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خامسًا
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ثالثًا
إدارة مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر من المصدر

سادسًا
تأهيل مقاولي تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

ثانيًا
الضوابط البيئية

رابعًا
تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر
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مـقــدمـــــة

تمثــل مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر النســبة الكبــرى 
مــن النفايــات التــي تتولــد فــي املدينــة، حيــث تقــدر كميتهــا بحوالــي 
 130 يومــي  بمعــدل  1435ه  العــام  خــال  طــن  مليــون   47
ألــف طــن، وتشــهد املدينــة معــدالت عاليــة فــي أعمــال البنــاء 
املخلفــات  هــذه  وتتكــون  القديمــة،  املبانــي  وهــدم  والتشــييد 
بشــكل رئي�ســي مــن نواتــج الحفــر )مــواد نظيفــة( جــراء عمليــات 
والخشــب  املعــادن  مثــل  مختلطــة  ومــواد  والتســوية،  الحفــر 

وغيرهــا. والباســتيك 
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ت االســتراتيجية الشــاملة إلدارة النفايــات بمدينــة الريــاض علــى البــدء بتطويــر  وقــد أكــدَّ
وتطبيــق نظــام متكامــل حــول إدارة نقــل مخلفــات الهــدم والبنــاء وإعــادة تدويرهــا ومراقبــة 
عمليات نقل املخلفات لحين الوصول إلى املوقع النظامي للتخلص منها، كما يشمل تأهيل 
الشــركات واملؤسســات التــي تعمــل فــي هــذا املجــال باعتمــاد مواصفــات املعــدات والتقنيــات 
املستخدمة، وتوحيد لون الحاوية والشاحنة، وتركيب أنظمة تتبع املركبات، وتطوير نظام 
رصــد الكميــات وأنواعهــا ومصدرهــا، مــع ضــرورة ربــط منــح رخــص مزاولــة النشــاط للشــركات 
واملؤسســات باســتيفاء تلــك االشــتراطات، وإعــداد األنظمــة واللوائــح حــول فــرز واســتخدام 

املــواد النظيفــة منهــا.

ت االســتراتيجية علــى إعــادة اســتخدام تلــك املخلفــات بالنظــر إلــى الكميــات الكبيــرة  كمــا أكــدَّ
جــدًا التــي يتــم اســتخراجها أو انتاجهــا، وأنَّ النســبة الكبــرى مــن مكوناتهــا تعتبــر مــواد نظيفــة، 
والتــي يمكــن إعــادة اســتخدامها لــردم الحفــر والدراكيــل القائمــة بمدينــة الريــاض، بحيــث يتم 
دكهــا علــى طبقــات أواًل بــأول بطــرق هندســية وبيئيــة ســليمة، أو اســتخدامها فــي أعمــال تمهيــد 
الطــرق أو تنســيق الحدائــق بعــد تفتيتهــا إلــى أحجــام صغيــرة أو خلطهــا مــع مــواد أخــرى إلنتــاج 
منتجات تستخدم في البناء والتشييد، وسيتطلب ذلك تحديد مواقع ثابتة أو مؤقته إلجراء 
أعمــال التدويــر أو التخلــص منهــا علــى مســتوى املدينــة، مــع التأكيــد علــى اســتخدام التقنيــات 

الحديثــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى البيئــة.

جنــة الفنيــة لحمايــة البيئــة بمدينــة الريــاض  وبنــاًء علــى ذلــك، قــام فريــق عمــل منبثــق مــن اللَّ
بعقــد عــدة اجتماعــات وجــرى مناقشــة الضوابــط الازمــة إلدارة مخلفــات الهــدم والبنــاء 
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ونواتج الحفر، والضوابط الازمة لردم الحفر التي تم استغالها لألغراض التعدينية، كما 
تنــاول النقــاش آليــة إدارة نقــل وضبــط املخلفــات مــن املصــدر وغيرهــا.

وقــد تــم مراجعــة جميــع األنظمــة املتعلقــة بــإدارة مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر 
مثــل النظــام العــام للبيئــة، والائحــة التنفيذيــة لنظــام إدارة النفايــات البلديــة الصلبــة، 
ومخرجات االستراتيجية الشاملة إلدارة النفايات بمدينة الرياض، واآللية املتبعة حاليًا في 
التعامــل مــع مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر، وجــرى إعــداد الضوابــط املتعلقــة إلدارة 
مخلفات الحفر والبناء ونواتج الحفر والتخلص منها بمدينة الرياض، حيث سيساهم ذلك 
فــي التقليــل مــن رمــي املخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر بشــكل عشــوائي، واالســتفادة 
منهــا ممــا يحــد مــن اســتخدام املــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى البيئــة بطــرق مســتدامة، وفقــًا 

للضوابــط التاليــة:

أوالً	    : املهام واملسؤوليات في املدينة

ثانياً	    : الضوابط البيئية 

ثالثاً	    : إدارة مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر من املصدر

رابعاً	    : تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

خامسًا  : التخلص من نواتج الحفر ومخلفات الهدم والبناء

سادسًا : تأهيل مقاولي تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

سابعًا   : تأهيل مقاولي جمع ونقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر
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أواًل
المهام والمسؤوليات في المدينة

املسؤوليةاسم اإلدارة / الجهة

اإلدارة العامة للنظافة
أمانة منطقة الرياض

	 إدارة وترخيص ردم الحفر )الدراكيل( في املدينة	
	 إدارة وترخيص تدوير مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر في املدينة	
	 إصــدار رخــص مهنيــة للمشــغل للممارســة نشــاط الــردم، حيــث يتيــح هــذا 	

