
اآللية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة اآلثار تطبيق تعليمات 

 2020لسنة  نهاالسلبية الناتجة ع

(  من القانون االطاري الدارة النفايات 7الصادر بموجب الفقرة )ج( من المادة )

 2020لسنة  16رقم 

 (:1المادة ) 

الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لمعالجة اآلثاا  تعليمات تطبيق اآللية )تسمى هذه التعليمات  

ويعمل بها من تا يخ نشرها  (2020لسنة  نفايات البضائع المنتجة والمستو دة السلبية الناتجة عن

 في الجريدة الرسمية.

 التعريفات: (:2المادة )

صصة لها أدناه ما يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخ

 لم تدل القرينة على غير ذلك:

 لآلثا  المالية المسؤولية والبضائع المواد ومستو دي منتجي تحمل: الممتدة المنتج مسؤولية مبدأ

 في األولي اإلنتاج وأنشطة منها النهائي التخلص أو معالجة من منتجاتهم بقايا أو لمنتجاتهم البيئية

 .السلبية االثا  ظهو  عند وذلك المنتجات، تصميم وفي المواد اختيا 

 المنتج: الشخص الذي ينتج المادة أو البضاعة. 

 المواد والبضائع ومدخالت االنتاج : الشخص الذي يستو د  المستو د

  (:3المادة )

عن هذه  ثار السلبيةظهور اآل عندمنتجي ومستوردي المواد والبضائع  تطبق هذه التعليمات على

، على أن تراعى االشتراطات الواردة في هذه التعليمات في أي مرحلة من المنتجات والمواد

ومنع تراكم  السلبية الناتجة عنهاالبيئية ، وذلك لتقليل اآلثار ج أو المادةمراحل دورة حياة المنت  

 النفايات في البيئة دون االستفادة منها. 

 (: 4المادة )

على البضائع المواد ومنتجي ومستوردي  المسؤولية الممتدة على ألمبد لية الوطنيةتطبق اآل

 النحو التالي :

 :  التالية نفايات موادهم وبضائعهم  -أ

 ، منها الملش الزراعي وأكياس األشتال الزراعية. نفايات التعبئة والتغليف -1

 والبطاريات.  النفايات اإللكترونية والكهربائية -2

 أكياس التسوق أحادية االستخدام.  -3

 . التالفة أوالمراد التخلص منها الكتب والمجالت والصحف الرسمية -4

 .المركبات غير الصالحة لالستخدام -5

 

 



بما  هاتداول خالل دورة  لهاال تسهل االستخدام الفع   التي بضائعالالمواد وتصميم وإنتاج  -ب

دون المساس بالتداول  تدويرهافي ذلك إصالحها وإعادة استخدامها وتفكيكها و إعادة 

 . الحر للبضائع في السوق الداخلية

ية صحالفي االعتبار الجدوى التقنية والجدوى االقتصادية واآلثار البيئية واألخذ  -ج

 ة.واالجتماعية، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان األداء السليم للسوق الداخلي

جمع ومعالجة النفايات الناتجة عن منتجاتهم، وإدارتها إدارة سليمة بيئياً في مرحلة ما  -ح

 بعد المستهلك. 

 (: 5المادة )

إعادة أو  انتاجها منع وأإعادة استخدام النفايات تعزيز  لضمان للوزارة اتخاذ التدابير الالزمة

بمختلف  استيراد المنتجاتصنيع أو يقوم بتشخص  وتطبق على أي ،جاعهاتدويرها واستر

  . أنواعها

 (:6المادة )

علةى  الممتةدة المسةؤولية لمبةدأ الوطنيةة ليةاآل قيتطببمنتجي ومستوردي المواد والبضائع  يلتزم 

  النحو التالي :

 منتجات المرتجعة والنفايةات المتبقيةة بعةد اسةتخدام هةذه المنتجةاتوضع اليات الالزمة لل -أ

 من قبل المستهلك .

 .والمسؤولية المالية لهذه األنشطة الناتجة عن منتجاتهم الالحقة للنفايات اإلدارة -ب

 إمكانية إعادة استخدام المنتج وإعادة تدويره.ب المتعلقة المعلومات للجمهورتاحة إ -ت

، مةع التككيةد علةى تطوير وإنتاج وتسويق المنتجات المناسبة لالستخدام المتعدد والمتينة  -ث

اشةر مةع الغةذاء والةةدواء أوككلعةاب لإطفةال إال فةي حةةال عةدم اسةتخدامها علةى تمةةاس مب

 . هذا الغرضل إمكانية استخدامهاالمنتج أو المستورد  أثبت

 بعةةد أن تصةةب  نفايةةات،مناسةةبة لالسةةترجاس السةةليم بيئيةةاً  لتةةي تصةةب تطةةوير المنتجةةات ا -ج

ً الباإلضافة إلى التخلص منها ب  .طرق السليمة بيئيا

 (: 7المادة )

ن أعلى  منتجات التعبئة البالستيكية التي تحتوي على رمز القابلية إلعادة التدويريشترط في  -أ
 تنطبق عليها الشروط التالية: 

  مراعاة التشريعات المعمول بها  -1

 أن تكون داللة الرمز على نوس المادة البالستيكة فقط -2

 أن يكون واضحاً وال يؤثر على قرار المستهلك بالشراء -3

 أن ال يتم تغييره -4

 أخرى ككلمة قابل للتدوير قرب الرمز عبارات أن ال يرافق  -5

 غالونات 5ات إلى صأون 8أن يصب أو يطبع على كل العبوات من  -6

 كما هو مذكور في الملحق أن يوضع الرمز أسفل العبوة أقرب ما يكون للمركز -7

 .(1رقم )

