأهيل البؤر الملوثة:

برنامـــج متكامل يشـــتمل على دراســـات 
البـــؤر  لتأهيـــل  االمثـــل  الحـــل  لتحديـــد 
بخطـــط  الخـــروج  يتضمـــن  الملوثـــة، 
لمعالجـــة المواقع وآليات إعادة التأهيل 
ليتـــم تنفيذها من قبل الجهة المتســـببة 
فـــي التلـــوث، باإلضافة إلـــى تطوير آلية 
لمتابعة أعمال تنفيـــذ إعادة التأهيل مع 
الجهات ذات العاقة. لضمان اســـتخدام 
البيئيـــة إلعـــادة  والضوابـــط  المقاييـــس 
ألحـــكام  وفقـــًا  الملوثـــة  البـــؤر  تأهيـــل 

نظـــام البيئـــة واالتفاقيـــات الدوليـــة.

مبادرة تقييم وإعادة تأهيل المواقع 
المتدهورة:

تهدف هـــذه المبادرة إلـــى وضع وتنفيذ 
خطـــة عمل وطنية إلعـــادة تأهيل النظم 
البيئيـــة المتدهورة أو التي أصيبت بأضرار 
أو التـــي دمـــرت )مثـــل األراضـــي الزراعية 
المهجـــورة، ومواقـــع التعديـــن والمحاجر 
ذلـــك(: ويشـــمل  إلـــى  المهجـــورة، ومـــا 
ذلـــك جـــرد للمواقـــع التـــي تحتـــاج إلـــى 
اعـــادة تأهيـــل وتحديـــد أســـباب األضـــرار 
األنشـــطة  عـــن  الناتـــج  التلـــوث  )مثـــل 
وتحديـــد  ذلـــك(  إلـــى  ومـــا  التعدينيـــة 
التأهيـــل  إلعـــادة  التوجيهيـــة  المبـــادئ 
وتحديد األولويات واجراء أنشـــطة إعادة 

التأهيـــل ورصـــد األعمـــال.

مبادرة برنامج وطني لمراقبة التلوث 
السمعي والضوئي في المدن الكبرى:

نظـــام  دراســـة  الـــى  المبـــادرة  تســـعى 
الســـمعي  التلـــوث  لمراقبـــة  متكامـــل 
والضوئـــي للحـــد من االثـــار المترتبة عليه 
ونحـــو تحقيـــق بيئة أمنـــة وصحية تهدف 
لتخفيـــف مســـتويات التلـــوث الســـمعي 
والبصـــري وذلـــك علـــى مســـتوى المدن 
الرئيســـية فـــي المملكـــة وتحديـــد مدى 
مطابقتها للمقاييـــس والضوابط البيئية.

إجـــراء التقــــييم البيئـــــــي 
االستراتيجي

 )لاطاع على تفاصيل المبادرات صفحة 56(

إنشـــاء مركــــز للبيانــــات 
البيئية

نشر القدرة على مراقبة 
االنبعاثات وتحليل جودة 

الهواء

دراسة االستدامة البيئية عبر 
القطاعات

تطوير استراتيجيات لرفع 
األداء البيئي في مختلف 

القطاعات

تحـــديد وتقييــــم مصــــادر 
التلوث

نشر القدرة على رصد وتحليل 
جودة المياه السطحية / األرضية

تقييم الملوثات العضوية الثابتة 
وتطوير خطة التنفيذ

تطوير وتنفيذ استراتيجية 
البحث والتطوير في مجالي 

البيئة واألرصاد

التميز التشغيلي في الترخيص 
والتفتيش البيئي وضبط 

المخالفات
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التوجـهــــــات
االستراتيجية

للبيئـــــــــــــــــة 

2017

2018

            2020

            2023

            2021

            2024

            2030

            2025

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 
)454( بتاريخ 22 شعبان 1439هـ تم 
اعتماد االستراتيجية الوطنية للبيئة 
والتي وضعت إطار شامل لتفعيل 

حلول جذرية لرفع أداء القطاع 
وحماية البيئة.

صدور قرار مجلس الوزراء رقم 
)417( بتاريخ 19 رجب 1440هـ 

المتضمن الموافقة على الترتيب 
التنظيمي للمراكز البيئية بما فيها 

المركز الوطني للرقابة على االلتزام 
البيئي والذي وضح مهام المركز

تم تدّشَين المركز من قبل معالي 
وزير البيئة والمياه والزراعة في يوم 

الخميس الموافق 18 ربيع ثاني 
1442هـ.

تأتي أهداف المركز في تحقيق طموح 
االستراتيجية الوطنية للبيئة في رفع 

مستوى االلتزام البيئي لكافة القطاعات 
التنموية والحد من التلوث والتأثيرات 
السلبية على البيئة من خال الرقابة 

اآلنية والمتابعة والتفتيش البيئي الدوري 
لضمان التزامها باالشتراطات والمقاييس 
والمعايير البيئي بهدف االرتقاء بااللتزام 

البيئي لمختلف القطاعات.

وتحقيقًا للتوجهات االستراتيجية 
للمركز والتي تأتي ضمن برنامج 

التحول الوطني قام المركز بإعداد 
الدراسات الازمة لتنفيذ العديد من 

المبادرات:

تطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية     	 
تطوير منظومة التفتيش البيئي	 

االستراتيجية
الوطنيـــة للبيئـــــة

الترتيب
التنظيمي للمركز  

تدشين المركز  

توجهات المركز

 إعادة تأهيل البؤر الملوثة	 

 إنشاء وحدة مركزية	 
 لمراقبة جودة الهواء 

واالنبعاثات من المصدر
 حماية البيئة البحرية والساحلية	 

رفع كفاءة آليات وعمليات 	 
االعتماد والترخيص البيئي.

مراجعة وتحديث البرنامج 	 
الوطني للسامة الكيميائية 

وإعادة تفعيلة

برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي 	 
والضوئي في المدن الكبرى

إجراء التقييم البيئي االستراتيجي 	 
التميز التشغيلي في الترخيص 	 

والتفتيش البيئي وضبط المخالفات
إنشاء مركز للبيانات البيئية	 
تحديد وتقييم مصادر التلوث	 
نشر القدرة على مراقبة االنبعاثات 	 

وتحليل جودة الهواء
نشر القدرة على رصد وتحليل جودة 	 

المياه السطحية / األرضية
دراسة االستدامة البيئية عبر القطاعات	 
تقييم الملوثات العضوية الثابتة وتطوير 	 

خطة التنفيذ
تطوير استراتيجيات لرفع األداء البيئي 	 

في مختلف القطاعات
تطوير وتنفيذ استراتيجية البحث 	 

والتطوير في مجالي البيئة واألرصاد

تقييم وإعادة تأهيل المواقع 	 
المتدهورة
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رحــــلــة التأســــيس

اعتماد توجهات المركز
01

 أعـــد المركز توجهاتـــه متضمنة الرؤية والرســـالة 
واألهـــداف واعتمدها مـــن مجلس اإلدارة، وفقًا 
ألهـــداف ومســـتهدفات االســـتراتيجية الوطنية 
للبيئـــة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم )454( 
بتاريـــخ 22 شـــعبان 1439هـ والتـــي وضعت إطار 
شـــامل لتفعيـــل حلـــول جذرية لرفـــع أداء القطاع 
وحمايـــة البيئـــة من خال المراكـــز البيئية، وتصب 
أهـــداف المركز في تحقيق طموح االســـتراتيجية 
االلتـــزام  مســـتوى  رفـــع  فـــي  للبيئـــة  الوطنيـــة 
البيئـــي لكافـــة القطاعـــات التنمويـــة والحـــد من 
التلـــوث والتأثيرات الســـلبية على البيئة من خال 
والتفتيـــش  والمتابعـــة  والرصـــد  اآلنيـــة  الرقابـــة 
البيئـــي الـــدوري لضمـــان التزامهـــا باالشـــتراطات 
والمقاييـــس والمعاييـــر البيئـــي بهـــدف االرتقـــاء 
بااللتـــزام البيئـــي لمختلـــف القطاعـــات، وكذلك 
جـــودة  لرفـــع  الخـــاص  القطـــاع  تعزيـــز مشـــاركة 
البيئيـــة المقدمـــة ودعـــم االقتصـــاد  الخدمـــات 
بخلق ســـوق عمـــل لمقدمـــي الخدمـــات البيئية 
محفـــزة لكافة منشـــآت القطاع الخـــاص العاملة 
فـــي المجـــال واســـتقطاب الشـــركات العالميـــة 
لنقـــل أفضل التجارب العالميـــة واالرتقاء بالعمل 
البيئـــي وتحفيـــز االبتـــكار والتشـــجيع عليـــه مـــع 
والعالميـــة  المحليـــة  البحثيـــة  المراكـــز  جميـــع 
إليجـــاد حلـــول تقنية بيئية مناســـبة تســـاهم في 

الحفـــاظ على البيئـــة واســـتدامتها، ليحقق المركز 
رؤيتـــه المتمثلـــة في الريـــادة في االلتـــزام البيئي 
لتعزيـــز اســـتدامة البيئة والمســـاهمة فـــي ازدهار 
القطاعات التنموية وتحســـين جـــودة الحياة، ولن 
يتـــم ذلك إال من خـــال العمل مع كافة األطراف 
لارتقـــاء بااللتـــزام البيئـــي من خال رصـــد التلوث 
والتقييـــم البيئي وتعزيز الرقابة واإلرشـــاد البيئي.

قام المركز بإعداد الدراســـات الازمة العتماد 	 
ثاث مبادرات إضافية للمركز من هيئة كفاءة 
ضمـــن  الحكوميـــة  والمشـــروعات  اإلنفـــاق 
برنامج التحول الوطني والتي ستســـاهم في 

تحقيق األهداف االســـتراتيجية، وهي:

تطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية. 1
تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة. 2
الوطنـــي . 3 البرنامـــج  وتحديـــث  مراجعـــة 

تفعيلـــه وإعـــادة  الكيميائيـــة  للســـامة 

قـــام المركـــز بالموائمـــة والربط بين مبـــادرات 	 
ومشـــاريع المركز، واألهداف والركائز الرئيسية 
وذلك لتحديد مدى مساهمة كل مبادرة في 

تحقيق مستهدفات المركز.

تصب أهداف المركز في 
تحقيق طموح االستراتيجية 

الوطنية للبيئة في رفع 
مستوى االلتزام البيئي لكافة 

القطاعات التنموية

رؤية المركز متمثلة في الريادة 
في االلتزام البيئي لتعزيز 

استدامة البيئة والمساهمة 
في ازدهار القطاعات التنموية 

وتحسين جودة الحياة
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02
اعتماد الهيكل التنظيمي والحوكمة

واعتمده  التنظيمي  هيكله  المركز  أعد 
من مجلس اإلدارة وفقا لما وضع له من 
المعتمد  التنظيمي  الترتيب  في  مهام 
بتاريخ   )417( رقم  الوزراء  مجلس  بقرار 
لالستراتيجية  ووفقا  1440هـ  رجب   19
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  للبيئة  الوطنية 
)اإلطار  خالل  من  البيئي  القطاع  فعالية 
المؤسسي، والحوكمة الفاعلة، والنموذج 
التشغيلي، واألنظمة البيئية، واالستدامة 
البيئة  نظام  وكذلك  للقطاع(،  المالية 
المعتمد بالمرسوم الملكي رقم 165/م 
بتاريخ 19 ذو القعدة 1441هـ، وقد تضمن 

الهيكل إنشاء اإلدارات التنفيذية التالية:

اإلدارة التنفيذية لالستراتيجية والتميز 
التشغـــيلي: 

والتميـــز 	  االســـتراتيجية  اإلدارة  دور  يتمثـــل 
خطـــط  موائمـــة  ضمـــان  فـــي  التشـــغيلي 
الوطنيـــة  االســـتراتيجيات  مـــع  المركـــز 
مبـــادرات  علـــى  واإلشـــراف  الموضوعـــة 
ومشـــاريع المركـــز الرئيســـية، والتأكـــد مـــن 
توحيـــد اإلجـــراءات الداخليـــة لزيـــادة كفـــاءة 
لتحقيـــق  عـــام  بشـــكل  واألداء  المركـــز 
مـــع  والتنســـيق  االســـتراتيجية،  األهـــداف 
أصحـــاب المصلحـــة مـــن القطاعيـــن العـــام 
التعـــاون وتحديـــد فـــرص  لتعزيـــز  والخـــاص 
باإلضافـــة  البيئـــة،  مجـــال  فـــي  الشـــراكة 
للحـــوادث  االســـتجابة  خطـــط  وضـــع  إلـــى 
والكـــوارث ورفـــع الجاهزيـــة لاســـتجابة لها 
للحـــد مـــن أضرارهـــا علـــى البيئـــة، وكذلـــك 
مراقبـــة التنفيذ الفعـــال للتدابير المناســـبة 

والبيئـــة. والســـامة  بالصحـــة  المتعلقـــة 

اإلدارة التنفيذية لشؤون المركز: 

المركـــز 	  لشـــؤون  التنفيذيـــة  اإلدارة  تقـــوم 
التنفيذيـــة  لـــإلدارات  والمســـاندة  بالدعـــم 
والفنيـــة بالمركـــز مـــن خال اإلشـــراف على 
تنفيذ أنشـــطة وعمليـــات الموارد البشـــرية 
وتطوريهـــا مـــن خـــال التدريـــب واالبتعاث، 
وتأمين التجهيزات وإبـــرام العقود، وتقديم 
وجميـــع  والميدانـــي،  اللوجســـتي  الدعـــم 
خدمـــات تقنيـــة المعلومـــات بشـــكل آمـــن 

وموثـــوق وحوكمـــة فعالـــة.

اإلدارة التنفيذية للشؤون القانونية: 

تقدم اإلدارة دعمها وخدماتها االستشارية 	 
القانونيـــة لجميـــع الوحدات اإلداريـــة التابعة 
للمركـــز بمـــا يتوائـــم مـــع األنظمـــة واللوائح 
المعمـــول بهـــا في المملكـــة، باإلضافة إلى 
قيامهـــا بمراجعـــة ومتابعة كافـــة العمليات 
التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارات بالمركـــز وتعالـــج 
وتصحـــح العمليات الغيـــر مطابقة لألنظمة 
متابعـــة  وكذلـــك  والتعليمـــات،  واللوائـــح 
اإلنفـــاذ الوطنـــي لاتفاقيـــات الدوليـــة مـــع 

اإلدارات المختصـــة فـــي المركز.

اإلدارة التنفيذية للشؤون المالية: 

المركـــز 	  ميزانيـــة  بإعـــداد  اإلدارة  تعنـــى 
التقاريـــر  وإعـــداد  الصـــرف  حركـــة  ومتابعـــة 
الازمة لذلك، واســـتكمال إجراءات الصرف، 
وإصـــدار التقارير الشـــهرية وإعداد الحســـاب 
الختامـــي، ومتابعـــة اإليـــرادات وتحصيلهـــا، 
الملموســـة  باألصـــول  تعنـــى  أنهـــا  كمـــا 
)الســـيارات، العربات، الحاســـبات، التجهيزات 
البيئيـــة،  األنظمـــة  المعـــارض،  المكتبيـــة، 
محطات جـــودة الهواء، العقـــارات، المباني، 
وجميـــع مـــا يدخـــل فـــي النظـــام الحكومي 
العقـــود(  خـــال  مـــن  أو  المباشـــر  بالشـــراء 
وتقييمهـــا  وإدارتهـــا  والمحافظـــة  بالقيـــد 
إلـــى حيـــن انتهـــاء الغـــرض منهـــا أو انتهـــاء 

صاحيتهـــا.

اإلدارة التنفيذية للتراخيص وعمليات 
االلتزام: 

تقـــوم اإلدارة بإعداد وتحديث آلية الترخيص 	 
المعتمـــد  اإللكترونـــي  البيئـــي  والتفتيـــش 
للحصـــول علـــى كافـــة البيانـــات المطلوبـــة 
بغـــرض  المختلفـــة  المنشـــآت  لجميـــع 
تقييـــم و معرفـــة مـــدى التزامهـــا باألنظمة 
عليهـــا  نـــص  التـــي  البيئيـــة  واالشـــتراطات 
نظـــام البيئـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة من خال 
القيـــام بمتابعـــة الجـــوالت التـــي يقـــوم بها 
المراقبين البيئيين وكذلك التنســـيق للقيام 
بحمات تفتيشـــية فـــي كافة فـــروع المركز 
ومراجعة وتدقيـــق محاضر ضبط المخالفات 
البيئيـــة التي يتم ضبطهـــا وتحريرها وتحديد 
العقوبة المناســـبة، وإعـــداد التقارير الدورية 
للجهـــات المرخصـــة والمصـــرح لهـــا وتقاريـــر 
االلتـــزام البيئي لمعرفة مســـتويات االلتزام 
بالمناطق ودراســـتها وتحليل المخاطر التي 

مـــن خالها رفـــع كفـــاءة جهـــاز المراقبة.

اإلدارة التنفيذية لعمليات الرصد: 

تعنـــى اإلدارة بمراقبـــة العمليات واألنشـــطة 	 
الرصـــد  شـــبكات  إدارة  قبـــل  مـــن  المنفـــذة 
الملوثـــات  معلومـــات  علـــى  واالطـــاع 
البيئـــي  التلـــوث  عـــن  الناتجـــة  واالنبعاثـــات 
ومعرفة تراكيز الملوثات وكمياتها واتجاهاتها 
علـــى  واالطـــاع  بهـــا،  المتأثـــرة  والمناطـــق 
البيانات وتحديد األســـاليب البيئية والضوابط 
التي تحد من التأثيرات السلبية على األوساط 

لبيئية. ا

اإلدارة التنفيذية لألداء البيئي:

تقـــوم اإلدارة بمتابعـــة وقيـــاس مســـتوى 	 
للقطاعـــات  البيئـــي  وااللتـــزام  األداء 
الصناعيـــة والتنمويـــة بالمملكـــة عن طريق 
للقطاعـــات  البيئيـــة  المؤشـــرات  تحديـــد 
ومتابعتهـــا واصـــدار التقاريـــر الدوريـــة ألداء 
القطاعـــات البيئـــي، باإلضافـــة إلـــى إعـــداد 
ونشـــر األدلـــة االرشـــادية البيئيـــة. كمـــا أن 
اإلدارة  منظومـــة  عـــن  مســـؤولة  االدارة 
والخطـــرة  الكيمائيـــة  للســـامة  الوطنيـــة 
والمســـتنفذة لطبقة االوزون وتعزيز أفضل 
المتاحـــة،  البيئيـــة  والتقنيـــات  الممارســـات 
كمـــا تقـــوم االدارة بتعزيـــز امتثـــال المملكة 
فـــي االلتـــزام بأحـــكام االتفاقيـــات الدولية 
وتعزيـــز  الوطنيـــة،  المشـــاريع  وتطبيـــق 
مشـــاركة الجهـــات ذات العاقـــة لمتابعـــة 
وتنفيـــذ أحكام االتفاقيـــات والبروتوكوالت 

الدوليـــة.

اإلدارة التنفيذية للعمليات اإلقليمية:

التفتيـــش 	  أنشـــطة  تنفيـــذ  اإلدارة  تدعـــم   
األوســـاط  وحمايـــة  البيئـــي،  والتدقيـــق 
البيئيـــة والتصاريـــح البيئيـــة فـــي المناطـــق 
مختلـــف  فـــي  المركـــز  فـــروع  خـــال  مـــن 
مناطـــق المملكة، وبالتنســـيق مع اإلدارات 

المركـــز. فـــي  الرئيســـية 

رحــــلــة التأســــيس

اإلدارة التنفيذية لإلعالم والعالقات
العامة: 

تعمـــل علـــى تعزيـــز العاقـــات بيـــن المركـــز 	 
وأصحـــاب المصلحـــة مـــن جهـــات حكوميـــة 
ومنشـــآت إلـــى جانـــب أفـــراد المجتمـــع من 
خـــال المســـاهمة الفاعلـــة فـــي التوعيـــة 
واإلرشـــاد ونقـــل صـــورة إيجابية عـــن المركز 
وأدواره فـــي االلتـــزام البيئـــي، إضافـــة إلـــى 
دور اإلدارة فـــي تحقيـــق التواصـــل الداخلي 
بكفـــاءة وفاعليـــة، وكذلـــك تقديـــم الدعم 
مـــن  المســـتفيدين  لجميـــع  والمســـاندة 
خدمـــات المركـــز مـــن خـــال إدارة قنـــوات 

االتصـــال والتواصـــل االجتماعـــي.

