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  441.جمبدي األولً  4صبدر في  1.41.9.ظهيز شزيف رقم 

بمثببت ميثبق  991.4بتىفيذ القبوىن اإلطبر رقم  (4..4مبرس  6)

المضتذامت وطىي للبيئت والتىميت
1

 
 

 ثٌضّذ هلل ٚصذٖ،

 دذثخٍٗ: -ثٌطجدغ ثٌشش٠ف  

 )ِضّذ دٓ ثٌضغٓ دٓ ِضّذ دٓ ٠ٛعف هللا ١ٌٚٗ( 

 ٠ؼٍُ ِٓ ظ١ٙشٔج ثٌشش٠ف ٘زث، أعّجٖ هللا ٚأػض أِشٖ إٔٔج: 

 ِٕٗ، 50ٚ 42دٕجء ػٍٝ ثٌذعتٛس ٚال ع١ّج ثٌفظ١ٍٓ 

 أطذسٔج أِشٔج ثٌشش٠ف دّج ٠ٍٟ:

 99.12ػمخ ظ١ٙشٔج ثٌشش٠ف ٘زث، ثٌمجْٔٛ ث٦ؽجس سلُ ٠ٕفز ٠ٕٚشش دجٌزش٠ذر ثٌشع١ّز، 

دّخجدز ١ِخجق ٚؽٕٟ ٌٍذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز، وّج ٚثفك ػ١ٍٗ ِزٍظ ثٌٕٛثح ِٚزٍظ 

 ثٌّغتشجس٠ٓ.

 (.2014ِجسط  6) 1435رّجدٜ ث٤ٌٚٝ  4ٚصشس دجٌشدجؽ فٟ                           

  

 ٚلؼٗ دجٌؼطف: 

 سة١ظ ثٌضىِٛز، 

 ػذذ ث٦ٌٗ ثدٓ و١شثْ. :ث٦ِؼجء

  
  

  

                                                           

 .3194(، ص 2014 ِجسط 20) 1435رّجدٜ ث٤ٌٚٝ  18دتجس٠خ  6240ثٌزش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  -1
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بمثببت ميثبق وطىي للبيئت والتىميت  991.4إطبر رقم  -قبوىن 

 المضتذامت

 األهذاف والمببدئ والحقىق والىاجببث :الببة األول

 األولًالمبدة 

ث٦ؽجس ث٤٘ذثف ث٤عجع١ز ٌٕشجؽ ثٌذٌٚز فٟ ِزجي صّج٠ز ثٌذ١تز  -٠ضذد ٘زث ثٌمجْٔٛ

 ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

 ٠ٚٙذف إٌٝ: 

تؼض٠ض صّج٠ز ثٌّٛثسد ٚث٤ٚعجؽ ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌتٕٛع ثٌذ١ٌٛٛرٟ ٚثٌّٛسٚث ثٌخمجفٟ  -

 ؛ٚثٌّضجفظز ػ١ٍٙج ٚثٌٛلج٠ز ِٓ ثٌتٍٛحجس ٚث٠٦زث٠جس ِٚىجفضتٙج

ت١ز١ز ٚؽ١ٕز ثإدسثد ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز فٟ ثٌغ١جعجس ثٌؼ١ِّٛز ثٌمطجػ١ز ٚثػتّجد ثعتش -

 ؛ٌٍت١ّٕز ثٌّغتذثِز

ثالتفجل١جس ٚثٌّؼج١٠ش ثٌذ١ٌٚز رثس ثٌظٍز دضّج٠ز  غ٦ؽجس ثٌمجٟٔٛٔ ثٌٛؽٕٟ ِِالءِز ث -

 ؛ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز

تؼض٠ض ث٦رشثءثس ثٌشث١ِز إٌٝ ثٌتخف١ف ٚإٌٝ ثٌتى١ف ِغ ثٌتغ١شثس ثٌّٕجخ١ز ِٚضجسدز  -

 ؛ثٌتظضش

١ذثْ ٌخمجفٟ فٟ ِإلشثس ث٦طالصجس رثس ثٌطجدغ ثٌّؤعغجتٟ ٚثاللتظجدٞ ٚثٌّجٌٟ ٚث -

 ؛ثٌضىجِز ثٌذ١ت١ز

ثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز ٚتضذ٠ذ ثٌتضثِجس ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز  -

ٚثٌّمجٚالس ثٌخجطز ٚرّؼ١جس ثٌّزتّغ ثٌّذٟٔ ٚثٌّٛثؽ١ٕٓ فٟ ِزجي صّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز 

 ثٌّغتذثِز؛

 إسعجء ٔظجَ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌذ١ت١ز ٚٔظجَ ٌٍّشثلذز ثٌذ١ت١ز. -

 4المبدة 

تشىً ثٌّذجدا ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج أدٔجٖ، ػٕجطش ٌٍتأؽ١ش ٠زخ ثٌتم١ذ دٙج ص١ٓ إػذثد 

ٚتٕف١ز ثٌغ١جعجس ٚثالعتشثت١ز١جس ٚثٌذشثِذ ِٚخططجس ثٌؼًّ ِٓ لذً ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس 

ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز ِٚٓ لذً دجلٟ ث٤ؽشثف ثٌّتذخٍز فٟ ِزجالس 

 ِز:ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذث

ِذذأ ثالٔذِجد: ٠تّخً فٟ تذٕٟ ِمجسدز ش١ٌّٛز ٚد١ٓ لطجػ١ز ٚأفم١ز ػٕذ إػذثد ٚتٕف١ز  أ( 

 ثٌغ١جعجس ٚثالعتشثت١ز١جس ٚثٌذشثِذ ِخططجس ثٌت١ّٕز ػٍٝ ثٌّذٜ ثٌّتٛعؾ ٚثٌّذٜ ثٌذؼ١ذ؛
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ِذذأ ثٌتشثد١ز: ٠متؼٟ ث٤خز دؼ١ٓ ثالػتذجس ثٌذؼذ ثٌتشثدٟ ٚال ع١ّج ثٌزٙٛٞ، دٙذف   ح( 

