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 مشزوع كاهىن بشأن الحصىل على املىارد الجييية 

 اسحخدامهاوالحلاسم العادل واملىصف للمىافع الىاشئة عً 

  -مذكــزة ثلديمية- 
 

 ؤو الىبِذ جمثل اإلاىاسد الجُيُت الشؤظماٛ الجُني لجمُو ألاهىام الؿبُهُت ظىاء منها اإلاخهلٓت بالىخِش

ٗا ؾبُهُا وحهذ هزه اإلاىاسد جشازا  ؤو الخاضت باألهىام اإلاشباة ؤو اإلاضسونت.  اظاظُوجبٓى نامال ؤوؾىُا مشتر

 .ؾاُْتالبُى  لؿاْاثل مطذسات و ُلخىمُت ْؿاناث الضسانت الًزابُت والطُذل

ذ ؤضبدذ  احخمانُت  آزاس ننها رجب تجو مخخلُت ومخباًىت خذاماث اإلاىاسد الجُيُت مىغىم اظخْو

الشامُت وغو الاظتراجُجُاث والخذابير  ٖما ؤضبذ لهزه اإلاىاسد دوسا خاظما في اْخطادًت وبُئُت هامت.و 

و الىبِذ خاضت جلٚ اإلاهذدة وخماًت ؤهىام الىخِش  اإلاداَكت نلى ألاهكمت البُئُت واظخطالخهاإلى 

 باالهٓشاع.

زا لهزه اإلاىاسد الجًشافي  خىصَوالن ئَ نالوة نلى رلٚ، مً ْبل امخالٖها نلى ضهُذ التراب الىؾني ٖو

بالشيم مً خػىنها لٓىانذ َسهاها خُُٓٓا. ها الذولت والٓؿام الخاص والعاٖىت اإلادلُت، ججهل من

ُت   .خذامهاجخػو بشٙل نام إلاهاًير ضاسمت للحطٛى نليها واظخَئنها ال  وؤخُاها لٓىانذ حهاْذًتنَش

ذ  وللعاٖىت اإلادلُت، الظُما  حشٙل هزه الىغهُت معاظا بالحّٓى اإلاادًت إلاالٙي هزه اإلاىاسد الجُيُتْو

ٗاهذ هزه اإلاىاسد مشجبؿت بمهاٍس جٓلُذًت.  إرا 

ٛى هايىٍا ولزلٚ حاء  هاث  صجو الذٛو ألاؾشاٍ و مً غمنها اإلامل٘تلدبشوجٗى اإلاًشبُت نلى انخماد حشَش

زا خاضت ومالبمت في مجاٛ الحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها َشع  ٖو

ٓا للششوؽ التي هظ نليها هزا  ى هزه اإلاىاسدالحطٛى نلششوؽ وإحشاءاث جىكم بمىحبها نملُاث  َو

، مً ؤهمها: ٛى  البروجٗى

مً ْبل اإلاال٘ين وروي الحّٓى والعاٖىت اإلادلُت لهزه اإلاىاسد ؤو  عً علماملىافلة املسبلة  -

 ؛اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها
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بين اإلاعخهمل و اإلآذم، و  الىاشئت نً اظخهمالها اإلاىطِ للمىاَوو الهادٛ  خٓاظمغمان ال -

 .هزه اإلاىاسد مٓذم ومعخخذمبين  محبادلة بصىرة عليها حفمم شزوطرلٚ بىاء نلى 

اء بامششوم الٓاهىن ؤلاؾاس، ًإحي إنذاد في هزا  بالدها ججاه اإلاىخكم الذولي َُما ًخظ خماًت لتزاماث َو

ٛ التي جػمنها  وألاخٙاماإلابادا البِئت و اإلاداَكت نلى الخىىم البُىلىجي وجُهُل  ى ا. ٖما  بشوجٗى هايٍى

عي عذ ل حاء إنذاد اإلاششوم مجاٛ جذبير واظخهماٛ ومىاولت اإلاىاسد الجُيُت  الحاضل فيالُشاى الدشَش

و مً معخىي ال بها و خلٔ الُشص اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت  وجثمين، هال الٓاهىهُتحماًت والَش

 .للعاٖىت اإلادلُت مً خالٛ الاظخُادة اإلاادًت مً اظخهماٛ هزه اإلاىاسد و اإلاهاٍس

ل ٖما ًىذسج مششوم الٓاهىن في إؾاس  م  اإلابادا جنًز بمثابت  99-12اإلاىطىص نليها في الٓاهىن ؤلاؾاس ْس

ض خماًت اإلاىاسد الؿبُهُت و ًىظ نلى مُثاّ وؾني للبِئت والخىمُت اإلاعخذامت، الزي  ألاهكمت حهٍض

زاواإلاداَكت نليهاالبُئُت   الزي اإلاعخذامت للخىمُت الىؾىُت لإلظتراجُجُت الثالث الشهان جىُُز ، ٖو

 البُىلىجي. الخىىم نلى اإلاداَكت ودنم الؿبُهُت اإلاىاسد جثمينو  جذبير جدعين إلى يهذٍ

ػو مششوم الٓاهىن  الحطٛى نلى اإلاىاسد وغبـ نملُاث خإمين ب الزي ٌعمذؤلاؾاس الٓاهىوي هزا، ٍو

خٓاظم جؤمً الالٓىانذ اإلاالبمت التي ًدذد اإلاشجبؿت بها، ٖما الخٓلُذًت  إلاهاٍسوخماًت ا ببالدهاالجُيُت 