اعتمد المركز جدول الصالحيات لرئيس 
مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس 

 والرئيس التنفيذي 

حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء 	 
)417( بتاريخ 19رجب 1440ه، وما فوض 

للرئيس التنفيذي من صاحيات بهدف 
دعم المركز في تأدية مهامه وادواره 

بفعالية وكفاءة عالية.
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حصر ونقل األصول
03

عمـــل المركـــز من خـــال اللجان المشـــكلة في الوزارة بنـــاء على قـــرار مجلس الـــوزراء )417( بتاريخ 
19 رجـــب 1440هــــ المتضمـــن إلغاء »الهيئـــة العامة لألرصـــاد وحماية البيئة« لنقـــل كافة األصول 
والمبـــادرات والمشـــاريع إلـــى المراكـــز المختصـــة، ومنهـــا المركـــز الوطنـــي للرقابـــة علـــى االلتزام 
البيئـــي. وقـــد تـــم العمـــل علـــى حصر كافـــة األصول مـــن الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئة 
)الملغـــاة( فـــي مختلف مناطـــق المملكة وفق آليـــات ونماذج الحصـــر المعتمدة، وجـــاري العمل 

علـــى اســـتكمال اعتماد نقـــل وتســـليم األصول بالتنســـيق مـــع وزارة المالية.

تــم حصــــــر األراضي والمبـــــاني المملوكــــــة والمقــــــــترح تخصيصها 
للمركــز الوطنــي للرقابــة علــى االلتــزام البيئــي وفروعــه:

75
عقد منقول  إلى 
حساب المركز.

 نوعالمساحة م2الموقعالمدينةاسم المبنى
االستخدام

 قيمة االجار
مدة االستئجارالسنوية

ال ينطبقال ينطبقملك20,000الكورنيش الجنوبيجدةارض

ال ينطبقال ينطبقملك11,841غرب الكورنيش الشماليثولارض

ال ينطبقال ينطبقملك15,000رابغ الخور/جنوب اكشاك الصيادينرابغارض

ال ينطبقال ينطبقملك10,000حي جليلالطائفارض

 واديارض
ال ينطبقال ينطبقملك22500الطريق المتجه الى الخميسالدواسر

ال ينطبقال ينطبقملك90000المطار – قرب القصر القديمالدوادميارض

ال ينطبقال ينطبقملك2485قطعة رق م1 المخطط 42911178مهد الذهبارض

ال ينطبقال ينطبقملك4000طريق المدينة تبوكخيبرارض

ال ينطبقال ينطبقملك2495منطقة الراس االبيضخيبرارض

ال ينطبقال ينطبقملك2987األرض رقم خ/8 المخطط رقم ش ع 160قرية العلياارض

 نوعالمساحة م2الموقعالمدينةاسم المبنى
االستخدام

 قيمة االجار
مدة االستئجارالسنوية

ال ينطبقال ينطبقملك9016المحالةأبهاارض

ال ينطبقال ينطبقملك15000جبل شعرينالنماصارض

ال ينطبقال ينطبقملك6175.70األرض رقم م3 المخطط رقم ب/ب/1047الباحةارض

ال ينطبقال ينطبقملك6400طريق العقيقالباحةارض

ال ينطبقال ينطبقملك5071حي شرق المطارنجرانارض

 القطعة رقم 1 م من المخطط رقمالقحمةارض
ال ينطبقال ينطبقملك1435/310000/ع/25

ال ينطبقال ينطبقملك6983غرب مخطط القادسية الثانيتبوكارض

ال ينطبقال ينطبقملك2493حي الزيتحقلارض

ال ينطبقال ينطبقملك3500على البحرحقلارض

ال ينطبقال ينطبقملك22500قرية المويلحضباارض

ال ينطبقال ينطبقملك8091مخطط الدوائر الحكوميةعرعرارض

 القطعة رقم 64 بالمخطط رقمطريفارض
ال ينطبقال ينطبقملك1086640/ط/1427

ال ينطبقال ينطبقملك22500طريق المدينةتيماءارض

ال ينطبقال ينطبقملك7525حي السويسجيزانارض

ال ينطبقال ينطبقملك10000األرض رقم 1 من المخطط رقم 275جيزانمبنى

ال ينطبقال ينطبقملك33596حي الصفا - خلف جامعة الملك فيصلالدماممبنى

 مكةمبنى
ال ينطبقال ينطبقملك1161حي الحمراء- ام الجودالمكرمة

ال ينطبقال ينطبقملك47947السودةابهامبنى

ال ينطبقال ينطبقملك105854جدة بني مالكجدةمجمع ورش

سنةريال 859,737مستأجر1007طريق الملك عبدالعزيز / حي الضباطالرياضمبنى

سنةريال 130,000مستأجر416حي الخالديةأبهامبني

 المدينةمبنى
سنةريال 280,000مستأجر2061الخالدية / حي االسكانالمنورة

سنةريال 251,100مستأجر595حي الربوة - طريق الملك فهدتبوكمبنى

سنةال ينطبقمستأجرغير متوفرميناء الجبيل التجاريالجبيلمستودع
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رحــــلــة التأســــيس

تأسيس مقر المركز الموارد البشرية
الرئيسي والفروع

0405

اعـــد المركـــز األوصـــاف الوظيفيـــة الازمـــة 	 
للوظائف وفق الهيـــكل التنظيمي، والبالغ 
لمختلـــف  وظيفـــي  وصـــف   )84( عددهـــا 

اإلدارات.

للموظفيـــن 	  النقـــل  خطـــة  المركـــز  أعـــد 
الحاليـــن مـــن مقـــر الهيئـــة العامـــة لألرصاد 
وحمايـــة البيئـــة )الملغـــاة( فـــي جـــدة إلـــى 
 المقـــر الرئيســـي للمركـــز في الريـــاض بتاريخ

 17 رجـــب 1442هــــ، وذلـــك بهـــدف توزيـــع 
يســـر  بـــكل  الموظفيـــن  انتقـــال  عمليـــة 
وســـهولة دون التأثيـــر علـــى ســـير األعمال، 
علـــى  إعدادهـــا  فـــي  الخطـــة  واعتمـــدت 
تحديـــد االحتيـــاج الوظيفـــي فـــي اإلدارات 
التنفيذيـــة، ومـــن ثـــم وضـــع معاييـــر لتقييم 
الموظفيـــن واعتمادهـــا مـــن قبـــل معالـــي 
وتوزيـــع  والزراعـــة  والميـــاه  البيئـــة  وزيـــر 
عمليـــة النقـــل بشـــكل ربـــع ســـنوي يضمـــن 
انتقـــال جميـــع الموظفين قبـــل نهاية العام 

2022م.

أعد المركز خطة توظيف للعام 2021م من 	 
خـــال التعاقد مع المعارين أو االســـتقطاب 
الخارجـــي بتاريـــخ 12 رجـــب 1442هــــ، بهدف 
تحليـــل االحتيـــاج الوظيفي بما يســـاهم في 
تحديـــد الكفـــاءات والمؤهـــات المطلوبـــة 
لشـــغل هذه الوظائف، وتوزيع هذا االحتياج 

وفق جـــدول زمني واضـــح ومحدد.

أســـس المركـــز مقـــره الرئيســـي فـــي الرياض 
والبـــدء فـــي وضـــع خطـــة لنقـــل الموظفيـــن 
علـــى مراحـــل زمنية بهـــدف ضمـــان االنتقال 
التأثيـــر  دون  الموظفيـــن  لجميـــع  الســـلس 
على ســـير األعمـــال، كما قـــام المركـــز بحصر 
المبانـــي  وتشـــمل  )الثابتـــة  األصـــول  كافـــة 
وكذلـــك المتغيرة وتشـــمل جميع التجهيزات 
مناطـــق  فـــي مختلـــف  والفنيـــة(  المكتبيـــة 
المملكـــة وتوزيعهـــا علـــى الفـــروع الرئيســـية 
 – المكرمـــة  مكـــة   – )الريـــاض  فـــي  للمركـــز 
المنطقـــة الشـــرقية – المنطقـــة الشـــمالية 
– المنطقـــة الجنوبيـــة – المدينـــة المنـــورة – 

جازان(.

موظـــف 	   56 مـــع  بالتعاقـــد  المركـــز  قـــام 
وموظفـــة فـــي مختلـــف الوظائـــف الفنية 
 498 المركـــز  لـــدى  ويوجـــد  واإلداريـــة، 
الهيئـــة  مـــن  معاريـــن  وموظفـــة  موظـــف 
العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة )الملغاة( 
وجـــاري العمل على تقييمهـــم وفق معايير 
التقييـــم المعتمـــدة بموجـــب قـــرار معالـــي 
ورئيـــس  والزراعـــة  والميـــاه  البيئـــة  وزيـــر 
مجلـــس اإلدارة رقـــم )1442/1/965914( 
وتاريـــخ 11 محـــرم 1443هـ، بهـــدف تحديد 
الكفاءات المناســـبة ألعمال ومهام المركز 
للبـــدء في إجـــراءات التعاقد معهم حســـب 

. لخطة ا

فـــي 	  البشـــرية  الكـــوادر  تطويـــر  بهـــدف 
التخصصـــات التي يحتاجهـــا المركز، فقد تم 
إيفـــاد موظـــف داخليًا للحصـــول على درجة 
الدكتـــوراه فـــي جامعـــة الملك عبـــد العزيز، 
وابتعـــاث موظـــف خارجيـــًا للحصـــول علـــى 
درجـــة الماجســـتير فـــي الواليـــات المتحـــدة 
األمريكيـــة، كمـــا يجـــري العمل علـــى وضع 
خطـــة اســـتراتيجية لتطوير الموارد البشـــرية 
بمـــا يتوافـــق مـــع توجهـــات ومهـــام المركز.

84

56

وصف وظيفي لمختلف 
اإلدارات.

إدارة الموارد البشرية

االيفاد

االبتعاث الخارجي 

موظف وموظفة 
في مختلف الوظائف 
الفنية واإلدارية قام 

المركز بالتعاقد معهم

العدد الموارد البشرية

48منسوبي المركز )نظام التأمينات االجتماعية(

554اجمالي الوظائف

0الوظائف الشاغرة

0الوظائف المستحدثة

0مستخدمين

0الترقيات

8الكادر النسائي )نظام التأمينات االجتماعية(

498الموظفين المعارين للمركز

0الوظائف المرفوعة

10 المتقاعدين

العددالجهةالدرجة العلمية

1جامعة الملك عبدالعزيزالدكتوراه

العددالجهةالدرجة العلمية

1أمريكاماجستير
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الخطة التشغيلية والتميز التشغيلي
06

بهـــدف تطويـــر الهيـــكل التنظيمـــي للمركز . 1
صـــدر القـــرار اإلداري رقـــم )18618( بتاريـــخ 
بإعـــادة  القاضـــي  1442هــــ،  شـــعبان   25
هيكلـــة بعض اإلدارات وفـــق مهام إضافية 
المركـــز  اهـــداف  تحقيـــق  فـــي  تســـاهم 

االســـتراتيجية، حيـــث تـــم:

للشـــكاوى 	  العامـــة  اإلدارة  إعـــادة هيكلـــة 
العامـــة  اإلدارة  لتصبـــح  واالستفســـارات 
لخدمـــة العمـــاء والمســـؤولة عـــن تقديم 
بالعمـــاء  الخاصـــة  الخدمـــات  جميـــع 
اإلدارة  إلـــى  وضمهـــا  والمســـتفيدين 
العامـــة  والعاقـــات  لإلعـــام  التنفيذيـــة 
لتكـــون مســـؤولة عن تطويـــر وتقديم هذه 
الخدمات بما يتناســـب مـــع توجهات المركز 
وأهدافـــه وبمـــا يخـــدم التطلعـــات العامـــة 

والمســـتفيدين. للعمـــاء 

إعـــادة هيكلـــة اإلدارة العامة للشـــراكة مع 	 
العامـــة  اإلدارة  لتصبـــح  الخـــاص  القطـــاع 
للشـــراكات وتنمية اإليـــرادات وذلك بهدف 
زيادة نطاق الشـــراكات التي يســـعى المركز 
الـــى عقدهـــا مـــع القطـــاع العـــام والخاص 
والقطـــاع الثالـــث، وكذلـــك لتحقـــق هـــذه 
تمكـــن  التـــي  الماليـــة  االســـتدامة  اإلدارة 
المركز مـــن تغطية تكاليفه التشـــغيلية من 
خال االســـتثمار ومراجعـــة وتقييم المقابل 

المالـــي للخدمـــات التـــي يقدمهـــا المركز.

الوثائـــق 	  لمركـــز  العامـــة  اإلدارة  احـــداث 
والمحفوظـــات وترتبـــط بـــاإلدارة التنفيذية 
إلـــى  تهـــدف  والتـــي  المركـــز،  لشـــؤون 
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فهرســـة وتصنيـــف وترميز وحفـــظ الوثائق 
لنظـــام  وفقـــًا  وتنظيمهـــا  والمعامـــات، 
والمحفوظـــات. للوثائـــق  الوطنـــي  المركـــز 

حيـــث 	  لألصـــول  العامـــة  اإلدارة  احـــداث 
ترتبـــط بـــاإلدارة التنفيذية للشـــؤون المالية، 
والتـــي تعنى بـــإدارة أصول المركـــز وفروعه 
وحفظها وقيدها وفق األنظمة والقوانين 

ذات العاقـــة.

لمتابعـــة 	  العامـــة  اإلدارة  هيكلـــة  إعـــادة 
العامـــة  اإلدارة  الـــى  اإليـــرادات  وتنميـــة 
وترتبـــط  وتحصيلهـــا  اإليـــرادات  لمتابعـــة 
الماليـــة،  للشـــؤون  التنفيذيـــة  بـــاإلدارة 
والتـــي تعنى بمتابعة اإليـــرادات وتحصيلها 

لهـــا. الازمـــة  التقاريـــر  واعـــداد 

أطلـــق المركـــز أعمـــال الخطـــة التشـــغيلية . 2
فـــي 8 ديســـمبر 2021م والتي تهدف إلى 
وفقـــًا  اإلدارات  لمختلـــف  الخطـــط  وضـــع 
وتحديـــد  االســـتراتيجية،  المركـــز  ألهـــداف 
إطـــار األداء المؤسســـي ومنظومة متابعة 
مســـتهدفات  لتحقيـــق  األداء  وقيـــاس 

المركـــز وفـــق االســـتراتيجية المعتمـــدة.

أعـــد المركـــز خطـــة الشـــراكة مـــع الجهـــات . 3
ذات العاقـــة مـــن القطـــاع العـــام والخاص 
المحلـــي  المســـتوى  وعلـــى  والثالـــث 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  والدولـــي  واإلقليمـــي 
بنـــاء شـــراكات فعالة تســـاهم فـــي الوصول 
مـــن  الحـــد  أو  المركـــز  مســـتهدفات  إلـــى 
تهديـــد بعـــض المخاطـــر التـــي قـــد تواجهه 

مـــن خـــال حوكمـــة ورســـم مراحـــل العمـــل 
لعاقات تشـــاركية فعالة، وأيضـــًا من خال 
تقييـــم مكاســـب هـــذه الشـــراكات ومـــدى 
تحقيـــق  علـــى  وتأثيرهـــا  االســـتفادة منهـــا 
الغايـــات المطلوبـــة، وقـــد تـــم توقيـــع أول 
مذكـــرة تعـــاون مـــع الهيئـــة العامـــة للصحة 
)وقايـــة( فـــي 21 ديســـمبر 2021م، بهدف 
تقييم اآلثار الصحية للتجـــاوزات البيئية على 
األوســـاط والحـــد مـــن ضررهـــا باإلضافة إلى 
رفـــع الوعـــي لموظفـــي المركز فـــي تطبيق 
اإلجـــراءات االحترازيـــة المتطلبة لضمان بيئة 
عمـــل صحيـــة وآمنـــة دون اإلخـــال بأنظمة 
وتحقيـــق  التشـــغيلي  والتميـــز  الجـــودة 

اإلنتاجيـــة القصـــوى للمركـــز. 

قام المركز بتنســـيق االجتماع األول في 13 . 4
أكتوبـــر 2021م مـــع وكالة التعـــاون الدولي 
منظومـــة  وتطويـــر  بنـــاء  بهـــدف  اليابانـــي 
الرقابة لجودة الميـــاه وفق أفضل التقنيات 
المســـتخدمة وذلـــك عبر اســـتقطاب أفضل 
الشـــركات اليابانيـــة العاملة في هـــذا المجال.

المخاطـــر . 5 إدارة  سياســـات  المركـــز  أعـــد 
 6 خـــال عقـــد  مـــن  األعمـــال  واســـتمراريه 
ورش عمـــل وتدريب أكثر مـــن 120 موظف 
علـــى إدارة المخاطـــر واســـتمرارية األعمـــال 
مســـتوى  علـــى  المخاطـــر  رواد  وتعييـــن 
ســـجات  وجمـــع  المركـــز  وفـــروع  اإلدارات 

منهـــم. المخاطـــر 

عقـــد المركز ورشـــة عمل لـــألداء البيئي في . 6
14-13 ديســـمبر 2021م لعـــدد )38( جهة، 
االلتـــزام  عـــن متطلبـــات  التعريـــف  بهـــدف 
اســـتبيان  تعبئـــة  فـــي  والمشـــاركة  البيئـــي 
لمعرفة خط األســـاس لحالـــة االلتزام البيئي 
لمختلـــف المنشـــآت تحـــت نطـــاق إشـــراف 
هـــذه الجهـــات والعمـــل معهم علـــى وضع 
المســـتهدفات البيئيـــة االســـتراتيجية وفق 
أدلـــة إرشـــادية تســـاهم فـــي تعزيـــز التنميـــة 
والمعاييـــر  األســـس  وفـــق  المســـتدامة 
البيئيـــة، كما تم خال الورشـــة تعبئة بطاقة 
 األداء البيئـــي للقطاعـــات والتي تهدف إلى:

معرفـــة نســـبة النمـــو المتوقـــع للمنشـــآت 	 
خـــال  الجهـــات  هـــذه  الخاضعـــة إلشـــراف 

العشـــر ســـنوات القادمـــة.
معرفـــة خطط وبرامج ومبادرات القطاعات 	 

لتحسين األداء البيئي.
يجـــب 	  التـــي  البيئيـــة  االشـــتراطات  معرفـــة 

المرخصـــة  الجهـــات  مـــن  بهـــا  االلتـــزام 
. نشـــطة لأل

أعـــد المركـــز فـــي 28 فبرايـــر 2021م خطة . 7
اســـتراتيجية لمشـــاركة القطـــاع الخاص في 
توفيـــر خدمات االلتـــزام البيئي بجودة عالية 
وتكلفـــة تشـــغيلية أقـــل مـــن خـــال حصـــر 
كافـــة خدمـــات المركـــز وفرزهـــا بنـــاًء علـــى 
معاييـــر األولوية، وقد تـــم تحديد الخدمات 
المســـتهدفة والبـــدء في إعداد الدراســـات 
الازمة لها تمهيدًا العتمادها ومشـــاركتها 

مـــع شـــركات القطـــاع الخاص.

الازمـــة . 8 الدراســـات  كافـــة  المركـــز  أعـــد 
الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  ملـــف  لتجهيـــز 
في تقديـــم خدمة التفتيـــش البيئي ورفعه 
إلـــى اللجنـــة اإلشـــرافية لتخصيـــص قطـــاع 
البيئـــة برئاســـة معالي وزيـــر البيئـــة والمياه 
والزراعـــة والصـــادرة بموجـــب قـــرار مجلـــس 
الوزراء رقـــم )55( وتاريخ 20 محرم 1442ه، 
وأخـــذ الموافقـــة عليه بالقرار رقـــم )-1/34
2021م،  أكتوبـــر   27 بتاريـــخ   )2/2021
وجـــاري العمـــل على اســـتكمال الدراســـات 
الازمـــة لتســـليم الخدمـــة للقطـــاع الخـــاص.