تّفظً أفؼً ٌٍتذثد١ش ثٌّتخزر ِٓ لذً ِختٍف ثٌّغت٠ٛجس ثٌتشثد١ز التخجر ثٌمشثس ػّجْ 

 ٌٍّزجالس؛ ٚتشز١غ تؼذتز ثٌفجػ١ٍٓ ثٌتشثد١١ٓ ٌظجٌش ت١ّٕز دشش٠ز ِغتذثِز ِٚتٛثصٔز

ِذذأ ثٌتؼجِٓ: ٠غجُ٘ ثٌتؼجِٓ وم١ّز ِٚٛسٚث ِتززس دثخً ثٌّزتّغ فٟ ثٌتّجعه  د( 

حٟ: ثالرتّجػٟ ٚثٌتشثدٟ ٚثٌّشتشن د١ٓ ث٤ر١جي، ثٌشفغ ِٓ ثٌٛؽٕٟ، فٙٛ ٠ت١ش فٟ دؼذٖ ثٌخال

لذسثس ثٌذالد ػٍٝ ثٌضذ ِٓ ثٌٙشجشجس ٚتشز١غ ثالعتؼّجي ثٌؼمالٟٔ ٚثٌّمتظذ ٚثٌّتٛثصْ 

 ٌٍّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌفؼجءثس؛

د( ِذذأ ثالصتشثص: ٠تّخً فٟ ثتخجر تذثد١ش ِالةّز ٚ فؼجٌز ِٚمذٌٛز ثلتظجد٠ج ٚثرتّجػ١ج،  

فٟ  ػشثس ثٌذ١ت١ز ثٌّفتشػز ثٌخطشر أٚ ثٌتٟ ال سرؼز ف١ٙج أٚ ِخجؽش ِّىٕز، ٌٌّٚٛٛثرٙز ث٤

 غ١جح ث١ٌم١ٓ ثٌؼٍّٟ ثٌّطٍك صٛي ث٢حجس ثٌضم١م١ز ٌٙزٖ ث٤ػشثس ٚثٌّخجؽش؛

( ِذذأ ثٌٛلج٠ز: ٠تّخً فٟ ٚػغ آ١ٌجس ثٌتم١١ُ ٚثٌتمذ٠ش ثٌّٕتظُ ٢حجس ث٤ٔشطز ثٌتٟ ـ٘ 

ث٢حجس أٚ ػٍٝ ث٤لً  ثس ٚتٕف١ز تذثد١ش ٍِّٛعز ٦صثٌز ٘ز٠ٖضتًّ أْ تٍضك ػشسث دجٌذ١تز ٚثلتش

 ثٌتخف١ف ِٓ ثٔؼىجعجتٙج ثٌغٍذ١ز؛

ِذذأ ثٌّغؤ١ٌٚز: ٠متؼٟ ثٌتضثَ وً شخض رثتٟ أٚ ثػتذجسٞ، ػجَ أٚ خجص دئطالس  ٚ( 

 ؛ث٤ػشثس ثٌتٟ ع١ٍضمٙج دجٌذ١تز

ٌٍّمجٚالس  ِذذأ ثٌّشجسوز: ٠تّخً فٟ ثٌتشز١غ ٚثٌتضف١ض ػٍٝ ثٌّشجسوز ثٌفؼ١ٍز ص( 

ٚرّؼ١جس ثٌّزتّغ ثٌّذٟٔ ٚثٌغىجْ فٟ ِغٍغً إػذثد ٚتٕف١ز ثٌغ١جعجس ٚثالعتشثت١ز١جس 

 ٚثٌذشثِذ ٚثٌّخططجس ثٌّتؼٍمز دضّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

 4المبدة 

 ٌىً ِٛثؽٓ أٚ ِٛثؽٕز ثٌضك فٟ: 

ثٌؼ١ش ٚثٌّٕٛ فٟ د١تز ع١ٍّز ٚرثس رٛدر، تّىٓ ِٓ ثٌّضجفظز ػٍٝ ثٌظضز ٚثٌتفتش  -

 ثٌخمجفٟ ٚثالعتؼّجي ثٌّغتذثَ ٌٍتشثث ٚثٌّٛثسد ثٌتٟ ٠ٛفش٘ج؛ 

 ٚثٌّٕجعذز؛ثٌٌٛٛد إٌٝ ثٌّؼٍِٛز ثٌذ١ت١ز ثٌظض١ضز  -

 ثٌّشجسوز فٟ ِغٍغً ثتخجر ثٌمشثسثس ثٌتٟ ِٓ شأٔٙج ثٌتأح١ش ػٍٝ ثٌذ١تز. -

 4المبدة 

٠زخ ػٍٝ وً شخض رثتٟ أٚ ثػتذجسٞ، ػجَ أٚ خجص ثالِتٕجع ػٓ إٌضجق ثٌؼشس 

 دجٌذ١تز. 

 1المبدة 

٠زخ ػٍٝ وً شخض رثتٟ أٚ ثػتذجسٞ، ػجَ أٚ خجص ثٌّغجّ٘ز فٟ ثٌزٙٛد ثٌفشد٠ز  

 ٚثٌزّجػ١ز ثٌّذزٌٚز ٌٍّضجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚتشز١غ حمجفز ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٚٔشش٘ج. 
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 يت البيئتحمب :الببة الثبوي

 6المبدة 

ثٌذ١ت١ز ٚثٌتشثث ثٌتجس٠خٟ ٚثٌخمجفٟ ٍِىج ِشتشوج ٥ٌِز.  تؼتذش ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز ٚث٤ٔظّز

