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 التعريفات :(1املادة )
املعاني املبينة أمام كل منها، ما مل  - أينما وردت يف هذه الالئحة -يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية 

 يقتض السياق غري ذلك:

 نظام البيئة. النظام: (1-1)

 تنظيم املركز الوطين لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. التنظيم: (1-2)

 ملخالفات االحتطاب.التنفيذية  الالئحة :الالئحة (1-3)

 وزارة البيئة واملياه والزراعة. الوزارة: (1-4)

 وزير البيئة واملياه والزراعة. الوزير: (1-5)

 املركز الوطين لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. املركز: (1-6)

 الوزارة أو املركز وفروعهما يف املناطق. اجلهة املختصة: (1-7)

 جلنة النظر يف املخالفات. اللجنة: (1-8)

ضبط لاملركز،  أو رئيس جملس إدارةموظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير  املفتشون: (1-9)
 واثباتها.الالئحة والتحقيق فيها أحكام خمالفات 

أي جهة أمنية بوزارة الداخلية حسب االختصاص )قوات األمن العام واملديرية  اجلهات األمنية: (1-11)
العامة حلرس احلدود  والقوات اخلاصة ألمن الطرق والقوات اخلاصة لألمن البيئي وأي جهة 

 أمنية أخرى(.

 أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. الشخص: (1-11)

 .للشخص قبل البدء مبمارسته أي نشاط له أثر بيئي املركزنحها مييقة وث التصريح: (1-12)

 .للشخص لإلذن له مبمارسة نشاط بيئياملركز نحها ميوثيقة  الرتخيص: (1-13)

 .شخص حاصل على التصريح املصرح له: (1-14)

 .شخص حاصل على الرتخيص املرخص له: (1-15)

 .ًاأشجار مأ ،شجريات مأ ًا،النباتات الطبيعية سواء كانت أعشاب الغطاء النباتي: (1-16)

مجيع األراضي اململوكة للدولة اليت حتتوي على نباتات برية وما يف  أراضي الغطاء النباتي: (1-17)
واجليولوجية، واملناطق  ،والربية ،املراعي، والغابات، واملنتزهات الوطنية :وتشمل .حكمها
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لوديان، الرطبة، واملناطق السهلية، واملناطق الرملية )الكثبان(، واملناطق اجلبلية، وا
 واجلزر. ،واملناطق الساحلية

أنشطة تتعلق باحلطب والفحم وتشمل االسترياد واجلمع واالنتاج والنقل والتخزين  االحتطاب: (1-18)
 والبيع. 

أو النباتات  ،أو الشجريات ،جتمع نباتي يتكون من نوع أو عدة أنواع من األشجار الغابات: (1-19)
سواء  ،%( من مساحة املوقع11ال تقل عن )العشبية يف حالة نقية، أو خمتلطة بكثافة شجرية 

 .ًاأم مستزرع ًاكان هذا التجمع طبيعيأ

بنباتات حملية أو غري حملية نامية منوًا طبيعيًا،  -كليًا أو جزئيًا  -األراضي املغطاة  املراعي: (1-21)
أم  ،أم شجريات ًا،تتفاوت يف صالحيتها للرعي وتغذية احليوانات، سواء كانت أعشابو

املراعي اليت تدهورت وأعيد استزراعها بنباتات رعوية، وتكون  :ويدخل ضمنها ًا،أشجار
 .واملنافع العامة ،والسكن ،غري مستغلة يف الزراعة على أراٍض

 ).اعزاملضأن ، البقار ، األبل ، اإلاحليوانات املستأنسة للرتبية ) املاشية: (1-21)

رض املرعى أاليت ميكن أن ترعى مساحة معينة من  أعداد املاشية وأنواعها احلمولة الرعوية: (1-22)
 للموارد الطبيعية. ًايف مدة حمددة من السنة دون أن تسبب أضرار

 حيظر الرعي فيها إال بتصريح.ينظم أو مراعي طبيعية حيددها املركز و الرعوية: األمحية (1-23)

ونصف  ًا( مرت1.5أي شجرة هلا جذع خشيب أو هوائي، وترتفع عن سطح األرض ) األشجار: (1-24)
 أم مستزرعة. ًاطبيعيمنوٍا كانت نامية أسواء  ،فأكثراملرت 

أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف مرت إىل أقل من  الشجريات: (1-25)
 .ونصف املرت ( مرت1.5)

مواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي ذات خصائص  املنتزهات الوطنية والربية واجليولوجية: (1-26)
 لمحافظة عليها وتشجيع السياحة البيئية فيها.لجرى تطويرها  ،جيولوجية فريدةأو  ،بيئية

 أراضي الغطاء يفلوقت حمدد  حمدد موقع استئجار االستثمار يف أراضي الغطاء النباتي: (1-27)

ألي من حمتوياتها  االستثمار التجاري أو فيها وترفيهية سياحية بأنشطة القيام النباتي أو
 وال يدخل يف ذلك حتويلها أو تداوهلا. مجعها أو أو إكثارها يشمل مبا، احلية وغري احلية

بنهل أو استغالل الرمال واحلصى  أو املتعلقة احمللي والفحم باحلطب املتعلقة نشطةاأل
 والصخور والرتبة.
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يف املناطق القاحلة، وشبه القاحلة، واجلافة شبه الرطبة، الغطاء النباتي تدهور  التصحر: (1-28)
 خمتلفة من بينها األنشطة البشرية والتغريات املناخيةنتيجة عوامل 

ما حيدث لألراضي من اخنفاض أو فقدان لإلنتاجية والتنوع األحيائي أو  تدهور األراضي: (1-29)
االقتصادي لألراضي نتيجة للعوامل الطبيعية أو النشاطات البشرية، مبا يشمل تعرية الرتبة بفعل 

 لغطاء النباتي الطبيعي.ابة، وفقدان تدهور خواص الرتوالرياح و/أو املياه، 

 .ةالالئحهذه خالفة: خمالفة أحكام امل (1-31)

ويكون مشتماًل على رقم وتاريخ  أو اجلهات األمنيةون احملضر الذي يعده املفتش حمضر الضبط: (1-31)
احملضر والبيانات الالزمة واملخالفات حمل التحقيق واجلواب عليها واملناقشات وساعة إعداد 

 واملعاينات والوقائع واألدلة وكافة اإلجراءات ذات الصلة. 

ما يدفعه املخالف جلرب الضرر املرتتب جراء خمالفته، أو إزالته، وتشمل تكاليف  التعويضات: (1-32)
 إعادة التأهيل.إعادة التأهيل اليت يدفعها حال تعذر قيامه ب

عادته إلأو أحلق بها ضرر بيئي أو تلوث؛  ،كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا إعادة التأهيل: (1-33)
 إىل حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقًا للمعايري اليت حتددها اجلهة املختصة.

 التطبيق نطاق: (2املادة )

مبا فيها  -النباتي  الغطاء راضيأ األشخاص وعلى مجيع تسري أحكام هذه الالئحة على مجيع
 العربية السعودية. ضمن إقليم اململكة واألراضي والسواحل -املتدهورة

 الغطاء النباتي ومكافحة التصحرتنمية نطاق عمل املركز بشأن  :(3املادة )
( 417يتوىل املركز اضافة إىل االختصاصات املوضحة يف التنظيم الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم )

 :اآلتيهـ،  19/7/1441بتاريخ 
 أراضي الغطاء النباتي. وتصنيف حصر (1)

 .حصر وتصنيف األراضي املتصحرة (2)
حتسينها  على تها احلية وغري احلية والعملاوحمتوي النباتي الغطاء أراضي ومحاية تطوير (3)

 كمًا ونوعًا.