قـــام المركـــز بعمـــل الدراســـات المرجعيـــة . 9
ودراســـات الســـوق الازمـــة لترشـــيح عـــدد 
)20( شـــركة عالمية رائدة فـــي مجال البيئة 
لجذبهـــا لاســـتثمار فـــي المملكـــة بهـــدف 
البيئيـــة،  الخدمـــات  وكفـــاءة  جـــودة  رفـــع 
والمســـاهمة فـــي تحقيـــق هـــدف المركـــز 
القطـــاع  مشـــاركة  »رفـــع  االســـتراتيجي 
الخـــاص فـــي توفيـــر خدمـــات التـــزام بيئـــي 

بجـــودة عاليـــة«.

10 . ٢٤ بتاريـــخ  لمنســـوبيه  دورة  المركـــز  عقـــد 
أغســـطس ٢٠٢١م عـــن نظـــام المنافســـات 
التطويـــر  بهـــدف  الحكوميـــة  والمشـــتريات 
ورفع القـــدرات لتطبيق نظام المنافســـات 
والمشـــتريات الحكوميـــة والئحته التنفيذية 
على جميع المنافســـات والمشـــاريع بجودة 

أكبر. وفعاليـــة 

عقـــد المركـــز اجتمـــاع مـــع القـــوات الخاصة . 11
لألمـــن البيئـــي بهـــدف تعزيـــز التعـــاون بيـــن 
الجهتين لتســـهيل القيام بالمهام المنوطة 
بهمـــا وفق نظـــام البيئـــة ولوائحـــه التنفيذية.

الســـعودية . 12 فـــي »مبـــادرة  المركـــز  شـــارك 
الخضـــراء« مـــن خـــال مبـــادرة تعنـــى بتعزيز 
المبـــادرة  هـــذه  وتضـــم  البيئـــي  االلتـــزام 
عـــدة مبـــادرات فرعيـــة يعمـــل المركـــز على 
تنفيذها مـــن خال برنامج التحـــول الوطني 
واالســـتراتيجية الوطنية للبيئـــة، من أهمها 
إعـــادة  مبـــادرة   – الهـــواء  جـــودة  )مبـــادرة 
تأهيـــل البؤر الملوثة – مبـــادرة حماية البيئة 

البحريـــة والســـاحلية(

أعـــد المركـــز مصفوفـــة األثـــر واالحتماليـــة، . 13
خطـــة  ووضـــع  المخاطـــر  تقييـــم  بهـــدف 
إلدارة كل خطـــر حســـب أولويته ومســـتوى 
تأثيـــره علـــى أنشـــطة ومهـــام المركـــز، مـــن 
خال سياســـات إدارة المخاطر واســـتمراريه 
االعمـــال والتـــي تتضمن أهـــداف وإجراءات 
خطـــط  معاييـــر  واعتمـــاد  المخاطـــر،  إدارة 
اســـتمرارية األعمـــال، كمـــا تـــم عقـــد ورش 
عمـــل عن إدارة المخاطـــر في مختلف فروع 
المركز، وذلك بهـــدف التعريف عن المعايير 
المعتمـــدة فـــي تحديـــد وتقييـــم المخاطـــر 
لرفـــع مســـتوى الوعـــي تجاههـــا وتفعيـــل 
الخطـــط الازمـــة للحـــد مـــن آثارهـــا لضمان 

اســـتمرارية األعمـــال.

دراســـة االجـــراءات العالميـــة وإعـــداد تقريـــر . 14
مقارنـــة بين الـــدول المتقدمة في التراخيص 
وعمليـــات االعتمـــاد البيئـــي مثـــل الواليات 
المتحـــدة  والمملكـــة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
أفريقيـــا  وجنـــوب  األوروبـــي  واالتحـــاد 
وســـنغافورة وماليزيـــا وأســـتراليا واألمارات 
العربيـــة المتحـــدة )أبو ظبي ودبـــي( وعمان 

لتطبيـــق أفضـــل الممارســـات العالميـــة.
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االنتهـــاء مـــن النظـــام اإللكترونـــي الجديد . 15
للتراخيـــص والتصاريـــح البيئيـــة والتفتيـــش، 
والتـــي يهدف المركـــز من خال تدشـــينها 
إلـــى تحســـين كافـــة الخدمـــات اإللكترونية 
مـــع  الربـــط  إلـــى  باإلضافـــة  المقدمـــة 
لتحســـين  العاقـــة  ذات  الجهـــات  جميـــع 
رحلـــة المســـتثمر، وكذلـــك انشـــاء قاعـــدة 
ذات  المنشـــآت  لجميـــع  موحـــدة  بيانـــات 
األثـــر الســـلبي علـــى البيئـــة فـــي مختلـــف 
األنشـــطة االقتصادية والتنموية، وســـيتم 
التدشـــين الرســـمي لهـــذه األنظمـــة خال 
2022م. الربـــع االول مـــن العـــام الميـــادي 

2021م . 16 ينايـــر   18 فـــي  المركـــز  عقـــد 
اجتمـــاع مـــع لجنـــة الحـــج العليـــا الدائمـــة 
لإلشـــراف على أعمال الحـــج، بهدف عرض 
ضيـــوف  خدمـــة  فـــي  المركـــز  إمكانيـــات 
الرحمن والتحديات التـــي يواجهها والدعم 
عاليـــة. بجـــودة  خدماتـــه  لتقديـــم  المطلـــوب 

عقـــد المركز فـــي 1 أبريـــل 2021م اجتماع . 17
مـــع وكالـــة التعديـــن فـــي وزارة الصناعـــة 
مناقشـــة  بهـــدف  المعدنيـــة  والثـــروة 
تصاريـــح المجمعات التعدينيـــة وفق نظام 
البيئـــة ولوائحـــه التنفيذية للحد مـــن آثارها 

البيئة. الســـلبية علـــى 

قـــام المركـــز بتنفيـــذ زيـــارة ميدانيـــة إلـــى . 18
نيـــوم في 22 أبريـــل 2021م لاطاع على 
لنيـــوم  والمســـتقبلية  الحاليـــة  المشـــاريع 
ومتابعـــة تســـهيل اصـــدار التصاريـــح البيئية 
والتأكـــد مـــن تطبيق نظام البيئـــة ولوائحه 
التنفيذيـــة على جميع المشـــاريع الخاضعة 
إلشـــراف نيـــوم ممـــا ســـاهم في تســـهيل 

الحصـــول علـــى تصاريح )32( مشـــروع.

عقد المركز في 8 ســـبتمبر 2021م اجتماع . 19
مع المديريـــة العامة لحرس الحدود بهدف 
تعزيـــز التعـــاون حـــول االســـتجابة للحوادث 
البيئية وفـــق اإلمكانيات المتاحة وماحقة 
المتســـببين في التلوث البيئـــي البحري من 

الســـفن العابرة لحدود المملكة.

2021م . 20 ديســـمبر   15 فـــي  المركـــز  عقـــد 
العزيـــز  عبـــد  الملـــك  مدينـــة  مـــع  اجتمـــاع 
االســـتفادة  بهـــدف  والتقنيـــة  للعلـــوم 
عمليـــات  فـــي  المدينـــة  إمكانيـــات  مـــن 
الرصـــد والرقابـــة اآلنيـــة باســـتخدام األقمار 
الصناعيـــة، وكذلـــك االســـتفادة مـــن مراكز 
القضايـــا  لدراســـة  والمختبـــرات  األبحـــاث 
يمكـــن  التـــي  الحديثـــة  والتقنيـــات  البيئيـــة 

تطويرهـــا.

2021م . 21 ديســـمبر   22 فـــي  المركـــز  عقـــد 
والضريبـــة  الـــزكاة  هيئـــة  مـــع  اجتمـــاع 
والجمـــارك، بهـــدف تنســـيق الجهـــود فـــي 
وتعزيـــز  الكيميائيـــة  للمـــواد  الفســـوحات 
الرقابـــة عليهـــا للحـــد مـــن التعامـــل الغيـــر 
البيئـــة. علـــى  آثارهـــا  وتجنـــب  معهـــا  نظامـــي 

2021م . 22 ديســـمبر   8 فـــي  المركـــز  أطلـــق 
مشـــروع يســـتهدف من خاله إلى مراجعة 
وتطويـــر جميـــع اإلجـــراءات وفقـــًا للهيـــكل 
تحقيـــق  فـــي  يســـاهم  بمـــا  التنظيمـــي 
والتشـــغيلية  االســـتراتيجية  األهـــداف 
الدوليـــة. الجـــودة  لمعاييـــر  وفقـــًا  بكفـــاءة 

رحــــلــة التأســــيس

عقـــد المركز ورشـــة عمل في 29 ديســـمبر . 23
الجـــودة  نظـــام  متطلبـــات  عـــن  2021م 
والمتطلبـــات   ISO 9001:2015 اإلداري 
العامـــة لجهـــات التفتيش وفقـــًا للمواصفة 
الدوليـــة  ISO/IEC 17020:2012، وذلـــك 
اإلداريـــة  العمليـــات  جـــودة  رفـــع  بهـــدف 
والرقابية لمنســـوبي المركـــز، باإلضافة إلى 
نشـــر ثقافـــة الجـــودة والتميـــز المؤسســـي.

قـــام المركز بتصميم نمـــاذج توثيق إجراءات . 24
العمـــل: )نمـــوذج لتوثيـــق سياســـة واجـــراء 
داخلـــي - نمـــوذج لتوثيـــق األدلـــة والنماذج 
المســـتخدمة بالمركز( وعقـــد 3 ورش عمل 
لمنســـوبيه فـــي الفتـــرة من 22 أغســـطس 
وحتـــى ١ نوفمبـــر 2021م عن إدارة إجراءات 
العمل لســـفراء الجودة الذين تم تحديدهم 
مـــن مختلـــف اإلدارات والبالـــغ عددهم 15 
ســـفير/ ســـفيرة لتوضيح آلية إعداد وتوثيق 
كفـــاءة  رفـــع  بهـــدف  اإلجرائيـــة،  األدلـــة 
وفاعليـــة األداء مـــن خـــال إعادة هندســـة 

العديـــد من اإلجـــراءات.
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المالية والميزانية
07

رحــــلــة التأســــيس

المعتمد األبواب 1
ي الميزانية

المنصرف الفعلي من 
الوفر )المتبقي(المعتمد

نسبة المنصرف 
الفعلي الى المعتمد 

في الميزانية)%( نوع البابرقم الباب

لم يتم إدراج باب تعويضات  العاملين ضمن تبليغ الميزانية الوارد من وزارة الماليةتعويضات العاملين21

%126,519,448.00107,336,390.9519,183,057.0584.84سلع وخدمات22

%53,581,794.0046,883,349.586,698,444.4287.50مصروفات أخرى28

%13,163,747.005,092,822.048,070,924.9638.69أصول غير مالية31

%193,264,989.00159,312,562.5733,952,426.4382.43المجموع

قام المركز بالتخطيط لميزانية العام المالي 2021م، وقد 	 
بلغ ما تم اعتــماده في ميزانية المركز شاملة المبـــادرات 
للعام المالي 1442 / 1443 )271,398,000ريال( موزعة 

على األبواب المعتمدة في ميزانية الدولة.

بلغت إجمالي المصروفات 	 
159,312,562.57 ريـــــــــال 

بنسبة صرف 82.43 %

حقق المركــــز خـــالل العـــام 	 
المالــــــي إيــــــرادات بلغــــــت  

50٫261٫133 ريال.

50٫261٫133 % 82.43 271,398,000
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تفاصيل المبادرات والمشاريع والبرامج
08

تطويــــر القــــدرة على إدارة الطوارئ البيئيــــة

تهـــدف المبادرة إلـــى وضع منهجية لالســـتجابة للطوارئ البيئية عبـــر وضع منظومة 
إلدارة الطـــوارئ البيئية في المملكة

وضع منهجية لاســـتجابة للطـــوارئ البيئية عبر وضع 
منظومـــة إلدارة الطـــوارئ البيئية في المملكة

ضعـــف قـــدرات الجهـــات المعنيـــة الحاليـــة فـــي . 1
البيئيـــة. الطـــوارئ  ادارة 

ارتفاع االثار االقتصادية والصحية نتيجة للكوارث . 2
البيئية.

تطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية	 

تاريخ البداية   2021/08/03 م 	 

تاريخ النهاية   2023/06/4 م 	 

تطوير منهجية لاســـتجابة للطـــوارئ البيئية مع . 1
المعنية الجهات 

انشاء منظومة إلدارة الطوارئ البيئية.. 2

تنميـــة قـــدرات الجهات المعنيـــة إلدارة الطوارئ 	 
البيئيـــة عبر وضع منظومـــة إلدارته  

التحـــــــديأهداف المبادرة 

البرامـــج المتاحـــــة

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز المالي %
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برنامـــج متكامـــل يشـــتمل علـــى دراســـات 
لتحديد الحل االمثل لتأهيـــل البؤر الملوثة، 
يتضمـــن الخروج بخطـــط معالجـــة المواقع 
تنفيذهـــا  ليتـــم  التأهيـــل  إعـــادة  وآليـــات 
مـــن قبـــل الجهـــة المتســـببة فـــي التلوث، 
باإلضافـــة إلى تطويـــر آلية لمتابعـــة أعمال 
تنفيـــذ إعـــادة التأهيـــل مـــع الجهـــات ذات 
للكهربـــاء،  الســـعودية  )لشـــركة  العالقـــة 
شـــركة المياه الوطنيـــة، وزارة النقل، وزارة 
المعدنيـــة،  والثـــروة  والصناعـــة  الطاقـــة 
وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة، الهيئـــة 
ومناطـــق  الصناعيـــة  للمـــدن  الســـعودية 
والزراعـــة.  والميـــاه  البيئـــة  وزارة  التقنيـــة، 
الهيئـــة الملكيـــة للجبيـــل وينبع، الشـــركات 
القطاعيـــن  مـــن  كل  فـــي  والمؤسســـات 
اســـتخدام  لضمـــان  والخـــاص(.  العـــام 
إلعـــادة  البيئيـــة  والضوابـــط  المقاييـــس 
تأهيـــل البـــؤر الملوثـــة وفقًا ألحـــكام نظام 

الدوليـــة. واالتفاقيـــات  البيئـــة 

تعزيز االمتثال البيئي 	 
الحد من التلوث	 
رفع نسبة الجهات الملتزمة بيئًيا	 

ازديـــاد الضغـــوط الملوثـــة علـــى المناطق الســـاحلية والبيئة . 1
البحريـــة نتيجـــة الممارســـة الخاطئة من مختلـــف القطاعات 
أو  المائيـــة  المجـــاري  فـــي  يتـــم صرفهـــا  التـــي  للمخلفـــات 
البيئـــة البحريـــة مباشـــرة مما يؤدي إلـــى تكاثر البـــؤر الملوثة 

واالمـــراض الناجمـــة عنها. 

ضعـــف االجـــراءات الحكوميـــة لمراقبـــة وعـــزل بـــؤر التلـــوث . 2
ممـــا يؤدي إلى تكاثـــر بؤر التلوث وانتشـــار األمراض وتهديد 

بتلـــوث الميـــاه الجوفية والســـاحلية والبيئـــة البحرية. 

الممارســـات الخاطئـــة مـــن المواطنيـــن وأصحاب المنشـــآت . 3
والمصانـــع التـــي تســـاهم فـــي انتشـــار بـــؤر التلوث واتســـاع 

وتأثيرها. نطاقهـــا 

دراسة اعادة تأهيل بحيرات السام والشباب واالربعين	 
دراســـة اعـــادة تأهيـــل البؤر الملوثة بســـبب النشـــاط البلدي 	 

والحضـــري  على مســـتوى المملكة
دراســـة اعادة تأهيل البؤر الملوثة بســـبب النشـــاط الصناعي 	 

على مســـتوى المملكة
دراســـة إعـــادة تأهيـــل البؤر الملوثـــة الناتجة عـــن التلوث من 	 

المـــرادم على مســـتوى المملكة
تطويـــر آليـــة متابعـــة أعمال تنفيـــذ خطط إعـــادة تأهيل البؤر 	 

الملوثة الناتجة عن مشـــاريع المســـوحات الســـابقة ومراقبة 
هـــذه المواقـــع بعد عمليات إعـــادة التأهيل

تاريخ البداية   2017/02/05 م 	 

تاريخ النهاية   2024/09/30 م 	 

برنامج متكامل يشـــتمل على دراســـات لتحديد الحل االمثل . 1
والخـــروج  واألربعيـــن  والشـــباب  الســـام  بحيـــرات  لتأهيـــل 
بمخططـــات وتصاميم وجداول تكاليف وكميات وكراســـات 

شـــروط جاهـــزة للتنفيذ من قبـــل الجهات المســـؤولة  

دراسة المسح البيئي الشامل للبؤر الملوثة. 2

بأهميـــة 	  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  فـــي  الوعـــي  نشـــر 
التلـــوث.  بـــؤر  تأهيـــل  وإدارة  وعـــزل  مراقبـــة  فـــي  المســـاهمة 

خفـــض نســـب التلـــوث فـــي البحيرات ممـــا يؤدي إلـــى زيادة 	 
بها.  االنتفـــاع  فرص 

اعـــادة تأهيل )%80(مـــن البـــؤر الملوثة بالمملكة باســـتثناء 	 
الربـــع الخالي. 

التحـــــــديأهداف المبادرة 

البرامـــج المتاحـــــة

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

إعادة تأهيـــــل البؤر الملوثــــــــــة

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز المالي %
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تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة

تهـــدف هـــذه المبـــادرة إلـــى وضـــع وتنفيذ خطـــة عمـــل وطنية إلعـــادة تأهيـــل النظم 
البيئيـــة المتدهـــورة أو التـــي أصيبـــت بأضـــرار أو التـــي دمـــرت )مثـــل األراضـــي الزراعيـــة 
المهجـــورة، ومواقـــع التعدين والمحاجـــر المهجورة، وما إلى ذلك(: ويشـــمل ذلك جرد 
للمواقـــع التـــي تحتـــاج إلى اعـــادة تأهيل وتحديد أســـباب األضـــرار )مثل التلـــوث الناتج 
عـــن األنشـــطة التعدينية وما إلى ذلـــك( وتحديد المبـــادئ التوجيهية إلعـــادة التأهيل 

وتحديـــد األولويـــات واجراء أنشـــطة إعـــادة التأهيل ورصـــد األعمال.

تعزيز االمتثال البيئي . 1
الحد من التلوث. 2
رفع نسبة الجهات الملتزمة بيئًيا. 3

تنامـــي مصـــادر التلـــوث وضعف الرقابـــة الفعالة التي من شـــأنها 
الحـــد من التدهـــور البيئي

تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة 	 

تاريخ البداية   2021/10/06 م 	 

تاريخ النهاية   2025/12/31 م 	 

 مســـح شـــامل للمملكـــة لتحديـــد وتقييـــم النظـــم البيئيـــة . 1
المتدهـــورة )مســـح %90 مـــن المواقـــع المتدهـــورة نتيجـــة 

أعمـــال التعديـــن المرخصـــة(
خطة اعادة التأهيل. 2
وتحديـــد . 3 التأهيـــل  إلعـــادة  التوجيهيـــة  المبـــادئ  تحديـــد 

األولويـــات ووضـــع خطـــة اإلشـــراف علـــى أنشـــطة إعـــادة 
األعمـــال ورصـــد  العاقـــة  ذات  الجهـــات  مـــن  التأهيـــل 

تخفيض المناطق الملوثة بيئيا وإعادة تأهيلها	 

التحـــــــديأهداف المبادرة 

البرامـــج المتاحـــــة

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
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مبادرة إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من المصدر

تســـعى المبادرة توسعة الشـــبكة الوطنية 
الحاليـــة لمراقبـــة ملوثـــات الهـــواء المحيط 
وزيـــادة  المملكـــة  مـــدن  مســـتوى  علـــى 
شـــموليتيها لتغطي جميـــع مناطق ومدن 
قاعـــدة معلومـــات  واســـتكمال  المملكـــة 
جـــودة الهـــواء المحيط في مـــدن المملكة 
عـــن  وتحذيـــرات  يوميـــه  تقاريـــر  إلصـــدار 
الهـــواء بالمملكـــة، وتفعيـــل  حالـــة جـــودة 
لتركيـــب  للمنشـــآت  ملزمـــة  تشـــريعات 
وحـــدات قيـــاس آنية مـــن المصـــادر وربطها 
وتحديـــث  للمراقبـــة،  المركزيـــة  بالوحـــدة 
المعاييـــر وتطبيـــق نظـــام رصـــد المخالفات 
وتفعيـــل اإلجـــراءات والتدابيـــر التخفيفيـــة 
إعـــداد  فـــي  والمســـاهمة  والتصحيحيـــة، 
خطة طـــوارئ وطنيـــة للتعامل مـــع حاالت 
تلـــوث الهواء الحرجة بالتعـــاون مع الجهات 

العالقـــة. ذات 

تســـاهم هـــذه المبـــادرة فـــي الهـــدف االســـتراتيجي )الحد 	 
مـــن التلـــوث بمختلـــف أنواعه( من خال توســـعة الشـــبكة 
الوطنيـــة الحاليـــة لمراقبـــة ملوثـــات الهـــواء المحيـــط على 
مســـتوى مدن المملكة وزيادة شـــموليتيها لتغطي جميع 
المناطـــق والمـــدن وإصـــدار تقاريـــر يوميـــه وتحذيـــرات عـــن 

حالـــة جـــودة الهـــواء بالمملكة.