ٚتىْٛ ِٛػٛع صّج٠ز ٚثعتظالس ٚتخ١ّٓ ػٍٝ أعجط تذد١ش ِٕذِذ ِٚغتذثَ، ِٓ خالي تذٕٟ 

تذثد١ش تشش٠ؼ١ز ِٚؤعغجت١ز ٚثلتظجد٠ز ِٚج١ٌز أٚ غ١ش٘ج، ٚرٌه ؽذمج ٤٘ذثف ِٚذجدا ٘زث 

 ث٦ؽجس.  -ثٌمجْٔٛ 

 7المبدة 

 أػالٖ إٌٝ: 6تٙذف ثٌتذثد١ش ثٌّزوٛسر فٟ ثٌّجدر 

تشز١غ ثٌٍزٛء إٌٝ ؽشق ثالعتؼّجي ثٌّغتذثَ ٚثٌّمتظذ ٌٍّٛثسد ثٌّجة١ز ٚإٌٝ ِىجفضز   -

تٍٛث ٘زٖ ثٌّٛثسد ٚوزث تض١١ٓ ثٌتشش٠غ ثٌّتؼٍك دجٌّجء
2

دٙذف ِالءِتٗ ِغ ِتطٍذجس ثٌت١ّٕز  

 س ثٌّٕجخ١ز؛ثٌّغتذثِز ٚثالٔؼىجعجس ثٌّضدٚرز ٌٍتظضش ٚثٌتغ١شث

ػّجْ ثٌتٛثصْ ث٠٦ىٌٛٛرٟ ٌٍغجدز ٚث٤ٔظّز ثٌذ١ت١ز ثٌغجد٠ٛز ٚثٌتٕٛع ثٌذ١ٌٛٛرٟ ٚوزث  -

ثٌّضجفظز ػٍٝ ث٤طٕجف ثٌض١ٛث١ٔز ٚثٌٕذجت١ز دّج ف١ٙج ثٌّغتٛؽٕز ٚثٌٕجدسر ٚثٌّٙذدر أٚ فٟ ؽٛس 

 ثالٔمشثع ٚال ع١ّج ِٓ خالي تض١١ٓ ثٌتشش٠غ ثٌزجسٞ دٗ ثٌؼًّ؛

ٌطجلجس ثٌّتزذدر ٚتىٌٕٛٛر١جس ثٌٕزجػز ثٌطجل١ز ٌّىجفضز وً أشىجي تشز١غ ثعتؼّجي ث -

 تذز٠ش ثٌطجلجس؛

ثػتّجد ٔظجَ لجٟٔٛٔ خجص ٠ٙذف إٌٝ صّج٠ز ثٌتشدز ِٓ وً أشىجي ثٌتذ٘ٛس ٚثٌتٍٛث  -

 ٚإٌٝ تىش٠ظ تخظ١ض ث٤سثػٟ صغخ ثالعتؼّجي ثٌزٞ ٠ٕجعخ خظجةظٙج؛

ظز ػٍٝ ثٌتٕٛع ثٌذ١ٌٛٛرٟ ٚال تذػ١ُ ثٌٛعجةً ثٌّخظظز ٌّضجسدز ثٌتظضش ٚثٌّضجف -

 ع١ّج فٟ ِٕجؽك ثٌٛثصجس ٚثٌغٙٛح؛

 تذػ١ُ ثٌٛعجةً ثٌّخظظز ٌّضجسدز تٍٛث ثٌٙٛثء ٚثٌتى١ف ِغ ثٌتغ١شثس ثٌّٕجخ١ز؛  -

حجس وً آتشز١غ صّج٠ز ث٤ٔظّز ثٌذ١ت١ز ثٌذضش٠ز ٚثٌغجص١ٍز ٚثٌّٕجؽك ثٌشؽذز ِٓ  -

 ثعتٕضثفٙج؛ث٤ٔشطز ثٌتٟ ِٓ شأٔٙج ت٠ٍٛج ث١ٌّجٖ ٚثٌّٛثسد أٚ 

صّج٠ز ث٤ٔظّز ثٌذ١ت١ز دجٌّٕجؽك ثٌزذ١ٍز ِٓ وً أشىجي تذ٘ٛس ِٛثسد٘ج ٚرٛدتٙج ثٌذ١ت١ز  -

 ٚثعتظالصٙج؛

صّج٠ز ٚثعتظالس ثٌّٛثلغ رثس ث١ّ٘٤ز ثٌذ١ٌٛٛر١ز ٚث٠٦ىٌٛٛر١ز ثٌمجس٠ز ٚثٌغجص١ٍز   -

 ٚثٌذضش٠ز ٚتشز١غ إصذثث ِٕجؽك ِض١ّز دٙج؛ 

                                                           

ِٓ سد١غ ث٤ٚي  18دتجس٠خ  1.95.154ثٌّتؼٍك دجٌّجء ثٌظجدس دتٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌشش٠ف سلُ  10.95ثٌمجْٔٛ سلُ  -2

(، 1995عذتّذش  20) 1416سد١غ ث٢خش  24دتجس٠خ  4325ثٌزش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد (؛ 1995أغغطظ  16) 1416

 . وّج تُ تغ١١شٖ ٚتت١ّّٗ.2520ص 
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 طش ثٌّجد٠ز ٚغ١ش ثٌّجد٠ز ٌٍتشثث ثٌتجس٠خٟ ٚثٌخمجفٟ؛صّج٠ز ٚثعتظالس ٚتش١ُِ ثٌؼٕج  -

طْٛ رّج١ٌز ثٌتشثث ثٌؼّشثٟٔ ٚثٌخمجفٟ ٚثالرتّجػٟ ٌٍّذْ ٚثٌّزجالس ثٌضؼش٠ز  -

 ٚثٌمش٠ٚز ٚثٌضفجظ ػٍٝ ثٌّغجصجس ثٌخؼشثء.

 8المبدة 

دغشع ثٌٛلج٠ز ِٚضجسدز وً أشىجي ثٌتٍٛث ٚث٠٦زث٠جس، تتخز تذثد١ش تشش٠ؼ١ز ٚتٕظ١ّ١ز 

 :ٝتشِٟ إٌ

إطالس ثٌٕظجَ ثٌمجٟٔٛٔ ٌٍّضالس ثٌتٟ تّجسط ف١ٙج ث٤ٔشطز ثٌّؼشر دجٌظضز أٚ  -

 ثٌّضػزز أٚ ثٌخطشر؛

 ٚػغ ث٦ؽجس ثٌتشش٠ؼٟ ٚثٌتٕظ١ّٟ ثٌّٕظُ ٌٍّٛثد ثٌخطشر ٚثٌىجةٕجس ثٌّضٛسر ر١ٕ١ج؛  -

 ٚػغ ٔظجَ لجٟٔٛٔ خجص دج٠٦زث٠جس ثٌظٛت١ز ٚثٌؼٛة١ز ٚدجٌشٚثةش؛ -

ثٌتشش٠ؼٟ ثٌخجص دجٌٕفج٠جستض١١ٓ ث٦ؽجس  -
3

٤رً تؼض٠ض ثٌزٛثٔخ ثٌّشتذطز دتم١ٍض  

ثٌٕفج٠جس فٟ ثٌّٕذغ ٚدٛػغ ٔظجَ ثٌزّغ ثالٔتمجةٟ ٌٍٕفج٠جس ٚدتط٠ٛش تم١ٕجس تخ١ّٓ ثٌٕفج٠جس 