اإلجــراء ضبــط ومخالفــة املشــغل فــي حالــة وجــود تجــاوزات فــي أعمــال الــردم
	 إصــدار رخــص مهنيــة للمشــغل للممارســة نشــاط تدويــر املخلفــات مــواد 	

الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر، حيــث يتيــح هــذا اإلجــراء ضبــط ومخالفــة 
املشــغل فــي حالــة وجــود تجــاوزات فــي أعمــال التشــغيل

	 مراقبــة أعمــال تشــغيل املواقــع املخصصــة لتدويــر نواتــج الحفــر أو مخلفــات 	
الهــدم والبنــاء، واالســتعانة بأحــد املكاتــب االستشــارية إن تطلــب األمــر، 
بالخرائــط  مدعمــًا  للموقــع  الــواردة  والكميــات  التشــغيل،  أداء  لتقييــم 

والصــور
	 تقــوم األمانــة بالتعامــل اآلمــن مــع أي نفايــات خطــرة أو غيــر مصــرح بردمهــا فــي 	

الحفــر، وإلــزام منتجهــا بالتخلــص منهــا بالطــرق البيئية الســليمة.

البلديات الفرعية
أمانة منطقة الرياض

	 مســاندة اإلدارة العامــة للنظافــة ملراقبــة األرا�ســي الفضــاء التــي تقــع فــي 	
نطاقهــا بشــكل دوري للتحكــم مــن التخلــص غيــر النظامــي للمخلفــات

	 إلــزام املــاك بتطبيــق التعليمــات واإلرشــادات عنــد إصــدار أي ترخيــص 	
ملزاولــة نشــاط أعمــال البنــاء الجديــد أو الترميــم أو الهــدم

مكتب تنسيق
مشاريع املدينة

أمانة منطقة الرياض

	 التعليمــات 	 بتطبيــق  الطــرق  أو  العامــة  املرافــق  مشــاريع  مقاولــي  إلــزام   
واإلرشــادات عنــد إصــدار أي فســح لتنفيــذ املشــاريع مثــل الطــرق وشــبكة 

وغيرهــا الصحــي  والصــرف  وامليــاه،  الكهربــاء، 
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املسؤوليةاسم اإلدارة / الجهة

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

	 إدارة التعامل مع مادة االسبستوس وتشمل:	
	 إصدار املوافقات حول هدم املباني أو املشاريع املرافق العامة التي تحتوي 	

على مادة االسبستوس
	 ترخيص املاك أو مقاولي املشاريع الحكومية بنقل والتخلص النهائي ملواد 	

االسبســتوس
	 التأكد من التخلص النهائي في املواقع النظامية ملادة االسبستوس	
	 املراقبة واملتابعة للمشغل والناقل	
	 إصدار التراخيص البيئية ألعمال ردم الحفر	
	 إصــدار التراخيــص البيئيــة لشــركات نقــل مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج 	

الحفــر.
	 إصــدار التراخيــص البيئيــة ملقاولــي تدويــر مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج 	

الحفــر.
	إدارة مرور منطقة الرياض ربــط إصــدار أو تجديــد رخــص ســير املركبــات واملخصصــة لنقــل مخلفــات 	

الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر مــع شــهادة الناقــل املؤهــل الصــادرة مــن اإلدارة 
العامــة للنظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض

	وزارة النقل لنقــل 	 الشــاحنات واملخصصــة  تشــغيل  بطاقــة  تجديــد  أو  إصــدار  ربــط 
مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر مــع شــهادة الناقــل املؤهــل الصــادرة 

مــن اإلدارة العامــة للنظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض

الهيئة العليا لتطوير مدينة 
الرياض

إدارة املشاريع البيئية
)وادي حنيفة(

	 التنسيق فيما يخص ردم األودية والشعاب في املدينة	
	 توفير املعلومات والخرائط حول األودية والشعاب وغيرها.	
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ثانيًا
الضوابط البيئية

أ - ردم وتسوية الحفر )الدراكيل( في املدينة

أن يقتصر ردم وتسوية الُحفر على مستوى املدينة على نواتج الحفر ومخلفات الهدم . 1
والبناء النظيفة، وهي األتربة والصخور واألحجار وغير ملوثة بمياه الصرف الصحي أو 
الصناعــي أو النفايــات الصناعيــة مثــل الزيــوت والشــحوم أو التــي تحتــوي علــى النفايــات 
البلديــة الصلبــة، واألشــجار وغيرهــا، والحصــول علــى رخصــة تشــغيل بيئيــة مــن الهيئــة 

العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة قبــل البــدء بأعمال الردم.

إزالــة النفايــات أو املخلفــات وتنظيــف املوقــع تمامــًا قبــل البــدء بأعمــال الــردم، مثــل . 2
اإلطارات، أو النفايات البلدية الصلبة، أو مخلفات األشجار، أو سحب املياه الراكدة 

وغيرهــا.

أن يقتصر العمل في املوقع خال فترة النهار فقط )من الساعة 6 صباحًا – 5 عصرًا(، . 3
لغرض التعرف على املواد الواردة ومراقبة حركة املركبات. 