عـــدم شـــمولية محطات رصد جـــودة الهـــواء الموزعة في . 1
المملكـــة: يوجـــد في المملكـــة 79 محطة ثابتـــة ومتنقلة 
فقـــط تابعة للهيئـــة العامة لألرصاد وحمايـــة البيئة موزعة 
فـــي مناطـــق المملكة لقيـــاس جودة الهـــواء و50 محطة 
الملكيـــة  )الهيئـــة  أخـــرى  لجهـــات  تابعـــة  ثابتـــة ومتنقلـــة 

للجبيـــل وينبـــع والهيئة العليـــا لتطوير مدينـــة الرياض(. 

عـــدم تطبيـــق منظومـــة موحـــدة لجمـــع ومراقبـــة بيانات . 2
جـــودة الهـــواء: البيانـــات التـــي يتـــم الحصول عليهـــا ال يتم 
تنظيمهـــا وربطها في مركـــز معلومات مركـــزي أو قاعدة 
عاليـــة  دقـــة  ذات  آنيـــة  بيانـــات  لتطويـــر  مركزيـــة  بيانـــات 

وتوحيـــد الجهـــود بيـــن الجهـــات ذات عاقـــة.

الســـيطرة المحـــدودة علـــى انبعاثـــات ملوثـــات الهواء من . 3
المصـــادر: عـــدم تقيـــد المنشـــئات الصناعيـــة فـــي تركيـــب 
وحـــدات قياس آنيـــة لمراقبة ملوثات الهـــواء من المصادر 
الثابتـــة )المداخـــن( وتطبيـــق المعايير المحـــددة ومخالفة 
المتعديـــن مـــن قبل الهيئة حســـب النظـــام العـــام للبيئة.

التنظيـــم الغيـــر مســـتدام لعمليـــة التصدي لحـــاالت تلوث . 4
الهـــواء الحرجة: تفتقر المملكة وجود خطة طوارئ وطنية 
لمعالجـــة حـــاالت تلوث الهواء الحرجـــة والتي تتمحور حول 

تطبيـــق منظومة الرصد والتحكـــم والمعالجة المبكرة.

لضبـــط . 5 محدثـــة  غيـــر  الهـــواء  جـــودة  ملوثـــات  معاييـــر 
المخالفيـــن: تتطلـــب معاييـــر ملوثـــات جـــودة الهـــواء إلـــى 
تحديث مســـتمر حســـب الوضـــع الحالي للتلـــوث من خال 
عمليـــة مراقبـــة لجـــودة الهـــواء بشـــكل مســـتمر لضمـــان 

المتعديـــن. ومخالفـــة  الســـيطرة 

إنشـــاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهـــواء واالنبعاثات من 	 
المصدر

تاريخ البداية   2021/01/10 م 	 

تاريخ النهاية   2024/08/02 م 	 

شـــبكة وطنيـــة لمراقبـــة جـــودة الهـــواء مكونـــة مـــن 150 	 
15 متنقلـــة( ثابتـــة و   135( محطـــة جديـــدة 

المتعديـــن حســـب 	  ومخالفـــة  المحـــددة  المعاييـــر  تطبيـــق 
النظـــام العـــام للبيئـــة.

جاهزيـــة خطة طـــوارئ وطنية لمعالجة حـــاالت تلوث الهواء 	 
الرصـــد  منظومـــة  تطبيـــق  حـــول  تتمحـــور  والتـــي  الحرجـــة 

والتحكـــم والمعالجـــة المبكـــرة.

البرامـــج المتاحـــــةالتحـــــــديأهداف المبادرة 

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
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حماية البيئة البحرية والساحلية 

تهدف المبـــادرة إلى رفع مســـتوى الرقابة 
البيئيـــة فـــي المناطـــق الســـاحلية والبيئـــة 
البحريـــة وتطوير منظومـــة متكاملة إلدارة 
ومراقبـــة والتحكـــم فـــي طـــرق اســـتخدام 
الســـاحلية  بالمناطـــق  االنتفـــاع  وتنظيـــم 
والبحريـــة وذلك عن طريق تأســـيس برنامج 
لتنفيـــذ االســـتراتيجيات وخطـــط  متكامـــل 
المراقبـــة مـــع اجـــراءات وقائيـــة وعالجيـــة 
للبيئـــة البحريـــة و الســـاحلية فـــي المملكة 
ســـتكون  والتـــي  الدراســـة  عـــن  الناتجـــة 
مخـــرج المشـــروع األول و تتلخـــص المهـــام 
المطلوبـــة فـــي مخـــرج البرنامـــج المتكامل 
بتوفيـــر وتركيـــب محطـــات رصـــد ومراقبـــة 
التلـــوث البحـــري و جـــودة الميـــاه و القيام 
بعمليـــات المراقبـــة و التحاليـــل الالزمـــة و 
توفيـــر البرامج الحاســـوبية و التحليل الالزم 
للنتائـــج وصـــوال الـــى عمليـــات و اجـــراءات 
متكاملـــة لرصـــد ومراقبة ومتابعـــة التلوث 
فـــي البيئة البحرية والســـاحلية لتكون تحت 
مســـمى برنامـــج متكامـــل للرقابـــة البيئيـــة 
فـــي المناطـــق البحريـــة والســـاحلية. كمـــا 
للمراقبـــة  تقاريـــر  علـــى  المبـــادرة  تشـــمل 
مشـــروع  تشـــغيل  عـــن  الناتجـــة  البيئيـــة 
البرنامـــج المتكامـــل للرقابـــة البيئيـــة فـــي 

المناطـــق الســـاحلية وتشـــغيله

تنسيق الجهود عبر المملكة العربية السعودية.	 
تصنيـــف تهديـــدات التلـــوث للبيئـــة البحريـــة فـــي المملكـــة العربيـــة 	 

الســـعودية.
تطوير برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري.	 
إدارة وتنظيـــم التلـــوث الـــذي يؤثـــر علـــى البيئـــة البحرية والســـاحلية 	 

الســـعودية. العربية  للمملكـــة 
دعم المملكة العربية السعودية للوفاء بااللتزامات الدولية.	 
وضع سياسات لمعالجة التلوث البيئي البحري.	 
ضمان التنمية المستدامة في انسجام مع رؤية 2030	 

و تســـاهم هـــذه المبـــادرة في الهـــدف االســـتراتيجي )الحد مـــن التلوث 
بمختلـــف أنواعـــه( من خـــال التمكن مـــن الرقابة البيئية المســـتمرة على 
الوجهـــات البحريـــة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية  بطـــول 3800 كم 
والـــذي ســـيحد من مخاطـــر التلوث البحـــري ويخاصه تســـرب الزيت الذي 
يؤثـــر علـــى الموائـــل البحريـــة وارتفـــاع معـــدل النفـــوق لمخـــزون الموارد 

الســـمكية على األرصفـــة القارية

عـــدم كفـــاءة إدارة عمليـــات الجرف والـــردم وتعدي ناقات . 1
البتـــرول وتفريـــغ مياه التـــوازن وارتفاع عدد محطـــات تحلية 

الميـــاه على ســـواحل المملكة.

عـــدم ضبط التلـــوث الصناعي والمـــواد الكيماويـــة وما ينتج . 2
عنهـــا من ارتفـــاع معدل الفـــوق لمخزون الموارد الســـمكية 
علـــى األرصفـــة القاريـــة بســـبب تلـــوث المناطـــق الســـاحلية 
بالمعـــادن الثقيلـــة والمبيدات الزراعية التـــي تصل إلى البيئة 

البحرية.

التلـــوث الحراري الناتج عن المياه المســـتخدمة في عمليات . 3
التبريـــد في قطـــاع الطاقة وإلى رفع معـــدل تركيز الملوحة 
في مياه البحر إلى مســـتويات اســـتثنائية والـــذي له مردود 

ســـلبي االحياء البحرية.

والســـاحلية 	  البحريـــة  المناطـــق  لحمايـــة  تقييميـــه  دراســـة 
الســـعودية العربيـــة  المملكـــة  لســـواحل 

تنفيـــذ برنامج متكامل لمراقبـــة التلوث البحري على الصعيد 	 
.)IMPMP( الوطني

تاريخ البداية   2017/02/12 م 	 

تاريخ النهاية   2024/09/30 م 	 

والســـاحلية 	  البحريـــة  المناطـــق  لحمايـــة  تقييميـــه  دراســـة 
الســـعودية. العربيـــة  المملكـــة  لســـواحل 

 المحطـــات البحريـــة العائمـــة لرصـــد الملوثـــات فـــي البيئـــة 	 
)60 محطـــة(. البحريـــة والســـاحلية 

مركـــز معلومـــات وتحكـــم لإلباغ عـــن حـــوادث التلوث في 	 
البيئـــة البحرية والســـاحلية.

تقارير المراقبة البيئية التشغيليه2030.	 

انخفاض نسب التلوث على سواحل المملكة بشكل كبير.	 
انخفـــاض معـــدل النفـــوق لمخزون المـــوارد الســـمكية على 	 

القارية. األرصفـــة 

أهداف المبادرة 
البرامـــج المتاحـــــةالتحـــــــدي

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة االثار المتوقعة
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رفع كفاءة آليات وعمليات االعتماد والترخيص البيئيتطوير منظومة التفتيش البيئي

القيـــام بأعمـــال التفتيـــش والرقابـــة البيئيـــة علـــى جميع مناطـــق المملكـــة للحد من 
التلـــوث البيئـــي الحـــادث مـــن االنشـــطة المختلفة التـــي لها تأثير ســـلبي علـــى البيئة

تهـــدف هذه المبـــادرة الى تطويـــر نظام الكتروني مـــن خالل هيكلـــة عمليات تنظيم 
آليـــات االعتماد للشـــركات العاملة في مجـــال تقديم الخدمات البيئيـــة بالمملكة.

رفـــع كفـــاءة جهـــاز التفتيـــش البيئـــي والتحقق مـــن التزام 	 
المنشـــآت بالنظـــام العام للبيئـــة ولوائحـــه التنفيذية حتى 
ال تؤثـــر علـــى صحـــة العامليـــن فيها بشـــكل خـــاص وعلى 
اآلخرين بشـــكل عـــام و بنـــاء وتطوير القـــدرات والكفاءات 
الوطنيـــة في قطـــاع التفتيـــش البيئي لضمان اســـتمرارية 
وكفـــاءة هـــذا القطـــاع فـــي القيـــام بـــدوره فـــي خفـــض 
مســـتويات التلـــوث ونشـــر التوعيـــة البيئية فـــي المملكة

تســـاهم هذه المبـــادرة في تحقيق الهدف االســـتراتيجي . 1
)الحـــد من التلـــوث بمختلـــف أنواعه( من خال اســـتخدام 
إعـــداد  فـــي  المتبعـــة  لإلجـــراءات  الممارســـات  أفضـــل 
ومراجعـــة واعتماد دراســـات التقييم البيئـــي على اختاف 

وقطاعاتها،  فئاتهـــا 

إعـــداد دليـــل إرشـــادي وتطوير ملحـــق الائحـــة التنفيذية . 2
للنظـــام العـــام للبيئـــة ذو العاقـــة بالتقييـــم البيئي.

والتنمويـــة 	  الصناعيـــة  بالمنشـــآت  العامليـــن  صحـــة  تأثـــر 
المســـتدامة.  البيئيـــة  بالممارســـات  االلتـــزام  عـــدم  بســـبب 

 انخفـــاض مســـتوى فـــي الخدمـــة المقدمـــة مـــن قبـــل 	 
الرقابـــة.   انعـــدام  بســـبب  البيئيـــة  الخدمـــات  مقدمـــي 

انخفاض مســـتوى جـــودة الخدمات البيئيـــة المقدمة في 	 
السعودي. السوق 

ارتفـــاع الـــدورة الزمنيـــة لفتـــرة إجـــراءات الحصـــول علـــى 	 
الصناعيـــة  واألنشـــطة  للمشـــاريع  البيئـــي  الترخيـــص 

والتنمويـــة.

تنفيـــذ برنامـــج التفتيـــش البيئي علـــى المنشـــآت الصناعية  	 
والتنمويـــة ومقدمـــي الخدمـــات البيئية

إنشـــاء نظـــام إلكترونـــي للترخيـــص البيئـــي يتضمـــن أتمتـــه 	 
وتشـــغيله الداخليـــة  اإلجـــراءات 

العقد التشغيلي وبناء القدرات في مجال الترخيص البيئي	 

تاريخ البداية   2020/10/01 م 	 

تاريخ النهاية   2023/10/01 م 	 

تاريخ البداية   2017/04/19 م 	 

تاريخ النهاية   2024/06/30 م 	 

نظـــام معلومـــات للمتابعـــة والتفتيش على مـــدى التزام . 1
البيئيـــة علـــى مســـتوى  بالمعاييـــر  المصانـــع والمنشـــآت 

المملكة. مناطـــق 
برنامج تشغيل عمليات التفتيش البيئي في المملكة.. 2

نظـــام إلكتروني للترخيص البيئي يتضمـــن أتمته اإلجراءات 	 
وتشغيله الداخلية 

رفـــع كفـــاءة جهـــاز التفتيـــش البيئـــي والتحقق مـــن التزام 	 
المنشـــآت بالنظـــام العام للبيئـــة ولوائحـــه التنفيذية حتى 
ال تؤثـــر علـــى صحـــة العامليـــن فيها بشـــكل خـــاص وعلى 

اآلخريـــن بشـــكل عام.

بنـــاء وتطويـــر القـــدرات والكفـــاءات الوطنيـــة فـــي قطاع 	 
التفتيـــش البيئي لضمان اســـتمرارية وكفـــاءة هذا القطاع 
فـــي القيام بـــدوره فـــي خفض مســـتويات التلوث ونشـــر 

التوعيـــة البيئية فـــي المملكة

تأثيـــر إيجابـــي على ســـوق الخدمـــات البيئية وتجنـــب تأخير 	 
الموافقـــة البيئيـــة على المشـــاريع التنموية.

تقليـــص الـــدورة الزمنيـــة لفتـــرة إجـــراءات الحصـــول علـــى 	 
الصناعيـــة  واألنشـــطة  للمشـــاريع  البيئـــي  الترخيـــص 

والتنمويـــة.

أهداف المبادرة أهداف المبادرة 

التحـــــــدي
التحـــــــدي

البرامـــج المتاحـــــة

البرامـــج المتاحـــــة

الجدول الزمني

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة
مخرجات المبادرة

االثار المتوقعةاالثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز المالي %نسبة اإلنجاز المالي %
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مراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية وإعادة تفعيلة

إنشـــاء برنامـــج معلومـــات وقاعـــدة بيانـــات 
بالمملكـــة  الكيميائيـــة  للمـــواد  مركزيـــه 
للمـــواد  شـــامل  مســـح  إعـــداد  خـــالل  مـــن 
الكيميائيـــة المنتجة والمســـتوردة والمصدرة  
والمســـتخدمة وحصر المنشآت المستخدمة 
الصناعيـــة  لألنشـــطة  الكيميائيـــة  للمـــواد 
والتجاريـــة والصحيـــة والبتروليـــة والمعدنيـــة 
والتعليمية والزراعية والعســـكرية وبالتعاون 

مـــع الجهـــات ذات العالقـــة.

إنشـــاء قاعدة بيانات مركزيـــة للمواد الكيميائيـــة بالمملكة 	 
من خال إعداد مســـح شـــامل للمواد الكيميائيـــة المنتجة 
والمســـتوردة والمصـــدرة والمســـتخدمة وحصر المنشـــآت 
والمعدنيـــة  والبتروليـــة  والصحيـــة  الصناعيـــة  لألنشـــطة 
والتعليميـــة والزراعية والعســـكرية وبالتعـــاون مع الجهات 

ذات العاقـــة.
إعـــداد دليل ارشـــادي للصناعـــات التي تتعامل مـــع المواد 	 

الكيميائية.
العربيـــة 	  باللغتيـــن  الكيميائيـــة  الســـامة  نشـــرات  إعـــداد 

الكيميائيـــة. للمـــواد  واالنجليزيـــة 
إعـــداد ضوابـــط واشـــتراطات ومواصفـــات لنقـــل وتخزيـــن 	 

الكيميائيـــة. المـــواد 

المواد . 1 استعمـــــال  عن  الناتـــــــج  التلـــــوث  مصـــادر  تنـــــامي 
الكيميائية في المملكـــــة.

عـــــدم وجـــــود نظـــــام الكتروني متـــكامــــل ومتطـــــور يعنى . 2
بالسامــــــة الكيميائيـــــة.

عدم تنظيم عمليات انتاج ونقل وتخزين واستخدام والتخلص . 3
من المواد الكيميائيـــــة.

عـــــــدم وجـــــــــود قاعــــــــدة بيانــــــــات مركزيــــــــة مرتبطـــــــة مـــع . 4
الجهـــــات ذات العاقـــــــة.

ضعف التـــزام المملكة باالتفاقيـات الدولية المصادق عليها . 5
بهــذا الشــــــأن.

عــــدم وجــــــود اجــــراءات وقـــواعد عمل للتعــــامل مع المواد . 6
الكيميــائيــــــة.

عــــدم وجــــــود خطـــــة للتعامـــــل مع حـــــاالت حــوادث المواد . 7
الكيميائيــــة الحــرجـــة.

مراجعـــة وتحديـــث البرنامـــج الوطنـــي للســـامة الكيميائيـــة 	 
تفعيلة. وإعـــادة 

تاريخ البداية   2022/01/01 م 	 

تاريخ النهاية   2024/04/30 م 	 

برنامـــج معلومـــات وقاعـــدة بيانـــات وطنية شـــاملة لإلدارة 	 
الســـليمة للمـــواد الكيميائية.

أنظمـــة وتعليمـــات ومعاييـــر وأدلـــة إرشـــادية للتعامـــل مع 	 
الكيميائية. المـــواد 

خطـــة عمـــل مســـتدامة ومفصلـــة لتشـــغيل وادارة برنامـــج 	 
المعلومـــات الوطنـــي لـــإلدارة الســـليمة للمـــواد الكيميائيـــة.

للمـــواد 	  الســـليمة  لـــإلدارة  ومؤهـــل  مـــدرب  وطنـــي  كادر 
ئيـــة لكيميا ا

والحـــوادث 	  الصناعيـــة  الكـــوارث  لمواجهـــة  طـــوارئ  خطـــة 
الكيميائيـــة بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العاقـــة وتدريـــب 

العامليـــن عليهـــا.
تشغيل البرنامج الوطني للسامة الكيميائية.	 

األثـــر اجتماعـــي: رفـــع الوعـــي عنـــد المجتمـــع حـــول كيفيـــة 	 
اســـتخدام المواد الكيميائية وطـــرق المعالجة عند الحاالت 
الطارئـــة وكذلـــك حمايـــة صحـــة المجتمـــع والعامليـــن فـــي 

القطـــاع مـــن الحـــوادث ذات العاقة.

والهـــواء 	  والتربـــة  الميـــاه  تلـــوث  مـــن  الحـــد  البيئـــي:  األثـــر 
الناجمـــة عـــن تســـرب المـــواد الكيميائيـــة وكذلـــك حمايـــة 
المـــوارد الطبيعية من االســـتخدام الجائر للمبيدات والمواد 

المتصاعـــدة. واألبخـــرة  الكيميائيـــة 

باالتفاقيـــات 	  المملكـــة  التـــزام  ضمـــان  االقتصـــادي:  األثـــر 
الدوليـــة المصـــادق عليهـــا و جـــذب االســـتثمارات االجنبيـــة 
والمحليـــة مـــن خـــال تنظيـــم القطـــاع وكذلـــك اســـتحداث 

وظائـــف جديـــدة فـــي مجـــال الســـامة الكيميائيـــة.