 ٚإدسثد ِذذأ ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌّٛعؼز ٚدجٌتذد١ش ث٠٦ىٌٛٛرٟ ٌٍٕفج٠جس ثٌخطشر؛

زتٌتأح١ش ػٍٝ ثٌذ١ِشثرؼز ث٦ؽجس ثٌتشش٠ؼٟ ثٌّتؼٍك دذسثعجس ث -
4

ٚرٌه دٙذف إدسثد  

 ثٌتم١١ُ ثالعتشثت١زٟ ثٌذ١تٟ ػٍٝ ثٌخظٛص؛

 ٚػغ لٛثػذ ثٌٛلج٠ز ٚتذد١ش ثٌّخجؽش ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌتىٌٕٛٛر١ز. -

 التىميت المضتذامت :الببة الثبلث

 9المبدة 

ث٦ؽجس، ِمجسدز ٌٍت١ّٕز تشتىض ػٍٝ ػذَ ثٌفظً  -٠شثد دجٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ

ث٤دؼجد ثاللتظجد٠ز ٚثالرتّجػ١ز ٚثٌخمجف١ز ٚثٌذ١ت١ز ٥ٌٔشطز ثٌت٠ّٕٛز ٚثٌتٟ تٙذف إٌٝ  د١ٓ

 ث٤ر١جي ثٌّمذٍز فٟ ٘زث ثٌّزجي. جر١جس ثٌضجػش دْٚ ثٌّغجط دمذسثسثالعتزجدز ٌض

                                                           

 1.06.153ثٌّتؼٍك دتذد١ش ثٌٕفج٠جس ٚثٌتخٍض ِٕٙج ثٌظجدس دتٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌشش٠ف سلُ  28.00 ثٌمجْٔٛ سلُ -3

 1427رٚ ثٌمؼذر  15دتجس٠خ  5480(؛ ثٌزش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد 2006ٔٛفّذش  22) 1427ِٓ شٛثي  30دتجس٠خ 

 . وّج تُ تغ١١شٖ ٚتت١ّّٗ.3747(، ص 2006د٠غّذش 7)

 دتجس٠خ 1.03.60جس ثٌتأح١ش ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌظجدس دتٕف١زٖ ثٌظ١ٙش ثٌشش٠ـف سلُ ثٌّتؼٍك دذسثع 12.03ثٌمجْٔٛ سلُ  -4

١ٔٛ٠ٛ  19) 1424سد١غ ث٢خش  18دتجس٠خ  5118ثٌزش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  ؛(2003ِجٞ  12) 1424سد١ـغ ث٤ٚي  10

  .1909(، ص 2003
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 ..المبدة 

تّخً ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ل١ّز أعجع١ز تتطٍخ ِٓ وً ِىٛٔجس ثٌّزتّغ إدِجرٙج ػّٓ 

أٔشطتٙج. ٚتؼتذش عٍٛوج ٍِضِج ٌىً ثٌّتذخ١ٍٓ فٟ ِغٍغً ثٌت١ّٕز ثاللتظجد٠ز ٚثالرتّجػ١ز 

 ٚثٌخمجف١ز ٚثٌذ١ت١ز ٌٍذالد.

 ..المبدة 

ٌٙزث ثٌغشع، تذزي ٠تُ إدِجد ّٔٛ وً ثٌمطجػجس ٚث٤ٔشطز فٟ إؽجس ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز. ٚ

ِزٙٛدثس ِغتّشر تٙذف دجٌخظٛص إٌٝ ثٌتخف١ف ِٓ ثٌؼغؾ ػٍٝ ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز 

ثٌّغتؼٍّز ٚثٌٍزٛء إٌٝ تىٌٕٛٛر١جس ث٦ٔتجد ثٌٕظ١ف ثٌّالةُ ٌٍذ١تز ٚثٌغٙش ػٍٝ ثٌتضغ١ٓ 

ثٌّغتّش ٌششٚؽ ٌٚٛد ِختٍف ثٌششثةش ثالرتّجػ١ز إٌٝ ِٕتٛرجس ٚخذِجس ٘زٖ ثٌمطجػجس 

 ٚث٤ٔشطز. 

 4.المبدة 

تؼذ ثٌمطجػجس ٚث٤ٔشطز ثٌّتؼٍمز دجٌطجلز ٚثٌّجء ٚثٌغجدجس ٚثٌظ١ذ ثٌذضشٞ ٚثٌفالصز 

ٚثٌٕمً ٚثٌغ١جصز ٚثٌتؼ١ّش ٚثٌذٕجء ٚتذد١ش ثٌٕفج٠جس ٚثٌظٕجػز دشىً ػجَ لطجػجس ٚأٔشطز 

تتٛفش ػٍٝ إِىج١ٔز ػج١ٌز ٌالعتذثِز ٚتىتغٟ ؽجدؼج أ٠ٌٛٚج ِٓ ص١ج ِتطٍذجس ثٌتم١ذ دجٌت١ّٕز 

 ّغتذثِز. ثٌ

ٌٚٙزث ثٌغشع، تغٙش ثٌغٍطجس ثٌضى١ِٛز ثٌّىٍفز دٙزٖ ثٌمطجػجس ٚث٤ٔشطز ػٍٝ ثػتّجد 

تذثد١ش ػ١ٍّز وف١ٍز دؼّجْ ثالعتذثِز فٟ ؽشق تذد١ش٘ج ٚفٟ ِغٍغالتٙج ث٦ٔتجر١ز ٚثٌؼًّ ػٍٝ 

 ٔشش ٘زٖ ثٌتذثد١ش ػٍٝ ٔطجق ٚثعغ.