 املتدهورة. النباتي الغطاء وأراضي تأهيل املواقع املتصحرة إعادةالعمل على  (4)
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واملنتزهات الوطنية والربية واجليولوجية واستثمارها واإلدارة  إنشاء الغابات واألمحية الرعوية (5)
 وفقًا لإلجراءات النظامية املعتمدة. املستدامة هلا

للنباتات الربية  عاشب وبنو  البذور ومراكز إكثار البذوروإدارة املشاتل وامل إنشاء (6)
 والساحلية.

 .أراضي الغطاء النباتي الرعي يف واإلشراف على  تنظيم (7)
 املستورد.والفحم تنظيم وتشجيع استرياد وتداول احلطب  (8)

 املناحل يف أراضي الغطاء النباتي.اقامة تنظيم وتشجيع  (9)

 االستثمار فيها. وتنظيم النباتي الغطاء أراضي يف االستثمار (10)

 االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالغطاء االلتزامات الوطنية اليت نصت عليهاتطبيق  (11)

 .اليت صادقت عليها اململكة ومكافحة التصحر النباتي
الرصد والتقييم الدوري لكل من حالة التصحر وأراضي الغطاء النباتي يف مجيع أحناء  (12)

 بيانات رقمية. اململكة وإنشاء قاعدة

كذلك املتعلقة و ،أراضي الغطاء النباتي حبالةإعداد وإصدار التقارير الوطنية املتعلقة  (13)
 االتفاقيات البيئية ذات العالقة.ب

والنادرة  إصدار قرارات واشرتاطات وضوابط وقوائم خاصة بالنباتات الغازية والدخيلة (14)
  واملهددة باالنقراض وبيئاتها.

املتعلقة األشجار والشجريات والنباتات  واألدلة اإلرشادية ألنواع ضوابطإصدار املعايري وال (15)
النطاق العمراني يف خمتلف  البيئات املختلفة ومنها املناسبة لزراعتها ضمنباختصاصه 

 مناطق اململكة.

 الغطاء املتعلقة بأراضي إقرار القواعد والشروط والضوابط املتعلقة بالرتاخيص والتصاريح (16)

 املقابل املالي. استيفاءو النباتي

 الغطاء النباتي وجتديدها. بأراضي املتعلقة إصدار الرتاخيص والتصاريح (17)

التنسيق مع املركز الوطين لتنمية احلياة الفطرية فيما يتعلق بالكائنات الفطرية املوجودة  (18)
 ضمن أراضي الغطاء النباتي.
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 واملوافقة على دراسات التقييم ييمالبيئي فيما يتعلق بتق التنسيق مع املركز الوطين لاللتزام (19)

 بأراضي الغطاء النباتي. املتعلقة البيئي

 وفيما السياحية األنشطة يف فيما يتعلق باالستثمار السياحة والرتاث الوطين وزارةالتنسيق مع  (20)

 النباتي. الغطاء يف أراضي املعامل األثرية والتارخيية املوجودة حبماية يتعلق

بإنفاذ هذه الالئحة وضبط فيما يتعلق  األمنية كل فيما خيصه،اجلهات التنسيق مع  (21)
 ضمن أراضي الغطاء النباتي. املخالفني

 بهدف النباتي الغطاء دراسات والبحوث املتعلقة بالتصحر وأراضيلوضع وتنفيذ برامج ل  (22)

 عليه. واحملافظة وتنمية الغطاء النباتي مكافحة التصحر

يتعلق مبكافحة التصحر وأراضي الغطاء النباتي، مبا  تنظيم نشاطات اإلرشاد البيئي فيما (23)
 فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل املتخصصة واحلمالت االعالمية.

التنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لوضع الضوابط والتنظيمات اخلاصة باستغالل  (24)
وذلك مبا يضمن  انات الرعياملوارد املائية والعالئق التكميلية املستخدمة لسقي وتغذية حيو

 وتنميتها املستدامة. النباتي الغطاء احلد من التصحر وتنظيم استغالل أراضي

من أراضي الغطاء إزالة التعديات وضع االجراءات والضوابط الالزمة املطلوب مراعاتها عند  (25)
 .هاإعادة تأهيلالنباتي ومتطلبات 

 حالة التصحرووتصنيف أراضي الغطاء النباتي  حصر: (4املادة )
 حلصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي وتقرير حالة التصحر، يتوىل املركز اآلتي:

ومعايري  النباتي الغطاء أراضيمعايري تصنيف و ،األراضي املتدهورة تصنيف معايري حتديد 4-1
يزات اجلغرافية واملناخية امل االعتبار نيبع مسببات تدهور الغطاء النباتي وبيئاته باألخذ

 :اآلتية الفئات على سبيل املثال ال احلصر، التصنيفات تشملووالبيئية واستخداماتها. 
 .املراعي -أ 
 .الغابات -ب 
 .املنتزهات الوطنية والربية واجليولوجية -ج 
 .املناطق الرطبة -د 
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 .املناطق السهلية -ه 
 .املناطق الرملية -و 
 .املناطق اجلبلية -ز 
 .الوديان -ح 
 اهلضاب. -ط 

 .الساحليةاملناطق  -ي 
  .اجلزر -  

وإنشاء قاعدة بيانات  ،وأراضي الغطاء النباتي ،وتصنيف األراضي املتدهورة حصر،ومسح،  4-2
  حتديث هذه التصنيفات والبيانات عند احلاجة.و ؛رقمية

 التسجيل العقاري ألراضي الغطاء النباتي.  4-3

 وإدارتها املستدامة وتنميتها الغطاء النباتي أراضي على مكافحة التصحر واحملافظة (:5املادة )
 يقوم املركز باآلتي:

 :اآلتيةعلى أراضي الغطاء النباتي وفقًا لآلليات  وضع خطة ملكافحة التصحر واحملافظة 5-1
 حصر أسباب التصحر ووضع اخلطط الوقائية ملكافحته. -أ 

 املناسبة مكافحة التصحر من خالل إعادة تأهيل األراضي املتدهورة بالوسائل -ب 

 العالقة وإدارتها إدارة مستدامة. الدراسات ذات حسب نتائج

 واعتماد ،اختيار البذور واألنواع النباتية املالئمة خالل والتشجري من االستزراع -ج 

ومياه الصرف الصحي  ،حصاد مياه األمطار استخدام مثل مستدامة ممارسات
  الوطنية املطبقة. املعايري مع أن تتوائم على ،املعاجلة

باالنشطة التعديات املرتبطة  املناسبة حلماية الغطاء النباتي من اختاذ االجراءات -د 
 ،صابات احلشريةواإل ،مراضواأل ،اآلفاتو أو التنموية والظواهر البيئية البشرية

 عالقة. ومكافحتها بالوسائل املناسبة حسب نتائج الدراسات ذات

املركز إعداد وتنفيذ خطط للتأهب حلاالت الطوارئ اخلاضعة الختصاصات  -ه 
 وإنشاء ،ذلك املراقبة ويشمل ،واحلرائق ،اجلفاف واالستجابة هلا ومنها حاالت
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الرعاة،  للمتضررين مثل الالزم الدعم وتوفري ،لإلنذار املبكر للجفاف منظومة
 وغريها.وإعادة التأهيل،  كافحة احلرائقملنع ومتطوير خطط و

املهددة باالنقراض وحتديثها كلما والغازية والنباتات الدخيلة  قوائم بالنباتات حتديد -و 
 لزم األمر ووضع اخلطط ملكافحتها والوقاية منها.