التحـــــــديأهداف المبادرة 

البرامـــج المتاحـــــة

الجدول الزمني

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز المالي %
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برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى

التـــي  والتحديـــات  المبـــادرة  عمـــل  نطـــاق 
تهـــدف المبادرة إلـــى حلها: دراســـة لنظام 
الســـمعي  التلـــوث  لمراقبـــة  متكامـــل 
والضوئـــي  للحـــد من االثـــار المترتبـــة عليه 
و نحـــو تحقيـــق بيئـــة أمنة وصحيـــة تهدف 
الســـمعي  التلـــوث  مســـتويات  لتخفيـــف 
و البصـــري وذلـــك علـــى مســـتوى المـــدن 
مـــدى  وتحديـــد  المملكـــة  فـــي  الرئيســـية 
مطابقتهـــا للمقاييـــس والضوابـــط البيئيـــة 
لألرصـــاد  العامـــة  الهيئـــة  عـــن  الصـــادرة 
ذات  الدوليـــة  والجهـــات  البيئـــة  وحمايـــة 
العالقـــة من  إنشـــاء شـــبكة رصـــد )تجريبية 
مؤقتـــة والهـــدف منها تكـــون تغذية نظام 
الربـــط المعلوماتـــي بالبيانـــات( فـــي مدينة 
أو اكثـــر رئيســـية تقـــوم بمراقبـــة وتحديـــد 
وتحليل مصادر التلوث الضوئي و السمعي 
وأيضـــا بناء و تطوير نظـــام معلوماتي يربط 
أجـــزاء الشـــبكة و يعمـــل على توفيـــر لوحة 
مؤشـــرات توفـــر قـــراءات حاصـــة بالتلـــوث 
الســـمعي و الضوئـــي.  *التحديات: 	 ارتفاع 
معـــدل التلـــوث الســـمعي والضوئـــي فـــي 

المملكـــة.

مســـاهمة المبـــادرة فـــي تحقيـــق الهـــدف االســـتراتيجي: 	 
تســـاهم هـــذه المبـــادرة فـــي الهـــدف االســـتراتيجي )الحد 
مـــن التلـــوث بمختلف أنواعـــه( من خال تحقيـــق بيئة آمنة 
وصحيـــة تهـــدف لتخفيـــف مســـتويات التلـــوث الســـمعي 
والبصـــري وذلـــك علـــى مســـتوى المـــدن الرئيســـية فـــي 
و  إجـــراءات  دليـــل  تطويـــر  خـــال  مـــن  وذلـــك  المملكـــة 
للمشـــاريع  تنظيميـــة  لائحـــة  أساســـا  يكـــون  اشـــتراطات 
التنمويـــة يلزمهـــا بمســـتويات محـــددة لضـــوء والضوضـــاء.

ارتفـــاع معـــدل التلـــوث الســـمعي والضوئـــي فـــي 	 
المملكـــة.

دراسة للبرنامج الوطني لمراقبة التلوث الضوئي 	 
البرنامج الوطني لمراقبة التلوث الضوضائي	 

دراســـة قيـــاس خـــط األســـاس لمســـتوى التلـــوث الضوئـــي 	 
والســـمعي.    

دليـــل اإلجـــراءات واالشـــتراطات البيئـــة للمشـــاريع التنمويـــة 	 
فيمـــا يخـــص مســـتويات اإلضـــاءة والضوضـــاء االمنـــة.

لوحـــة مؤشـــرات توفـــر قـــراءات خاصـــة بالتلـــوث الســـمعي 	 
مـــن  يغـــذى  معلوماتـــي  نظـــام  مـــع  مرتبطـــة  والضوئـــي 

والضوضـــاء. الضـــوء  لرصـــد  التجريبيـــة  الشـــبكة 

تقليـــل 	  وبالتالـــي  الطاقـــة  اســـتهاك  مـــن  الحـــد 
التلـــوث. معـــدالت 

الحـــد مـــن التلـــوث الضوئـــي علـــى الحيـــاة النباتية 	 
والحيوانيـــة.

الحد من التلوث السمعي على األفراد.	 

أهداف المبادرة 

التحـــــــدي

البرامـــج المتاحـــــة

مخرجات المبادرة

االثار المتوقعة

نسبة اإلنجاز الفعلي
)حسب بطـــاقــــة أداء( %

نسبة اإلنجاز المالي %
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المبادرات التي يتم تخطيطها حاليًا، اوسيتم البدء في تنفيذها خالل عام 2022م

اسم المبادرةم
المجال

الهدف االستراتيجي للمبادرةوصف المبادرة
التزامرصدأداء بيئي

 إجراء التقييم البيئي1
 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√االستراتيجي

األوساط البيئية

2
 التميز التشغيلي في الترخيص

 والتفتيش البيئي وضبط
المخالفات

تعزيز الكفاءات البشرية واإلمكانيات الفنية قيد االعداد√
والبنية التحتية لالرتقاء بفاعلية المركز.

 تعزيز الكفاءات البشرية واإلمكانيات الفنيةقيد االعداد√إنشاء مركز للبيانات البيئية3
.والبنية التحتية لالرتقاء بفاعلية المركز

 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√تحديد وتقييم مصادر التلوث4
األوساط البيئية

 نشر القدرة على مراقبة5
قيد االعداد√اإلنبعاثات وتحليل جودة الهواء

تعزيـز قـدرات االسـتجابة لحـاالت الطـوارئ 
البيئيـة المتعلقـة باختصـاص المركـز 

بالتنسـيق مـع  الجهـات ذات العالقة

6
 نشر القدرة على رصد وتحليل

 جودة المياه السطحية /
األرضية

 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√
األوساط البيئية

 دراسة االستدامة البيئية عبر7
 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√القطاعات

األوساط البيئية

 تقييم الملوثات العضوية الثابتة8
 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√وتطوير  خطة التنفيذ

األوساط البيئية

 تطوير استراتيجية لرفع األداء9
 االرتقاء بااللتزام البيئي عبر الحد من تلوثقيد االعداد√البيئي في جميع القطاعات

األوساط البيئية

10
 تطوير وتنفيذ استراتيجية

 البحث والتطوير في مجالي
البيئة واألرصاد

قيد االعداد√
 تشــجيع البحــث واالبتــكار فــي مجــاالت

 الرصــد والتقييــم والتقنيــات الصديقــة
 للبيئــة بالتعــاون مــع
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حـــالة المشـــــاريــــع 2021م

حالة المشروع اسم المشروع
مقاول التنفيذالحالية

التكاليف 
المعتمدة )آالف 

الرياالت(
قيمة العقد

المنصرف)آالف 
الرياالت( في عام 
1442 / 1443هـ

نسبة اإلنجاز 
المالي  % 

التوعية واالعام التنموي للهيئة 
شركة تحسين البيئة مغلقالعامة لألرصاد وحماية البيئة

100 % 2.514.0008,150,640663المحدودة – إنتك

0 % 12,730,5000نفقات تشغيليةشركة مكتب فيريتاسقيد التنفيذتقديم الدعم االستشاري للمركز

برنامج االشراف على االستراتيجية 
مرحلة اإلغاقالوطنية للصحة والبيئة

شركة علوم البيئية 
العربية المحدودة 

أرنسكو
5,874,77013,235,400- % 62.39

انشاء مركزي استجابة على 
ال يوجد27,643,39827,643,050هوتا هيجرمتعثرالساحل الشرقي و الغربي

مشروع عقد الدراسات األولية- 
الرفع المساحي- إصدار الصكوك 

االلكترونية
مكتب القطر للمساحة متوقف جزئي

نفقات تشغيليةاألرضية
699,867

وبعد التعديل 
669,438

475,047.75 % 70.96

مشروع تقديم الخدمات 
االستشارية والقانونية للهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة

94.39 % 4,200,000.003,964,484.51 نفقات تشغيليةالمركز العربي للقانونمغلق

مشروع دراسة هيكلة أصول 
شركة األبعاد القياسية متأخرالهيئة

                                                                        نفقات تشغيليةلإلستشارات الهندسية
 348,813.800,00 % 0

الفحص الدوري لمحطات الوقود 
شركة المصادر الدولية متأخروالغسيل والتشحيم

0 % ال يوجد36,977,0033,700,00ألنظمة البيئة والجودة

تقديم الخدمات االستشارية 
0 % ال يوجد18,681,17518,681,175المركز العربي للقانونقيد التنفيذالقانونية للمركز

مشروع انشاء وتشغيل مكتب 
مغلقإدارة المشروعات

شركة برايس وتر هاوس 
كوبر لاستشارات 

المحدودة
10,409,4559,463,14110,409,455%100 

حالة المشروع اسم المشروع
مقاول التنفيذالحالية

التكاليف 
المعتمدة )آالف 

الرياالت(
قيمة العقد

المنصرف)آالف 
الرياالت( في عام 
1442 / 1443هـ

نسبة اإلنجاز 
المالي  % 

مشروع إدراة وتشغيل مكتب 
 EY9,000,0005,738,5000%0قيد التنفيذإدارة المشروعات

مشروع توريد وتركيب وتشغيل 
شركة قطار البيئة مغلقالمحطات البيئية المتنقلة

 100%15,865,78915,865,78916,016,891.75السعودية المحدودة

مشروع تقييم االثار المترتبة على 
االنسكابات النفطية المحتملة من 
الخزان العائم )صافر( على الغاف 
الجوي و البيئة البحرية والساحلية 

على البحر األحمر

جامعة الملك فهد مرحلة االغاق
 72%2,973,8142,973,8142,141,146.08للبترول والمعادن

مشروع المراقبة البيئة لخليج 
الشركة العربية ألعمال متعثرالعقبة

69.8 % 2.109.0006,618,7944,622,546البيئة المحدودة

 برنامج خدمات وتشغيل عمليات 
االستجابة ومكافحة االنسكابات 

الزيتية والمواد الضاره األخرى 
في البيئة البحرية وبناء القدرات 

الوطنية

10 % 345,400,062345,400,06232.693.000المورمتعثر

الخطة المؤسسية والتشغيلية 
للمركز الوطني للرقابة على 

االلتزام البيئي
0 % 8,280,0008,280,0000باديومقيد التنفيذ

استراتيجية التواصل للمركز 
الوطني للرقابة على االلتزام 

البيئي
0 % 3.105.0003,105,0000 مشيد لاتصاالتقيد التنفيذ
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اعــــداد اللوائـــح التنفيذيــــة
09

ـــة 	  ـــح التنفيذي ـــرح اللوائ قـــام المركـــز بمراجعـــة مقت
لنظـــام البيئـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
)م/165( بتاريـــخ 19 ذو القعـــدة 1441هــــ مـــن 
خـــال مختلـــف اإلدارات التنفيذيـــة ومراجعتهـــا 
قانونيـــًا والرفـــع بهـــا لاعتمـــاد مـــن قبـــل وزارة 
البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، وقـــد تـــم إعـــداد )12( 

ــز. ــام المركـ ــة لمختلـــف مهـ ــة تنفيذيـ الئحـ

12
الئحة تنفيذية
تم إعدادهــــــــا
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خطط التطوير المؤسسي )الموارد البشرية - التحول الرقمي(
10

تنفيـــذ وتفعيـــل مســـار الماليـــة والمـــوارد 	 
البشـــرية وساســـل اإلمـــداد فـــي نظـــام 
وتســـهيل  وتوثيـــق  ألتمتـــه   ERP الــــ 
العمليـــات للمـــوارد البشـــرية والماليـــة.

الموقـــع 	  وتشـــغيل  وتفعيـــل  تنفيـــذ 
المركـــز،  واجهـــة  لتكـــون  اإللكترونـــي 
تطويـــره  علـــى  العمـــل  حاليـــًا  ويجـــري 
اإلنجليزيـــة. باللغـــة  الموقـــع  وتفعيـــل 

البيئـــي 	  التصنيـــف  اســـتمارة  تطويـــر 
فـــي نظـــام التصاريـــح البيئيـــة وتفعيلـــه 
للتصاريـــح  التنفيذيـــة  الائحـــة  حســـب 
األنشـــطة  وتشـــغيل  إلنشـــاء  البيئيـــة 
ـــر الســـلبي علـــى البيئـــة، بهـــدف  ذات األث
البيانـــات  برفـــع  للمســـتثمرين  التيســـير 
مـــن  وتقييمهـــا  للمنشـــآت  األساســـية 
ــة  ــد الفئـ ــز وتحديـ ــوبي المركـ ــل منسـ قبـ
اإلجـــراءات  الســـتكمال  المناســـبة 

البيئـــي. التصريـــح  إلصـــدار  الازمـــة 

ــاء 	  ــتمارة التفتيـــش البيئـــي بنـ ــر اسـ تطويـ
الائحـــة التنفيذيـــة للتفتيـــش والتدقيـــق 

البيئـــي لنظـــام البيئـــة. 

قـــام المركـــز بطـــرح مشـــروع التطويـــر التنظيمـــي والمـــوارد البشـــرية للمركـــز، والـــذي يهـــدف 
مـــن خالـــه إلـــى تطويـــر األدلـــة والسياســـات وإنشـــاء دليـــل اإلجـــراءات إلدارة المـــوارد البشـــرية، 
المركـــز مـــن كـــوادر وكفـــاءات وإدارتهـــم بكفـــاءة  الفعـــال الحتياجـــات  التخطيـــط  وكذلـــك 
ـــزة وآليـــة  عاليـــة، وضـــع آليـــة ونظـــام يمكـــن المركـــز مـــن اســـتقطاب الكـــوادر والكفـــاءات الممي
تســـكينهم، باإلضافـــة إلـــى وضـــع خطـــة متكاملـــة لشـــغل الوظائـــف فـــي المركـــز، مـــن خـــال 
تطويـــر الكـــوادر الحاليـــة فـــي المركـــز، وتحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة والتطويريـــة للكـــوادر 
الحاليـــة، وتطويـــر خطـــة اســـتراتيجية للتدريـــب تضمـــن اســـتخدام أفضـــل الوســـائل والتقنيـــات 

الحديثـــة بمـــا يهـــدف لتحقيـــق اســـتراتيجية المركـــز
في ظل سعي المركز إلى تطوير البنية التحتية التقنية، فقد قام بالتالي:

تطوير وتفعيل قاعدة بيانات لألوســـاط 	 
ميـــاه  جـــودة   – هـــواء  )جـــودة  البيئيـــة 
– جـــودة تربـــة( لتخزيـــن وعمـــل التقاريـــر 

لألوســـاط البيئيـــة فـــي المملكـــة.

الســـامة 	  بيانـــات  قاعـــدة  تفعيـــل 
مـــع  للربـــط  وإعدادهـــا  الكيميائيـــة، 
الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي بهـــدف 
الكيميائيـــة  المـــواد  بيانـــات  جمـــع 
المملكـــة ومراقبـــة  إلـــى  تدخـــل  التـــي 
منهـــا  اآلمـــن  والتخلـــص  اســـتخدامها 
مـــن  العامـــة  البيئـــة والصحـــة  لحمايـــة 
أضرارهـــا، كمـــا تهـــدف هـــذه القاعـــدة 
إلـــى المســـاهمة فـــي إعـــداد التقاريـــر 
والمعاهـــدات  لاتفاقيـــات  الدوليـــة 

المملكـــة. مـــن  عليهـــا  المصـــادق 

الكترونيـــة 	  منصـــة  وتطويـــر  إنشـــاء 
للمـــواد  االســـتيراد  تصاريـــح  لخدمـــة 
المســـتنفده لطبقـــة االوزون الخاضعـــة 
وذلـــك  مونتريـــال،  بروتوكـــول  لرقابـــة 
بهـــدف تســـهيل رفـــع طلبـــات التصاريـــح 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  الكترونـــي  بشـــكل 

الطلبـــات. معالجـــة  ســـرعة 

تصميـــم البنيـــة الداخليـــة التقنيـــة للوحـــدة 	 
الهـــواء،  بجـــودة  الخاصـــة  المركزيـــة 
وتطبيـــق سياســـة االســـتخدام المقبـــول 
بـــه  العامليـــن  جميـــع  علـــى  لألصـــول 
للتجهيـــز  التقنيـــة  المتطلبـــات  وتنفيـــذ 
لتكـــون مركـــز العمليـــات الخـــاص برصـــد 
الهـــواء،  لجـــودة  اآلنيـــة  والمراقبـــة 
لتنفيـــذ مبـــادرة إنشـــاء وحـــدة مركزيـــة 
لمراقبـــة جـــودة الهـــواء واالنبعاثـــات مـــن 
المصـــدر، والتـــي ســـتمكن المركـــز مـــن 
ــات  ــع االنبعاثـ ــى جميـ ــة علـ ــة اآلنيـ الرقابـ
المؤثـــرة فـــي جـــودة الهـــواء والربـــط مـــع 
الجهـــات ذات العاقـــة لإلنـــذار المبكـــر 
لحمايـــة  الازمـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاد 

العامـــة. الصحـــة 

البحـــر 	  مســـح  ومواقـــع  بيانـــات  جمـــع 
المعلومـــات  باســـتخدام نظـــم  األحمـــر 
المنشـــآت  خرائـــط  وعمـــل  الجغرافيـــة 
الســـاحلية وخرائـــط الموائـــل الســـاحلية 
العربـــي  والخليـــج  األحمـــر  للبحـــر 
التعبـــوي  التمريـــن  فـــي  الســـتخدامها 

الســـادس.

تفعيـــل المنصـــة الوطنيـــة للمخالفـــات 	 
2021م  ديســـمبر   20 بتاريـــخ  )إيفـــاء( 
وهـــي إحـــدى المنصـــات الوطنيـــة التـــي 
الوطنـــي  المعلومـــات  مركـــز  ينفذهـــا 
للبيانـــات  الســـعودية  للهيئـــة  التابـــع 
تهـــدف  وهـــي  االصطناعـــي  والـــذكاء 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  تمكيـــن  إلـــى 
مـــن  األعمـــال  وأصحـــاب  والزائريـــن 
معرفـــة واســـتعراض كافـــة مخالفاتهـــم 
يســـر  بـــكل  الحكوميـــة  الجهـــات  لـــدى 

وســـهولة.

تفعيـــل منصـــة تحصيـــل بتاريـــخ 01 ينايـــر 	 
لـــوزارة  تابعـــة  منصـــة  وهـــي  2021م 
جميـــع  بتحصيـــل  وتختـــص  الماليـــة 
اإليـــرادات الحكوميـــة بطريقـــة الكترونيـــة 

عـــن طريـــق ربطهـــا بمنصـــة ســـداد.

ينايـــر 	   01 بتاريـــخ  ســـداد  رمـــز  إنشـــاء 
خـــاص  تعريفـــي  رقـــم  وهـــو  2021م 
ـــة لتحصيـــل  بالمركـــز لـــدى البنـــوك التجاري

المركـــز. إيـــرادات  مختلـــف 

تفعيـــل نظـــام مالـــي بتاريـــخ 01 يوليـــو 	 
قواعـــد  إلدارة  نظـــام  وهـــو  2021م 
البيانـــات الماليـــة ويمكـــن المســـتخدم 
البيانـــات  قواعـــد  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
الجهـــات  إلـــى  وارســـالها  ومعالجتهـــا 

الرقابيـــة.
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أعمال التصاريح والتراخيص
01

4206

10

4,600

العمليات التشغيلية

بيئـــي لمختلـــف 	  )4206( تصريـــح /ترخيـــص  بإصـــدار  المركـــز  قـــام 
البيئيـــة.  والخدمـــات  االقتصاديـــة  المشـــاريع 

قـــام المركـــز بإعـــداد ضوابـــط متطلبـــات مقدمـــي الخدمـــات البيئيـــة 	 
واعتمـــاد عـــدد )10( أنشـــطة جديـــدة لهـــا. 