 .هزه اإلاىاسد ىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخهماٛاإلاهادٛ و ال

اإلاداوس ًمً٘ إحماٛ مٓخػُاتها في مادة مىصنت نلى زماهُت َطٛى  31الٓاهىن مششوم هزا ًخػمً 

 الشبِعُت الخالُت:

  ٛالٓاهىن الزي ٌشمل: جؿبُٔ جدذًذ مجا 

الهىاضش يير اإلاادًت اإلاخهلٓت بها، الظُما اإلاهاٍس الخٓلُذًت  و اإلاىاسد الجُيُت بٙل ؤشٙالها  -

 ؛اإلاشجبؿت بهزه اإلاىاسد

وٗاهذ حمُو اإلاىاسد الجُيُت ظىاء  -  ؛داخل اإلاىْو ؤو خاسج اإلاْى

ت واإلاىاسد الجُيُت اإلاخططت  - اظخثىاء مً هؿاّ جؿبُٔ الٓاهىن اإلاىاسد الجُيُت البشٍش

لتي ًخػو الحطٛى نليها وجٓاظم مىاَهها آللُاث اإلاىاسد الجُيُت او  لالظخخذام الُشدي

 .دولُت خاضت

  واإلاؤظعاث اإلاهىُت الٓؿاناث الحٙىمُت إخذار لجىت وؾىُت للمىاسد الجُيُت جػم في خكيرتها

جخىلى دساظت ؾلباث الحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت و العهش نلى  الهمىمُت و الٓؿام الخاص،

التزاماث اخترام مذي مشاْبت بين مٓذمي ومعخخذمي هزه اإلاىاسد و هٓىد الإبشام  جدبو إحشاءاث

ين؛  الؿَش
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  ُُُاث اششوؽ جدذًذ زا الػماهاث الٙاَُت ل لحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُتٖو مبذؤ خدُٓٔ ٖو

اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت  خذامالهادٛ و اإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً اظخ الخٓاظم

 ؛اإلاشجبؿت بها

  معؿشة مبعؿت في خالت الخىطُظ نلى  اإلاىاسد الجُيُت، و  يلتزاماث معخهملاجدذًذ

 ؛الاظخعجاٛ

  اإلاؿبٓت نليها. هٓىباثإلاهاًىت اإلاخالُاث والوغو هكام 

 مششوم هزا الٓاهىن. و ألاهذاٍ التي ًشمي إليها ٓخػُاث اإلاجل٘م هي ؤهم  
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 بشأن الحصىل  .........ركم مشزوع كاهىن 

 اسحخدامهاوالحلاسم العادل واملىصف للمىافع الىاشئة عً الجييية على املىارد 

 

 الفصل ألاول 

 عامة أهداف ومبادئ

 

جإمين و واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها الجُيُت الحطٛى نلى اإلاىاسد  جىكُم يهذٍ هزا الٓاهىن إلى: ألاولى املادة

ا خٙام أل  ورلٚ جؿبُٓا، هاظخخذامادٛ واإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً الخٓاظم الها ٛى هايٍى الحطٛى بشإن بشوجٗى

، لحٔ باجُاُْت الخىىم البُىلىجي،اإلااظخخذامهاوالخٓاظم الهادٛ واإلاىطِ للمىاَو الىاشئت نً الجُيُت نلى اإلاىاسد 

و ب ا بالُابان في اإلاْى م نلُه واإلاىأَ  2010ؤٖخىبش  29ىايٍى ما 13.12بالٓاهىن ْس  لطادس بدىُُزه الكهير الشٍشِ ْس

  (.2013ًىهُى  11) 1434شهبان  1ضادس في  1.13.51

 ولهزا الًشع ًدذد هزا الٓاهىن: 

الخٓلُذًت اإلاشجبؿت هاٍس اإلا نلى اإلاىاسد الجُيُت ونلىالحطٛى سخظ  اإلاٙلِ بذساظت ؾلباثؤلاؾاس اإلاؤظعاحي  -

 ؛بها

 ؛نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاالحطٛى  تسخطمىذ ششوؽ  -

 واإلاهاٍس الجُيُت اإلاىاسد اظخخذام نً الىاشئت للمىاَو اإلاىطِ و الهادٛ الخٓاظمآلالُاث التي جػمً  -

 .بها اإلاشجبؿت الخٓلُذًت

 

 شج٘ض ؤخٙام هزا الٓاهىن نلى اإلابادا الهامت الخالُت:ج : 2 املادة

حعخىحب  زشوة وؾىُت بانخباسهاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها البُىلىجي و اإلاالخىىم خماًت  -

ت ظُاظت  في إؾاس  اظخخذامها خعًغمان   ىذمجت ؛مجىمٍى

خماًت و  الخىاصن الػشوسي بين مخؿلباث الخىمُت إْشاس جُهُل مبذؤ الخىمُت اإلاعخذامت مً خالٛ الحشص نلى  -

 ؛واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاىاسد الجُيُت اإلااإلاداَكت نلى الخىىم البُىلىجي و 

ٓتبها  اإلاشجبؿت الخٓلُذًت اإلاهاٍسو /ؤو  الجُيُت اإلاىاسد اظخخذام نً الىاشئت اإلاىاَو جٓاظمغمان  -  نادلت بؿٍش