تنفيذ النشاطات املناسبة للحد من العواصف الرتابية والرملية ومن تأثرياتها البيئية  -ز 
 واالقتصادية واالجتماعية والصحية.

 املختلفةمؤشرات عن التصحر وحالة أراضي الغطاء النباتي ومواردها  اعتماد ورصد -ح 

 حسب احلاجة. للمركزالرتبة ونشرها على املوقع اإللكرتوني  جودة ومنها

 نباتي غطاءاليت حتتوي على  اخلاصةاألمال  تقديم اخلدمات الفنية واإلرشادية ألصحاب  5-2

توعيتهم بأساليب الزراعة والتشجري واإلدارة والتنمية واالستثمار املستدام ذلك وتشمل 
 حيددها للشروط اليت أنواع البذور والشتالت احمللية املالئمة وفقًاتوزيع  إىل باإلضافة

 .املركز

 بالغابات خاصة ضوابط: (6املادة )
 يتوىل املركز اآلتي: 6-1

 لغابات.لاملستدامة  وطنية لإلدارة خطة وتنفيذ إعداد -أ 

 إعادة أوبهدف احملافظة عليها أو تطويرها غابات حممية وختصيصها  حتديد -ب 

تسييجها اإلعالن عنها واختاذ االجراءات الالزمة حلمايتها مبا يف ذلك وها، تأهيل
 عليها. عالمات حدودية وإرشادية ووضع

 مية.احمل اتغابال إدارة طخط وتنفيذ إعداد -ج 

 :اآلتية املناطق الرعي يف حيظر 6-2
 .الغابات احملمية -أ 
 .املركز حيددها اليت املتدهورة الغابات -ب 
 ،مل ميض على زراعتها أو حصل فيها حريق، اليت املركز هاحيددالغابات اليت  -ج 

 سنوات.( 11أقل من )
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 فيها. أحباث إجراء دراسات أو اليت يتم ،املركز حيددها اليتالغابات  -د 

 الغابات املستزرعة. -ه 

 .املركز أخرى حيددها مناطق أي -و 
راضي فيها كما حيظر أي نوع من استخدامات األالحرتاق مينع متلك الغابات اليت تعرضت ل 6-3

 .ال بتصريح من املركزإ

  باملراعي خاصة ضوابط :( 7املادة )
 يتوىل املركز اآلتي: 7-1

 املراعي. وطنية إلدارة خطة وتنفيذ إعداد -أ 

تسييجها أو  ويتوىل التأهيل واإلدارة املستدامة هلا إعادة رعوية بهدف أمحيةإعالن  -ب 
 وأي سبل أخرى حلمايتها. عالمات حدودية أو إرشادية وضع

 .املتدهورة رعويةال األمحية تأهيل إلعادة عمل خطة وتنفيذ إعداد -ج 
 .مواسم السنة املختلفة تقييم إنتاجية أراضي املراعي وحتديد محولتها الرعوية خالل -د 
وحيدد  لرعي بناًء على املعلومات املناخية والطاقة الرعوية وغريهاتنظيم اخطة ل وضع -ه 

نوع حيوانات الرعي و، املناسبة الرعية مدفيها و الرعيبيف اخلطة املواقع اليت يسمح 
 ، وغري ذلك من املتطلبات.دهااعدأاملسموح بها و

ألوقات واالشرتاطات اليت يصدرها ل ًاوفقإال أن يكون الرعي يف األماكن التالية بيسمح ال  7-2
 املركز:

 .رعويةال األمحية -أ 
 املستزرعة فيها.اليت مل يتم اسرتساء النباتات و املركز حيددها اليتاحملسنة  املراعي -ب 

 فيها. أحباث إجراء دراسات أو اليت يتمواملركز  حيددها املراعي اليت -ج 

احتياطي علفي  لتكون املخصصة املراعي املركز)مثل أخرى حيددها مناطق أي -د 
 .)ملواجهة سنوات اجلفاف

وسائل اإلعالم  اجلهات ذات العالقة خالل من الرعية لتنظيم خط عناإلعالن  املركزعلى  7-3
 .هاتنفيذ على واإلشرافاملناسبة واللوحات اإلرشادية 
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 املادة. هذه  من (3) الفقرة يف املذكورة الرعيعلى مجيع األشخاص االلتزام خبطة  7-4
التنسيق مع اجلهات احلكومية ذات العالقة لدراسة الغطاء النباتي الرعوي  املركز يتوىل 7-5

ومواقيت اجلهات وحتديد إمكانية فتحها للرعي لفرتات داخل احليازات احملمية التابعة لتلك 
 ت من أجلهئحمددة حبيث ال يؤثر ذلك على الغرض اليت أنش

يتوىل املركز اعداد خطط لتشجيع املربيني على التحول إىل أمناط الرتبية احلديثة بالتنسيق   7-6
 مع وكالة الوزارة للثروة احليوانية

 الوطنية والربية واجليولوجية ضوابط خاصة باملنتزهات: (8املادة )

أو  ،أو برية ،راضي املناسبة لتخصيصها كمنتزهات وطنيةيتوىل املركز حتديد األ 8-1
 .الستكمال االجراءات النظامية بشأنهاجيولوجية والرفع بها للوزارة 

 ،والربية ،املنتزهات الوطنية واإلشراف على ،وتشغيل ،وإنشاء ،تصميم املركز يتوىل 8-2
دراسات تفصيلية تأخذ بعني االعتبار اجلوانب اجلغرافية والبيئية  على واجليولوجية بناًء

 :، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر اآلتيواالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ومراكز الزوار دارة مبنى اإل مثل، املنتزهات بالبنية التحتية واملرافق العامة جتهيز -أ 
زمة الاملياه واملواقف وغريها من التجهيزات ال ودورات واخلدمات اباتواملسارات والبو

 مبا يتناسب مع طبيعة املنتزه البيئية.

طرقاته الداخلية وكيفية الوصول إىل املواقع  وضع خريطة للمنتزه عند مدخله توضح -ب 
 .املنتزه املختلفة يف

 الكائنات يشمل مبا املنتزه البيئية يف املكونات وضع لوحات إرشادية حتدد أهم -ج 

 واملناطق احملمية. واحليوانية املتواجدة فيه الفطرية النباتية

، لرفع اتاملنتزه يفيف مواقع خمتلفة  حتذيريةوأخرى  توعوية، وضع الفتات ارشادية -د 
لعقوبات مستوى الوعى ملرتادي املنتزهات، للمحافظة على مكوناتها، وإيضاح ا

 ام النظام والالئحة.اليت ستطبق عند انتها  أحكوالغرامات 

 التشجيع على زيارة املنتزهات والتعريف بها. -ه 
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  النباتي الغطاء أراضي االستثمار يف: (9املادة )

 املواقع الصاحلة لالستثمار حبصر وحتديد -بناًء على الدراسات اليت يقوم بها-يقوم املركز  9-1
املسموحة يف كل موقع أنواع االستثمار يف مجيع أراضي الغطاء النباتي كما يقوم بتحديد 

 صاحل لالستثمار.