 4.المبدة 

ٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز ػٍٝ إدِجد تغٙش ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ث

ثٌتذثد١ش ثٌّغتّذر ِٓ ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز فٟ ثٌغ١جعجس ثٌؼ١ِّٛز ثٌشجٍِز ٚثٌمطجػ١ز ثٌتٟ تؼذ٘ج 

 أخزث دؼ١ٓ ثالػتذجس خظٛط١جس وً لطجع. 

 4.المبدة 

ث٦ؽجس،  -تؼتّذ ثٌضىِٛز، دثخً أرً عٕز تذتذا ِٓ تجس٠خ ٔشش ٘زث ثٌمجْٔٛ

 ٌٍت١ّٕز ثٌّغتذثِز.  ث٦عتشثت١ز١ز ثٌٛؽ١ٕز

 ٠ىْٛ إػذثد ٚتم١١ُ ٘زٖ ث٦عتشثت١ز١ز ِٚشثرؼتٙج ِٛػٛع تٕغ١ك ٚتشجٚس.

 1.المبدة 

تشتىض ث٦عتشثت١ز١ز ثٌٛؽ١ٕز ٌٍت١ّٕز ثٌّغتذثِز ػٍٝ ثٌّذجدا ٚثٌّمتؼ١جس ثٌّٕظٛص 

 ث٦ؽجس. ٚتضذد ػٍٝ ثٌخظٛص: -ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ 

 ثٌؼجَ ٌت١ٙب ع١جعز شجٍِز ٌٍت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٌٍذالد؛ثٌتٛرٙجس ث٤عجع١ز ٦ػذثد ث٦ؽجس  -
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عتشثت١ز١ز دغ١ز تضم١ك ث٤٘ذثف ثٌؼجِز ز ثٌٛثرخ ثصتشثِٙج ٌتٕف١ز ٘زٖ ثالثٌّذجدا ثٌؼجِ -

 ٚثٌخجطز ثٌتٟ تٕض ػ١ٍٙج؛

 عتشثت١ز١ز. ثٌتذثد١ش ثٌّظجصذز ٤رشأر ٘زٖ ثالآ١ٌز ثٌتم١١ُ ٚثٌّتجدؼز ٚوزث  -

 6.المبدة 

جعجس ثٌؼ١ِّٛز ثٌشجٍِز ٚثٌمطجػ١ز ثٌزجسٞ دٙج ثٌؼًّ ٚوزث ثٌز٠ٛٙز ِغ ٠زخ ِطجدمز ثٌغ١

عتشثت١ز١ز ثٌٛؽ١ٕز ٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز دثخً أرً ألظجٖ ث٤٘ذثف ٚثٌتٛرٙجس ثٌّضذدر فٟ ثال

 عٕت١ٓ ٠ضتغخ ِٓ تجس٠خ ثػتّجد٘ج. 

 7.المبدة 

ذف إدسثد ٠زخ ِالةّز أٔظّز ثٌتشد١ز ٚثٌتؼ١ٍُ ٚدشثِذ ثٌتى٠ٛٓ ٚثٌتى٠ٛٓ ثٌّٕٟٙ دٙ

ث٦ؽجس ٚال ع١ّج ِٓ خالي إصذثث تخظظجس  -ثٌّذجدا ٚثٌتٛرٙجس ثٌٛثسدر فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ

   فٟ ِزجي ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

٠زخ أْ تىْٛ حمجفز ثٌّضجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز رضءث ال ٠تزضأ ِٓ ِٕظِٛز 

 ٘زٖ ث٤ٔظّز ٚثٌذشثِذ. ثٌؼ١ٍّز ٚثٌغٍٛو١ز ثٌٍّمٕز فٟ إؽجس ثٌّؼشفز ٚثٌّؼجسف

 8.المبدة 

تمَٛ ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز ٚثٌّمجٚالس 

ت١ّٕز فٟ خذِز ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٚثاللتظجد /ثٌخجطز دتشز١غ ٚت٠ًّٛ إػذثد دشثِذ دضج 

 ث٤خؼش.

تىٌٕٛٛر١ج ث٦ٔتجد تٛرٗ ٘زٖ ثٌذشثِذ ػٍٝ ثٌخظٛص ٔضٛ ثالدتىجس ثٌؼٍّٟ فٟ ١ِجد٠ٓ 

ثٌٕظ١ف ٚثختشثع آ١ٌجس أٚ ؽشق ػ١ٍّز ٚفؼجٌز تغجػذ ػٍٝ ثٌضفجظ ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثلتظجد 

 ثٌّٛثسد ٚإصذثث ِٕجطخ شغً رذ٠ذر تغتز١خ ٌضجر١جس ثٌّٙٓ ثٌذ١ت١ز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

التزامبث الذولت والجمبعبث التزابيت والمؤصضبث  :الببة الزابع

والث الخبصت وجمعيبث المجتمع بوالمق العمىميت وشزكبث الذولت

 المذوي والمىاطىيه

 9.المبدة 

 تٍتضَ ثٌضىِٛز فٟ ألظش ث٢رجي:

 ث٦ؽجس؛ -دجٌغٙش ػٍٝ ثتخجر ثٌتذثد١ش ثٌؼشٚس٠ز ٌتٕف١ز ٘زث ثٌمجْٔٛ -
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دّالءِز وً ثٌّمتؼ١جس ثٌتشش٠ؼ١ز ٚثٌتٕظ١ّ١ز ثٌزجسٞ دٙج ثٌؼًّ ٚثٌّتؼٍمز دضّج٠ز  -

 -تذثِز ِغ ثٌّذجدا ٚث٤٘ذثف ٚثٌمٛثػذ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغ

 صغخ ثٌضجٌز؛ث٦ؽجس أٚ ٔغخٙج أٚ تض١١ٕٙج 

ثٌمشثس ثٌّتؼٍك دجٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٚثٌٌٛٛد  ردؼّجْ ثٌّشجسوز ٌٍغىجْ فٟ ثتخج -

 إٌٝ ثٌّؼٍِٛز ثٌذ١ت١ز ؽذمج ٌٍمٛث١ٔٓ ثٌزجسٞ دٙج ثٌؼًّ.