 ؛اله الحابضة اإلادلُتالعاٖىت  مو ومىطُت

واإلاهاٍس الخٓلُذًت  اإلاىاسد الجُيُت اظخًالٛ واظخخذامنىذ ومشاناة مٓخػُاتها اخترام اإلاىازُٔ الذولُت  -

 .اإلاشجبؿت بها

 

 الفصل الثاوي 

 جعاريف ومجال الحطبيم

 

 ًشاد في مُهىم هزا الٓاهىن ب:: 3املادة 

ت الٙابىاث جباًً :الحىىع البيىلىجي -1  الاًٙىلىحُت الىكم َيها، بما اإلاطادس ٗاَت مً اإلاعخمذة الحُت الهػٍى

ت ألاسغُت باث اإلاابُت وألاخُاء والبدٍش خػمً منها؛ حضءا حهذ التي الاًٙىلىحُت واإلاٖش  ألاهىام داخل الخىىم ٍو

 ؛الاًٙىلىحُت والىكم ألاهىام وبين
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 حهني اإلاىاسد الجُيُت راث الُٓمت الُهلُت ؤو اإلادخملت؛ املىارد الجييية:  -2

حشزىمي ؤو ييرها مً ألاضٛى جدخىي نلى وخذاث : حهني ؤًت مىاد مً ؤضل هباحي ؤو خُىاوي ؤو املىاد الجييية -3

 ناملت للىسازت؛

اإلاخهلٓت بالخطابظ الىسازُت اإلاهاٍس والابخٙاساث واإلاماسظاث  :زثبطة باملىارد الجيييةاملحلليدية العارف امل -4

مُابُ نً  َػال ، حُل نً حُال وجىاسزتهاجدىصها العاٖىت اإلادلُت  ت لهزه اإلاىاسد واظخخذامها، التيؤو البُٖى

 الخؿىس الزي جذخله العاٖىت نلى هزه اإلاهاٍس واإلاماسظاث؛

ً الجُني ؤو الُ٘مُاةي البُىلىجي لٙل ؤو حضء  إحزاء البحث والحطىيز اسحخدام املىارد الجييية: -5 نلى الخٍٙى

مً الحُىاهاث ؤو الىباجاث ؤو الٙابىاث الذُْٓت ؤو اإلاىاد البُىلىحُت ألاخشي التي جدخىي نل وخذاث وسازُت، 

زا جثمين هز  إلاشجبؿت بها؛اث اه اإلاىاسد الجُيُت والخؿبُٓال ظُما مً خالٛ جؿبُٔ الخ٘ىىلىحُا ؤلاخُابُت ٖو

حمو ؤو اْخىاء مىاسد حُيُت ؤو مشخٓاتها ؤو مهاٍس جٓلُذًت مشجبؿت بها، مً ْبل شخظ راحي ؤو  :لحصىل ا -6

 ؛"الخاص ، ٌعمى "معخهملالهام ؤو مهىىي خاغو للٓاهىن 

 ؛هى اإلاٙان الزي ًيشإ َُه اإلاىسد الجُني بشٙل ؾبُعي املىكع: -7

 ؛ؾبُعيوظـ  وؤباشش داخل ؤهكمت إًٙىلىحُت ً حُيُت: حمو مىاسد  املىكعالجمع داخل  -8

 ؛خاسج وظؿها الؿبُعي حُيُت: حمو مىاسد  خارج املىكع الجمع -9

مصادق عليها مً طزف السلطة  ،واملسحعملامللدم : مىافلة مكحىبة بين عً علماملىافلة املسبلة  -10

على /أو و هاشحلاتأحد م و أالجييية الحصىل على املىارد  كبل ،الحكىمية املكلفة بالحىمية املسحدامة

 ؛املزثبطة بهااملعزفة الحلليدية 

واملسحعمل ثحدد بمىحبه  املىارد الجيييةمبرم بين ملدم  اثفاق: محبادلة بصىرة عليها حفمامل شزوطال -11

 شزوط الحصىل على املىارد واسحخدامها وكذا ثلاسم املىافع بينهما؛

، ًؤمً اإلاداَكت نلى خاغو للٓاهىن الهام ؤو الخاص، انخباسي شخظ راحي ؤو  :الجيييةاملىارد ملدم  -12

و ؤو خاس  وجذبيره،الجُني اإلاىسد  ٗان داخل اإلاْى  حه؛ظىاء 

انخباسي خاغو للٓاهىن الهام ؤو الخاص مشخظ له ٗل شخظ راحي ؤو  سحعمل املىارد الجييية:م -13

 بالحطٛى نلى مىاسد حُيُت مهُىت ؤو مهاٍس جٓلُذًت مشجبؿت بها ؤو هما مها 

ش والُىابذ الىاججت نً اظخخذام الخٓاظم الهادٛ واإلاىطِ  ثلاسم املىافع: -14 إلاىاسد الىخابج البدث والخؿٍى

ش جلٚ اإلاىاسد ، نلى ؤن  اإلاشجبؿت بهاالخٓلُذًت  هاٍسالجُيُت واإلا هزه  جٓاظمخم ًمو الؿٍش اإلاخهاْذ الزي ًَى

ٓا لششوؽ مخُٔ نليها بطىسة مخبادلتاإلاىاَو   .َو

ذ جٙىن   م البُىلىجي و اإلاهاٍس الخٓلُذًتاإلاداَكت نلى الخىى  اإلاعاهمت فياإلاىاَو معاهماث مالُت ؤو  ْو