تراخيص االستثمار مبا يتوافق مع املواقع وأنواع االستثمار اليت مت ضوابط ويصدر املركز  9-2
 حتديدها.

 املواقع اخلدمية، تها، عقاراتها،آيتوىل املركز تصنيف استثمارات املنتزهات الوطنية، منش 9-3
 املركز ايراه -أو أي أنشطة   أو أي تصنيف إضايف -األراضي الفضاء  –الساحات 

  النباتي الغطاء بأراضي املتعلقة والتصاريح الرتاخيص: (11املادة )

 :العامة الضوابط 01-0

أي نشاط يف أراضي الغطاء  أو تصريح ملمارسة احلصول على ترخيصعلى الشخص  (1)
 وتشمل األنشطة اآلتي: .النباتي

 املياه، الكهرباء....اخل(.إنشاء املرافق العامة )الطرق، السكك احلديدية،  -أ 

 نهل أو استغالل الرمال واحلصى والصخور والرتبة . -ب 

 التخطيط أو إقامة أي خمططات سكنية أو عمرانية  -ج 

 ية تعدين أو تنقيب أو استكشاف للموارد املعدنيةلاجراء أي عم -د 

 استخدام  أي مصدر للمياه الطبيعية يف مناطق الغابات والوديان -ه 

 سياحية أو أي ختطيط مستقبلي الستخدام األراضي أي اجراءات تطويرية أو -و 

 أراضي الغطاء النباتي. االستزراع أو التشجري يف -ز 

 استصالح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها. -ح 

 االستثمار يف أراضي الغطاء النباتي. -ط 

 النباتي الغطاء أراضي أخرى ضمن أنشطة بأي القيام أو النباتي الغطاء موارد مجع  -ي 

 والبحثية. العلمية لألغراض

 أنشطة الرعي يف املناطق املسموح بالرعي فيها. -  

 االحتطاب أو انتاج احلطب احمللي أو الفحم احمللي. -ل 

 انشاء املشاتل واملعاشب واحلدائق النباتية -م 
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من تاريخ تسجيل يوم عمل  (31) مدةخالل أو التصاريح يبت املركز بطلبات الرتاخيص  (2)
 .لدى املركز طلبال

 املركز. اشرتاطات يضعها صالحيته وأي متضمنًا مدةتصريح أو اليصدر الرتخيص  (3)

وقع واملدة املطلوبة للنشاط والوسائل واملعدات املمتضمنًا أو التصريح يصدر الرتخيص  (4)
 .بها املرخص املعتمدة

بعد استيفاء املقابل املالي احملدد من قبل املركز؛ باستثناء أو التصريح الرتخيص  صدري (5)
يكون املقابل املالي وفقًا لعقد االستثمار بني املركز  تراخيص االستثمار حيث

 واملستثمر.

 باشرتاطاتها.والتصاريح يلتزم حاملو الرتاخيص  (6)
يصدر تصريح الرعي متضمنًا أعداد وأنواع املاشية ومدة التصريح وتوقيته وحدود املوقع  (7)

 املصرح به.

 

 :مستندات أخرى املستندات املطلوبة لكل تصريح أو ترخيص وحيق للمركز طلب أي 01-2
 يف مناطق اختصاصات املركز. أو التشجري تراخيص االستزراع (1)

 للبت فيهأن يتقدم بطلب للمركز  التشجري أو على كل طالب ترخيص لالستزراع
 مرفقًا باملستندات التالية:

( أو السجل طالب ترخيصأو اإلقامة )لكل الوطنية ن بطاقة اهلوية م صورة -أ 
خاص أو الرتخيص يف حال كانت مجعية أو مؤسسة التجاري يف حال كان قطاع 

 أهلية.

 مبا الرئيسية لألنشطة كامل ووصف املوقع عن تفاصيل تشمل فنية دراسة  -ب 

سيتم استزراعها أو  النباتات اليت الشجريات أو أو األشجار يشمل أنواع وعدد
 لرياملعتمدة واملدة املطلوبة هلذا النشاط ووسيلة ا والوسائل واملعدات تشجريها

 ، وكذا التأثري البيئي لألنشطة املراد القيام بهاووسائل استدامة الغطاء النباتي
 والغرض من االستزراع والتشجري.

 استصالح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها تراخيص (2)
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على كل طالب ترخيص الستصالح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها أن يتقدم بطلب 
 مرفقًا باملستندات التالية: الالئحة ( هلذه2) امللحق رقمللمركز وفقًا للنموذج يف 

نسخة عن بطاقة اهلوية أو اإلقامة )لكل شخص( أو السجل التجاري يف حال كان  -أ 
 قطاع خاص أو الرتخيص يف حال كانت مجعية أو مؤسسة أهلية.

 كامل ونوع ونسبة الغطاء النباتي فيه ووصف املوقع عن تفاصيل تشمل فنية دراسة -ب 

يشمل أعداد وأنواع وأحجام النباتات اليت ستتأثر وكمية  مبا الرئيسية لألنشطة
 مت )إن ووجهتها إضافتها أو إزالتها يتم سوف اليت املوارد والرمال وغريها من الرتاب
املعتمدة واملدة  الوسائل واملعدات إىل باإلضافة) إضافتها مت مصدرها )إن أو) إزالتها

 املطلوبة هلذا النشاط، وكذا التأثري البيئي لألنشطة املراد القيام بها. 

 

  النباتي أراضي الغطاء االستثمار يف تراخيص (3)

على كل طالب ترخيص لالستثمار يف أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب : أواًل
مرفقًا باملستندات  الالئحة ( هلذه2) للمركز وفقًا للنموذج يف امللحق رقم

 التالية:

نسخة عن بطاقة اهلوية أو اإلقامة )لكل شخص( أو السجل التجاري يف حال  -أ 
 كان قطاع خاص أو الرتخيص يف حال كانت مجعية أو مؤسسة أهلية.

 لألنشطة كامل ووصف املوقع عن وتفاصيل تشمل اخلطة التنفيذية فنية دراسة -ب 

 الرئيسية واملدة املطلوبة هلذا النشاط.