المشـــاركة فـــي لجنـــة معالجـــة أوضـــاع المصانـــع التـــي تقـــع خـــارج 	 
األراضـــي المخصصـــة لاســـتخدام الصناعـــي بنـــاء علـــى قـــرار مجلـــس 
الـــوزراء رقـــم )181( بتاريـــخ 9 جمـــادى االخـــر 1434هــــ، وكذلـــك 
المشـــاركة فـــي غرفـــة العمليـــات المشـــتركة بـــوزارة الصناعـــة، حيـــث 
تـــم اصـــدار خطابـــات معالجـــة لعـــدد أكثـــر مـــن )4600( مصنـــع بهـــدف 

ـــة الازمـــة. ـــح البيئي ـــى التصاري ـــح أوضاعهـــا والحصـــول عل مصنع يخضع تصحي
للمعالجة

أنشطــــة 
جــــــــديــــدة

تصـــريـــح /
ترخيـــص بيئي

عدد التصاريح والتراخيص البيئية الصادرة عام 2021م حسب مناطق المملكة

منطقة الرياض

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
األولى

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثالثة

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثانية

التراخيصالتراخيص

التراخيصالتراخيص

التراخيصالتراخيص

التراخيصالتراخيص

المنطقة الشرقية

المنطقة الشمالية

منطقة جازان

منطقة مكة المكرمة

منطقة المدينة المنورة

المنطقة الجنوبية

الكــــلي

E

NS

70
4

49
57

32

17
6

44
1

70
1,

52
9

4,206

1,649

191

140

101

800

1,023

302

10
7

22
42

6

86
76

36
37

5

79
4

11
6

38
63

48
7

47
9

19
3

2,
17

0

44
4

3
0

51
27

3
13

2
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صناعـــي 

بنية تحتية ونقل

خدمات الرصد والمختبرات البيئية

تعــــــديني

إدارة الزيوت المستعملة

مكاتب استشارية

التقنيات البيئية

الطاقة والمياه

مشاريع أخرىترفيهي

زراعـــــــــــي

إدارة نفايات البلدية

سيـــــــاحي

تقنيات كبح الملوثات

تجـــــــــاري

إدارة نفايات االسبستوس

إدارة النفايات الطبية

سكني

الكلـــي

3,064

29

02

158

09

211

13

58
02

156

08

01

09

349

01

02

58
01

01

74

4,206

إدارة النفايات الصناعية
الخطرة وغير الخطرة

خدمات البيئة البحرية

زراعة الخضار في بيض مائدةمسلخدجاج الحم
البيوت المحمية

استزراع وتربية 
أسماك

عــددهـــاتربية المواشيإنتاج صوص

عــددهـــا

156

211

12280108 950507

 خام
الجبس

 خام الملح والطين
ورمال السيليكا

 الحجر الجيري
والرخام والجرانيت

 البوزالن
واالسكويا

 الذهب والفضة
والنحاس والزنك

 تشغيل المناجم
والكسارات

 البحص
واالسمنت

 إعادة تأهيل
محجر الردميات

18124467 13 172317

أنـــــواع المشــــاريـــع التي استقبلتـــها االدارة 
والتي صدرت لها تصــــاريح بيئيـــــة

تصنيــف المشــــاريع الزراعيـــــة التي أصــــــدرت 
لها تصــــــاريح

تصنيـــف المشـــاريع التعدينيــــة التي أصـــدرت 
لها تصــــــاريــح
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أعمـــال التفـــتيش
02

العمليات التشغيلية

33,815 قامت اإلدارة التنفيذية بعمل 33,815 زيارة تفتيشية 	 
زيارة تفتيشيةفي جميع انحاء المملكة.

عدد الزيــــــارات التفتيشــــية وقـــرارات إيقــــاع العقوبــات 

عدد الزيـــــــارات حســـــب كل تصنيـــــف

المجـــمـوعنشاطات اخرىصناعــــيزراعــــيتنمـــويتعدينـــيالشهــــر

252350731,3763422,393يناير

284325871,8132832,792فبراير

354398971,9722933,114مارس

255441721,8914143,073ابريل

142224361,1581781,738مايو

2263841101,7932372,750يونيو

227305311,2211981,982يوليو

300355692,2041853,113أغسطس

478333911,9292303,061سبتمبر

371375581,9052953,004اكتوبر

334419432,5003503,646نوفمبر

259386551,9724773,149ديسمبر

3,4824,29582221,7343,48233,815االجمالي

عدد الزيارات التفتيشية

عدد القرارات المسددة

عدد المخالفات

عدد القرارات غير المسددة

مجموع المبالغ

عدد القرارات المعتمدة

مجموع المبالغ المسددة

مجموع المبالغ الغير مسددة

33,815

392

9,012

1,165

30,108,500

1,557

5,089,500

25,019,000

89 882021

أعمـــال التفـــتيش العمليات التشغيلية03



تصنيف المنشآت المخالفةعدد الزيارات بتصنيفها

المجـــمـوعنشاطات اخرىصناعــــيزراعــــيبنية تحية ونقلتعدينـــي

3,4824,29582221,7343,48233,815

المجـــمـوعنشاطات اخرىصناعــــيزراعــــيبنية تحية ونقلتعدينـــي

708871573,6793275,642
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عدد نوع المخالفة
المخالفات

2341التراخيص

1914مزاولة نشاط بدون ترخيص بيئي

810مخالفات عامة 

التخلص من النفايات الخطرة والسامة عن طريق جهة غير 

مؤهلة
662

465عدم توفر خزان حماية أسفل خزان الوقود الموجود بالمنشأة

311تلوث الهواء 

303عدم وجود سجالت بيئية لدى المنشأة

243تلوث التربة 

209تسرب مادة غير مرخصة

171عدم وجود خطة طوارئ

125تخزين المواد بطريقة غير مطابقة

125تصريف مياه الصرف الصحي الغير معالج إلى األوساط البيئية

108التصريف 

105تلوث بالمواد الخطرة 

100التخزين 

عدم تشغيل أجهزة كبح انبعاث الغبار باستمرار أو بالكفاءة 

المطلوبة
93

81تخزين مواد خطرة بطريقة غير مطابقة

76عدم الصيانة ألجهزة كبح انبعاثات الغبار

تصنيف المخالفات المسجلة الكترونيا

عدد نوع المخالفة
المخالفات

76مخالفة بيئة العمل

71إعاقة موظفين التفتيش البيئي ومنعهم من أداء عملهم

70تلويث البيئة المحيطة وعدم تصحيح الوضع البيئي للموقع

تصريف مياه الصرف الصناعي الغير معالج إلى األوساط 

البيئية
69

54الموقع غير مستوفي لوسائل التهوية

40عدم استخدام وسائل وتقنيات للحد من تلوث التربة

34أعمال حرق مواد

33عدم إجراء دراسة تقييم األثر البيئي

30حجب المعلومات البيئية وتقديم معلومات خاطئة

25عدم استخدام تقنيات لتقليل األدخنة للحد األدنى

21تخلص نهائي من مواد غير مرخصة

20عدم القيام بتسوية وإعادة تأهيل التربة

19وجود انبعاثات من األدخنة والغازات

19عدم موافاة المركز بسجل االلتزام البيئي الدوري

16تصريف الصرف الصناعي بالشبكة العامة

15عدم تسوير المرادم والحفر وعدم صيانتها

عدم االلتزام باإلجراءات المحددة من قبل المركز إليقاف 

وإزالة المخالفة
12

11التخلص من الحماة في األماكن غير المخصصة لها

عدد نوع المخالفة
المخالفات

10أعمال الردم والتجريف للتربة بدون موافقة المركز

10خلط الصرف الصحي بالصرف الصناعي

10إلقاء وتصريف غير مرخصة

9التلوث الضوضائي 

7تلوث المياه 

7عدم إزالة التلوث من المياه أو المعالجة قبل الصرف

6وجود انبعاث غازي وتسرب داخل أماكن العمل

6تجاوز حدود المعايير المسموح بها

إجراء أي تعديل أو توسعة في حدود المنشأة أو النشاط 

بدون الرجوع للمركز
5

5عدم االلتزام بتوفير المعدات الالزمة لتنفيذ خطط الطوارئ

5عدم االلتزام بتفعيل خطط الطوارئ

5عدم استخدام وسائل للحد من التلوث الضوضائي

4عدم إبالغ المركز بوجود تلوث

4تلوث المياه الساحلية

عدم االلتزام باإلجراءات الخاصة بمعالجة االنبعاثات والتسرب 

في الحاالت الطارئة
3

3عدم وجود أجهزة قياس أو رصد

عدم معالجة الصرف الصناعي قبل التصريف بالشبكة العامة 

أو في األماكن المصرح التصريف بها
3

3عدم استخدام وسائل للحد من تلوث المياه

عدد نوع المخالفة
المخالفات

3االستمرار في استخدام المواقع بعد انتهاء فترة الصالحية

3استخدام وسائل غير مرخصة في النقل

استخدام النفايات )زيوت مستعملة( ومواد خطرة كوقود 

بدون أخذ الموافقة من قبل المركز
3

2عدم االلتزام ببرامج المراقبة الذاتية

ردم أو إلقاء المخلفات ونواتج الغبار المجمع من أجهزة كبح 

التلوث في األماكن غير المخصصة لها
2

2عدم تنفيذ المشروع وفًق الدراسة البيئية المقدمة

تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة في أماكن 

غير مخصصة
2

2تخزين مواد غير مرخصة

2العبث بأجهزة القياس والرصد

2أعمال تخلص وإزالة التربة

1عدم االلتزام بإصالح وتأهيل مواقع التحجير وأعمال الحفر

1تلوث المياه السطحية

1الطوارئ

1نقل مواد غير مرخصة

1تلوث المياه الجوفية

1استخدام معدات أو تقنيات ذات مستوى ضجيج عالي

1أعمال معالجة التربة
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الحمالت التفتيشية
03

المركز الوطني بالمنطقة الشمالية	 

المركز الوطني بالمنطقة المدينة المنورة	 

المركز الوطني بمنطقة مكة المكرمة	 

المركز الوطني بالمنطقة الجنوبية 	 

المركز الوطني بمنطقة جازان	 

أطلـــق المركـــز حمـــالت تفتيشـــية بيئيـــة خاصـــة لمراقبـــة جميـــع 	 
مـــن  والحـــد  لحمايتهـــا  المملكـــة  ســـواحل  علـــى  األنشـــطة 
التجـــاوزات عليهـــا ولرصـــد المخالفـــات البيئيـــة ونســـبة االلتـــزام 
لـــدى هـــذه المنشـــآت، وذلـــك لحساســـية المناطـــق الســـاحلية 
ومـــا تحتويـــه مـــن بيئـــات حساســـة قـــد يـــؤدي اإلضـــرار بهـــا إلـــى 

تدهـــور بيئـــي يتطلـــب معالجتـــه تكاليـــف عاليـــة: 

منشـــــأة مخالفــةالفـــــــــرع 

148
169
186
58
97

658342

2119379%

06
103
21
0

11

تقـــريــــر حملــة الساحـــل الغـــربي

وتاريـــخ  )م/165(  رقـــم  الكريـــم  الســـامي  االمـــر  علـــى  بنـــاء 
1441/11/19هــــ والقاضـــي بتفعيـــل نظـــام البيئـــة وتطبيـــق اهـــداف 

والثالثـــون. الخامســـة  والمـــادة  عشـــر  الحاديـــة  المـــادة 
حيـــث انطلقـــت حملـــة الســـاحل الغربـــي يـــوم االحـــد الموافـــق 23 
مايـــو 2021م، علـــى امتـــداد ســـاحل البحـــر األحمـــر بطـــول 2000 كـــم. 

رصد حاالت عدم 
االلتزام البيئي لألنشطة 

والمنشأت.

زيارة 658 منشأة ورصد 
141 مخالفة.

رصد 342 حالة صرف 
سيول وامطار.

رصد عدد 211 لمواقع 
انابيب وقنوات تصريف 

مباشر لمياه الصرف 
الصحي.

رصد عدد 93 صرف 
صناعي على طول 
الساحل الغربي. 

ارتفاع نسبة االلتزام 
البيئي للمنشأت الى 

.79%

تفعيل دور الوحدات البيئية في 
التنسيق مع الوزارات والجهات 

المعنية بهدف تمكين المفتش البيئي 
في سهولة الدخول للمنشأت.

حصر جميع مصادر التصريف للمياه 
الغير معالجة بالساحل الغربي 

والتعرف على مصادر المياه المصرفة 
الى االدوية ومجاري السيول المؤدية 

الى البحر.

التعريف بدور واعمال المركز 
الوطني للرقابة على االلتزام 

البيئي.

أهداف الحملة

نتائج الحملــــــة 

658141المجمـــــوع
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عدد المنشآت التي تم زيارتها من الفئة األولى	 

*عدد المنشآت التي تم زيارتها من الفئة الثانية	 

*عدد المنشآت التي تم زيارتها من الفئة الثالثة	 

العدد بيان بالمنشآت التي تم رصدها أثناء الحملة 

355

844

41

1,2406144% 59

تقرير حملة الساحل الشرقي

وتاريخ  )م/165(  رقم  الكريم  السامي  االمر  على  بناء 
1441/11/19هـ والقاضي بتفعيل نظام البيئة وتطبيق 
اهداف المادة الحادية عشر والمادة الخامسة والثالثون.
االربعاء  يوم  انقى«  »شرقيتنا  حملة  انطلقت  حيث 

الموافق -15نوفمبر2021م.

المسح البحري للساحل الشرقي 
للمملكة.

التفتيش البيئي للمنشآت 
الصناعية والزراعية والتعدينية 
والتنموية بالمنطقة الشرقية.

حصر جميع مصادر التصريف 
للمياه غير المعالجة على 

الساحل الشرقي.

رصد حاالت عدم االلتزام البيئي 
لألنشطة والمنشأت.

زيارة 1240 منشأة ورصد 
378 مخالفة.

رصد 61 حالة صرف 
سيول وامطار.

ارتفاع نسبة االلتزام البيئي 
للمنشأت الى44%.

رصد عدد 59 صرف صناعي على 
طول الساحل الشرقي. 

التعريف بدور واعمال المركز 
الوطني للرقابة على االلتزام 

البيئي.

التفتيش البيئي على مرافق 
المعالجة والتخلص من النفايات 

بالمنطقة الشرقية.

رصد مصادر المياه المصرفة إلى 
األودية ومجاري السيول المؤدية 

إلى البحر.

تفعيل دور الوحدات البيئية في 
التنسيق مع الوزارات والجهات 
المعنية بهدف تمكين المفتش 

البيئي في سهولة الدخول 
للمنشأت.

اهداف الحملة

نتـــــائج الحملــــــة 

1,240إجمالي عدد المنشآت التي تم زيارتها خالل الحملة 
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خـــدمــة العـمــــالء
04

البالغات الواردة حسب الفروع التــواصــــل الداخــــلي

تصنيف البالغات الواردة 
اجمالي البالغات الواردة

الحمالت والفعاليات

المكالمات الواردة 
لمركز االتصال 

 988

الرياض

أدخنـــة

تلـوث
بحـــــــري

بالغات
الحوادث البيئية

البالغات البيئية 
الواردة 

مكة
المكرمة

روائــــــــــح
ضـــاره

انبعاثـــــــات
غازيـــة

متوسط مدة 
إغالق البالغ

المدينة
المنورة

انبعاثــــــــات
أغبـــــرة

ضوضـــــــاء

المنطقة
الجنوبية

ردم
وتجريــــــف

صرف
صحي بري

المنطقة
الشرقية

صرف
صحي بحري

تلوث
كيميائي

المنطقة
الشمالية

جازان

البالغات 
المفتوحة

البالغات
المغلقة

بالغات
التجاوزات البيئية

رسائل توعوية

رسائل وطنية

أخبار المركز

19

22

23.682

468

343

27

1375

314

250

9

7 أيام

96

177

311

176

65

22

183

5

41

9741

11374129283

07

105

EN S
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االنستـــقرام تويـتـــــــــــر 

Linked inيوتيوب  

تاريخ االنشاء تاريخ التوثيق واإلطالق

تاريخ التوثيق واإلطالقتاريخ التوثيق واإلطالق

عدد المتابعينعدد المتابعـــين 

عدد االشتراكاتعدد االشتراكات

عدد المنشورات البيئية التوعويةعدد التغريـــدات

عدد المنشورات البيئية التوعويةعدد المشاهدات

عدد مرات التفاعلعــدد مــرات التفاعــل

عدد إعالنات التوظيف عدد األفالم البيئية التوعوية 

يونيو 2021م24 يونيو  2021م

أكتوبر 2020مفبراير 2021م

12.199177

1072,874

1,737124

10,767270

3,5781,244

3302
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

الريـــــــــاض 

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

704 01

02

03

336

210

468

79420

16
441

10711

07
27

444,057

1,493
467

821

5,245
1,649

1,800
74

1
11
99.8%

أهم محطات التواصل مع الجهات ذات 
العــالقــة: 

عقـــد فـــرع المركـــز بمنطقـــة الريـــاض اجتماعـــًا مـــع 	 
وكالـــة الشـــؤون التنمويـــة بأمـــارة منطقـــة الريـــاض 
بتاريـــخ 9 مـــارس 2021م وذلك لتفعيـــل عمل اللجنة 
الدائمـــة بتطبيـــق نظـــام االســـتثمار التعدينـــي على 

المواقـــع المخالفـــة.

عقـــد فرع المركز بمنطقة الريـــاض اجتماعًا بتاريخ 24 	 
نوفمبـــر 2021م مع اإلدارة العامـــة للدفاع المدني، 
وذلـــك لمناقشـــة المعوقـــات التـــي واجهـــت اللجنة 
المخالفـــة  األنشـــطة  بحصـــر  المتعلقـــة  المشـــتركة 

الرياض. بمدينـــة 

شـــارك فـــرع المركـــز بمنطقـــة الرياض فـــي االجتماع 	 
هيئـــة  مـــع  المشـــترك  2021م،  مـــارس   29 بتاريـــخ 
المـــدن الصناعيـــة ومناطـــق التقنية في مقـــر الهيئة 
بالريـــاض وذلـــك بهـــدف اســـتكمال الحصـــول علـــى 
التصاريـــح البيئيـــة لمحطـــة المعالجـــة بهيئـــة مـــدن 
وتبـــادل المعلومـــات الخاصـــة بالمصانـــع المخالفـــة.
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

مكة المكرمة

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

176 01

02

03

584

139

314

487829

259
289

8627

12
25

512,855

631
314

664

4,959
800

1141
100

0
6
100%

أهم محطات التواصل مع الجهات ذات 
العــالقــة: 

شـــارك فـــرع المركـــز بمنطقة مكـــة المكرمة في 15 	 
ديســـمبر 2021م، مـــع الجهـــات ذات العالقـــة فـــي 
تمريـــن البحث واإلنقـــاذ )43( الخاص بحـــرس الحدود 

فـــي المنطقة.
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

المنطقة الشرقية

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

441 01

02

03

89

48

183

4791,467

316
175

766

1
8

273,541

915
183

760

5,863
1,023

1,374
94

0
10
100%
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

المنطقة الشمالية

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

57 01

02

03

355

78

97

38494

45
95

42464

12
2

32,950

107
97

474

4,737
140

258
16

0
5
100%

أهم محطات التواصل مع الجهات ذات 
العــالقــة: 

عقد فرع المركز بالمنطقة الشـــمالية اجتماعًا بتاريخ 	 
20 فبرايـــر 2021م مـــع امارة منطقـــة تبوك، بهدف 
اطالعهـــم علـــى دور ومهـــام المركز وأبـــرز التحديات 

البيئيـــة بالمنطقـــة لمعالجتها والحد مـــن خطورتها.

عقـــد فرع المركـــز بالمنطقـــة الشـــمالية اجتماعًا عن 	 
بعـــد بتاريـــخ 19 مـــارس 2021م مـــع شـــركة الميـــاه 
الوطنيـــة وذلك لمناقشـــة متطلبات االلتـــزام البيئي 

لمشـــاريع الشـــركة المنفذة.

اجتماعـــًا 	  الشـــمالية  بالمنطقـــة  المركـــز  فـــرع  عقـــد 
المنطقـــة  امـــارة  مـــع  2021م  مايـــو   25 بتاريـــخ 
الشـــمالية، وذلك الســـتعراض اإلنجـــازات المتحققة 
فـــي مشـــروع تأهيـــل وادي عرعـــر ومياديـــن البصمة 

البيئيـــة.