ً  تؤو اإلاعاه ؤلاهخاجوالخىمُت اإلادلُت لعلعالث   وهٓل الُ٘اءاث ؤو الخ٘ىىلىحُاث. في البدث والخٍٙى

هم المجمىنت العٙ الساكىة املحلية: -15 الىظـ خٓلُذًت لخإمين نِشهم مً ان الزًً ٌهخمذون نلى مهاَس

في اإلاداَكت نلى هزه اإلاىاسد واظخخذامها بالًت ؤهمُت  والتي ًمثل ؤظلىب نِشها ،لمىاسد الجُيُتالؿبُعي ل

 .بشٙل معخذام

ٗاهذ نلى اإلاىاسد الجُيُت جؿبٔ ؤخٙام هزا الٓاهىن  : 4 املادة و ؤو خاسحظىاء  اإلاهاٍس نلى /ؤو و هداخل اإلاْى

هُت  ألاخٙاممو مشاناة  بًشع اظخخذامها، ااإلاشجبؿت بهالخٓلُذًت  اإلاخهلٓت باإلاداَكت نلى ؤهىام الخاضت الدشَش

ت  والىخِشالىبِذ  ت والثٓاَُت وبدماًت اإلالُ٘ت الاججاس َيهاووالٙابىاث اإلاجهٍش الطىانُت والهالماث اإلاميزة و  الٍُ٘ش
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ؤو  حُيُتادة إلامً الؿبُهت ؤخز نُىاث اإلاخهلٓت بششوؽ  الىطىص الٓاهىهُت، وبطُت نامت حمُو لألضل و الجىدة

 .ؤو الىخِشالىبِذ نُىت مً 

  :هزا الٓاهىن نلىمٓخػُاث شي عال ح : 5 املادة

تالجُيُت اإلاىاسد  -  ؛البشٍش

شال - ٔ ششوؽ  الجُيُتاإلاىاسد  بدث وجؿٍى  ؛بىظ جىكُمي جدذداإلاعخخذمت أليشاع البدث الهلمي َو

هي مدذدة في إلاىؿٓت الاْخطادًت الخالطت ٖما ومً خاسج ا خاسج التراب الىؾنيمً الىاسدة  الجُيُتاإلاىاسد  -

و الجاسي به الهمل  ؛الدشَش

 ؛الصحُت اإلاخاؾش مً والىباجاث الحُىاهاث لحماًت خاضت جذابير إؾاس في حمهها جم التي الجُيُت اإلاىاسد -

ٛ  اإلالحٔ في الىاسد الىباجُت اإلاىاسد -  ؛والضسانت لأليزًت الىباجُت الىسازُت اإلاىاسد بشإن الذولُت اإلاهاهذة مً ألاو

 بىظ ظخدذد والتي والخىمُت البدث في ٖىمىرج اظخهمالها بهذٍ اإلاشباة ؤو اإلاضسونت البُىلىحُت اإلاهذاث -

 جىكُمي؛

ت للمىاسد  الاظخخذام الُشدي اإلانزلي ؤو الخبادٛ والاظخخذام أليشاع شخطُت ؤو يير - ، الجُيُتججاٍس

 ؛وللمهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت داخل حمانت العٙان و َُما بُنها

ت اإلاىخجاث وحىدة اسجباؽ مو الهالماث اإلاميزة إلاطذس التي لها اإلاهاٍس واإلاهاساث الخٓلُذًت  -  .الُالخُت والبدٍش

ت نُىت مً اإلاىسد الجُني  :6 املادة  .للمىاسد الجُيُتفي اإلاجمىنت الىؾىُت الزي جم الحطٛى نلُه جىدم بطُت إحباٍس

، ٘تروهُتلؤلاًىغو سهً إشاسة الهمىم بٙاَت الىظابل بما َيها الىظابل إلاجمىناث اإلاىاسد الجُيُت  سجال ؤلاداسة  حهذو 

  .ًدذد مػمىهه وششوؽ مع٘ه بىظ جىكمي

 لثالفصل الثا

 ية واملعارف الحلليدية املزثبطة بهااللجىة الىطىية للمىارد الجيي

 

 واإلاهاٍس الجُيُت، لجىت وؾىُت للمىاسد بالخىمُت اإلاعخذامتجدذر جدذ سباظت العلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت : 7املادة

 ٌههذ إليها باإلاهام الخالُت: ، ًبها اإلاشجبؿت الخٓلُذًت

 

اإلاهاٍس الخٓلُذًت /ؤو لحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت وا ظخس  اثؾلببخطىص اإلاؿابٔ وإبذاء الشؤي  دساظت -

 ؛اإلاشجبؿت بها

 ٓذممبين  مخبادلت بطىسة نليها اإلاخُٔ الششوؽاإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلم و الخإٖذ مً مؿابٓت بىىد  -

 ؛ ُتلخؿبُٓا هسد الجُني و/ؤو اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها، إلآخػُاث هزا الٓاهىن وهطىضاإلاى اومعخهمل 

الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها اإلاىاَو الىاشئت نً اظخخذام اإلاىاسد جٓاظم الحشص نلى ؤن ًٙىن  -

 ؛مىطُا ونادال

 ؛واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بهاالجُيُت باإلاىاسد لها اسجباؽ  في ٗل معإلت جٓذًم الاظدشاسة -

و الجاسي به الهملنلى العش اإلانهي اإلاداَكت  - اإلاىاسد  الحطٛى نلى ظسخؾلباث نىذ دساظت  ؾبٓا للدشَش

