
  )هـ٢٢/٣/١٤٢٥(وتاريخ ) دف/٩/و/١٢/١(قرار رقم 
  

  إن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين
بعد اإلطالع على املادة الثامنه من نظام األنشطة املقلقة للراحة أو اخلطرة أو املضرة بالصحة أو البيئة                 

  ).هـ٦/٤/١٤٢٣(وتاريخ ) ٨٥(الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم 
  ).هـ٤/١/١٤٢٥(املؤرخ يف ) ٧(ع على حمضر اجتماع اللجنة رقم وبعد اإلطال

  
  :يقرر مايلي

  
املوافقة على الالئحة التنفيذية مبا تضمنته من تصنيفات لنظام األنشطة املقلقة للراحة أو اخلطرة              : أوالً

  .أو املضرة بالصحة أو البيئة بالصيغة املرفقة بالقرار
  . اخلاصة ا وفق تصنيفها املرفق بالالئحةتتوىل كل جهة إعداد اللوائح: ثانياً
  .على اجلهات احلكومية املعنية تنفيذ ماورد ذه الالئحة: ثالثاً
  .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق واملتابعة لتنفيذ مقتضى هذه الالئحة: رابعاً
  .ل به من تاريخ صدورهينشر القرار والالئحة املرفقة يف اجلريدة الرمسية ويعم: خامساً



  الالئحة التنفيذية االساسية لنظام األنشطة املقلقة للراحة أو اخلطرة أو املضرة بالصحة أو البيئة
  

  :املادة األوىل
  :تعاريف

نظام األنشطة املقلقة للراحة أو اخلطرة أو املضرة بالصحة أو البيئـة الـصادر              : النظام   -١
واألنظمة األخـرى ذات    ) ه٦/٤/١٤٢٣(يخ  وتار) ٨٥(باملرسوم امللكي الكرمي رقم     

  .العالقة
هي األنشطة احملددة بالتصنيفات الصادةر من اجلهة املختصة        : األنشطة اخلاضعة للنظام     -٢

 .واملرفقة ذه الالئحة وتعترب جزءاً ال يتجزأ منها
هي اجلهات العامة املخولة مبوجب مهامها وإختصاصاا بالترخيص        : اجلهات املختصة    -٣

 .شراف أو الرقابة على األنشطة اخلاضعة للنظامأو اإل
الصادر الترخيص بأمسـه    ) االعتباري(الشخص الطبيعي أو املعنوي     : صاحب الترخيص  -٤

ويعترب مسئوالً عن التقيد مبا ورد بالنظام والالئحة والتعليمات الصادةر عن اجلهـات             
 .املختصة

دد طبيعة النشاط ووصـفه     هو الوثيقة الصادرة من اجلهة املختصة واليت حت       : الترخيص -٥
. وحجم ومكان أو أماكن ممارسته وما إىل ذلك من شروط سواًء كان مبقابل أو بدون              

ن اجلهات  موينسحب وصف الترخيص على التصريح الصادر من الدفاع املدين أو أي            
 .املختصة وفق نظامها باملراقبة أو االشراف على النشاط

احملـدد أو احملـددون مـن جهـة         . خاصهو الشخص أو األش   : املفتش أو املفتشون   -٦
األختصاص املخولون وفق تنظيمها اإلداري يف دخول احملالت اخلاضعة للنظام وفقـاً            
 .لإلجراءات احملددة دف التأكد من عدم وجود خمالفات للنظام أو للوائح والتعليمات

هو الوقت الذي يتم حتديده باالتفـاق بـني جهـة           : الوقت الرمسي ملمارسة النشاط    -٧
االختصاص ووزارة الداخليةـ اجلهات األمنية ـ ملمارسة النشاط خـالل سـاعات    

 .النهار أو الليل ويعترب العمل خارج هذا الوقت خمالفة للنظام
  

  :الثانيةاملادة 
حتدد التصنيفات املرفقة بالالئحة األنشطة اخلاضعة للنظام والالئحة وفقاً الختصاصات اجلهة              