اجتماعـــًا 	  الشـــمالية  بالمنطقـــة  المركـــز  فـــرع  عقـــد 
بتاريـــخ 2021م مـــع اإلدارة العامة للدفـــاع المدني، 
بهدف المشـــاركة بســـيناريو فرضية انســـكاب وقود 
قطـــار نقل الفوســـفات وطريقة نقـــل البالغ للجهات 

المشـــاركة وتفعيـــل دور المركز. N

109 1082021

العمليات اإلقليمية العمليات التشغيلية03



العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

المنطقة الجنوبية

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

70 01

02

03

1,079

82

176

193449

87
168

36274

16
8

33,673

235
176

591

6,066
302

435
15

0
7
100%

أهم محطات التواصل مع الجهات ذات 
العــالقــة: 

اجتماعـــًا 	  الجنوبيـــة  بالمنطقـــة  المركـــز  فـــرع  عقـــد 
بتاريـــخ 13 ينايـــر 2021م مـــع امـــارة منطقـــة عســـير 
وذلـــك لبحث ومناقشـــة التقدم في الخطـــة البيئية 

بمنطقـــة عســـير.

عقد فـــرع المركز بالمنطقة الجنوبيـــة اجتماعًا بتاريخ 	 
30 يونيـــو 2021م مـــع بلدية خميس مشـــيط وذلك 
بهـــدف مناقشـــة مبـــادرة االســـتثمار فـــي مرامـــي 

النفايات.

S
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

المدينة المنورة

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

49 01

02

03

503

75

96

116189

48
88

2230

8
8

43,089

191
96

151

3962
191

348
26

0
6
100%
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العمليات اإلقليمية في مختلف فروع المركز

جــــــــــازان

تصنيف الزيارات التفتيشيةالتراخيص والتصاريح البيئية الصادرة

تصنيف المنشآت المخالفة

البالغات الواردة

تعدينيالفئة األولى

تعديني

عدد البالغات

بنية تحتية ونقلالفئة الثانية

بنية تحتية ونقل

التلوث

زراعيالفئة الثالثة

زراعي

الحوادث

صناعيتأهيل بيئي

صناعي

البالغات المغلقة

نشاطات اخرى

المجمـــوع

اإلجمــــــالي

المجموع

نشاطات اخرى

البالغات المفتوحة

متوسط اغالق البالغ

نسبة االنجاز

32 01

02

03

536

76

41

63847

100
36

610

1
5

01,569

107
41

21

2,983
101

286
2

0
7
100%

أهم محطات التواصل مع الجهات ذات 
العــالقــة: 

شـــارك فرع المركز بمنطقة جازان في 11 أغســـطس 	 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  اجتمـــاع  فـــي  2021م 
والخاصة المعنيـــة بالتلوث البحري وذلك لمناقشـــة 
لمواجهـــة  الالزمـــة  واالســـتعدادات  المســـتجدات 
أي حالـــة طارئـــة وتوفير المعـــدات الالزمـــة للجهات 

منشـــاتها  لحماية 

بعنـــوان 	  دورة  جـــازان  بمنطقـــة  المركـــز  فـــرع  نفـــذ 
23 نوفمبـــر  تاريـــخ  بالزيـــت( فـــي  التلـــوث  )حـــوادث 
الحكوميـــة  الجهـــات  كافـــة  بمشـــاركة  2021م، 
تطويـــر  بهـــدف  العالقـــة،  ذات  الخـــاص  والقطـــاع 

الكـــوادر. وتدريـــب 
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الطوارئ البيئية واالستجابة للحوادثالحمالت التوعوية
0506

قام المركز بتدشين حملة صّحح الستدامة بيئتك قام المركز بعقد عدد )19( حملة توعوية.

ــة  ــالت توعويـ ــداد حمـ ــى إعـ ــز علـ ــل المركـ عمـ
للمجتمع بطباعة وتوزيع كتيبات ومنشورات 
توعويـــة تعريفيـــة فيمـــا يخـــص بروتوكـــول 

مونتريـــال.

قـــام المركـــز بعقـــد ورش عمل توعوية بمشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص والحكومـــي عـــن بروتوكـــول 
مونتريـــال وتعديـــل كيغالي في مختلف مناطق 

المملكة

لمكافحـــة 	  الوطنيـــة  الخطـــة  بإعـــداد مســـودة  المركـــز  قـــام 
االنســـكابات النفطية بتاريخ 14ديســـمبر 2021م مع الجهات 
ذات العاقـــة بالخطـــة ومـــن أبرزهـــا )وزارة الداخليـــة – وزارة 
الطاقـــة - وزارة البيئة والميـــاه والزراعة - الهيئة العامة للنقل 
- الهيئة العامة للموانئ - وزارة المالية – رئاســـة امن الدولة( 
وذلـــك بهـــدف وضـــع نظـــام لاســـتجابة الفوريـــة وتنســـيقها 
لحمايـــة البيئـــة البحريـــة والســـواحل الســـعودية مـــن تأثيـــرات 
التلوث لاســـتفادة القصوى من اإلمكانـــات المتاحة، إقليميًا 
ودوليا ويشـــمل ذلك االســـتعداد وتنســـيق كافـــة اإلمكانات 
المتوفرة بمـــا في ذلك المعدات والقوى البشـــرية والخبرات 
الازمـــة لمواجهـــة حـــاالت التلـــوث، كمـــا تهدف الخطـــة أيضا 
إلـــى إيفـــاء المملكـــة بالتزاماتهـــا التـــي تضمنتهـــا االتفاقيـــات 

اإلقليميـــة والدوليـــة لحماية البيئـــة البحرية.

إنفـــاذًا للتوجيه الصادر باألمر الســـامي الكريـــم رقم )67501( 	 
بتاريـــخ 18 ذو الحجة 1441ه، قـــام المركز بالتعاقد مع إحدى 
الشـــركات الرائـــدة عالميـــًا فـــي مجـــال االســـتجابة للطـــوارئ 
البيئية لرفـــع قدرة المملكة على االســـتجابة لحوادث التلوث 
البحـــري بالزيـــت مـــن خـــال إنشـــاء عـــدة منصـــات اســـتجابة 
لحـــوادث التلـــوث بالزيـــت فـــي أربع موانـــئ على ســـاحل البحر 
األحمـــر، وقد اشـــتمل العقد علـــى عدد )5( ســـفن متخصصة 
فـــي مكافحـــة التلوث بالزيـــت وعـــدد )2( طائـــرات، وجميعها 
مجهـــزة بطواقـــم متخصصـــة ومعـــدات مصممة لاســـتجابة 
فـــي المياه الضحلـــة والعميقة وكاشـــطات ومـــواد كيميائية 
تســـاهم فـــي تشـــتيت بقع الزيـــت، بقـــدرة اســـتجابة تصل إلى 

)75 ألـــف برميـــل( في اليـــوم الواحد.

قـــام المركـــز بعمـــل عـــدة تماريـــن تعبويـــة مـــع الجهـــات ذات 	 
العاقـــة تقـــوم على مبـــدأ فرضيـــات لحـــوادث تلـــوث بالزيت 
بهـــدف تنســـيق األدوار والمســـؤوليات بيـــن كافـــة الجهـــات 
لاســـتجابة  الجهـــات  هـــذه  جاهزيـــة  لرفـــع  وذلـــك  المعنيـــة 
لمختلـــف الحـــوادث والحد مـــن تأثيراتهـــا على البيئـــة وحماية 

ســـواحل المملكـــة والمـــوارد الطبيعيـــة فيهـــا.

التعبوي الرابعالتمارين 
» استجابة 4« 

التعبوي الخامس 
» استجابة 5«

التمرين التعبوي
»استجابة 6«

9-11 أغسطس التاريخ 
2021

26-28 سبتمبر 
2021

25-26 أكتوبر 
2021

موقع 
الشرقيةجدةجازانالتمرين

يومانثاث أيامثاث أيام المدة 

التدشين 
صاحب السمو 

الملكي أمير 
منطقة جازان 

 برعاية صاحب 
السمو الملكي 
مستشار خادم 

الحرمين الشريفين 
األمير خالد الفيصل 

برعاية صاحب 
السمو الملكي 

امير المنطقة 
الشرقية األمير 

سعود  بن نايف آل 
سعود 

عدد الجهات 
334540المشاركة 

عدد 
249249835275المشاركين 

مدة
ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة ونصف التصعيد 

تشغيلي دور المركز 
تشغيلي وتنسيقيتشغيلي وتنسيقي وتنسيقي 

152122عدد الدورات 

306245141عدد المتدربين 

الكميات 
90,000 برميل90,000 برميل 90,000 برميل المتسربة 
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قـــام المركـــز وبالتنســـيق مـــع الجهـــات ذات العاقـــة بزيـــارات 	 
تفقديـــة لعـــدد )46( منشـــأة حيويـــة وحساســـة قبـــل موعـــد 
التماريـــن التعبويـــة بعـــدة أيـــام فـــي منطقـــة جـــازان، ومنطقة 
مكـــة المكرمـــة، والمنطقـــة الشـــرقية حيـــث شـــارك فـــي هذه 
اللجـــان العديد مـــن الجهات ذات عاقة، وذلـــك بهدف معرفة 
جاهزيـــة هـــذه القطاعـــات والمنشـــآت فيمـــا يخـــص معـــدات 
مكافحـــة التلـــوث النفطـــي، وتم رفـــع تقارير منفصلـــة لجاهزية 

كل منطقـــة مـــن المناطـــق اإلداريـــة.

الجهات التي تمت زيارتهااسم المنطقة

ميناء جازان، محطة كهرباء شقيق، محطة التحلية بشقيق، مزارع الربيان، مصفاة أرامكو، قاعدة الملك عبد الله، محطة تحلية فرسانمنطقة جازان 

منطقة
مكة المكرمة

المركز الوطني للثروة السمكية بجدة، محطة كهرباء جنوب جدة، ميناء جدة اإلسامي، ميناء جدة اإلسامي، شركة بترو رابغ، محطة 
تحلية الليث، محطة تحلية الشعيبة، محطة تحلية جدة، محطات كهرباء الشعيبة، شركة مجموعة االستزراع المائي بالليث، الشركة 

المتقدمة لاستزراع السمكي بالليث، مصنع اسمنت العربية، جامعة الملك عبد الله )KAUST(، ميناء مدينة الملك عبد الله، محطة 
رابغ لتوليد الكهرباء، محطة المرجان لتوليد الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء رابغ، محطة تحلية المياه برابغ

المنطقة
الشرقية 

شركة أرامكو ألعمال الخليج، تحلية الخفجي، مركز االستجابة بمنطقة تناجيب )أرامكو(، تحلية راس الخبر، ميناء راس الخبر، شركة 
مرافق، شركة جواب لتحلية المياه، ميناء الملك فهد الصناعي، ميناء الجبيل التجاري، تحلية الجبيل، مركز االستجابة بمنطقة راس تنورة 

)أرامكو(، محطة غزالن إلنتاج الكهرباء، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، تحلية الخبر، محطة قرية البخارية إلنتاج الكهرباء، محطة هجر 
إلنتاج الكهرباء، محطة قرية المركبة إلنتاج الكهرباء

منشـــــأة
46
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باشر المركز عدد )26(
حادث تلوث بحري خال
لعام 2021م، كالتـــــالي:

الوسط البيئيالتاريخ ميالدي وصف الحادثم
 نوع

الحادث
 المدينة المنطقةالمصدرنوع التلوث

شاطئ رمال2021/1/25 بقع زيت مجهولة المصدر1
 التسرب
 النفطي

 زيت
مستخدم

 مجهول
 مكة

المكرمة
الشعيبة

مياه ساحلية2021/1/26 بقعة زيت مجهولة المصدر2
 التسرب
 النفطي

 زيت
مستخدم

 مجهول
 مكة

المكرمة
الشعيبة

3
 تسرب زيت وقود من خط امداد الدوادمي

- القصيم
بري2021/2/1

 التسرب
 النفطي

 الدوادميالرياضخط انابيبزيت وقود

بري2021/2/26 تسرب ابخرة من باطن االرض4
 التسرب

 الكيميائي
الرياضالرياضمردمغاز

 مد احمرمياه ساحلية2021/3/12 تغير لون مياه البحر - مد احمر5
 ازدهار

طحلبي
 ظاهرة
طبيعية

 المدينة
المنورة

 ينبع

منشأة2021/3/12تسرب زيت محطة كهرباء رابغ6
 التسرب
 النفطي

حاويةزيت وقود
 مكة

المكرمة
 رابغ

7
 تسرب زيت وقود من خط امداد الدوادمي

- القصيم
بري2021/3/15

 التسرب
 النفطي

 الدوادميالرياضخط انابيبزيت وقود

8
 تسرب زيت وقود من خط امداد الدوادمي

- القصيم
بري2021/3/16

 التسرب
 النفطي

 الدوادميالرياضخط انابيبزيت وقود

9
 بقعة زيت الممر الماحي بمينا الملك

 عبدالعزيز
بحري2021/3/17

 التسرب
 النفطي

الدمامالشرقية مجهولزيت ثقيل

حاويةغاز حريقمنشأة2021/4/9 حادث حريق محطة كهرباء رابغ10
 مكة

المكرمة
رابغ

شعاب مرجانية2021/4/18جنوح قاطرة11
 جنوح

 السفن
قاطرةتكسير

 مكة
المكرمة

 جدة

 مد احمرمياه ساحلية2021/4/20 تغير لون مياه البحر - مد احمر12
 ازدهار

طحلبي
 ظاهرة
طبيعية

 أملج الشمالية

 مد احمرمياه ساحلية2021/5/3 تغير لون مياه البحر - مد احمر13
 ازدهار

طحلبي
 ظاهرة
طبيعية

الوجه الشمالية

الوسط البيئيالتاريخ ميالدي وصف الحادثم
 نوع

الحادث
 المدينة المنطقةالمصدرنوع التلوث

 مد احمرمياه ساحلية2021/5/5 تغير لون مياه البحر - مد احمر14
 ازدهار

طحلبي
 ظاهرة
طبيعية

الوجه الشمالية

 مد احمرمياه ساحلية2021/5/28 تغير لون مياه البحر - مد احمر15
 ازدهار

طحلبي
 ظاهرة
طبيعية

ضباء الشمالية

بحري2021/8/11 خط امداد الحوت16
 التسرب
 النفطي

الخفجيالشرقيةخارج الحدودزيت ثقيل

شاطئ رمال2021/1/5 بقعة زيت مجهولة المصدر17
 التسرب
 النفطي

الدمام الشرقية مجهولزيت ثقيل

بحري2021/10/6 بقعة زيت بالبجر بالجعيمة18
 التسرب
 النفطي

 الجعيمةالشرقيةخط انابيبزيت ثقيل

بحري2021/10/7 بقعة زيت بمرسى الحافة19
 التسرب
 النفطي

جازانجازانمرسىزيت ثقيل

 رصيف2021/10/26 تسرب مادة بولي بروبلين بميناء رابغ20
 التسرب

 الكيميائي
سفينةأخرى

 مكة
المكرمة

 ثول

سفينة غرقغرق داخل البحر2021/11/7 سقوط حاويات مقابل ميناء جدة اإلسامي21
 مكة

المكرمة
جدة

 منشأة غرقغرق  رصيف2021/8/24 غرق الحوض الجاف22
 مكة

المكرمة
جدة

23
 بقع زيتية على الشاطئ في ابحر بطول

 50م
مياه ساحلية2021/10/14

 التسرب
 النفطي

 مجهولزيت خفيف
 مكة

المكرمة
جدة

شعاب مرجانية2021/11/25 جنوح يخت على شعب ابحر24
 جنوح

 السفن
يختتكسير

 مكة
المكرمة

جدة

منشأة2021/1/29 شاحنة تسرب زيوت في ميناء جدة25
 التسرب
 النفطي

 زيت
مستخدم

شاحنة
 مكة

المكرمة
جدة

شعاب مرجانية2021/1/3جنوح سفينة على الشعاب المرجانية26
 جنوح

 السفن
نيوم الشماليةسفينةتكسير
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الرصد والرقابة البيئية
07

قـــام المركز في 27 ســـبتمبر 2021م بتدشـــين الوحدة المركزية لعمليـــات الرصد والتي 
يهـــدف مـــن خاللهـــا إلـــى الرقابة اآلنيـــة على جميـــع المنشـــآت ذات األثر الســـلبي على 
البيئـــة وقيـــاس ومتابعة االنبعاثـــات المؤثرة في جودة الهواء والربـــط مع الجهات ذات 

العالقـــة لإلنـــذار المبكر واتخاد اإلجـــراءات الالزمة لحمايـــة الصحة العامة.

االنتهـــاء مـــن وضـــع الخطـــة االســـتراتيجية لمشـــروع مراقبـــة شـــاطئ جـــدة مـــن خالل 
األقمـــار الصناعيـــة مـــع شـــركة )Planetek( كما تـــم تحديـــد األماكن الســـاخنة وتحديد 
خـــط أســـاس بواقـــع )15( منطقـــة تغطـــي المناطـــق )127( الحساســـة علـــى شـــاطئ 
جـــدة وكذلك التشـــغيل المبدئي للمشـــروع عبـــر االقمـــار الصناعية مع شـــركة )بالنت-

تـــك( وتفعيـــل نظـــام اإلنـــذار، وتفعيـــل التجربة األولـــى من برنامـــج )QGIS( من شـــركة 
)Planetek( لقيـــاس المتغيـــرات البيئيـــة مـــن خـــالل األقمـــار الصناعية.

قام المركز بعمل المســـوحات الخاصة بالســـاحل الغربي وجمع عـــدد عينات )153( عينة 
ميـــاه وعـــدد )52( عينـــة رواســـب قاعية من خالل اســـتخدام ســـفينة األبحـــاث العلمية 

)AEGAEO( بســـاحل البحـــر األحمر ضمن مبـــادرة حماية البيئة البحرية والســـاحلية.

قـــام المركـــز بالمســـح البحـــري لســـاحل الخليـــج العربي وجمـــع عـــدد )8( عينـــات للمياه 
وعـــدد )9( عينـــات للرواســـب القاعيـــة مـــع معهـــد األبحـــاث اليونانـــي )HCMR( ضمـــن 

مبـــادرة حمايـــة البيئـــة البحرية والســـاحلية.

قـــام المركـــز بالتدريـــب العملـــي بمركز األبحـــاث البحريـــة اليونانـــي )HCMR( لعدد 7 من 
منســـوبيه بتاريخ 27 ســـبتمبر 2021م لمدة )5( أيام، بهدف رفع كفاءة عمليات المسح 
والمراقبـــة ومنهجيـــات جمع العينـــات والتحليـــالت الكيمائيـــة والفزيائيـــة والبيولوجية 

وتحليلهـــا مختبريًا

خريطة التوزيع الجغرافي لمحطات جودة الهواء

المتوسط السنوي لتراكيز الملوثات خالل عام 2021م 

الملوثات المتوسط

PM2.5 38.31
PM10 116.93

CO 1.06
O3 26.02

NO2 17.61
SO2 4.46
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07 01
06 01

05 01

23 07

01
01

01

07 01
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08 03

المنطقة الشرقية

الرياض

القصيم

الحدود الشمالية

حائل

المدينة 
المنورة

مكة 
المكرمة

عسير
نجران

جــــازان

تبوك
90

محطة ثابتة ومتنقلة
(حاليًا)

24
متنقلة

66
الثابتة

خريطة توزيع محطات رصد جودة الهواء بمناطق المملكة لمشروع مبادرة 
الوحدة المركزية لمراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من المصدر

عينــــة مياه 
تم جمعـها

عينــــة تم 
جمـعــــــها

منســــــوبين 
تم تدريبهم
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240

1,920

960
85 %

عدد الزيارات الميدانية الشهرية: 	 
)160( زيارة صيانة دورية، )80( زيارة معايرة.

عدد اعمال الصيانة الشهرية لجميع المحطات 	 
خالل عام 2021م 

عـــدد اعمـــال المعايرة الشـــهرية لجميـــع المحطات 	 
خـــالل عـــام 2021م 

نسبة الكفاءة التشغيلية لمحطات رصد جودة 	 
الهواء المحيط للعام 2021م

زيارة ميدانية

صيانة دورية

معايــــــــــــــرة

نسبة الكفاءة
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األداء البيئي والسالمة الكيميائية
08

34

44

قام المركز بمراجعة 34 دليل إرشادي لمختلف القطاعات 	 
الصناعية والتنموية.

قام المركز بتأهيل 44 معاين جمركي للكشف على المواد 	 
المستنفدة لطبقة األوزون والحد من االتجار غير المشروع.

