
  

 وتعديالتها 4102التي تتقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خدماتها لسنة  رتعميمات استيفاء األجو 

 :0المادة 

( 4102تسمى هذه التعميمات )تعميمات استيفاء األجور التي تتقاضاها وزارة البيئة مقابل تقديم خددماتاا لسد ة 
 الرسمية .ويعمل باا اعتبارًا من تاريخ  شرها في الجريدة 

 4المادة :

يكددون لمكممددات والعبدددارات التاليددة تيفمدددا وردت فددي هددذه التعميمدددات المعددا ي المخدددددة لاددا أد دداه مدددا لددم تددددل 
 القري ة عمى غير ذلك :

 .  4112( لس ة 24:  قا ون تماية البيئة رقم ) القانون
 :  وزارة البيئة .  الوزارة
 :  وزير البيئة .  الوزير
:  أي شددخط يبيعددي أو مع ددوي يددؤدي  شددايج إلددى إ تدداج  فايددات خيددرة أو يتددوز تمددك ال فايددات أو المنتتت  

 يتتكم فياا . 
: الموقع المخدط لتخزين أو معالجة ال فايات الضارة والخيرة والتخمط م اا بدورة  اائية  مركز المعالجة

 والمعتمد من الوزارة . 
ط م ادددا فدددي مواقدددع يدددرح ال فايدددات العامدددة أو شدددبكات الددددر  : أي مدددواد م يمكدددن الدددتخم  النفايتتتات الخ تتترة

الدتي وذلك  بسبب خواداا الخيرة وآفارها الضارة عمى سالمة الكائ ات التية وتتتاج إلى وسدائل خاددة 
 لمتعامل معاا ومعالجتاا والتخمط م اا  اائيًا والمتددة في الجدول الذي يعتمده الوزير لاذه الغاية . 

 .  4112الف ية المشكمة بموجب أتكام  ظام إدارة المواد الضارة والخيرة و قماا وتداولاا لس ة  : المج ة المجنة
: هدي بياريدات الردداط السدائمة التدي تدم اسدتاالكاا وم يمكدن إعدادة  ب اريات الرصاص السائمة المستهمكة

دة امسديد االتدامأ أو شت اا واستخداماا وتتكون من الد دوق والغياء وعازمت الدفائح وتتتدوي عمدى مدا
 خالية م ج ، ويكون الرداط والبالستيك واملكتروليت الموجود فياا قاباًل إلعادة التدوير .

 3المادة :

تيبددق هددذه التعميمددات عمددى م تجددي المددواد وال فايددات الضددارة والخيددرة والتددي يددتم تخزي اددا ومعالجتاددا والددتخمط 
ة المعتمد من قبل الدوزارة والعداممين فدي مجدال تدددير بياريدات ال اائي م اا في مركز معالجة ال فايات الخير 

 الرداط السائمة المستامكة والرداط المعاد تدويره .
وتشدددمل المدددواد وال فايدددات الضدددارة والخيدددرة والتدددي يدددتم تخزي ادددا ومعالجتادددا والدددتخمط ال ادددائي م ادددا فدددي مركدددز 

 المعالجة عمى ما يمي :



اددزة المتتويددة عمددى المددواد الضددارة والخيددرة أو المستتضددرات الدوائيددة أو . المددواد والبضددائع والمعدددات واألج0
 التجميمية المستوردة والتي تعود لجاات متددة ومعروفة وتكون :

أ. ماربة أو مقمدة أو تم ضبياا في السوق المتمي من قبل الجاات المع ية ويتعذر إعادتاا إلى بمد التددير  
 . أو بمد الم شأ ألسباب مق عة لمج ة

ب. غير ميابقة لمموادفات القياسية األرد ية المعتمدة وتم استيرادها تسب األدول ويتعذر إعادتادا إلدى بمدد  
 التددير أو بمد الم شأ وألسباب مق عة لمج ة .