 على للرقابة الوطين املركز قبل من البيئي األثر دراسة تقييم على موافقة -ج 

 منطبقا(. ذلك البيئي )متى ما كان االلتزام

االستثمار يف  تراخيص على باحلصول االشرتاطات اخلاصة املركز حيددثانيًا: 
 منطبقا: ذلك ما كان متى –أراضي الغطاء النباتي مبا يشمل 

 يكون للنباتات املالئمة.استزراع النباتات  -أ 

احلد من تدهورهـا وإعادة  خالل اعتماد مبدأ التنمية املستدامة لألراضي من -ب 
 املتدهورة وتشجيع االستعمال الرشيد للرتبة واملياه. تأهيل املواقع
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 البيئة والعمل على نظافة املوقع وصيانته بشكل منتظم. على احملافظة -ج 
، والرقابة على تلوث أو تدهور األراضيإنشاء وحدات وبرامج للرصد والقياس  -د 

تزويد املركز بصفة دورية بالبيانات والتقارير اإللكرتونية الصادرة عن هذه و
الوحدات ملراجعتها وملطابقتها وحتديد التجاوزات للمقاييس واالشرتاطات وأية 

 املركز. يطلبها أخرى بيانات

الغطاء النباتي بتجديدها لدى املركز يلتزم حاملو تراخيص االستثمار يف أراضي ثالثًا: 
 ( هلذه2) تقديم طلب وفقًا للنموذج يف امللحق رقم خالل حال انتهاء مدتها من

( 11املادة ) من "خامسًا" من األوىل الفقرة مرفقًا باملستندات املذكورة يف الالئحة
 نسخ عن الرتاخيص السابقة. باإلضافة إىل

 
 

  النباتي الغطاء أراضي والبحثية ضمنالعلمية  األنشطة تراخيص (4)

على كل طالب ترخيص جلمع موارد الغطاء النباتي أو القيام بأي أنشطة أخرى أواًل: 
ضمن أراضي الغطاء النباتي لألغراض العلمية والبحثية أن يتقدم بطلب للمركز 

 مرفقًا باملستندات التالية: الالئحة ( هلذه2) وفقًا للنموذج يف امللحق رقم

 اء اجلامعات ومراكز البحوث املشاركة، السعودية واألجنبية.أمس -أ 

 أمساء الباحثني أو الفنيني أو الطالب املشاركني واملتدربني يف كل حبث. -ب 

 اهلدف من الدراسة أو البحث. -ج 
 مدة الدراسة أو البحث. -د 
 املواقع املقرتحة إلجراء الدراسة أو البحث. -ه 
 -نوعها  مثل(غريها  أو مجعها سيتم اليت النباتي الغطاء عينات عن تفاصيل -و 

 .)جيب ذكر االسم العلمي واالسم الشائع، كمياتها، اخل
 الُطرق العلمية ومجيع املواد واالدوات  املستخدمة بالدراسة او البحث  -ز 

تكون مدة تراخيص األنشطة العلمية والبحثية ضمن أراضي الغطاء النباتي مبا ثانيًا: 
 املوافق عليها.البحث  يتوافق مع مدة الدراسة أو
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االلتزام بتسليم نسخة من نتائج الدراسات املراد القيام بها بعد االنتهاء من اجنازها ثالثًا: 
 ( اشهر، مبا يشمل الصور والبيانات واخلرائط.6للمركز مبدة ال تزيد عن )

 تصاريح الرعي (5)
منح التصريح خالل فرتات السماح بالرعي يقوم املركز بتصنيف الرعاة و

 باالشرتاطات التالية :

 ن يكون صاحب التصريح سعودي اجلنسية.أ (1)

 تعبئة منوذج طلب التصريح. (2)

 يومًا. 61يتم تقديم طلب التصريح قبل فرتة السماح بالرعي مبده ال تقل عن  (3)

 يتم تقديم طلب التصريح لفرع الوزارة يف حال عدم وجود فرع للمركز باملنطقة. (4)

املركز ومستوٍف ترقيم وشرائح لدى  ن يكون صاحب التصريح مسجاًلأجيب  (5)
 املاشية.

 مدة التصريح حيددها املركز بناًء على حالة املرعى والقدرة االستيعابية. (6)

يف حال احلصول على التصريح وعدم احلاجة له او االستفادة منه يتم إشعار املركز  (7)
 بذلك.

 حيق للمركز سحب التصريح يف حال وجود أي خمالفات تستوجب ذلك. (8)

 للمركز طلب ترقيم املواشي متى ما كان ذلك ممكنًا.حيق  (9)

 وملربي املاشية احملليني. متنح األولوية يف التصريح لصغار مربي املاشية (11)

اه يف نظم الرتبية بََّرو امُلأال يتم منح تصريح الرعي للقطعان التجارية  (11)
 املكثفة.

 

 تصاريح إنشاء املرافق العامة  (6)

عامة يف أراضي الغطاء النباتي أن يتقدم بطلب  على كل طالب تصريح إلنشاء مرافق
 مرفقًا باملستندات التالية: الالئحة ( هلذه2) للمركز وفقًا للنموذج يف امللحق رقم

ومراحلها  الرئيسية لألنشطة كامل ووصف املوقع عن تفاصيل تشمل فنية دراسة -أ 
 وكافةاليت سيتم إزالتها والرتبة والرمال وكمية النباتات  أنواع يشمل مبا

 البيئة وأعمال إعادة التأهيل البيئي. على اختاذها للمحافظة سيتم اليت اإلجراءات
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 االلتزام على للرقابة الوطين املركز قبل من البيئي األثر دراسة تقييم على موافقة -ب 

 البيئي.

 تصاريح نهل أو استغالل الرمال واحلصى والصخور والرتبة (7)

استغالل الرمال واحلصى والصخور والرتبة أن يتقدم على كل طالب تصريح لنهل أو أواًل: 
مرفقًا املستندات  الالئحة ( هلذه2) بطلب للمركز وفقًا للنموذج يف امللحق رقم

 :الالزمة ومنها

( أو السجل طالب ترخيصأو اإلقامة )لكل الوطنية ن بطاقة اهلوية م صورة -أ 
 التجاري يف حال كان قطاع خاص.

 الرئيسية لألنشطة كامل ووصف املوقع عن تفاصيل تشمل فنية دراسة -ب 
 املنتجة النفايات وكمية ومراحلها وكمية الرمال أو احلصى املستهدفة

اختاذها  سيتم اليت اإلجراءات وكافة منها التخلص وأنواعها وطريقة
 البيئة وأعمال إعادة التأهيل البيئي. على للمحافظة

 على للرقابة الوطين املركز قبل من البيئي األثر دراسة تقييم على موافقة -ج 

 البيئي. االلتزام

 
 ثانيًا: املرخص هلم مبوجب نظام االستثمار التعديين:

 على املرخص هلم )وفق نظام االستثمار التعديين( االلتزام باالشرتاطات اآلتية: - أ

تقديم ضمان مالي إلعادة تأهيل املوقع، وال يفرج عنه إال بعد إعادة التأهيل  -1
 حسب اشرتاطات اجلهة املختصة. للمواقع املتضررة

%( من اخلامات 85به وأنواعها حبيث ال يتجاوز )كمية االستغالل املسموح حتديد  -2
 يف املوقع.

 االلتزام بالكميات املسموح له بها. -3

 االستغالل وفقًا ألفضل املمارسات العاملية.حتديد طرق  -4

 21له بعد بعمق )كشط وخترين الطبقة العليا من تربة املوقع الذي مل يتم استغال -5
 سم( وختزينها ومن ثم إعادتها للموقع كطبقة عليا عند إعادة التأهيل.
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 .عدم حفر الرمال أو احلصى حتت ارتفاع منسوب املياه اجلوفية -6
 .أو تقوميها أو تعديلهااألودية جماري  عدم غلق  -7
 إعداد خطة إعادة تأهيل موقع الرخصة وتطبيقها بعد املوافقة عليها من املركز -8

 املختص.