 .4المبدة 

ثٌزٙجس ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ث٤خشٜ ػٍٝ إدِجد ثٌّذجدا ٚث٤٘ذثف ثٌّٕظٛص  تغٙش

 ١ٌجس ثٌتخط١ؾ ٚدشثِذ ثٌت١ّٕز وً فٟ ِزجٌٗ ثٌتشثدٟ.آث٦ؽجس ػّٓ  -ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ

ٚتٍتضَ دؼّجْ ِشجسوز عجوٕتٙج فٟ ثتخجر ثٌمشثس ثٌّشتذؾ دجٌّضجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌّض١ٍز 

التٙج ثٌتشثد١ز ٚثٌٌٛٛد إٌٝ ثٌّؼٍِٛز ثٌذ١ت١ز ثٌّض١ٍز ثٌّتؼٍمز دٙزٖ ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٌّزج

 ث١ٌّجد٠ٓ.

تٍتضَ ثٌزٙجس ثٌّتزجٚسر ٚدجلٟ ثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ثٌّتزجٚسر، لذس ث٦ِىجْ، دجتذجع 

س تضت١ز تتؼٍك دجٌّضجفظز ١جٕع١جعجس ػ١ِّٛز ِض١ٍز ِٕذِزز ِٕٚغمز ػٕذ إلجِز تز١ٙضثس ٚد

 ٌّغتذثِز.ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ث

 .4المبدة 

تٍتضَ ثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز، الع١ّج تٍه ثٌتٟ تضثٚي ٔشجؽج طٕجػ١ج 

 -ٚتزجس٠ج ٚثٌّمجٚالس ثٌخجطز دجٌتم١ذ دجٌّذجدا ٚث٤٘ذثف ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ

 ثٌغشع، تغٙش ػٍٝ: ث٦ؽجس. ٌٚٙزث

ٓ ٚثالعتغالي ٚث٦ٔتجد ٚثٌتذثد١ش ثػتّجد ث٤ّٔجؽ ٚثٌطشق ثٌّغؤٌٚز فٟ ِزجالس ثٌت٠ّٛ -

 ثٌتٟ تغتز١خ ٌّغتٍضِجس ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز؛

 تم١١ُ دٚسٞ ٌتأح١ش أٔشطتٙج ػٍٝ ثٌذ١تز؛ -

ثٌتأح١شثس ثٌغٍذ١ز ٤ٔشطتٙج ػٍٝ ث٤ٚعجؽ  ِٓثٌتم١ٍض إٌٝ ثٌضذ ث٤دٔٝ ثٌّّىٓ  -

 ٚث٤ٔظّز ث٠٦ىٌٛٛر١ز ثٌتٟ تتٛثرذ دٙج؛

ع١ّج  ثٌّغتذثِز ػٓ ؽش٠ك إٌضثَ ششوجةٙج، ٚالثٌّغجّ٘ز فٟ ٔشش ل١ُ ثٌت١ّٕز  -

 ِٛسد٠ٙج، دجصتشثَ ثٌذ١تز ٚ٘زٖ ثٌم١ُ؛

 ثػتّجد تٛثطً شفجف صٛي تذد١ش٘ج ثٌذ١تٟ. -

 44المبدة 

تغجُ٘ رّؼ١جس ثٌّزتّغ ثٌّذٟٔ ثٌؼجٍِز دظفز سة١غ١ز فٟ ١ِجد٠ٓ ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز 

ث٦ؽجس. ٌٚٙزٖ ثٌغج٠ز، تٍتضَ  -ْٛثٌّغتذثِز، فٟ تضم١ك ث٤٘ذثف ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجٔ

دجٌم١جَ، إِج دّذجدسر ِٕٙج، أٚ دششثوز ِغ ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز 

 ٚششوجس ثٌذٌٚز ٚثٌّمجٚالس ثٌخجطز، دىً ػ١ٍّز إخذجس أٚ تضغ١ظ أٚ ثلتشثس وف١ٍز:
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خمجفٟ ٚل١ُ ػٍٝ ثصتشثَ ثٌذ١تز ٚثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌتشثث ثٌدذػُ صشص ثٌغىجْ  -

 ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٚرٌه ِٓ خالي ػ١ٍّجس ثٌتضغ١ظ ٚثٌتشد١ز؛

دجٌغٙش ػٍٝ تط٠ٛش ٚتخ١ّٓ ثٌطشق ٚثٌّّجسعجس ثٌّختذشر فٟ ِزجي ثٌتذد١ش ثٌّغتذثَ  -

 ٌٍّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز ػٍٝ ِغتٜٛ ثٌتزّؼجس ثٌّض١ٍز؛

ثٌغىجْ فٟ دجٌّغجّ٘ز فٟ ثٌتضغ١ٓ ثٌّغتّش ١ٌ٣ٌجس ثٌّؼّٛي دٙج فٟ ِزجي ِشجسوز  -

 ثتخجد ثٌمشثس ثٌذ١تٟ ٚثٌٌٛٛد إٌٝ ثٌّؼٍِٛز ثٌذ١ت١ز.

 44المبدة 

 تٍتضَ ثٌّٛثؽٕجس ٚثٌّٛثؽْٕٛ:

 أػالٖ؛ 5 ٚ 4دّشثػجر ثٌٛرذجس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجدت١ٓ  -

 دٕٙذ ّٔؾ عٍٛن ٚثعتٙالن ِغؤٚي تزجٖ ثٌذ١تز ٚثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز؛ -

 ذد١ش ث٤ٔشطز ثٌّشتذطز دذ١تز ثٌمشح؛دجالٔخشثؽ دى١ف١ز إ٠زجد١ز فٟ ِغٍغالس ت -

دئدالؽ ثٌغٍطجس ثٌّختظز دج٤ػشثس أٚ ث٤خطجس ثٌّضذلز دجٌذ١تز ٚدىً فؼً أٚ عٍٛن  -

 ِٓ شأٔٗ إٌضجق ثٌؼشس دجٌذ١تز.