ج. مددددواد خيددددرة يتوجددددب الددددتخمط م اددددا بدددددورة عاجمددددة لوجددددود خيددددورة مددددن إعددددادة تدددددديرها كددددالمواد ف ائيددددة  
 لمواد الواردة في امتفاقيات الدولية التي دادقت عمياا التكومة األرد ية . امستخدام وغيرها من ا

. المددواد والبضددائع والمعدددات واألجاددزة المتتويددة عمددى المددواد الضددارة والخيددرة أو المستتضددرات الدوائيددة أو 4
رخددددة التجميميدددة المتولددددة متميدددًا والتدددي تعدددود لجادددات متدددددة ومعروفدددة والتدددي تدددم ضدددبياا لدددد  جادددة غيدددر م

 ألغراأ اإل تاج أو التداول أو البيع أو التعامل مع مفل هذه المواد أو ال فايات . 
 . أية مخمفات أو مواد خيرة  اتجة عن اإل تاج أو توادث عرضية أو توادث سير لد  جاات مرخدة .3

 2المادة: 

أد دداه بدددل خدددماتاا فددي تخددزين  . تسددتوفي الددوزارة مددن م تجددي المددواد الضددارة وال فايددات الخيددرة األجددور المبي ددة أ
ومعالجددة والددتخمط ال اددائي مددن المددواد وال فايددات الضددارة والخيددرة بالدددي ار األرد ددي غيددر شدداممة لتكددالي  ال قددل 
إلدى مركددز المعالجددة عددن كدل يددن أو جددزء مددن اليدن أو عددن المتددر المكعددب أو جدزء مددن المتددر المكعددب أيامددا 

 يات المدرجة في الجدول التالي :أعمى أو عن أية وتدة ، وتسب أ واع ال فا

 ا األرد ي رالمبمغ بالدي ا الوتدة  وع ال فاية الرقم
وتسب ما  ين أو بالوتدة

 يرد في الجدول
0.  ين أو متر مكعب  ال فايات العضوية الدمبة 

 أعمى أياما
492 

4.  ين أو متر مكعب التمأة الايدروكربو ية من أدل بترولي 
 أعمى أياما 

 

492 

3.  ين أو متر مكعب  تمأة عضوية بمتتو  عالي من البترول 
 أعمى أياما

492 

2.   ين أو متر مكعب  فايات بترولية 
 أعمىأياما  

492 

2.  492 ين أو متر مكعب  ال فايات العضوية السائمة 



 أعمىأياما 
2.  ال فايات غير العضوية الدمبة 

 . تدميب + يمر أ
 يمر فقي . ب

 ين أو متر مكعب 
 أياما أعمى

092 
99 

7.  ين أو متر مكعب  ال فايات غير العضوية السائمة 
 أعمىأياما 

173 

8. األدوية والمستتضرات الديدم ية أو التجميمية  
المستوردة تسب األدول بعد ا تااء مدة 

 دالتيتاا .

  ين أو متر مكعب
 أعمى أياما 
  

492 

9. التجميمية   األدوية والمستتضرات الديدم ية أو  
 ال اتجة عن عممية والمواد األولية والمخمفات

 التد يع ألتد الشركات أو المدا ع المتمية .

  ين أو متر مكعب 
 أعمى أياما

 

492 

 3من المادة  4الب د  0الب ود أا 10
 
 

 
 

 3 من المادة 0الب د با

 ين أو متر مكعب
  أعمى أياما 
  

 

فالفة أضعا  األجور 
أعاله كل تسب  وعج 

 ويريقة معالجتج
 

يتم استيفاء األجورعمى 
إتالفاا   تسب أجور 

اإلتال  المستوفاة عالميًا 
أو متميًا أياما أعمى 

وتسب يبيعة كل مادة 
 ويريقة معالجتاا

00.  2 كغم أو جزء م ج . الزئبق المعد ي أ 
 1 جااز .  أجازة قياس الضغي الزئبقية ب
 1.2 ميزان . أجازة قياس درجة ترارة الزئبقيةج

د. المدابيح 
 الزئبقية

 1.4 مدباح (FL. مدابيح الفمورس ت )0
. مدابيح الفمورس ت المدمجة 4

CFL 
 

 1.4 مدباح

. مدابيح ف ائي باعث 3 LED 
 الضوء

 1.4 مدباح



 HID. مدابيح التفريغ العالي 2
 

 1.3 مدباح

 

        المبمغ بالدي ار          الوتدة ال فاية وع  الرقم
   األرد ياين أو بالوتدة   

 وتسب ما يرد في الجدول
   ال فايات املكترو ية والكاربائية : .04

 7.2 فالجة لترًا فما دون 021فالجة سعة 
 01.2 فالجة لتراً  021فالجة بسعة تتجاوز 
 01.2 فريزر م 0.2فريزر عرأ تتى 

 02 فريزر م0.2فريزر عرأ أكفر من 
 2.2 تمفاز تمفاز 

األجازة الخموية والتمفو ات واكسسواراتاا  
 بكافة أ واعاا وأشكالاا

 3 قيعة

 الموتات املكترو ية :
 

  

  4سم011أ. القيعة التي تبمغ مساتتاا  
 فما دون .