املحافظة على نظافة الطريق املؤدي للموقع.. 4

تطبيق إجراءات التحكم في الغبار حسب إرشادات التشغيل.. 5

تقديــم اإليصــاالت املوثقــة عــن نــوع وكميــات املــواد، ومصدرهــا لــإدارة العامــة للنظافــة . 6
بأمانــة منطقــة الريــاض.

استخدام املعدات واآلليات الصديقة للبيئة في أعمال التدوير.. 7

تقديم تقرير حول أداء التشغيل مدعمًا بالخرائط والصور.. 8

ب - تدوير مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

أن يكون موقع التشغيل بعيدًا عن األودية والشعاب بمسافة ال تقل عن 1 كم.. 1

عدم التأثير على مجاري السيول في املوقع ووضع خطة تصريف املياه من املوقع. . 2

أن يكــون موقــع التشــغيل بعيــدًا عــن املناطــق الســكنية والزراعيــة واملناطــق البيئيــة . 3
الحساســة، بحيــث ال تقــل املســافة عــن 3 كــم، فــي حــال كــون املوقــع مؤقتــًا وقريبــة مــن 

املناطــق املطــورة فــي املدينــة، وأكثــر مــن 5 كــم، إذا كان املوقــع دائــم.
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أن تكون املواد التي يتم تدويرها من نواتج مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر فقط.. 4

عدم خلط مخلفات الهدم والبناء مع النفايات البلدية الصلبة أو األشجار أو اإلطارات . 5
أو النفايات الصناعية والخطرة أو الطبية أو مادة االسبستوس لتافي تلوثها وتحقيق 

االستفادة القصوى من املواد القابلة للتدوير.

فــرز مخلفــات الهــدم والبنــاء فــي مواقــع اإلنشــاء أو الهــدم أو الترميــم، بحيــث يتــم فصــل . 6
املعــادن واألخشــاب والباســتيك والزجــاج وغيرهــا فــي حاويــات خاصــة.

أن يتحمــل منتــج املخلفــات التكاليــف الازمــة إلدارة )جمــع، نقــل، تدويــر أو معالجــة، . 7
التخلــص( تلــك املخلفــات. 

تقديم تقرير حول أداء التشغيل مدعمًا بالخرائط والصور.. 8

االلتــزام بالضوابــط والتعليمــات البيئيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة . 9
البيئــة.
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ثالثًا
إدارة مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر من المصدر

اإلجراءات واملتطلبات:

قيــام املالــك أو مقــاول املشــروع بتقديــم طلــب إلــى البلديــات املعنيــة لترميــم أو هــدم أو . 1
إنشــاء مبنــى، أو تنفيــذ مشــروع )طريــق، شــارع، خدمــات مرافــق عامــة وغيرهــا(.

قيــام إدارة النظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض أو االستشــاري املكلــف بتقديــر الكميــات . 2
املتوقــع انتاجهــا مــن املبنــى إن كان قائمــًا، والتحقــق مــن عــدم احتوائــه علــى النفايــات 

الخطــرة ومنهــا مــادة االسبســتوس.

في حالة احتواء املبنى على مادة االسبستوس، يجب على املالك أو املقاول التعاقد مع 	 
ناقــل مؤهــل مــن قبــل الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، وتزويــد اإلدارة العامــة 

للنظافة بالشهادة حول إتمام عملية التخلص النظامي من مادة االسبستوس.

فــي حالــة عــدم احتــواء املبنــى علــى مــادة االسبســتوس، يجــب علــى املالــك أو املقــاول 	 
التعاقــد مــع ناقــل مؤهــل مــن قبــل أمانــة منطقــة الريــاض.

إذا كان املشروع يتعلق باستبدال شبكات املياه أو الصرف الصحي أو السيول واألمطار . 3
القديمة، يقوم املقاول الذي يمثل الجهة املعنية بتزويد اإلدارة العامة للنظافة بأمانة 
منطقة الرياض الشهادة الصادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة حول خلو 
الشــبكة مــن مــادة االسبســتوس أو االلتــزام بالتعاقــد مــع ناقــل مؤهــل مــن قبــل الهيئــة 
العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة، وتزويــد اإلدارة العامــة للنظافــة بالشــهادة حــول إتمــام 

عمليــة التخلــص النظامــي مــن مــادة االسبســتوس.

علــى منتــج املخلفــات )صاحــب املشــروع( الحصــول علــى إيصــاالت مــن الناقــل املؤهــل . 4
بنقــل وتســليم املخلفــات فــي املوقــع النظامــي.

تقــوم اإلدارة العامــة للنظافــة بالتحقــق مــن نظافــة املوقــع، والحصــول علــى نســخة مــن . 5
االيصــاالت.

ربــط شــهادة إتمــام البنــاء أو الترميــم أو الهــدم أو تنفيــذ أي مشــروع مــع شــهادة االلتــزام . 6
بنقــل املخلفــات والتخلــص منهــا بالطــرق النظاميــة.
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إرشادات التشغيل:

فــرز النفايــات البلديــة الصلبــة والنفايــات الخطــرة وغيرهــا عــن مخلفــات الهــدم والبنــاء . 1
ونواتــج الحفــر مــن خــال الحاويــات حســب التصنيفــات التاليــة:

اللون

نوع 
القابلة عضويةالنفاية

صناعية طبيةللتدوير
أخرىأشجارهدم وبناءوخطرة

على املالك أو صاحب املشروع ترك املوقع بعد االنتهاء من تنفيذ أعماله نظيفًا وخاليًا . 2
تمامًا من املخلفات ونقل كافة املعدات من املوقع وإشعار اإلدارة العامة للنظافة حول 

ذلــك. 