 .الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها اإلاهاٍس/ؤو الجُيُت و
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الجامهاث و  الهمىمُت واإلاؤظعاث اإلاهىُت ؤلاداساث نً ممثلين مًجخإلِ اللجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت  :8املادة 

 .اإلاهىُت اإلاهىُت والهُئاثالهلمي  البدثمشاٖض و  هاهذواإلا

ت، بطُت ٌعخذعي، ؤن اللجىت لشبِغ ًمً٘   ؤو لُ٘اءجه خػىسه في َابذة ًشي  مهىىي  ؤوانخباسي  شخظ ٗل اظدشاٍس

 .بها اإلاشجبؿت الخٓلُذًت واإلاهاٍس الجُيُت اإلاىاسد مجاٛ في نمله وشاؾه ؤو ججشبخه

 

ُُُاثهظ جىكُمي نذد ؤنػاء اللجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت  بىاظؿتًدذد    .نملهاظير  ٖو

 هالجتم حلأل  ، نىذ الاْخػاء،مخخططت نلمُت لجىت جدذر ؤن الجُيُت للمىاسد الىؾىُت للجىت ًمً٘ : 9 املادة

 .اخخطاضاتها هؿاّ في جذخل التي الٓاهىهُت ؤو الاحخمانُتؤو  الاْخطادًتؤو  الخٓىُتؤو  الهلمُت الجىاهب

 الزابعالفصل 

 واملعارف الحلليدية املزثبطة بهاالجييية رخصة الحصىل على املىارد 

 

الحطٛى نلى اإلاىاسد سخطت  ؾلب بالخىمُت اإلاعخذامتالعلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت ًجب ؤن ًٓذم لذي :10املادة 

ت ، ؤو هما مها بهذٍ اظخخذامها اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها وؤالجُيُت  ٓا باإلاهلىماث و الىزابٔ الػشوٍس  .مَش

ت جخهلٔ بُاهاث بب مهضصةحشخمل هزه الىزابٔ نلى اإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلم  اإلاىاسد الجُيُت ٖزا و  عخهملاإلاو اإلآذم هٍى

 .  هزه اإلاىاسد اظخخشاجوششوؽ و ُُُٖاث و ٖمُاث  ومىاْواإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها،  / ؤو و

بين مٓذم ومعخهمل اإلاىاسد الجُيُت  مخبادلت بطىسة نليها خُٔاإلا ششوؽالًدذد  اجُاّ ٖما حشخمل هزه الىزابٔ نلى

 :نلى الخطىص ًبين  ،ؤو اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها

ّ  رلٚ في بما اإلاىاَو، جٓاظم بشإن ششوؽ - ت؛ اإلالُ٘ت خٓى   الٍُ٘ش

  الاْخػاء؛ نىذ زالث، ؾٍش حاهب مً الالخٔ لالظخخذام ششوؽ -

 ؛الاْخػاء نىذ نلُه، اإلاخُٔ خذامالاظخ في الخًُير بشإن ششوؽ -

ت جخهلٔ بىىد -  .اإلاىاصناث بدعٍى

ٓت به.  همىرج هظ جىكُميًدذد بىاظؿت   الؿلب و الىزابٔ اإلاَش

بىاء نلى سؤي  10اإلاىطىص نليها في اإلاادة  الشخطتبالخىمُت اإلاعخذامت العلؿت الحٙىمُت اإلاٙلُت جمىذ  :11املادة 

 اإلاشجبؿت بها. للجىت الىؾىُت للمىاسد الجُيُت واإلاىاسد الخٓلُذًتمؿابٔ 

تهشخطُت الحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت و اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها  تٙىن سخطج  .للًير اؤو هٓله اوال ًجىص جٍُى

ؼ بدعلُم سخطت الحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها   مهلال. ًجب ؤن ًٙىن ٗل َس

 ؤو هما مها.  اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها وؤالحطٛى نلى اإلاىاسد الجُيُت  تسخط همىرج هظ جىكُميًدذد بىاظؿت 

  

و، ًخهين ؤخز سؤي  حُيُتجمو ؤًت مىاسد ب تسخطحطٛى نلى دساظت ؾلب ال نىذ :12املادة  نلمُت لجىت داخل اإلاْى

 .لهزا الًشعجدذر خخططت م
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و،  حُيُتمىاسد بجمو  تسخطالحطٛى نلى ؤما إرا حهلٔ ألامش ب مٙان جىاحذ هزه  مذبشُخهين ؤخز مىآَت َخاسج اإلاْى

 .اإلاىاسد

ٔ سخطت الحطٛى نلى اإلاىاسد  : 13املادة  اإلادخملت اإلاعالٚو  الىٓـــل وششوؽ وظــابلًدذد  ذَتر جدمالثب الجُيُتجَش

زا الىٓل نملُت في ؤلاحشاءاث الصحُت والاخخُاؾاث الىاحب اجخارها مً ؤحل ججىب اإلاعاط بالبِئت وبدّٓى  ٖو

 .اإلاهىُت خذاماإلالُ٘ت ؤو خّٓى الاظخ

 ؤناله 1اإلاادة اإلاشاس إليها في  للجىت الىؾىُت، ؤن ًىٓل الاظخخذامنهاًت  نىذنلى اإلاعخُُذ مً الشخطت، ًجب :14املادة