  . من وزير الداخليةعتمادهايل التصنيف من قبلها ويسرى التعديل بعد صاحبة التصنيف وجيوز تعد
  



  :املادة الثالثة
تفوض اجلهة املختصة وفق تصنيفها املرفق بالالئحة بوضع لوائح فرعية تتضمن الشروط             -١

واملواصفات الفنية واالدارية الالزمة للترخيص بإنشاء أو تشغيل حمل ملمارسة أياً مـن             
 اإلقـالق منـع    يد أماكن وشروط ممارسته مبا حيقق     دبالتصنيف وحت األنشطة الواردة     

وبعد مناقشتها من اللجنة املنـصوص      . للراحة أو اخلطورة أو االضرار بالصحة أو البيئة       
مانة العامة لس الدفاع املدين برفعها لـوزير أو          الثامنة من النظام تقوم اال     عليها باملادة 

  .بنفس األليةرئيس اجلهة إلصداره ويتم التعديل 
تلتزم جهة الترخيص باالمتناع عن الترخيص بإنشاء أو تشغيل حمل ملمارسة أي مـن               -٢

األنشطة اخلاضعة للنظام وفق التصنيفات املختلفة دون احلصول على موافقـة كتابيـة             
 .بعدم املمانعة من اجلهات املختصة األخرى

  
  :املادة الرابعة

 الالزمة لتنفيذ املادة السابعة مـن النظـام وتكـون           نفوض اجلهة املختصة بإختاذ اإلجراءات      
مسئولة عن صحة إجراءاا ونزاهة منسوبيها، مع مراعاة توحيد النماذج واإلجراءات بني اجلهـات              

  .املختصة قدر اإلمكان
  

  :املادة اخلامسة
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة من عقوبات يعاقب ـ بغرامة ال تزيد على ثالثني الف ريال    

م إزالة املخالفة ويف حالة العود جيوز إضافة إىل ذلك مصادرة حمتويات احملل حبكم               غلق حمله حىت تت    عم
  :قضائي ـ كل من أرتكب أحد املخالفات التالية

إنشاء أو تشغيل حمل ملمارسة نشاط من األنشطة اخلاضعة للنظام والئحتـة التنفيذيـة               -١
  .بدون ترخيص

 .إدخال توسعة ، أو إضافة نشاط جديد بدون ترخيص -٢
إحداث تغيري من شأنه تعديل كيفية التشغيل كلياً أو جزائياً دون موافقـة اجلهـات                -٣

 .املختصة
 .نقل النشاط من مكان إىل مكان آخر دون موافقة اجلهات املختصة -٤
 .التنازل عن الترخيص دون موافقة اجلهة املختصة -٥
 .رخيص خالل املدة احملددة نظاماًعدم تقدمي طلب جتديد الت -٦



عدم قيام صاحب الترخيص بإدارة احملل بنفسه أو تعيني مديراً أو مسئوالً عن التشغيل               -٧
أو عدم إخطار جهة اإلختصاص برغبته يف تغيري املدير أو املسئول خالل املدة احملـددة               

 .نظاماً
 .ة عملهمعدم متكني املوظفني املكلفني بالتفتيش من دخول احملل أو إعاق -٨

  
  :املادة السادسة

ـ                بوضـع    ةتفوض اجلهات املختصة بناًء على ما تصدره من شروط ومواصفات فنية وإداري
وتلحـق  ) مخسة االف ريال  (وإصدار جداول للمخالفات والغرامات املترتبة عليها حبيث ال تزيد عن           

  .هذه اجلداول بالشروط واملواصفات وتعترب جزءاً منها
  

  :املادة السابعة
  :يتم ضبط املخالفات والتحقيق فيها وفقاً لإلجراءات التالية  

يتم ضبط املخالفات والتحقيق فيها فقط من قبل املوظفني اليت حتددهم اجلهة املختصة              -١
وفق تنظيمها اإلداري وعلى اجلهة املختصة تزويدهم ببطاقة خاصـة توضـح اجلهـة              