رش املوقع باملياه بشكل دوري وعمل احترازات لتفادي تطاير الغبار من املوقع.. 3

املواصفات الفنية

وضع لوحة تعريفية عن النشاط في موقع العمل.. 1

توفير حاويات مخصصة ملخلفات الهدم والبناء في أعمال إنشاء أو ترميم املباني.. 2

توفير الحاويات املخصصة للنفايات البلدية الصلبة والخطرة وغيرها.. 3
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رابعًا
تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

إجراءات ومتطلبات استخدام املوقع

تقديــم طلــب اســتخدام موقــع لــإدارة العامــة للنظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض ملمارســة . 1
نشــاط تدويــر مخلفــات الهــدم والبنــاء ونواتــج الحفــر، مــع توفيــر مــا يلــي:

رفع مساحي للموقع ُيبين الحدود والتضاريس ومجاري السيول وغيرها. 	 

خطــة التشــغيل بحيــث تشــمل علــى: مخطــط عــام يوضــح املدخــل والطــرق الداخليــة 	 
والخارجية، ومواقع تخزين املواد الخام واملواد القابلة للتدوير، واملعدات واآلليات 

وغيرهــا.

خطة اإلغاق للموقع. 	 

تقــوم اإلدارة العامــة للنظافــة بتقييــم الطلــب، مــع التحقــق مــن مناســبة املوقــع مــن . 2
الناحيــة البيئيــة والتشــغيلية ومــدى قربهــا مــن املناطــق املطــورة، وإصــدار املوافقــة مــن 

عدمــه.

منــح املشــغل »رخصــة تشــغيل مهنيــة للموقــع«، وتوقيــع االتفاقيــة مــع أمانــة منطقــة . 3
الريــاض.

إذا كان هــدف املقــاول جمــع وتدويــر املخلفــات النظيفــة لغــرض االســتثمار، فيلــزم . 4
مراجعــة وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة املعدنيــة الســتخراج الرخصــة الازمــة وفــق 

النظــام االســتثمار التعدينــي والئحتــه التنفيذيــة.

التزام املشغل بربط املوقع بأقرب طريق رئي�سي وصيانة الطريق بشكل دوري، وإشعار . 5
البلديــة الفرعيــة فــي حالــة وجــود أي تجــاوزات فــي محيــط املوقع.

التــزام املشــغل بالتعامــل مــع مقــاول/ مقاوليــن مؤهليــن مــن قبــل اإلدارة العامــة للنظافــة . 6
لنقــل املــواد مــن وإلــى املوقــع.

التــزام املشــغل تقديــم الوثائــق التــي توضــح الكميــات الــواردة يوميــًا ومصادرهــا إلدارة . 7
النظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض.

التــزام املشــغل ببنــود االتفاقيــة مــع أمانــة منطقــة الريــاض، بمــا تشــمله مــن عمليــة إغــاق . 8
املوقــع بنهايــة مــدة العقــد وفــق محضــر تســليم.
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تقــوم اإلدارة العامــة للنظافــة بتقييــم أداء التشــغيل، وبنــاًء عليــه يتــم تجديــد »رخصــة . 9
التشــغيل املهنيــة« مــع األخــذ باالعتبــار مــدى النمــو العمرانــي فــي املناطــق املحيطــة باملوقــع.

تقــوم اإلدارة العامــة للنظافــة باالســتعانة بأحــد املكاتــب االستشــارية للقيــام بمتابعــة . 10
موقــع التشــغيل املرخــص لحيــن االنتهــاء منــه، ورفــع تقريــر ســير عمــل بشــكل اســبوعي 
مدعمــًا بالخرائــط والصــور، وفــي حالــة وجــود تجــاوزات مــن املشــغل يقــوم االستشــاري 
برفــع تقريــر خــال مــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة لــإدارة العامــة للنظافــة إليقــاف املشــغل 

فــورًا عــن العمــل.

إرشادات التشغيل

التــزام املشــغل بتنظيــف املوقــع مــن أي مخلفــات أو ســحب امليــاه الراكــدة قبــل البــدء . 1
بأعمــال التشــغيل، والتخلــص منهــا فــي املواقــع النظاميــة.

التحقــق مــن املــواد املنقولــة عنــد مدخــل املوقــع قبــل الســماح لهــا بالدخــول، لغــرض . 2
التأكــد مــن مطابقــة املــواد حســب املســموح بهــا.

إذا تــم العثــور علــى نفايــات مختلطــة مــع مخلفــات الحفــر ونواتــج الهــدم والبنــاء التــي تــرد . 3
إلــى موقــع التدويــر، فيجــب علــى املشــغل فرزهــا وترحليهــا إلــى املواقــع النظاميــة فــي مــدة ال 

تتجــاوز 48 ســاعة.

استخدام املياه املعالجة أو املياه املالحة للري والرش واألغراض األخرى وللتحكم بآثار . 4
الغبــار بشــكل دوري. 

استخدام املعدات الصديقة للبيئة.. 5

علــى املشــغل التأكــد مــن تغطيــة حــوض الشــاحنات أو الحاويــة بشــكل مســتمر، ســواًء . 6
الــواردة أو الخارجــة مــن املوقــع. 