 الحكبمت البيئيت :الببة الخبمش

 44المبدة 

تغٙش ثٌضىِٛز ػٍٝ ٚػغ ث١ٌٙجوً ٚثٌّؤعغجس ٚث١ٌ٢جس ٚثٌّغجؽش ثٌالصِز ٌٍضىجِز 

 ثٌذ١ت١ز ثٌز١ذر، ال ع١ّج فٟ ث١ٌّجد٠ٓ ثٌّتؼٍمز:

 دتطجدك ثٌغ١جعجس ثٌؼ١ِّٛز ِغ ِغتٍضِجس ثٌّضجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز؛ -

دجٌتتذغ ثٌّغتّش ٌزٛدر ثٌذ١تز ٚرّغ ثٌّؼط١جس ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌّتؼٍمز دضجٌز ثٌذ١تز  -

 ٚثعتغالي ٘زٖ ثٌّؼط١جس ٚثٌّؼٍِٛجس ٚٔشش٘ج؛

ثٌمؼج٠ج ثٌىذشٜ ثٌّشتذطز دّغتمذً ثٌغ١جعجس ثٌؼ١ِّٛز فٟ ١ِذثْ صّج٠ز ثٌذ١تز دّٕجلشز  -

 ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

 41المبدة 

٠ّىٓ ٌٍذٌٚز ٚثٌزٙجس ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز تٕظ١ُ 

 صٛثسثس ػ١ِّٛز صٛي ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

ٌّتذخ١ٍٓ ثاللتظجد١٠ٓ ٚثالرتّجػ١١ٓ ثٌّؼ١١ٕٓ ػٍٝ ٚتٕظُ ٘زٖ ثٌضٛثسثس ِغ ثٌغىجْ ٚث

 ثٌّشوضٞ أٚ ثٌتشثدٟ. ثٌّغتٜٛ

تشثػٟ ثٌخالطجس ثٌّٕذخمز ػٓ ٘زٖ ثٌضٛثسثس ثٌؼ١ِّٛز فٟ ثٌغ١جعجس ثٌؼ١ِّٛز ثٌّتؼٍمز 

 دجٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.
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 46المبدة 

رٛدر صج١ٌج ِغ ٠ؼجد تضذ٠ذ ِٙجَ ٚتٕظ١ُ ث٤رٙضر ثٌّىٍفز دضّج٠ز ٚتضغ١ٓ ثٌذ١تز ثٌّٛ

 ث٦ؽجس. -دؼ١ٓ ثالػتذجس ثٌّذجدا ٚث٤٘ذثف ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ زث٤خ

 47المبدة 

 ٠ٛػغ ٔظجَ ٌٍتم١١ُ ثٌذ١تٟ ثالعتشثت١زٟ.

٠ٙذف ٘زث ثٌٕظجَ إٌٝ تم١١ُ ِذٜ ِطجدمز ثٌغ١جعجس ٚثالعتشثت١ز١جس ٚثٌذشثِذ 

ثٌّغتذثِز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث  ِٚخططجس ثٌت١ّٕز ِغ ِغتٍضِجس صّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز

 ث٦ؽجس. -ثٌمجْٔٛ

 48المبدة 

رخ ِمتؼ١جس تشش٠ؼ١ز ٚتٕظ١ّ١ز ثٌتذثد١ش ثٌتضف١ض٠ز ثٌّج١ٌز ٚثٌزذجة١ز ّٛتضذد د

ثٌّخظظز ٌتشز١غ ت٠ًّٛ ثٌّشجس٠غ ثٌّتؼٍمز دضّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ٚوزث ٌت٠ًّٛ 

 أػالٖ. 18جدر دشثِذ ٌٍذضج ثٌت١ّٕز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّ

تضذد ٘زٖ ثٌّمتؼ١جس ػٍٝ ثٌخظٛص ث٦ػجٔجس ٚث٦ػفجءثس ثٌزضة١ز أٚ ثٌشجٍِز ِٓ 

ثٌتؼش٠فجس ثٌزّشو١ز ٚثٌشعَٛ ٚثٌؼشثةخ ٚثٌمشٚع ؽ٠ٍٛز ث٤ِذ ٚثٌمشٚع رثس ثٌفجةذر 

ثٌتٟ ٠ّىٓ ٌٍذٌٚز ِٕضٙج ٌٍمطجػجس رثس ث٤ٔشطز ثٌتٟ تغتز١خ ثٌّٕخفؼز ٚوً تذثد١ش ثٌتضف١ض 

ث٦ؽجس، ِغ إخؼجع ثٌتضف١ضثس ثٌّّٕٛصز ِٓ ؽشف ثٌذٌٚز ٌٍّتجدؼز  -ثٌمجْٔٛ ٤٘ذثف ٘زث

 ٚثٌّشثلذز ٚثٌّضجعذز.

 49المبدة 

٠ضٛي ثٌظٕذٚق ثٌٛؽٕٟ ٌضّج٠ز ثٌذ١تز ٚثعتظالصٙج إٌٝ طٕذٚق ٚؽٕٟ ٌٍذ١تز ٚثٌت١ّٕز 

 ثٌّغتذثِز.

ػ١ٍٙج فٟ تخظض ِٛثسد ٘زث ثٌظٕذٚق ٌت٠ًّٛ ثٌتذثد١ش ثٌتضف١ض٠ز ثٌّج١ٌز ثٌّٕظٛص 

أػالٖ ٚوزث ٌذػُ وً ثٌؼ١ٍّجس ٚثٌّذجدسثس ثٌّتزذدر ثٌتٟ تغجػذ ػٍٝ ثٌت١ّٕز  28ثٌّجدر 

 ثٌّغتذثِز ِٚٛثوذز ثٌّمجٚالس.

٠ؼجد تضذ٠ذ ث٦ؽجس ثٌّؤعغجتٟ ِٚٙجَ ِٚٛثسد ٚٔفمجس ٘زث ثٌظٕذٚق ػٍٝ ػٛء 

      ث٦ؽجس. -ث٤٘ذثف ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘زث ثٌمجْٔٛ

 .4المبدة 

ٔظجَ رذجةٟ د١تٟ ٠تىْٛ ِٓ سعَٛ إ٠ىٌٛٛر١ز ٚتؼش٠فجس تفشع ػٍٝ ث٤ٔشطز ٠ضذث 

 ثٌّتغّز دجستفجع ِغتٜٛ ثٌتٍٛث ٚثعتٙالن ثٌّٛثسد ثٌطذ١ؼ١ز.