  .واإلدارة واألسم والوظيفة وما إىل ذلك من معلومات
إثبات شخصيته للمسئول عن النشاط حمل التفتيش وأن يـربز          ) املفتش(على املوظف    -٢

 .بصفة دائمة ويف مكان ظاهر البطاقة اليت تثبت شخصيته ووظيفته
 .يكون التفتيش خالل ساعات دوام النشاط مع مراعاة عدم إعاقة العمل قدر اإلمكان -٣
 املفتش أثناء التفتيش ويعد     على صاحب الترخيص أو املدير أو مسئول التشغيل مصاحبة         -٤

عدم وجود صاحب الترخيص أو املدير أو مسئول التشغيل أو االمتناع عن مـصاحبة              
إمتام وللمفتش إثبات ذلك يف احملضر و     . املفتش إعاقة العمال التفتيش  وخمالفة للنظام        

 . أو مالحظات من صاحب النشاطاعتراضاتالة بأي التفتيش واليعتد يف هذه احل
ضر وحتديد العقوبة وفقاً للنظـام      فات وإثباا يف احمل   لخما/ فتش بتحديد خمالفة    يقوم امل  -٥

 .والالئحة أو جداول الغرامات الصادةر عن جهته
يف حالة ضبط خمالفة تنطوي على درجة عالية من اخلطورة فإن على املفتش إثبات ذلك             -٦

زله مطالبـة   وجيو. ماتيف احملضر وحتديد العقوبة وفقاً للنظام والالئحة أو جدول الغرا         
ويف حالـة   .  العمل كلياً أو جزئياً حىت تتم إزالة املخالفـة         فقاملسئول عن النشاط بو   

 .إمتناع املسئول عن النشاط يقوم املفتش برفع تقريره إىل رئيسة املباشر



املخالفة وتقدير خطورـا وإذا مـا   يقوم الرئيس بزيارة النشاط واالطالع على نوعية        -٧
الق النشاط  غا وديدها لألرواح واملمتلكات بالدرجة اليت تستوجب إ       بت له خطور  ث

أو أي جزء منه يتم إستدعاء صاحب النشاط ومطالبته باالغالق ويف حالة إصراره على              
 للمادة السابعة من النظام لألمر       األمر فوراً للجنة املشكلة وفقاً     غالق تتم إحالة  اإلعدم  

كإجراء إحترازي مع رفع القضية فوراً      ) مخسة أيام   (قت ملدة ال تزيد عن      ؤباالغالق امل 
ـ             ف ألمري املنطقة إلحالتها إىل هيئة التحقيق واإلدعاء العام لتقرر حسب خطورة املوق

 أو رفع االمر للجهة القضائية املختـصة إذا رأت ضـرورة            ه أو رفع  اإلغالق استمرار
 .لذلك

 إضفاء مزيد مـن الدقـة       جيوز للجهة املختصة إضافة شروط وإجراءات إضافية دف        -٨
 .والضبط والربط على أعمال منسوبيها خالل التفتيش

يلتزم منسوبو املديرية العامة للدفاع املدين املكلفني باجراء التفتيش باألحكام والشروط            -٩
الواردة بالئحة التفتيش والضبط والتحقيق يف خمالفات نظام ولوائح الـدفاع املـدين             

دف /٣١/و/١٢/١ورئيس جملس الدفاع املـدين رقـم        الصادرة بقرار وزير الداخلية     
 .هـ٢٨/٨/١٤٢٣وتاريخ 

  
  :املادة الثامنة

يفوض مساعد وزير الداخلية للشئون األمنية يف تشكيل جلنة أو جلان للنظر يف املخالفـات                 
وتوقيع العقوبات املنصوص عليها يف املادة السابعة من النظام فيما يندرج حتت إختصاصات املديريـة               

مة للدفاع املدين يف الرقابة واألشراف على األنشطة اخلاضعة للنظام والالئحة وفقاً للتصنيف الوارد              العا
  .ذه الالئحة

  
  :املادة التاسعة 

  .لوزير الداخلية تفسري نصوص هذه الالئحة
 