 0 قيعة

ب.  القيعة التي تبمغ مساتتاا أكفر  
 4سم 011من 

 4 قيعة

ج.    القيعة التي تبمغ مساتتاا أكفر  
 4سم 411من 

 3 قيعة

جازة الكمبيوتر واكسسواراتاا واليابعات أ  
وأجازة الفاكس وآمت التدوير 

 والماستات الضوئية .. الخ .
 

 3 قيعة

لترًا  41سخا ات المياه الكاربائية سعة 
 ، والغسامت وافران الغاز .

 1 

 



األجور التي تتقاضاها الوزارة بدل خدماتاا عمى تددير بياريدات الردداط السدائمة المسدتامكة والمتداجرة  .ب
 باا والرداط المعاد تدويره وتشمل ما يمي :

. أن يقوم المددر بتددير البياريات السائمة المستامكة أو أي جدزء م ادا وفقدًا ألتكدام اتفاقيدة بدازل لمدتتكم 0
 ة عبر التدود .ب قل ال فايات الخير 

. يمتزم المددر بتقديم كفالة ب كية أو شيك مددق بقيمة عشرة آم  دي ار أرد ي باسم األمين العدام لمدوزارة 4
 باإلضافة إلى وظيفتج .

. يمتزم المددر بدفع مبمغ مقداره عشرون دي ارًا عن كل ين مدن بياريدات الردداط السدائمة المسدتامكة أو 3
 يرها وتودع بد دوق تماية البيئة مقابل الخدمات التي تقدماا الوزارة .أي جزء م اا والمراد تدد

 وعمى أن يتم تقديم الكفالة الب كية ودفع بدل الخدمات قبل المباشرة بإجراءات التددير .

( دي ارًا عن كل 42. يمتزم كل مددر لمرداط م تج لد  جاة مرخدة من وزارة البيئة بدفع مبمغ مقداره )2
تدديره خارج أراضي المممكة عمى أن تودع هذه المبالغ فدي دد دوق تمايدة البيئدة مقابدل الخددمات ين سيتم 

 التي تقدماا الوزارة .

. امجور التي تتقاضاها الوزارة بدل خدمات اشرا  عن كل ين من الزيدوت المعد يدة المسدتامكة لمتأكدد مدن ج
 التخمط م اا بيرق آم ة بيئيًا وكما يمي:

 ( دي ارًا من الجاات المرخط لاا تكرير الزيوت المعد ية المستامكة .41ه ). مبمغ مقدار 0

 ( دي ارًا من الجاات المرخط لاا ترق الزيوت المعد ية المستامكة .21. مبمغ مقداره )4

 5:المادة 

أ. لمدوزير ب دداء عمدى ت سدديب المج دة تتديددد قديم بدددل خددمات التخددزين والمعالجدة والددتخمط ال ادائي مددن األجاددزة  
 اليبية وقيع غيارها ب اءًا عمى  وعية وتجم تمك األجازة . 

ب. لمددوزير ب دداء عمددى ت سدديب المج ددة تتديددد قدديم بدددل خدددمات التخددزين والمعالجددة والددتخمط ال اددائي مددن قيددع  
جاددزة الكاربائيددة واملكترو يددة التددي لددم تددرد فددي القائمددة بتيددث تتسددب كمفددة المعالجددة بمددا يكدداف  أجددور غيددار األ

 إتال  األجازة الواردة في القائمة أعاله . 
 ج. تستف ى ال فايات املكترو ية والكاربائية المستخدمة م زليًا من أجور اإلتال  الواردة أعاله . 

 



  6المادة : 
المولددددة لممدددواد وال فايدددات الخيدددرة والضدددارة مسدددؤولية  قمادددا إلدددى مركدددز معالجدددة ال فايدددات الخيدددرة تتدددولى الجادددة  

المعتمد من الوزارة وتتتمل الجاة المولدة أي رسوم وتكدالي  إضدافية  اتجدة عدن سدوء عمميدة ال قدل أو التدداول 
 عن الوزارة .لاذه ال فايات وتسب التعميمات والموادفات وامشترايات ذات الدمة والدادرة 

 7المادة :
( والم شدورة عمدى  4112تمغى ) تعميمات استيفاء األجور عمى معالجة ال فايات الخيدرة والدتخمط م ادا لسد ة 

 .4112ا04ا0تاريخ  2282من عدد الجريدة الرسمية رقم  2241الدفتة رقم 
 8المادة :

 التال .لموزير ب اء عمى ت سيب المج ة تعديل هذه التعميمات تسب مقتضى 
 