 

 



 

 . والبضائع المختلفةيراعى استخدام المواد الخام الصديقة للبيئة عن انتاج المواد  -ب

  (:8)المادة 

وإدارة جمع ب مختص تكسيس كيان )جسم(لمنتجي ومستوردي المواد والبضائع المختلفة  -أ

ومعالجة النفايات الناتجة عن منتجاتهم أو بقايا منتجاتهم أو التعاقد مع شركات خاصة 

 شريطة اإللتزام بما يلي: معالجة النفايات، إدارة ومختصة بجمع و

 بالتنسيق مع البلديات.  نشاطات الجمع والمعالجة جميع مناطق المملكة أن تغطي -1

أن تشمل نشاطات إدارة النفايات حمالت التوعية والترويج لفرز النفايات من  -2

 المصدر. 

 بمسؤولية المنتج الممتدة المتخصصةأو الشركات  يلتزم منتجي ومستوردي المواد والبضائع -ت

 بتقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن ما يلي: 

 نوس وكمية المنتجات التي تم تصنيعها أو استيرادها. -1

 في المنتجات. وزن مواد التعبئة والتغليف المستخدمة -2

 كميات مواد التعبئة والتغليف التي تم جمعها. -3

 .معالجتهاكميات مواد التعبئة والتغليف التي تم  -4

دراسة كفاءة أنظمة جمع ومعالجة النفايات المتعلقة بمبدأ مسؤولية تتولى الوزارة سنوياً  -ث

 المنتج الممتدة واتخاذ أي اجراءات ضرورية لرفع كفاءة هذه األنظمة إذا اقتضت الحاجة

 وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 

 (: 9المادة )

يطبق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة بشكل اختياري خالل العةام األول مةن صةدور هةذه التعليمةات 

في الجريدة الرسةمية، علةى أن يةتم فةي العةام الةذي يليةا تحمةل المنتجةين والمسةتوردين مسةؤولية 

مبدأ % من نفايات منتجاتهم ومستورداتهم أو بقاياها، وفي العام التالي يبدأ تطبيق هذه ال50إدارة 

 بشكل اجباري ليغطي تحمل مسؤولية نفايات كافة المواد والبضائع المنتجة أو المستوردة. 

 (:10المادة )

بملةدأ مسةةؤولية  والبطاريةات يلتةزم منتجةو ومسةةتوردو األجهةزة اإللكترونيةة والكهربائيةةة -أ

عليمةات المنتج الممتدة فيما يتعلق بإدارة نفايات هةذه األجهةزة أو بقاياهةا والةواردة فةي الت

 الصادرة لهذه الغاية. 

مركبةات غيةر إدارة التطبيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة في للوزارة وضع آلية خاصة ل -ب

وتعميمهةا علةةى  خصوصةية هةذا القطةاس ىتراعةالصةالحة لالسةتخدام أو بقاياهةا علةى أن 

 .المنتجين والمستوردينكافة 

 

 

 

 

 



 

اسةةةتخدام أكيةةةاس التسةةةوق أحاديةةةة للةةةوزارة إعةةةداد خطةةةة عمةةةل للتقليةةةل التةةةدريجي مةةةن  -ت

 االستخدام، على أن تتضمن خطة العمل ما يلي:

تقسيم الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة إلى مدة أقصاها خمس سنوات تكون السنة األولى  -1

إختيارية وتوعوية ثم يبدأ تقليل االستخدام بشكل تدريجي إلى أن يصل إلى النسبة 

 المستهدفة في الخطة. 

على وسائل التوعية من مخاطر استخدام أكياس التسوق أحادية االستخدام تشتمل الخطة  -2

 على البيئة والصحة العامة.

 تشتمل الخطة على كيفية تكمين البدائل من األكياس متعددة االستخدام. -3

 أن يتم توضي  األدوار والمسؤوليات لكافة الجهات ذات العالقة. -4

 (: 11المادة )

نقاط  بتخصيص وتحديديلتزم منتجي ومستوردي وموزعي الكتب والمجالت والصحف الرسمية 

جمع في األماكن المناسبة للكتب والمجالت والصحف المراد التخلص منها أو بقاياها، ونقلها بعد 

 جمعها إلى الشركات المختصة بإدارتها. 

 (: 12المادة )

ي أو في أالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف  احكام هذه التعليمات يعاقب ب

 تشريع آخر.

 (: 13المادة )

  .لإمين العام الحق بإصدار المالحق و النماذج الالزمة لتنفيذ هذه التعليمات

 : (14المادة )

 حكام هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .أيتم نشر الجداول التي يعتمدها الوزير لتنفيذ  

 

 وزيـــــــــــــر البـيـئـــة 

 ووزير الزراعة المكلَف 

 

 د. صـــــالح الخـــرابشه 

 

 

 

 

 

 

 



(1الملحق رقم )  

المثلث يعني قابل للتدوير وإعادة التصنيع ، وكل رقم داخل  أرقام رمز إعادة تدوير البالستيك
 وكما يلي:  كية معينةالمثلث يمثل مادة بالستي

 تيرفتاالتاألول بولي إيتيلين  .1

 الثاني بولي إيتيلين عالي الكثافة .2

 الثالث بولي فينيل كلوريد .3

 الرابع بولي إيتيلين منخفض الكثافة .4

 الخامس بولي بروبيولين .5

 السادس بولي ستيرين .6

 السابع غيرها ؛ مزيج منها أو مركب بالستيك مختلف عنها .7

 

 