٠ّىٓ تطذ١ك ٘زٖ ثٌشعَٛ ٚثٌتؼش٠فجس ػٍٝ وً عٍٛن فشدٞ أٚ رّجػٟ ٠تغُ دئٌضجق 

 ثٌؼشس دجٌذ١تز ٠ٚخً دّذجدا ٚلٛثػذ ثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.
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جس تشش٠ؼ١ز لٛثػذ تٕظ١ُ ٚع١ش ٚوزث تٛص٠غ ِٛثسد ٘زث ثٌٕظجَ د١ٓ ثٌذٌٚز تضذد دّمتؼ١

 ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ثٌّؼ١ٕز.

 .4المبدة 

٠ضذث ٔظجَ ثٌؼالِز ث٠٦ىٌٛٛر١ز. ٠ٙذف ٘زث ثٌٕظجَ إٌٝ تشز١غ ثٌّٕتٛرجس أٚ ثٌخذِجس 

ِز ٚتض٠ٚذ رثس ثٌتأح١ش ثٌّٕخفغ ػٍٝ ثٌذ١تز ٚتٍه ثٌتٟ تغتز١خ ٌّغتٍضِجس ثٌت١ّٕز ثٌّغتذث

 ثٌّغتٍٙى١ٓ دّؼٍِٛجس ػ١ٍّز ِشثلذز تتؼٍك دٙزٖ ثٌّٕتٛرجس ٚثٌخذِجس.

 44المبدة 

تؼذب ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز ثٌّٛثسد 

ٚثٌٛعجةً ثٌؼشٚس٠ز الػتّجد دشٔجِذ ػًّ ٌٍتضغ١ظ ٚثٌتٛثطً ٚثٌتشد١ز ثٌذ١ت١ز ٠ٙذف إٌٝ 

٠ز ٚثٌزّجػ١ز ثٌتٟ تتٛثفك ِغ ِغتٍضِجس صّج٠ز ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌفشد ت١ّٕز ثٌغٍٛوجس

 ثٌّغتذثِز.

تتُ دٍٛسر ٘زث ثٌذشٔجِذ فٟ إؽجس ششثوز، ال ع١ّج ِغ رّؼ١جس ثٌّزتّغ ثٌّذٟٔ ٚثٌّمجٌٚز 

ػٕذ تطذ١ك ٘زث ثٌذشٔجِذ، لذس ث٦ِىجْ، ثٌظشٚف ٚثٌخظٛط١جس ثٌّض١ٍز ٝ ثٌخجطز. تشثػ

 ٓ ٚثٔخشثؽ ثٌغىجْ.ِغ ثالػتّجد ػٍٝ آ١ٌجس ثٌتؼجِ

 44المبدة 

تمَٛ ثٌذٌٚز ٚثٌزّجػجس ثٌتشثد١ز ٚثٌّؤعغجس ثٌؼ١ِّٛز ٚششوجس ثٌذٌٚز دذػُ ٚتشز١غ 

 ثٌّذجدسثس ٚث٤ػّجي ثٌتطٛػ١ز ٌفجةذر ثٌذ١تز ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز.

ٔشش ثٌّّجسعجس ثٌز١ذر فٟ ثٌّزجي ثٌتطٛػٟ ٚتمذ٠ُ دػّٙج ٌتطذ١ك ٘زٖ  ٝٚتغٙش ػٍ

 ثٌّّجسعجس.

 قىاعذ المضؤوليت والمزاقبت البيئيت :الضبدسالببة 

 44المبدة 

٠ٛػغ ٔظجَ لجٟٔٛٔ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌذ١ت١ز ٠ٛفش ِغتٜٛ ػجي ٌضّج٠ز ثٌذ١تز. ٠شتًّ ٘زث ثٌٕظجَ 

ػٍٝ آ١ٌجس ٦طالس ث٤ػشثس ٚإػجدر ثٌٛػغ إٌٝ صجٌتٗ ثٌغجدمز ٚثٌتؼ٠ٛغ ػٓ ث٤ػشثس 

 ثاللتؼجء.ثٌتٟ تٍضك ثٌذ١تز، ٚال ع١ّج دؼّجٔز ِج١ٌز ػٕذ 
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 41المبدة 

تضذث ششؽز ٌٍذ١تز
5

ث٦دثسثس ثٌّؼ١ٕز فٟ ِزجي ثٌٛلج٠ز ٚثٌّشثلذز ِّٙتٙج تؼض٠ض عٍطز  

ٚثٌتفت١ش
6
. 

131031677   

                                                           

تؼٍك دتٕظ١ُ ٠( 2015ِجٞ  19) 1436ِٓ سرخ  30دتجس٠خ  2.14.782 ّشعَٛ سلُثٌأٔظش ثٌّجدر ث٤ٌٚٝ ِٓ  -5

(، ص ١ٔٛ٠2015ٛ  4) 1436شؼذجْ  16دتجس٠خ  6366ثٌزش٠ذر ثٌشع١ّز ػذد  ؛ٚدى١ف١جس ع١ش ثٌششؽز ثٌذ١ت١ز

5581. 

 المبدة األولً:

١ِخجق ٚؽٕٟ ٌٍذ١تز دّخجدز  99.12ث٦ؽجس سلُ  -ِٓ ثٌمجْٔٛ 35"تٛػغ ثٌششؽز ثٌذ١ت١ز ثٌّضذحز دّٛرخ ثٌّجدر 

 ٚثٌت١ّٕز ثٌّغتذثِز ثٌّشجس إ١ٌٗ أػالٖ ٌذٜ ثٌغٍطز ثٌضى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز."

( ٠تؼٍك دتذثد١ش ثٌتفت١ش 1977أوتٛدش  8) 1397شٛثي  24دتجس٠خ  1.75.291ظ١ٙش شش٠ف دّخجدز لجْٔٛ سلُ  -6

ثٌشع١ّز ثٌزش٠ذر  ؛ٚ رثس ث٤طً ثٌض١ٛثِٟٔٓ ص١ج ثٌغالِز ٚثٌزٛدر دجٌٕغذز ٌٍض١ٛثٔجس ثٌض١ز ٚثٌّٛثد ثٌض١ٛث١ٔز أ

 .2857 (، ص1977أوتٛدش 10) 1397شٛثي  26دتجس٠خ  ِىشس 3388ػذد 
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