وتكون هذه  باملوقعبسبب نشاط التعدين  املتأثرةضعف عدد األشجار زراعة  -9
رتة فوالسائدة يف املنطقة. ويقوم كل مستثمر خالل  املالئمةاألشجار من األنواع 
من منطقة  ةأشجار لكل هكتار يف منطقة قريب (5)ال يقل عن  رخصته زراعه ما

 أو على حدود الرخصة. الرخصة

على  كبريًا تسبب تأثريا وتلوث بصريًا على موقع الرخصة حبيث الاحملافظة  -11
 مبا يتوافق مع اشرتاطات ومعايري الوزارة. املوقع

 أن يتم نقل املواد املستغلة وفق مواصفات وشروط جهة االختصاص. -11

االحتفاظ بالوثائق املشتملة على كميات الرمال أو املعادن اليت يتم استخراجها،  -12
وقع، وطريقة النقل، ورقم تسجيل املركبة، والشخص املسؤول وإرساهلا من امل

عن املركبة وخطة اإلدارة البيئية وإعادة التأهيل ونتائج برامج املراقبة وتوفريها 
 عند تفتيش اجلهات املختصة.

وضع خطة حمددة لطرق الوصول لكل موقع وسري املركبات وعدم انتشارها  -13
 الرخصة. ذخأالعشوائي يف املنطقة وتضمني ذلك عند 

ختفيض مستوى الضوضاء الناجتة عن عملياته واحملافظة عليها ضمن احلدود  -14
 يف الالئحة التنفيذية للضوضاء. البيئية نظاماملسموح بها واحملددة مبوجب 

 6بني الساعة ما الرمال ونهل تعدين  اتحتديد ساعات العمل املقيدة لتنفيذ عملي -15
 مساء. 7صباحا والساعة 

لتخفيف واحلد من التلوث بالغبار الناجم عن اااللتزام بشكل فعال بإجراءات  -16
وتنفيذ عمليات رش املاء بانتظام مع االستفادة من املياه والتشغيل أعمال النقل 
ضمن احلدود  على جودة اهلواء يف املوقعما أمكن للمحافظة  املعاجلة ثالثيًا

 والالئحة التنفيذية. البيئية نظاماملسموح بها واحملددة مبوجب 
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 يف حال احلاجة إىل اختيار جممعات جديدة مستهدفة للتصدير: - ب
واملواقع ذات  الرئيسيةاألودية  الرخص واحملاجر حبيث ال تؤثر علىحتديد مواقع  -1

، كما يتطلب األمر موافقة اجلهة املختصة على تلك االعتبارات البيئية اخلاصة
 املواقع قبل اصدار الرخص فيها.

تكون مواقع اجملمعات لنهل الرمال احلمراء يف مناطق الرمال والكثبان  أن -2
الرملية ما أمكن، مع حتديد موقع واحد أو اثنني تكون قريبة من الدول 

 املستهدفة وعدم التوسع قبل تقييم األداء البيئي لتشغيل هذه اجملمعات.

والثروة املعدنية تقوم وزارة الصناعة بعد موافقة اجلهات احلكومية على اجملمع،  -3
من قبل املكاتب والشركات االسرتاتيجي بإجراء دراسات تقييم األثر البيئي 

املختص وأخذ البيئي املعتمدة لدى وزارة البيئة واملياه والزراعة أو املركز 
الستكمال  موافقتهما علي الدراسة حسب الضوابط واالشرتاطات البيئية

 ة.اجراءات حجز اجملمع لألنشطة التعديني
 

 ضبط املخالفات  :(11املادة )
 ( من النظام:36يف تنفيذ أحكام املادة ) (11-1)

، وهلم طلب املساندة والدعم ملفتشنيايتم ضبط خمالفات أحكام هذه الالئحة من قبل 
 عند احلاجة. -من اجلهات األمنية 

 ( من النظام:37يف تنفيذ أحكام املادة ) (11-2)

 ياجلهات األمنية ضبط خمالف تتوىلمع عدم اإلخالل مبا ورد يف )أواًل( من هذه املادة، 
، ودعم للمركز الستكمال االجراءات الالزمةا أحكام هذه الالئحة واحالته

 املفتشني عند الطلب.

 
 اجراءات ضبط املخالفات :(12املادة )
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معلومات عن موقع رمسي يتضمن ضبط املخالفات من خالل حترير حمضر ضبط  يتم 11-1
املخالفة وتارخيها وتفاصيلها ووقت ضبط املخالفة وأمساء املخالفني وجنسياتهم وأرقام 

 :اآلتيةاملستندات ه مرفقًا بو هوياتهم ووسائل النقل املستخدمة

مدعمًا بالصور الفوتوغرافية تبني املخالفة مبا ال  ملكان املخالفة وضيحيرسم ت  -أ 
 مة، ووسائل النقل املستخدمة.خيالف متطلبات األمن والسال

 .واألدوات والوسائل املستخدمة يف ارتكابهاخالفة املوصف  -ب 

للوسائل واألدوات وتشمل البيانات الالزمة املخالفة  لضبطاألدلة الثبوتية الالزمة  -ج 
 املستخدمة وأرقام السيارات واملعدات ومالكيها.

حمرر أو يف ملحق له وجيب على  يف حمضر الضبط ميثله تثبت أقوال ودفاع املخالف أو من 11-2
مع اإلشارة ألي مستندات أو  من ميثلهالتعليق على أقوال املخالف أو  ةضبط املخالف حمضر

 أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.

يف حال رفض املخالف التوقيع يثبت ذلك يف وعلى املخالف التوقيع على حمضر الضبط؛  11-3
 بة.وتستكمل اجراءات الضبط وايقاع العقو حمضر الضبط

( مائة ألف ريال إىل 111.111تزيد غراماتها عن )اليت ملخالفات اإحالة حماضر ضبط تم ي 11-4
 من تاريخ ضبط املخالفة.عمل أيام  3خالل ، اللجنة

حمل املخالفة وحمضر الضبط إىل اجلهة  -إن وجدت  - على املفتشني تسليم املضبوطات 11-5
 ( أيام عمل تبدأ من تاريخ حترير حمضر املضبوطات.3املختصة خالل )

( 7خالل مدة ال تزيد على )-عرض حمضر املضبوطات على احملكمة املختصة لجنة على ال 11-6
تبدأ من تاريخ تسلمها املضبوطات وحمضر الضبط، لتأكيد التحفظ على  -أيام عمل 
 أو إلغائه. املضبوطات

 باملخالفة يف احلاالت التالية: اجلهات األمنيةجيب إبالغ  11-7

 املخالف عن التعاون مع املفتشني. امتناع اهلروب أو املقاومة أو يف حال -أ 

 يف حال رفض املخالف التوقيع على حمضر الضبط أو حمضر املضبوطات. -ب 

 يف حال تعذر حتديد مرتكب املخالفة. -ج 

 جرمية.إذا انطوت املخالفة على  -د 
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 (: العقوبات13املادة )

 ( من النظام:39( و )38يف تنفيذ أحكام املادتني ) 12-1
 .(1يعاقب كل من خيالف أحكام هذه الالئحة، على النحو املبني يف اجلدول ) (1)

 .املفتشني( مائة ألف ريال من 111.111توقع العقوبات اليت ال تزيد غراماتها عن ) (2)
 ( مائة ألف ريال من اللجنة.111.111عن )توقع العقوبات اليت تزيد غراماتها  (3)

 للجنة تطبيق االجراءات اليت تتناسب مع طبيعة املخالفة وتشمل : (4)

 الطلب من احملكمة املختصة مصادرة املضبوطات حمل املخالفة. -أ 

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه املخالف يف خمالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة،   -ب 
 امة من التاريخ الذي حيدده قرار اللجنة.على أن يبدأ احتساب هذه الغر

 أو التصريح ملدة ال تتجاوز ستة أشهر. رتخيصتعليق ال -ج 

 أو التصريح. رتخيصال الغاء -د 

ج( من هذه املادة -4-1-12( و )1-1-12مضاعفة العقوبة الواردة يف الفقرتني ) -ه 
صريورة املوقعة على املخالف يف حال تكرار املخالفة نفسها خالل سنة من تاريخ 

 قرار العقوبة السابقة نهائيًا.