ت.التي خطل نليهاوالىخابج اإلاهلىماث و اإلاهاٍس  ت راث الطبًت الطىانُت والخجاٍس  ، باظخثىاء اإلاهلىماث العٍش

ٛ نلى ؾلباث  الُهظخعجاجؿبٔ معؿشة  : 15 املادة  ثحاال اظخخذامها إلاىاحهت ال داىاسد الجُيُت التي ًش نلى اإلا الحطى

ىم اهدشاس ألامشاع ؤو ألاوبئت التي حشٙل خؿشا وشُٙا ؤو عبب بؿاسبت ال بهذٍ نلى الصحت الهمىمُت ؤُٖذ الْى

الخطذي لها و الحذ مً اهدشاسها نلى الطهُذ الىؾني ؤو الذولي . جدذد اإلاعؿشة الاظخعجالُت و ُُُٖت جؿبُٓها نلى 

 بىظ جىكُمي.خالت الؿىاسا 

 

 خامسالفصل ال

 املىارد اسحخدام ً عالحلاسم العادل و املىصف للمىافع الىاشئة 

  املزثبطة بهااملعارف الحلليدية و  الجييية

 

و / ؤو اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها   واظخخذامها إلى الخٓاظم  الجُيُتًجب ؤن ًؤدي الحطٛى نلى اإلاىاسد  :16املادة

 والتي ْذ جٙىن مىاَو هٓذًت ؤو يير هٓذًت ؤو هما مها.  الهادٛ واإلاىطِ للمىاَو الىاشئت ننها

ٓا: 17املادة  بين مٓذم ومعخهمل اإلاىاسد  مخبادلت بطىسة نليها خُٔاإلا ششوؽلًدذد ااجُاّ  ًخم جٓاظم اإلاىاَو َو

. اإلاىاسد الجُيُت ومشخٓاتها ؤو اظخخذام وجىطب هزه الششوؽ نلى خّٓى و واحباث ألاؾشاٍ َُما ًخظ  واإلاهاٍس

 . مىاَو الىاشئت ننهاا نادال ومىطُا للموجٓاظ اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها

 .مخبادلت بطىسة نليها خُٔاإلا ششوؽهمىرج الاجُاّ الزي ًخػمً الًدذد بىظ جىكُمي 

و، ًخهين الخىطُظ في : في خالت حمو مىاسد حُيُت مً 18املادة   11اإلاىطىص نلُه في اإلاادة  الاجُاّداخل اإلاْى

ؤًػا نلى مىاَو خاضت لُابذة العٙان اإلادلُين لذنم دوسهم في اإلاداَكت نلى اإلاىاسد الجُيُت واإلاهاٍس ؤناله 

 .واظخخذامها بشٙل معخذامالخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها 

عخهمل اإلاو اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها، ًخهين نلى الجُيُت الحطٛى نلى اإلاىاسد سخطت ْبل إًذام ؾلب  :19املادة

ت جخهلٔ ببُاهاث  التي جدذد عً علم سبلةاملىافلة املنلى اإلآذم ن ًدطل مً ؤ اإلاىاسد ٖزا و  عخهملاإلاو اإلآذم هٍى

 . هزه اإلاىاسد اظخخشاجوششوؽ و ُُُٖاث و ٖمُاث  مىاْو واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها،  / ؤو الجُيُت و

إلى  لب الحطٛى نلى الشخطتؾ، ًخهين ؤلاشاسة في الجُيُتمهاٍس جٓلُذًت مشجبؿت باإلاىاسد في خالت وحىد  :20 املادة

مىآَت العٙان اإلادلُين اإلاال٘ين لهزه اإلاهاٍس وجدذًذ ششوؽ جٓاظم نادٛ و مىطِ للمىاَو اإلاىخكشة لُابذة هؤالء 

 العٙان اإلادلُين. 
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واإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت الجُيُت اإلاىاسد اظخخذام ً نًخم الخٓاظم الهادٛ و اإلاىطِ للمىاَو الىاشئت  :21املادة 

ٓابها  و اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها ومعخهمل لهزه ؤالجُيُت اإلاىاسد  مٓذمفي الهٓذ اإلابرم بين اإلاذسحت ششوؽ لل َو

.  اإلاىاسد ؤو اإلاهاٍس وبششوؽ جخم باجُاّ مشتٕر

 

  السادسالفصل 

 البحث وضبط املخالفات

 

ألخٙام هزا الٓاهىن  خالُتنالوة نلى غباؽ الششؾت الٓػابُت، ًٓىم بالبدث ومهاًىت اإلاخالُاث اإلا :22املادة 

 لىطىص اإلاخخزة لخؿبُٓه وغبؿها:او 

 ؛الششؾت البُئُت مُدش ي -

ُت ؾبٓا للٓىاهين الجاسي بها  - ؤنىان إداسة الجمإس والػشابب يير اإلاباششة اإلاىخذبين لػبـ اإلاخالُاث الجمٖش

 الهمل؛

 مً ؾٍش ؤلاداسة والجماناث الترابُت ؛واإلاهُىىن ألانىان اإلادلُىن  -

ت اإلالُ٘ت.اإلالٙي غباؽ الذٕس  -  والبدٍش
 

وخاملين لبؿاْت مهىُت معلمت  بها الهمل ؾبٓا للٓىاهين الجاسي  ًٙىن اإلاىقُىن وألانىان اإلاشاس إليهم ؤناله مدلُين

جب نليهم ؤلادالء ببؿاْتهم نىذ ٗل نملُت بدث ؤو مهاًىت.  مً لذن ؤلاداسة التي ًيخمىن إليها. ٍو

ًخهين نلى اإلاىقُين وألانىان اإلاشاس إليهم ؤناله الحُاف نلى العش اإلانهي جدذ ؾابلت الهٓىباث اإلاىطىص نليها في 

 الٓاهىن الجىاةي. جمىنتم

ش  22ًٓىم ألاشخاص اإلاشاس إليهم في اإلاادة  :23املادة  مخالُت ألخٙام هزا الٓاهىن ولىطىضه  مدػش لٙلؤناله بخدٍش

 الخؿبُُٓت.