االلتزام بالسرعة املحددة للمركبات في موقع العمل بحيث ال تزيد عن 20 كم/ ساعة.. 7
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املواصفات الفنية

عمل تسوير من الحديد والشبك األخضر للموقع ملنع تطاير املخلفات خارج حدود املوقع . 1
والحد من التلوث البصري، حسب الصور التالية:

زراعة األشجار في محيط املوقع بمسافات مناسبة.. 2

تحديــد املداخــل واملخــارج للموقــع، ووضــع كاميــرات أو بــرج ملراقبــة ومتابعــة املــواد الــواردة . 3
بشــكل دوري )7 أيــام/24 ســاعة(.

توفير منطقة لغسل اإلطارات عند املخارج.. 4

وضع لوحة تعريفية عند موقع العمل.. 5

توفير معدات الكنس اآللي لنظافة املدخل بشكل مستمر في حالة وجود طريق مسفلت.. 6

توفير خزان مياه متنقل.. 7

توفير رشاش مياه في منطقة العمل أو التحميل أو التفريغ، ومسار املركبات.. 8

استخدام املعدات املزودة بالرذاذ.. 9

استخدام السيور املغطاة.. 10

توفير أغطية أو غرف لتخزين املواد التي يتم تدويرها.. 11

توفير حاويات للمخلفات غير املستفاد منها أو النفايات غير مسموح بها.. 12

تحديــد مســار ملــرور الشــاحنات وتعبيدهــا، بحيــث تكــون معبــدة باألســفلت املســتخدم . 13
)املكشــوط(.
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خامسًا
التخلص من نواتج الحفر ومخلفات الهدم والبناء

إجراءات ومتطلبات استخدام املوقع:

قيــام املشــغل بعمــل رفــع مســاحي للموقــع املــراد ردمــه مدعمــًا باإلحداثيــات واألعمــاق . 1
التقديرية للموقع، وتوفير مصور جوي للموقع العام، والتقدم بذلك إلى اإلدارة العامة 

للنظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض.

يقوم املشغل بطلب ترخيص ردم وتسوية حفرة )دركال( بمدينة الرياض، بحيث يوضح . 2
مصــدر املــواد، وآليــة تشــغيل املوقــع، واملســار الــذي ســيتم اســتخدامه ملــرور الشــاحنات، 

واملــدة املتوقعــة وغيرها.

قائمة باملعدات املستخدمة في موقع العمل. 3

تقوم اإلدارة العامة للنظافة بمراجعة الطلب املقدم.. 4

في حالة املوافقة يقوم املشغل بالتعهد على آلية العمل والتشغيل.. 5

يراجع املشغل اإلدارة العامة للنظافة للحصول على رخصة تشغيل مهنية ملدة سنة أو . 6
أقل للموقع املراد ردمه )أيهما أقل(.
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توفير لوحة تعريفية في موقع العمل.. 7

تقــوم اإلدارة العامــة للنظافــة باالســتعانة بأحــد املكاتــب االستشــارية للقيــام بمتابعــة . 8
موقــع التشــغيل املرخــص لحيــن االنتهــاء منــه، ورفــع تقريــر ســير عمــل بشــكل اســبوعي 
مدعمــًا بالخرائــط والصــور، وفــي حالــة وجــود تجــاوزات مــن املشــغل يقــوم االستشــاري 
برفــع تقريــر خــال مــدة ال تتجــاوز 24 ســاعة لــإدارة العامــة للنظافــة إليقــاف املشــغل 

فــورًا عــن العمــل.

علــى املشــغل إشــعار اإلدارة العامــة للنظافــة عنــد االنتهــاء مــن أعمــال الــردم والتســوية فــي . 9
املوقــع املرخــص لــه.
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إرشادات التشغيل

يقتصر ردم الحفر والدراكيل في األودية والشعاب بنواتج الحفر النظيفة فقط.. 1

التــزام املشــغل بتنظيــف املوقــع مــن مخلفــات األشــجار أو إطــارات أو نفايــات بلديــة صلبــة . 2
أو ســحب امليــاه الراكــدة وغيرهــا قبــل البــدء بأعمــال الــردم، والتخلــص منهــا فــي املواقــع 

النظاميــة.

التزام املشغل بتنظيف الطريق املؤدي إلى املوقع بشكل دوري وإشعار البلدية الفرعية . 3
في حالة وجود أي تجاوزات حول املوقع.

التحقــق مــن املــواد املنقولــة عنــد مدخــل املوقــع قبــل الســماح لهــا بالدخــول، لغــرض . 4
التأكــد مــن مطابقتهــا حســب املســموح بهــا.

إذا تــم العثــور علــى نفايــات مختلطــة مــع مخلفــات الحفــر ونواتــج الهــدم والبنــاء التــي تــرد . 5
إلــى موقــع التدويــر، فيجــب علــى املشــغل فرزهــا وترحليهــا إلــى املواقــع النظاميــة فــي مــدة ال 

تتجــاوز 48 ســاعة.

اســتخدام امليــاه املعالجــة أو امليــاه املالحــة للــرش والــري واألغــراض األخــرى، وللتحكــم . 6
بآثــار الغبــار بشــكل دوري. 

االلتزام بالسرعة املحددة للمركبات في موقع العمل بحيث ال تزيد عن 20 كم/ ساعة.. 7

املواصفات الفنية

عمل حواجز خرسانية مؤقتة حول حدود املوقع.. 1

تحديــد املداخــل واملخــارج للموقــع، ووضــع بــرج مراقبــة وكاميــرا ملتابعــة املــواد الــواردة . 2
بشــكل دوري )7 أيــام/24 ســاعة(.