تضمني القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة املخالف يف   -و 
صحيفة حملية تصدر يف مكان اقامته أو يف أقرب منطقة له، أو نشره يف أي 
وسيلة أخرى مناسبة، حبسب نوع املخالفة املرتكبة وجسامتها وتأثريها، على أن 

عد حتصن القرار مبضي املدة احملددة نظامًا أو كان احلكم يكون نشره ب
 الصادر يف شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.

قاع العقوبات الصادرة بالغرامة اليت ال ييعتمد الرئيس التنفيذي للمركز قرارات إ (5)
قاع ي( مخسة ماليني ريال، وله تفويض من يراه العتماد قرارات إ5.111.111تتجاوز )
 ( مائة ألف ريال.111.111اليت ال تزيد عن )العقوبات 
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( مخسة ماليني 5.111.111الصادرة بالغرامة اليت تتجاوز )اللجنة  يعتمد الوزير قرارات (6)
 .ريال، أو بإلغاء الرتخيص أو التصريح

 ( من النظام:42( و )41( و )41يف تنفيذ أحكام املواد ) 12-2
الثانية وما بعدها خالل مدة سنة  حتال للمحكمة املختصة املخالفات اليت ترتكب للمرة

من ارتكابها للمرة السابقة، للنظر فيها وإيقاع العقوبات املنصوص عليها فيها، وتتوىل 
 النيابة العامة التحقيق فيها واالدعاء أمام احملكمة املختصة.

 ( من النظام:43يف تنفيذ أحكام املادة ) 12-3
يستدعي احلاجة إىل إعادة التأهيل، فيعمل إذا تبني للمركز ضرر بيئي ناتج عن املخالفة  
 باآلتي:

يتوىل املركز تقدير الضرر البيئي وحساب قيمة التعويضات حبسب كل حالة وفقًا  (1)
املخالفة بقدر إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إىل ما كان عليه قبل لتكلفة 
 اإلمكان.

اليت حيددها  فع التعويضاتدوجيب على املخالف إزالة اآلثار املرتتبة على املخالفة  (2)
  .بها تاريخ إبالغه من يومًا( 61)فرتة  املركز خالل

تطرح من قيمة التعويضات اليت يدفعها املخالف تكاليف إعادة التأهيل يف حال قيام  (3)
 .املخالف بإعادة التأهيل

 حيق للمركز عند حساب قيمة التعويضات االستعانة باخلرباء والفنيني. (4)
 

 االعرتاض (: حق14) املادة 

أمام اللجنة خالل  ،املفتشونعلى العقوبات اليت يوقعها االعرتاض حيق للمخالف  13-11
 .تبدأ من تاريخ إبالغه بالعقوبة يومًا( 15)فرتة 

وفقًا على قرارات اللجنة أمام احملكمة اإلدارية، االعرتاض حيق للمخالف  13-12
 .للجنةتبدأ من تاريخ إبالغه بقرار ا يومًا( 31)، خالل فرتة لنظامها

 
 

 باملضبوطات التصرف(: اجراءات 15املادة )
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على مضبوطات  -على نفقة املخالف يف حال ثبوت املخالفة  -يتم نقل وختزين والتحفظ  14-11
املخالفة )املركبات ووسائل النقل واألدوات املستخدمة )أو اليت يشتبه يف استخدامها( 

املركز أو فرع الوزارة يف يف ارتكاب املخالفة، وتسلم بوصفها أعيان مضبوطة إىل 
املنطقة حسب األحوال، وعلى أن يعرض ذلك على احملكمة املختصة خالل مدة ال تزيد 

 ( أيام لتأكيد التحفظ واملصادرة أو إلغاء التحفظ.7على )

ومنتجات الغطاء النباتي حمل املخالفة من  الطبيعية املوارداستعادة املركز  يتوىل 14-12
الذي سيتم ختزينها فيه، أو إىل موقع الغطاء النباتي الذي املخالف وتنقل إىل املكان 

سيتم  إعادتها إليه، حسب األحوال وحسبما يقرره املركز بشأنه، وأن يكون ذلك على 
 نفقة املخالف.

، ويكون التصرف على النحو املضبوطاتللمركز التصرف فيما يتم استعادته من  14-13
 يشمل: امب املناسبة بالوسائلاملركز حيقق أهداف  الذي

 منطبقًا. ذلك ما كان متى الطبيعي إعادة املوارد إىل موطنها -أ 

واملعاشب وبنو  البذور ومراكز إكثار البذور  املشاتل املوارد يف من االستفادة -ب 
 وغريها.

 خشب(. نشارة )مثل منها االستفادة مواد يتم إىل املوارد حتويل -ج 

 أنتجت منها. اليت املواد أو بيع املوارد -د 

 النباتات الغازية والدخيلة(. احلاجة )مثل عند املوارد إتالف -ه 

، يف حال بيعها ،تودع يف صندوق البيئة املبالغ املالية املتحصلة من التصرف باملضبوطات 14-14
 ابعد حتصن القرار مبضي املدة احملددة نظامًا أو كان احلكم الصادر يف شأنه

 مكتسبًا الصفة القطعية
إليواء احليوانات اليت يتم حجزها بالتعاون مع املركز  على املركز إنشاء وإدارة مرافق 14-15

 ومع وكالة الوزارة للثروة احليوانية. الوطين لتنمية احلياة الفطرية
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 والعقوبات املخالفات( 0) جدول

العقوبة للمرة  املخالفة م
وىلاأل  

العقوبة للمرة  العقوبة للمرة الثانية
 الثالثة

 مالحظات

أنواع  تصدير أو استرياد 1
نباتية حملية أو دخيلة أو أيًا 
من أجزائها اخلضرية أو 
 التكاثرية بدون رخصة

ريال 11111 ريال 21111  ريال 41111    

ريال 311 استزراع بدون ترخيص 2 ريال 1111  ريال 5111  لكل شجرة  
 أو شجرية

ريال 1111 استزراع نباتات غازية 3 ريال 4111  ريال 11111  لكل شجرة  
 أو شجرية

ريال 1111 نثر البذور بدون ترخيص 4 ريال 5111  ريال 21111  يتم تقدير  
من الضوابط 
املركز 
حسب 
كمية 
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وأنواع البذور 
واملساحة 
 املنثور فيه