ت مشج٘ب ؤو مشج٘ب داثاإلاخالُت و قشوٍ اسجٙابها، وا يًثبذ في مدػش اإلاخالُت هٍى التي ًذلي بها اإلاخالِ ؤو  لخطٍش

ػهم ؤلادالء بإًت  داثاإلاخالُىن. ٖما ٌشاس في اإلادػش إلى َس  وإلى ٗل نىطش ُُٖل بئزباث اإلاخالُت. جطٍش

ها مً ْبل الهىن ؤو ألانىان الزي ْام  شه و ًخهين ؤن ًٙىن ٗل مدػش مخالُت مؤسخا ومْى زا  ضُخه جدذًذبخدٍش ٖو

ُو ٌشاس إلى رلٚ في اإلادػش.في خالت ام و  مً ؾٍش مشج٘ب اإلاخالُت  خىام هزا ألاخير نً الخْى

ججهيزاث ؤن ًٓىم بالخدُل نلى ٗل مهذاث ؤو  اإلادػش دشس مسجٙاب مخالُت ًخهين نلى الهىن في خاٛ ا :24املادة 

زا الخدُل وحجض ٗل  اظخهملذ   مخإث مً اإلاخالُت اإلاشج٘بت. مىخجفي اسجٙاب اإلاخالُت و حجضها ٖو

 الحجض، ًخهين إزباث اإلاشحو الخاص بمدػش الحجض اإلادشس في مدػش اإلاخالُت.  تفي خال

 حعلم إلاشج٘ب اإلاخالُت وسخت مً مدػش اإلاخالُت، وإن اْخض ى الحاٛ، وسخت مً مدػش الحجض.

ٗاهذ ميشأث اإلاخالِ حعمذالجُيُت ًمً٘ الاخخُاف باإلاىاسد  :25املادة   بزلٚ، اإلاحجىصة ظىاء في نين اإلاٙان، إرا 

؛ ؤو الاخخُاف بها، نلى هُٓت اإلاخالِ، في ؤي مٙان ؤو  إلى ؤن ًخم البذ في شإن وحهتها ولُخهؤ خه ومعهُٓورلٚ نلى 
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ت لخإمين هزه اإلاداَكت. في هزه الحالت،  ت والخجهيزاث الػشوٍس ش نلى الُ٘اءاث البشٍش ميشإة نمىمُت ؤو خاضت جخَى

 .الجُيُتؤناله، إلى وحهت اإلاىاسد  24ٌشاس في مدػش الحجض، اإلاىطىص نىه في اإلاادة 

ٓا، إن اْخض ى  23اإلادشس ؾبٓا إلآخػُاث اإلاادة  ألاضلُت،ًىحه مدػش اإلاخالُت في وسخخه  :26املادة  ؤناله، مَش

شه، إلى 10ؤناله، خالٛ نششة ) 24الحاٛ، بمدػش الحجض، اإلاىطىص نلُه في اإلاادة  خ جدٍش ( ؤًام نمل مً جاٍس

 اإلاخخطت. العلؿت الحٙىمُت

 باليعبت لألَهاٛ الىاسدة َيها إلى ؤن ًثبذ اله٘غ. ًىزٔ باإلاداغش 

خ اظخالمها مً ؾٍش العلؿت 30جىحه اإلاداغش إلى اإلاد٘مت اإلاخخطت في ؤحل زالزين ) الحٙىمُت ( ًىما مً جاٍس

 اإلاخخطت ؤو مً ؾٍش الصخظ اإلاُىع مً لذنها في هزا الشإن.

مً اإلاخالِ و جمىهه اإلاخخطت َىسا الشخطت الحٙىمُت اإلاخالُت، حسحب العلؿت  إلادػش  ألاضلُتاظدىادا إلى اليسخت 

 اإلاىسد الجُني مىغىم اإلاخالُت.اظخخذام مً مىاضلت 

ها في هزا الشإن، بىاء نلى ؾلب ٖخابي مً الحٙىمُت ًمً٘ للعلؿت  :27املادة  اإلاخخطت ؤو للصخظ اإلاُىع مً ؾَش

اإلاخالُت نلى الىُابت الهامت للمد٘مت اإلاخخطت و اللجىء باظم الذولت إلى اإلاخالِ، ؤن جٓشس نذم إخالت مدػش 

ل ألاخٙام، ورلٚ بإداء اإلاخالِ لًشامت حضاَُت.  معؿشة جدٍى

ل الح٘م الزي ٌشاس َُه إلى اإلابلٌ اإلاعخدٔ نلُه، ورلٚ  ٗاهذ، بٓشاس جدٍى في هزه الحالت، ًبلٌ اإلاخالِ، بإًت وظُلت 

خ جىضل اإلاطالح الخابهت للعلؿت اإلاخخطت باليسخت ألاضلُت إلادػش غبـ ( ؤًام  10في ؤحل نششة ) نمل مً جاٍس

 اإلاخالُت.