توفير منطقة لغسل اإلطارات عند املخارج.. 3

وضع لوحة تعريفية عند موقع العمل.. 4

توفير معدات الكنس اآللي لنظافة املدخل بشكل مستمر في حالة وجود طريق مسفلت.. 5

توفير خزان مياه متنقل.. 6
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سادسًا
تأهيل مقاولي تدوير وفرز مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

وعند استيفاء المشغل الطلبات الواردة أعاله واعتماده من قبل إدارة 

النظافة بأمانة منطقة الرياض، تقوم البلدية الفرعية بإصدار »رخصة 

تشغيل مهنية« من قبل اإلدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض 

الستخدام وتشغيل الموقع.

إجراءات ومتطلبات

التعهــد باملســاهمة فــي جمــع ورفــع املخلفــات ونواتــج الحفــر امللقــاة فــي األحيــاء واملناطــق . 1
املفتوحــة، حســب الحصــص املوزعــة مــن إدارة النظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض، بحيث 
ال يقــل عــن 60 ألــف متــر مكعــب فــي الســنة، والتــي تعــادل حوالــي 2500 رد فــي الســنة، 

وااللتــزام بالضوابــط البيئيــة واملواصفــات الفنيــة لتجهيــز وتشــغيل موقــع العمــل.

ســجل تجــاري ســاري املفعــول بحيــث يتضمــن نشــاط مقــاوالت املبانــي والطــرق واألعمــال . 2
املدنيــة. 

قائمة باملعدات التي سوف تستخدم في موقع العمل.. 3

تقديم خطاب من املشغل يوضح رغبته في نشاط تدوير مخلفات الهدم والبناء ونواتج . 4
الحفــر.

الحصول على رخصة تشغيل بيئية من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.. 5
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سابعًا
تأهيل مقاولي جمع ونقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر

أعاله واعتماده  الواردة  الطلبات  والنقل  الجمع  وعند استيفاء مقاول 

الفرعية  البلدية  تقوم  الرياض،  بأمانة منطقة  النظافة  إدارة  من قبل 

بإصدار »رخصة تشغيل مهنية« من قبل اإلدارة العامة للنظافة بأمانة 

منطقة الرياض للبدء بالعمل.

إجراءات ومتطلبات

نسخة من رخصة بيئية من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. . 1

نسخة من السجل التجاري ساري املفعول وموائم للنشاط.. 2

نسخة من استمارة املركبات الصادرة من إدارة املرور. 3

نسخة من بطاقة تشغيل الصادرة من وزارة النقل. 4

قائمة باآلليات واملعدات التي سوف تستخدم للنقل.. 5

تقديم تعهد بااللتزام باملواصفات الفنية ملقاول الجمع والنقل.. 6

نســخة مــن عقــد إيجــار ملوقــع مناســب يســتخدمها الناقــل كموقــف للمعــدات وأعمــال . 7
الصيانــة.
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املواصفات الفنية لتأهيل الناقل

توفير دفتر ايصاالت مكون من 3 نسخ لتوثيق أعمال نقل املواد.. 1

وضع الصق تعريفي على باب املركبة.. 2

تركيب نظام تتبع املركبات GPS والتعاقد مع شركة مختصة بذلك. . 3

توفيــر أغطيــة مــن مــادة ذات ســماكة مناســبة للحــوض أو الحاويــة ملنــع تطايــر املــواد أو . 4
الغبــار. 

استخدام لون الحاوية »األخضر الداكن«.. 5
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ثامنًا
ملحق النماذج

طلب ترخيص ردم وتسوية حفرة )دركال( بمدينة الرياض نموذج رقم ١

تعهد ناقل مخلفات الهدم ونواتج الحفر موقع بمدينة 
الرياض نموذج رقم ٤

إيصال نقل مخلفات مواد هدم وبناء ونواتج الحفر نموذج رقم ٧

تعهد لردم وتسوية موقع بمدينة الرياض نموذج رقم ٢

اللوحة التعريفية المطلوبة في موقع العمل نموذج رقم ٥

المخلفات الناتجة من األعمال اإلنشائية )بناء جديد، 
ترميم، هدم( نموذج رقم ٨

تعهد الستخدام موقع لتدوير مخلفات الهدم ونواتج 
الحفر موقع بمدينة الرياض نموذج رقم ٣

الالصق التعريفي على مركبات نقل نواتج الحفر 
ومخلفات الهدم والبناء نموذج رقم ٦

المخلفات الناتجة من األعمال المدينة للمشاريع البنية 
التحتية نموذج رقم ٩

اتفاقية استخدام موقع لغرض تدوير مخلفات الهدم 
والبناء ونواتج الحفر نموذج رقم ١٠
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1نموذج رقم

اسم مقدم الطلب: ..................................................................................................................................................

تاريخــه: ............................................................رقم الهوية: ...................................................................    
..............

اسم املؤسسة )املشغل( : ........................................................................................................................................    

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

مساحة املوقع: 

.......................................................

.......................................................

العمق:

........................................................

........................................................

اإلحداثيات:

...........................................................

...........................................................

حالة املوقع من النفايات واملخلفات واملياه:              نظيف              يحتوي على مخلفات

تاريخ بدء الردم: ...............................................املدة الزمنية للردم: ....................................................................