قـــام المركـــز بالبـــدء فـــي مشـــروع إنشـــاء مؤشـــرات لجميـــع 	 
القطاعـــات الصناعيـــة والتنمويـــة، بهـــدف متابعـــة التزامهـــا 

بنظـــام البيئـــة ولوائحـــه التنفيذيـــة.

قـــام المركـــز بوضـــع خطـــط لالتفاقيـــات البيئيـــة )اتفاقيـــة 	 
اســـتكهولم، اتفاقيـــة روتـــردام، اتفاقيـــة مانيماتـــا(، بهـــدف 
تحديـــد التزامـــات المملكـــة فـــي هـــذه االتفاقيـــات والعمـــل مـــع 

ــا. ــا ورد فيهـ ــذ مـ ــة تنفيـ ــة علـــى متابعـ ــات ذات العالقـ الجهـ

دليل إرشادي

معاين جمركي

اتفاقية ميناماتا اتفاقية ستوكهولم اتفاقية روتردام اتفاقية فيينا بروتوكول مونتريال االتفاقيات الدولية

إدارة مركبات الزئبق  إدارة الملوثات العضوية
الثابتة

 الموافقة المسبقة لبعض
 المواد الكيميائية الخطرة

 ومبيدات اآلفات في التجارة
العالمية

حماية طبقة األوزون  إدارة الموارد المستنفدة
لطبقة األوزون التعريف

 وقاية صحة اإلنسان والبيئة
 من االنبعاثات البشرية

وإطاق الزئبق وكركباته

 حماية صحة االإنسان والبيئة
 من الملوثات العضوية

الثابتة

 االستخدام السليم بيئيًا
 للمواد الكيميائية من خال
 تنظيم عمليات االستيراد

والتصدير

 تعزيز التعون بين الدول
 األطراف من خال المراقبة
 المنتظمة وتبادل األبحاث
 والمعلومات بشأن تأثيرات

 األنشطة البشرية على
طبقة األوزن

 وقف إنتاج واستيراد المواد
 المستنفدة لألوزون وتقليل
 تركيزها في الغاف الجوي
 للمساعدة في حماية طبقة

 األوزون من خال رقابة
عمليات االستيراد والتصدير

الهدف

135 دولة
من عام 2013 م

184 دولة
من عام 2001 م

164 دولة
من عام 1988 م

198 دولة
من عام 1987 م

198 دولة
من عام 1987 م الدول المشاركة

تكويـن قاعـدة بيانـات 
ومـعـلــومـــــات بيئيــــة 
لكافــــــــة النشاطـــــات 
والقطاعات التنمويـة

تحــــديـــــد مؤشــــرات 
االداء البيئيـــة الرئيسية 

لكــــــل قطــــاع 

اصدار التقارير الدورية 
ألداء القطاعـــــات 

البيــــئ

اصدار التقارير الدورية 
ألداء القطاعـــــات 

البيــــــئ

العمــل المشتـرك مع 
القطاعــات التنمـويــة
لتقييــــــم وتحسيــــن 

أداؤهـــم البيئـــــي.

المساهمه في تحسين 
تـــرتيب المملكـــــة فــــي 

مؤشــــــرات البيئـــــة 
العالميـــــة

المشـاركـة فــي اعــــداد 
ونشر االدلـة اإلرشاديـة
البيئيـــة للقطـــاعــــات 

التمنـــويـــة

توفيـــــــــر أدلـــــــــــة 
إرشــــــــاديـــــــــة 

للقطاعــــــــــــــات 
والصنـــــاعـــــــــات 

التنمـــويــــــــــة لفهـــــم 
تأثيراتهــــــا البيئيــة - 

معـاييـر اللوائح البيئيـة 
المرتبطة بالنشـاط – 

التقنيـــــات البيئية 
المساهمة في االلتزام 

– ومتطلبـات التقـاريـر 

البــــدء 2B دليــــل 
إرشــــاد بيئـــي

إنشاء قاعـدة بيانات 
إلكترونيـة لجمـع كافة 

البيانــات البيئيــــة 
بالمملكـــة

 
الربــط مــــــع مصــــــــادر 

البيانـــات داخليـــا 
(عمليـــات الـــرص اآللــي 
- التفتيش - الدراسات) 

وخارجـــًيا (الجهـــات 
الحكوميـــــة مثــل هيئـة 

اإلحصـــاء – تقــاريـــر 
القطــاعـــات التنموية) 

إعــداد مؤشــرات األداء 
البيئـــي بنـــاءا على 

اللوائــــح التنفيذيـــة 
والبيـــانات التشغيليــة 

تصميــم مؤشـــرات 
رئيسيــة 

تحــديد نوعيــة 
المؤشــرات لكل قطاع 

 input – output- ) –
 ( outcome- impact

إعـــــــداد التقــاريـــــر 
للقطاعـــــــات تماشيــــا 

مــــع نشـــــاطـــــــاتهــــــــم 
وتأثيــــــراتهـــــا البيئيـــة 

اإلصـــدار الدوري 
لتقــاريــر اآلداء البيئــي 

التكامــــــل مـــع 
القطاعـــات فــي إعـــداد 

التقـــاريـــــر 
ومناقشتهـــــــا 

منصـــــــة 
إلكـــترونـيــــــــــــة لنشـــر 

المؤشرات البيئية التي 
تعكس أداء 

القطـــاعــــات 
واألنشـــطــــة ذات 

األثــــر البيئــــي 

اقتبـــــاس النمـــــاذج 
العالميــــة

 
ربــــــط المنـصـــــــة 

بمصـــــــــــــادرة 
المعلومـــات مـــــع 

الجـهـــــــــــات المختصــــة 

إعــداد تقــاريــر اللجـان 
القطاعية مذكـــــــــــــــــرة 

التفهـــــــــم للعمـــل 
المشتـرك لتذليــــل 

التحـديــــــات وتطبيـق 
نظام البيئة ولوائحـــــه 

التنفيـذيـــــة 

تفـعــيـــــــل الــوحــــدات 
البيئـيــــــــة بالقطـــاعــــات 

والجهـــــات 

العـمــــل على كــافـــة 
الجــهـــات الداعمـــة 

لتحســـين المؤشرات 

تــوفــــيـــر ودقــــــة 
البيــــانــــــــــات 

المستخدمــــــة 

عـكــــس التقــــدم 
الفعلــــي في االهتمام 

بالبيئة بالمملكة

التركــــيز على 
المــؤشــرات ذات 

األثـــــر األعــــــــلى فــــي 
EPI ترتـــــيـب المملكة

٤٢٠٦ قـــام المركـــز بإعـــداد تقييـــم ومراقبـــة األداء البيئـــي 	 
للقطاعـــات التنمويـــة والجهـــات ذات األثـــر البيئـــي:
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بنـــاء علـــى االمر الســـامي الكريــــم رقــــم 13662 وتاريــــخ  20 ربيع 
اول 1438هـ القاضــــي بالموافقــــة علــــى مـا انتهــــى إليـه مجلـس 
الــــوزراء بقيــــام الجهـات الحكوميــــة المسـؤولة عــــن المشـروعات 
ذات العالقة بالبيئـة، والجهـات الحكوميـة المسـؤولة عـن ترخيـص 
مشـروعات ذات تأثيـر ســــلبي محتمـل علـى البيئـة بإنشـاء وحـدات 

لديها. بيئيـة 

ــع  ــزة التــي تخـضـــ ــة واألجهـــــــ ــزام الجـهـــ ــة الت متابـعـــ
لهــا  التابعــة  واألنشــطة  والمشاريـــــع  إلشرافـــــها 

التنفيذيــة. ولوائحــه  البيئــة  نظــام  بأحــكام 

دعــم التخطيــط والتطبيق الســليم فــي الجهة لبرامج 
حمايــة البيئــة وعمليــات مراقبــة االلتــزام باألســس 

والمقاييــس والمعاييــر واإلرشــادات.

تعزيــز تعــاون وتنســيق الجهــة مــع المركــز الوطنــي 
كــافـــــة  وتقديــــم  البيئــي  االلتــزام  علــى  للرقابــة 
التسهــــيالت للقيــام بالمهــام واالختصاصــات بموجــب 

البيئــة. نظــام 

زيــــادة فعـاليــــــة دور الجـهـة لإليفــــــاء بااللتزامات ذات 
التــي  البيئيــة  االتفاقيــات  تجــاه  بالقطــاع،  العالقــة 

صادقــت عليهــا حكومــة المملكــة.

البيئــي  العمــل  تفعيــل  فــي  المركــز  جهــود  دعــم 
المشترك مع الجهة وتفعيل خطــــط تطــــوير قــــدراتها 
ــة والتحســين المســتمر فــي  ــة البيئ ــال حماي فــي مجــ

أداءهــا البيئــي

22

04

09

ــدات 	  ــأت وحـ ــي أنشـ ــات التـ ــدد الجهـ عـ
بيئيـــة  

عـــدد الجهـــات التـــي فـــي طـــور انشـــاء 	 
وحـــدات بيئيـــة

وحدات 	  تنشئ  لم  التي  الجهات  عدد 
بيئية

أهداف انشاء وحدات حماية البيئة في الجهات الحكومية:
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متابعــة كافــة أنشــطة الجهــة، لتأكــد مــن التزامهــا 
المركــز  وتزويــد  التنفيذيــة،  ولوائحــه  لبيئــة  بنظــام 

دوريــة. بتقاريــر 

ــد حــدوث أي  ــالغ الفــوري للمركــز عن التأكــد مــن اإلب
حالــة تلــوث طــارئ فــي الجهــة أو مشــاريعها وتوفيــر 
لتفعيــل  والمعــدات  المدربــة  البشــرية  اإلمكانــات 

خطــط الطــوارئ البيئــة، بالتنســيق مــع المركــز

التقاريــر الوطنيــة  التعــاون مــع المركــز فــي اصــدار 
عــن حالــة البيئــة، وتطويــر األداء البيئــي للقطاعــات 
وتحســين المؤشــر األداء البيئــي العالمــي للملكــة.

للجهــة  التابعــة  المنشــآت والمشــاريع  مــع  العمــل 
لتبنــي تطبيــق نظــم اإلدارة البيئيــة EMS فــي هــذه 

المنشــآت.

قــدرات  لتطويــر  مناســبة  تدريبيــة  برامــج  وضــع 
الجهــة واألجهــزة التــي تخضــع إلشــرافها فــي مجــال 

وحمايتهــا البيئــة  علــى  المحافظــة 

إشــعار المركــز بخطــط التقييم االســتراتيجي والبرامج 
التنمويــة المســتقبلية والتنســيق مــع المركــز للتأكــد 

مــن مراعــاة الجوانــب البيئيــة.

بالبيانــات  ودوريــة  آنيــة  بصــورة  المركــز  تزويــد 
للمنشــآت  البيئيــة  الحالــة  عــن  والمعلومــات 
والمشــروعات التابعــة للجهــة واألجهــزة التــي تخضــع 
إلشــرافها، ومســتويات األداء البيئــي، ورفــع تقاريــر 

البيئــي. االلتــزام 

البيئــة  بنظــام  ومشــاريعها  الجهــة  التــزام  متابعــة 
ولوائحــه التنفيذيــة فــي إنتــاج أو نقــل أو تخزيــن أو 
أو  الخطــرة  والنفايــات  المــواد  معالجــة  أو  تدويــر 
الحاجــة  عنــد  منهــا، واالســتعانة  النهائــي  التخلــص 

المختصــة. والتقنيــات  الخدمــات  بمقدمــي 

بكافــة  القيــام  عنــد  ومشــاريعها  الجهــة  التــزام 
تلويــث  لعــدم  الالزمــة  التدابيــر  باتخــاذ  أنشــطتها- 
البيئــة أو اإلضــرار بهــا وااللتــزام بالمقاييــس والمعايير 
البيئيــة المعتمــدة، واالســتعانة عنــد  واإلرشــادات 
واســتخدام  البيئيــة  الخدمــات  بمقدمــي  الحاجــة 
التقنيــات والوســائل المرخصــة أو المؤهلــة مــن قبــل 

المركــز.

التأكــد مــن إيفــاء الجهــة ومشــاريعها بإزالــة الضــرر 
البيئــي الــذي تتســبب فيــه، وإعــادة تأهيــل مــا تدهــور 
مــن النظــم البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والتنســيق 

فــي ذلــك مــع الجهــة المختصــة.

التأكــد مــن إجــراء دراســات تقييــم التأثيــرات البيئيــة 
للمشــروعات التــي تقــوم الجهــة الحكوميــة بتنفيذها 
وفــق األســس والمعاييــر لنظــام البيئيــة وعرضهــا 
علــى المركــز لمراجعتهــا وإصــدار التراخيــص البيئيــة 

لكافــة المشــاريع.

لــدى  البيئيــة  التوعيــة  لتعزيــز  برامــج فعالــة  تنفيــذ 
المســؤولين والموظفيــن فــي الجهــة واألجهــزة التي 

تخضــع إلشــرافها. 

مهام الوحدات البيئية في الجهات الحكومية
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اسماء الجهات التي أنشأت وحدات بيئية

اسماء الجهات التي في طور انشاء وحدات بيئية

وزارة البيئة والمياه 
والزراعة

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية 

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية واإلسكان

وزارة 
الحج والعمرة

وزارة الدفاعوزارة الداخلية

وزارة 
الحرس الوطني

المؤسسة العامة وزارة التعليموزارة الصحةوزارة الطاقةوزارة التجارة
لتحلية المياه

هيئة
الطيران المدني

الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع

الهيئة العامة 
للموانئ

الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

شركة المياه الوطنية

  

سابك

هيئة تطوير المدينة معادن
المنورة

المؤسسة العامة 
للري

الهيئة العامة 
للجمارك

وزارة الشـــــؤون 
االسامية

الشركة السعودية وزارة السياحـــــة
للخطوط الحديدية )سار(

الملخص التنفيذي للخطة الوطنية للتخلص من مركبات الهيدروفلوروكربون:

المجمــوع الكلــي لفسوحــات المــواد الكيميــائيــة خــالل عــــام 2021م عـــدد

1,137

 560

15,646,219
الكمية الكلية الستيراد المملكة عدد الفسوحات 

فسح

كيلو
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كمية استيراد المواد الغير الخطرة 

كمية تصدير المواد الخطرة 

كمية تصدير المواد الغير خطرة 

قصاصات اسفنج

كتاليست

خردة بالستيك

رماد كربوني

قوالب الرصاص

خبث الحديد المحبب

خبث حبيبات النحاس

17,847 طن

400  طن

36.314   طن

142,139 طن

162.020  طن

8,892 طن

1,420 طن
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الشـــؤون القـــانونيـــة
09

88

173

370

99,284,718

قام المركز بإعداد ودراسة لوائح الدعاوى والمنازعات التي رفعت منه أو عليه لعدد 	 
المركز  موقف  تدعم  التي  اإلثبات  ووثائق  المستندات  جمع  من  بدًء  قضية(،   45(
أمام الدوائر القضائية، وإعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها أمام ديوان 
تم  التي  المذكرات  عدد  بلغ  وقد  القضائي  االختصاص  ذات  الجهات  أو  المظالم 
إعدادها )173 مذكرة(، ومتابعتها من خالل الجلسات التي بلغت )370 جلسة( حتى 
صدور األحكام النهائية، كذلك قام المركز بدراسة األحكام التي صدرت والبالغ عددها 
)106 حكم قضائي( وقدم الطعون أو االستئناف لألحكام في تلك القضايا بكافة 

أنواعها. 

تحقـيقمجموع التحقيقات لعام 2021م.	 

مذكرة

جلسة

ريال 
سعودي

كسب المركز قضايا حكمت لصالحه بإجمالي مبالغ 	 
99,284,718 من إجمالي 110,326,284 ريال سعودي.

رفع التزام نقاط االتصال 
من حيث دراسة مسودات 

القرارات وإعطاء الرأي 
القانوني. 

بناء عالقات قوية مع 
سكرتارية االتفاقيات والجهات 

الوطنية المشاركة، وكذلك 
مع وزارة البيئة والمياه 
والزراعة كضابط اتصال.  

حضور مؤتمرات األطراف لكل 
من اتفاقية روتردام، استكهولم، 

ميناماتا، فيينا وبروتوكول 
مونتريال، ويونيا، وكذلك 

االتفاقية اإلطارية للتغير المناخي. 

الرفع بالتعديالت المقترحة 
على اللوائح التنفيذية لنظام 

البيئة بما يتماشى مع ما 
ورد في االتفاقيات البيئية 
المصادقة عليها المملكة.
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العقود والمصاريف المالية )المصروفات واإليرادات(
10

49.65%

82.43%698130

المتحققة خالل السنة األولى للمركز، نسبة الزيادة في اإليرادات عن المخطط له	 

منافسةمطالبةمنافسة

بلغت إجمالي المصروفات 
159,312,562.57 ريال 
بنسبة صرف 82.43%

كراسات الشروط والمواصفات 
التي تم اعتمادها وطرحها 
على منصة اعتماد )69( 

منافسة.

عدد المطالبات المالية 
التي تم رفعها )81( 

مطالبة مالية.

عدد المنافسات التي 
تم ترسيتها )30( 

منافسة.

النسبةااليراد الفعليااليراد التقديريالحسابات الرئيسية

% 11,239,500.0014,374,000.0027,89إصدار رخص لألنشطة التجارية11452104

% 0,00 0.000.00اإليجارات وأقساط المساكن142161

% 0,00 4,900.000.00تأجير مرافق142162

%116,49-20,000.00-121,318.00المبيعات الحكومية األخرى14219

% 61,97- 649,227.00246,900.00بيع وثائق وأنظمة1421901

% 44,80 2,038,682.002,952,012.31جزاءات وغرامات1431

% 36,81 10,219,072.0013,980,500.00جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة1438

% 0,00 0.000.00المبالغ المستردة من مصروفات السنوات السابقة144121

% 101,09 9,312,948.0018,727,721.37اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر1453

% 149.65 33,585,647.0050,261,133.68المجموع
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التحديات والحلول
10

واجه المركز خالل مرحلة التأسيس العديد من التحديــــات:	 

محدودية الموارد البشرية المتخصصة في مجال البيئــــــة

عدم وجود محاكم قضائية بيئية

انتشار مرامي النفايات العشوائية في مختلف مناطق 
المملكة

وجود مصانع خارج المدن الصناعية في مختلف مدن 
المملكة

التعـــاون مـــع وزارة التعليـــم والجامعـــات علـــى دعـــم التخصصـــات 
الفنيـــة التـــي تخـــدم مجـــال البيئـــة وتســـاهم فـــي تعزيـــز ســـوق 

ـــة ـــة المؤهل العمـــل بالكـــوادر الفني

بإنشاء  للقضاء  األعلى  للمجلس  ملزم  كريم  أمر سامي  صدور 
المرحلة األولى،  الرئيسية في  بيئية في المدن  دوائر قضائية 
في  للفصل  الثانية  المرحلة  في  بيئية  محاكم  إلنشاء  تمهيدا 

كافة القضايا البيئية بعد تأهيل قضاتها في العلوم البيئية

التعـــاون مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة واإلســـكان علـــى 
حصـــر كافـــة المرامـــي العشـــوائية وتنظيمهـــا مـــن خـــالل أســـوار 
تمنـــع مـــن التعـــدي عليهـــا واســـتغاللها والحـــد مـــن ضررهـــا علـــى 
البيئـــة، مـــع توفيـــر مناطـــق مخصصـــة ومجهـــزة الســـتقبال كافـــة 

النفايـــات فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة

توفير مدن صناعية مجهزة بالبنية التحتية الالزمة التي تساهم 
في الحفاظ على البيئة في مختلف مناطق المملكة

1422021

التحديات والحلول

محدودية الموارد البشرية في المركز

محدودية التمويل في ميزانية المركز والتكاليف 
المعتمدة للمبادرات

توفيـــر األعـــداد الالزمـــة مـــن المـــوارد البشـــرية لتفعيـــل دور 
ــم  ــوزارء رقـ ــس الـ ــرار مجلـ ــدة بقـ ــام المعتمـ ــق المهـ ــز وفـ المركـ

)417( بتاريـــخ 19 رجـــب 1440هــــ

وفق  المركز  ومبادرات  مهام  لتنفيذ  الالزم  التمويل  توفير 
النطاق المخطط له ولضمان حماية البيئة من التدهور

التحديات04
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