بقار داخل رعي االبل واأل 5
الرعوية بدون  األمحية

 ترخيص

ريال 100 ريال 151  ريال 511  لكل رأس  
 من املاشية

و املاعز داخل أرعي الضأن  6
الرعوية بدون  األمحية

 ترخيص

ريال 50 ريال 75  ريال 211  لكل رأس  
 من املاشية

خمالفة الرتخيص املمنوح  7
للرعي )عدد املواشي أو 

 نوعها(

ريال 51 ريال 75  ريال + ايقاف  211 
 الرتخيص

لكل رأس 
 من املاشية

 تطبق الالئحة التنفيذية لالحتطاب حلي األشجار 8

بدون نقل شجر أو شجريات  9
 ترخيص

 تطبق الالئحة التنفيذية لالحتطاب

 تطبق الالئحة التنفيذية لالحتطاب قطع االشجار والشجريات 11

لصيد الكائنات احليوانية الربية الفطريةتطبق الالئحة التنفيذية  الصيد  11  

دخول املركبات والسيارات  12
غري املضمنة يف تصريح 

 الرعي

ريال  511 ريال  1111  ريال  3111   لكل شاحنة 

ريال  211 ريال 411  ريال  2111  لكل سيارة  
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 نقل خفيف

ريال 211  111 ريال 511  لبقية  
املركبات 
 والدبابات

و أو عالمات أالعبث حبدود  13
أو سياجات أراضي لوحات 

 الغطاء النباتي

ريال  1111 ريال  2111  +إزالة   ريال 5111 
املخالفة 
+اصالح 
 الضرر +دفع
 التعويضات

صريحالتخييم بدون ت 14 ريال  511   

  لكل خميم

ريال 1111  

  لكل خميم

ريال 3111  

 لكل خميم

إزالة +
املخالفة 
+اصالح 
الضرر +دفع 
 التعويضات

و أانشاء املباني املؤقتة  15
بدون تصريح الدائمة  

ريال 5111 ريال  11111  ريال  21111   + 

إزالة املخالفة 
اصالح و

دفع والضرر 
 التعويضات

اقتالع أو تغيري املكونات  16
الطبيعية داخل املتنزه 

 الوطين.

ريال 11111  ريال21111   ريال 41111   + 

إزالة املخالفة 
اصالح و

دفع والضرر 
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 التعويضات

إدخال حيوانات، أو أمسا ،  17
غري  أو نباتات، أو أشجار

املنطقة.مالئمة لطبيعة   

ريال 11111 ريال 15111  ريال 31111    

( املشي والتسلق )هايكنق 18
يف األماكن غري املصرح بها 

 من قبل ادارة املنتزه.

ريال 2111 ريال 4111  ريال 11111    

تدمري أو تغيري احلال  19
أثاثها  الطبيعي ألي منشأة أو

و جتهيزاتها وألي معامل  
.أثرية وثقافية أخرى  

ريال 5111 ريال 15111  ريال 25111   + 

إزالة املخالفة 
اصالح و

دفع والضرر 
 التعويضات

التخييم داخل املنتزهات  21
الوطنية بدون موافقة ادارة 

 املنتزه.

ريال 1111 ريال 2111  ريال 4111    

قيادة السيارات يف غري  21
 املمرات املخصصة لذلك

ريال 511 ريال 1111  ريال 2111    

املبيت داخل املنتزهات  22
الوطنية بدون موافقة ادارة 

 املنتزه.

ريال 5111 ريال 15111  ريال 21111    

تشويه املعامل العامة  23
والطبيعية يف املنتزه الوطين 

ريال 5111 ريال 15111  ريال 25111   + 
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النحت  -الرسم  -)الكتابة 
القطع(. -  

إزالة املخالفة 
اصالح و

دفع والضرر 
 التعويضات

ها أو رميتر  النفايات أو  24
دفنها أو حرقها يف غري 

املخصصة هلا.األماكن   

ريال 511 ريال 1111  ريال 2111   + 

إزالة املخالفة 
واصالح 
 الضرر

ودفع 
 التعويضات

اشعال النار يف غري األماكن  25
املخصصة اليت حيددها 

 املركز

ريال 1111 ريال 2111  ريال 3111   + 

 إزالة املخالفة

اصالح و
دفع والضرر 

 التعويضات

اتالف املنشآت الثابتة أو  26
املنقولة، أو قطع السياجات 
أو اتالفها أو العبث 
بالعالمات احلدودية أو 

 اإلرشادية

ريال 1111 ريال 2111  ريال 3111   + 

إزالة املخالفة 
اصالح و

دفع والضرر 
 التعويضات

  خمالفات الذوق العام: 27
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مع الشرطة يف املنطقة وتوقع على املخالفني الغرامات احملددة تطبق الئحة احملافظة على الذوق العام بالتنسيق 
 يف فيها لكل خمالفة

 

 

 النباتي  الغطاء بأراضي نموذج طلب ترخيص متعلق – 0 الملحق

  النباتي الغطاء بأراضي طلب ترخيص متعلق

 ..................................رقم التسجيل:  التاريخ: ............................................

 جديد  إصدار □ تجديد □ الطلب )ألنشطة االستثمار فقط(: نوع

 جمعية أو مؤسسة أهلية  (3) □( شركة 2□ )( شخص 1□ )مقدم الطلب: 

 

 ..............................رقم الهوية/اإلقامة: 

 ...................................عنوان السكن: 

 :مقدم الطلب( معلومات عن 0)

 ...........................................: االسم

 ........................................ الجنسية:

 ( معلومات عن الشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية:2)

 .............................: صالسجل التجاري / الترخي ..........................مجاالت العمل:.........................االسم: 

  النشاط: نوع

 االحتطاب□ 

 : المحلي والفحم الحطبب متعلق نشاط□ 

                    (     .............. : آخر نشاط□        تخزين□            بيع □إنتاج      □     نقل      )□  

 استصالح أراضي الغطاء النباتي وتسويتها□                            الرعي □                  االستزراع أو التشجير□ 

 الدراسة أو البحث□                                   االستثمار□ 

 النشاط: تفاصيل عن

............................................................................................................................................................ 
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 ...................................العنوان البريدي: 

 التواصل: معلومات

 ....................................الهاتف: 

  ....................................التاريخ:  الختم:

 ....................................التوقيع: 

 .يطلبها المركز قد أخرى مستندات أي إلى باإلضافة الالئحة ما تحدده حسب الالزمة المرفقات توفير الترخيص طالب علىالمرفقات: 

 

 النباتي  الغطاء بأراضي متعلق نموذج طلب تصريح – 2 لملحقا

 طلب تصريح متعلق بأراضي الغطاء النباتي 

 رقم التسجيل: .................................. التاريخ: ............................................

 مقدم الطلب:  ( شخص1□ ) ( جهة حكومية 3□ )           ( شركة 2□ )

 

 ..............................رقم الهوية/اإلقامة: 

 ...................................عنوان السكن: 

 ( معلومات عن الشخص:0)

 ...........................................اإلسم: 

 ........................................ الجنسية:

 القطاع الخاص:( معلومات عن 2)

 ..................................................................................................االسم: 

  ........................................................................................ مجاالت العمل:

 .......................................................................................السجل التجاري: 

 نوع النشاط:

 مجمع تعديني□ منجم                  □                        نهل أو استغالل الرمال والحصى والصخور والتربة□ 

 إنشاء المرافق العامة□ 

 النشاط: تفاصيل عن

.............................................................................................................................................................. 
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 ...................................العنوان البريدي: 

 التواصل: معلومات

 ....................................الهاتف: 

  ....................................التاريخ:  الختم:

 ....................................التوقيع: 

 قد أخرى مستندات أي إلى باإلضافة الالئحة ما تحدده حسب الالزمة المرفقات توفير التصريح طالب علىالمرفقات: 

 المركز.يطلبها  

 

 

 

 

 

 

 

 