الغرض من الردم: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

مصدر ونوعية مواد الردم: ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

خريطة مسار املركبات لنقل املواد:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

طلب ترخيص ردم وتسوية حفرة )دركال( بمدينة الرياض
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٢نموذج رقم

قائمة بالمعدات المستخدمة

عدد ونوع املعدات املستخدمة:

رقم اللوحةنوعهااسم املعدةالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

اسم املقاول: .................................................................................................................

املرفقات:
	 صورة من السجل التجاري للمشغل والناقل	
	 نسخة من استمارة املركبات الصادرة من إدارة املرور للمشغل والناقل	
	 نسخة من بطاقة تشغيل الصادرة من وزارة النقل للمشغل والناقل	
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٣نموذج رقم

أتعهــد أنــا/ ..................................................................................................................................................................... 

ورقــم الهويــة:  ................................................................. وســجل تجــاري رقــم ..............................................................

بردم وتسوية نواتج الحفر النظيفة ومخلفات الهدم والبناء النظيفة فقط، وهي التربة والصخور واألحجار، وغير 

ملوثــة بميــاه الصــرف الصحــي أو الصناعــي أو النفايــات الصناعيــة مثــل الزيــوت والشــحوم أو تحتــوي علــى النفايــات 

البلديــة الصلبــة واألشــجار وغيرهــا، حســب املوقــع املوضحــة فــي الخريطــة املرفقــة، وأن يتــم إشــعار اإلدارة العامــة 

للنظافة بأمانة منطقة الرياض بتفاصيل الكميات الواردة يوميًا من خال تقديم اإليصاالت املوثقة، وأن يقتصر 

العمــل فــي املوقــع خــال فتــرة النهــار فقــط مــن الســاعة 6 صباحــًا – 5 عصــرًا، وأن تتبــع املركبــات الناقلــة املســار املتفــق 

عليــه للوصــول إلــى املوقــع )مرفــق الخريطــة(، وأن أقــوم باملحافظــة علــى نظافــة الطريــق املــؤدي للموقــع، والتزام بكافة 

الضوابــط الــواردة للســيطرة علــى الغبــار، وإشــعار اإلدارة العامــة للنظافــة عنــد االنتهــاء مــن أعمــال الــردم والتســوية.

وفــي حالــة وجــود أي تجــاوزات علــى نــوع املــواد الــواردة للموقــع، ألتــزم بتحمــل جميــع التكاليــف واملتطلبــات لرفــع جميــع 

املخلفــات ونقلهــا إلــى املواقــع املخصصــة لذلــك، ودفــع جميــع الغرامــات املترتبــة علــى ذلك.

وهللا املوفق،

االسم رباعيًا: ................................................................................

رقم الهوية: ..................................................................................

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

الختم: ......................................................................................

تعهد لردم وتسوية موقع بمدينة الرياض
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٤نموذج رقم

أتعهــد أنــا/ ..................................................................................................................................................................... 

ورقــم الهويــة:  ................................................................. وســجل تجــاري رقــم ..............................................................

باســتخدام املوقــع الواقــع فــي حــي .......................... ورقــم املخطــط .......................... ورقــم القطعــة .......................... 

)مرفــق الخريطــة(، لغــرض تدويــر نواتــج الحفــر النظيفــة ومخلفــات الهــدم والبنــاء النظيفــة فقــط، وهــي غيــر ملوثــة 

بمادة االسبستوس، واملساهمة في جمع ورفع املخلفات ونواتج الحفر امللقاة في األحياء واملناطق املفتوحة، حسب 

الحصــص املوزعــة مــن إدارة النظافــة بأمانــة منطقــة الريــاض، والتقيــد باملواصفــات الفنيــة عنــد تجهيــز املوقــع، 

وتطبيــق إرشــادات التشــغيل املرفقــة، والتعامــل مــع الناقــل املؤهــل، وأن يتــم إشــعار اإلدارة العامــة للنظافــة بأمانــة 

منطقــة الريــاض بتفاصيــل الكميــات الــواردة يوميــًا مــن خــال تقديــم اإليصــاالت املوثقــة، والتــزام بكافــة الضوابــط 

الــواردة للســيطرة علــى الغبــار، والعمــل علــى رش امليــاه بشــكل يومــي، وإشــعار اإلدارة العامــة للنظافــة عنــد االنتهــاء مــن 

االتفاقيــة املبرمــة مــع األمانــة.

وفــي حالــة وجــود أي تجــاوزات مــا يخالــف ذلــك، ألتــزم بتحمــل جميــع التكاليــف واملتطلبــات وتســليم املوقــع، ودفــع 

جميــع الغرامــات املترتبــة علــى ذلــك.

وهللا املوفق،

االسم رباعيًا: ................................................................................

رقم الهوية: ..................................................................................

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

الختم: ......................................................................................

تعهد الستخدام موقع لتدوير مخلفات الهدم ونواتج الحفر بمدينة الرياض
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٥نموذج رقم

أتعهــد أنــا/ ..................................................................................................................................................................... 

ورقــم الهويــة:  ................................................................. وســجل تجــاري رقــم ..............................................................

 بالقيــام بنقــل نواتــج الحفــر النظيفــة ومخلفــات الهــدم والبنــاء النظيفــة فقــط، وهــي غيــر ملوثــة بمــادة االسبســتوس، 

والتقيــد باملواصفــات الفنيــة وتطبيــق إرشــادات التشــغيل املرفقــة، وأن يتــم إشــعار اإلدارة العامــة للنظافــة بأمانــة 

منطقــة الريــاض بتفاصيــل الكميــات يوميــًا مــن خــال تقديــم اإليصــاالت املوثقــة، وأن أقــوم باملحافظــة علــى نظافــة 

الطريــق املــؤدي للموقــع.