ل ألاخٙام الذنىي الهمىمُت. ِ البذء في معؿشة جدٍى  ًْى

ل الح٘م. ا( ًىم30ًخهين نلى اإلاخالِ ؤن ًؤدي الًشامت الجضاَُت، في ؤحل زالزين ) خ إباليه بٓشاس جدٍى  نمل مً جاٍس

ها في هزا الشإن، بئشهاس الىُابت الهامت نىذ اهٓػاء  هزا ألاحل، جٓىم العلؿت اإلاخخطت ؤو الصخظ اإلاُىع مً ؾَش

 للمد٘مت اإلاخخطت باألمش.

 

 سابعالفصل ال

 املخالفات و العلىبات

ؤناله،  10اإلاىطىص نليها في اإلاادة  اإلآخػُاثنىذ مهاًىت نذم اخترام معخهمل ؤو نذة معخهملين  :28املادة 

 .حسحب الشخطت َىسا

 

 ؤو بدبغ مً شهش إلى ظىت ٗل: \( دسهم و2.000.000( إلى ملُىوي)10.000ٌهاْب بًشامت مً نششة آالٍ )

ً  حُيُتنلى مىاسد  خطلمً  -      ؤو مشخٓاتها ومهاٍس جٓلُذًت مشجبؿت بها أليشاع البدث الهلمي، لخٍٙى

الخجاسي، ؤو ْام لالظخخذام اإلاداَكت ، ؤو للبدث البُىلىجي، ؤو لخؿبُٓاث ضىانُت ؤو  بطُت مهىُت ؤو مجمىناث

ناله، ؤو بمٓخض ى سخطت اهتهذ مذة ضالخُتها ؤ 10، مً دون الحطٛى نلى الشخطت اإلاشاس إليها في اإلاادة باظخخذامها 

 ؤو سحبذ مىه.
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بها أليشاع يير جلٚ اإلاىطىص  اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿتؤو  الجُيُتعخُُذ مً الشخطت الزي ٌعخهمل اإلاىاسد اإلا -   

 ششوؽو الاجُاّ الزي ًدذد ال  اإلاىآَت اإلاعبٓت نً نلمنليها في الشخطت ؤو أليشاع يير جلٚ اإلاىطىص نليها في 

ؤو اإلاهاٍس الخٓلُذًت  الجُيُتهزه اإلاىاسد واإلاعخهمل  ٓذم اإلا بينؤو الهٓىد اإلابرمت  مخبادلت بطىسة نليها خُٔاإلا

 اإلاشجبؿت بها.  

 ًخهين نلى اإلاخالِ: ؤناله، 21مو مشاناة الهٓىباث اإلاىطىص نليها في اإلاادة  :29املادة 

و الجاسي به الهمل في هزا اإلاجاٛ.  -  إضالح ألاغشاس ؾبٓا للدشَش

 مىغىم اإلاخالُت،الجُيُت اجخار حمُو الخذابير اإلاؿالب بها و الالصمت لحماًت ألاهىام اإلاهىُت باظخخشاج اإلاىاسد  -

ٔ ورلٚ  في خاٛ نذم اجخار الخذابير اإلاؿلىبت داخل آلاحاٛ  ششوؽ وآحاٛ جدذدها العلؿت اإلاخخطت.َو

 اإلاخالِ. ولُتؤ معهُٓت و اإلادذدة، جخخز هزه الخذابير مً ْبل العلؿت اإلاخخطت نلى 

 ضِٗل نىن ناًً مخالُت ًٓىم نلى الُىس بئيالّ ٗل مدل ؤو مؤظعت اظخهملذ في اسجٙاب اإلاخالُت، ورلٚ بى 

 .ألاهىامنىذ الاْخػاء، مً ؤحل جإمين اإلاداَكت نلى  اظخعجالُهجذابير 

مجؿبٔ مٓخػُاث هزه اإلاادة مو مشاناة ألاخٙام الىاسدة في مذوهت الجمإس والٓاهىن  اإلاخهلٔ بدماًت ؤهىام  29.05 ْس

 ومشاْبت الاججاس َيها. اإلاخىخشت الحُىاهاثو  اثالىباج

هزا اإلاعخهمل مً إناهت مادًت مً الذولت ؤو الجماناث الترابُت، مً ؤحل ؤشًاٛ  ةَػال نً رلٚ، وفي خاٛ اظخُاد

ذ له بشظم هزه  و/ؤو اإلاهاٍس الخٓلُذًت اإلاشجبؿت بها، ًؿالب الجُيُتالبدث ؤو  حمو اإلاىاسد  بئسحام اإلابالٌ التي ضَش

 ؤلاناهت اإلاالُت.

 

 ثامًالفصل ال

 ملحضيات خحامية

ذة الشظمُت. مً وششهذخل هزا الٓاهىن خيز الخىُُز ابخذاء ً :30املادة   في الجٍش

زا الاجُاُْاث  الجُيُتجكل جشاخُظ وؤرون الحطٛى نلى اإلاىاسد :  31املادة  والاجُاْاث ؤو اظخخشاحها اإلاعلمت، ٖو

ت اإلاُهٛى إلى خين اهتهاء مذة ضالخُتها.  الخطىضُت اإلابرمت ْبل دخٛى هزا الٓاهىن خيز الخىُُز، ظاٍس