وفــي حالــة وجــود أي تجــاوزات مــا يخالــف ذلــك، ألتــزم بتحمــل جميــع التكاليــف واملتطلبــات وتســليم املوقــع، ودفــع 

جميــع الغرامــات املترتبــة علــى ذلــك.

وهللا املوفق،

االسم رباعيًا: ................................................................................

رقم الهوية: ..................................................................................

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

الختم: ......................................................................................

تعهد ناقل مخلفات الهدم ونواتج الحفر بمدينة الرياض
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اسم املالك/ املشغل: ........................................................................................................................................

رقم الهوية / السجل التجاري: ........................................................................................................................

رقم الرخصة املهنية: ........................................................................................................................................

اسم املقاول: ...............................................................................................................................................

تاريخ بدء العمل: ............/ ............/............14هـ املوافق ............/ ............/............ 20م

املدة الزمنية: ...............................................................................................................................................

	 مخلفات هدم وبناء نوع املواد التي يتم ردمها:               نواتج حفر نظيفة	

مقاس اللوحة 4×2م )طول × عرض(	 

٦نموذج رقم

اللوحة التعريفية المطلوبة في موقع العمل
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٧نموذج رقم

اسم املؤسسة : ..................................................................................................................................................

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

رقم الرخصة املهنية: ........................................................................................................................................

اسم املقاول: ......................................................................................................................................................

تاريخ الرخصة : ..................................................................................................................................................

تاريخ انتهاء الرخصة : .........................................................................................................................................

مقاس الاصق 07 ×05 سم )طول × عرض(	 

الالصق التعريفي على مركبات نقل مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر
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٨نموذج رقم

الرقم التسلسلي لإيصال: ..................................................................... التاريخ:           /            /          14هـ

رقم لوحة املركبة: ..............................................................................................................................................

اسم مالك للمركبة: ...........................................................................................................................................

رقم الهوية: ........................................................................................................................................................ 

نوع املخالفات: ...................................................................................................................................................

وصفها: ...............................................................................................................................................................

كميتها: ................................................................................................................................................................

مصدرها: ............................................................................................................................................................

موقع التخلص النهائي منها : ...............................................................................................................................

رقم الرخصة املنهية ملوقع التخلص النهائي: .......................................................................................................

توقيع منتج )املخلفات( .............................................. توقيع الناقل .....................................................

توقيع مستقبل )املخلفات(  .............................................................

يجب أن يوفر 3 نسخ من هذا االيصال	 

يجب أن يوفر ال يقل عن 3 صور فوتوغرافية للحمولة	 

إيصال نقل مخلفات مواد الهدم والبناء ونواتج الحفر
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٩نموذج رقم

ضبط مواد غير مصرح لردمها » مواد خطرة «

الرقم التسلسلي لإيصال: ..................................................................... التاريخ:           /            /          14هـ

رقم لوحة املركبة: ..............................................................................................................................................

اسم املؤسسة: ..................................................................................................................................................

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

نوع الرخصة املهنية: ..........................................................................................................................................

نوع املادة غير مصرح لردمها: ..............................................................................................................................

كميتها: ................................................................................................................................................................

مصدرها: ............................................................................................................................................................

توقيع منتج )املخلفات( .............................................. توقيع الناقل .................................................................

توقيع مستقبل )املخلفات(  .............................................................

يجب أن يوفر 3 نسخ من هذا االيصال	 

يجب أن يوفر ال يقل عن 3 صور فوتوغرافية للحمولة	 
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  هدم  ترميم  بناء جديدنوع الفسح:

اسم املالك: ..............................................................................................................................................................

تاريخه: .........................................................................رقم الهوية:  ...................................................................

عدد األدوار: .................................................................مساحة املوقع: ..............................................................

اسم الشارع: ................................................................اسم الحي: ......................................................................

رقم البلك: ...................................................................رقم املخطط: ................................................................

االحداثيات: .................................................................رقم القطعة: .................................................................

اسم املقاول: ............................................................................................................................................................

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

 املبنى يحتوي على مواد خطرة أو مادة 
موافقة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئةاالسبستوس        

 املبنى ال يحتوي على مواد خطرة أو مادة 
االسبستوس     

توقيع منتج )املخلفات( .............................................. توقيع الناقل .................................................................

توقيع مستقبل )املخلفات(  .............................................................

املرفقات :
صورة من الهوية	 
صورة من التقرير املساحي	 
صورة من فسح البناء	 

1٠نموذج رقم

المخلفات الناتجة من األعمال اإلنشائية )بناء جديد، ترميم، هدم(
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اسم املالك: ..............................................................................................................................................................

اسم املقاول: ............................................................................................................................................................

اسم الحي: ................................................................................................................................................................

اسم الشارع: ............................................................................................................................................................

االحداثيات*: .........................................................................................................................................................

الكميات املتوقعة: ...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

موافقة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة املشروع يحتوي على مادة االسبستوس        

 املشروع ال يحتوي على مادة االسبستوس

* إرفاق خريطة توضح مسار الحفر

11نموذج رقم

المخلفات الناتجة من مشاريع البنية التحتية
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1٢نموذج رقم

اتفاقية استخدام موقع لغرض تدوير مخلفات الهدم والبناء ونواتج الحفر
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