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Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
QGô``b
2021/17 º``bQ
á«Ä«ÑdG íjQÉ°üàdG QGó°UEGh º«¶æJ §HGƒ°V QGó°UEÉH
Iô``◊G ≥``WÉæŸGh á``°UÉÿG á``jOÉ°üàb’G ≥``WÉæŸG »``a
ا�ستنادا اإىل قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2002/56
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2005/103باإن�ساء منطقة حرة باملزيونة،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/62باإن�ساء املنطقة احلرة ب�ساللة،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/123باإن�ساء املنطقة احلرة ب�سحار،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119باإن�ساء هي ة املنطقة القت�سادية ا ا�سة بالدقم
واإ�سدار نظامها،
واإىل نظام املنطقة القت�سادية ا ا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/79
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/105باإن�ساء الهي ة العامة للمناطق القت�سادية ا ا�سة
واملناطق احلرة و ديد ا ت�سا�ساتها،
واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/106باإن�ساء هي ة البي ة و ديد ا ت�سا�ساتها واعتماد
هيكلها التنظيمي،
واإىل القرار رقم  2015/326باإ�سدار لئحة تنظيم الت�ساريح البي ية فـي املنطقة القت�سادية
ا ا�سة بالدقم،
واإىل القرار الوزار رقم  2017/48باإ�سدار لئحة تنظيم ا�ست�سدار الت�ساريح البي ية،
واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهي ة العامة للمناطق القت�سادية ا ا�سة واملناطق احلرة،
واإىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل فـي �ساأن تنظيم الت�ساريح البي ية فـي املناطق القت�سادية ا ا�سة واملناطق احلرة،
باأحكام ال�سوابط املرفقة.
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á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
فـيما يرد ب�ساأنه ن�س ا�س فـي ال�سوابط املرفقة ،تطبق النظم املعمول بها ،كما ي�ستمر
العمل بالت�ساريح البي ية للم�سروعا ال�سارية قبل العمل باأحكام ال�سوابط املرفقة حلني
انتهاء مدتها.
á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
يلغــى الق ــرار رق ــم  2015/326امل�س ــار اإلــيه ،ك ــما يلغــى كــل مــا ي ال ـ ال�سواب ــط املرفقــة
اأو يتعار س م اأحكامها.
á```©HGôdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التا لتاريخ ن�سره.
`g1442 ¿É```Ñ©°T øe 4 :»`a Qó`°U
Ω2021 ¢SQÉ``````e øe 18 :≥````aGƒ`ŸG
…ó``«æ°ùdG »``∏Y øH Oƒ``©°ùe øH »``∏Y . O
رئيــ�س الهي ــة العامــة
للمناطق القت�سادية ا ا�سة واملناطق احلرة
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á«Ä«ÑdG íjQÉ°üàdG QGó°UEGh º«¶æJ §HGƒ°V
Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæŸG »`a
∫hC’G π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط يكون للكلما والعبارا الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما يقت�س �سيا الن�س معنى اآ ر:
:á``Ä«¡dG
الهي ة العامة للمناطق القت�سادية ا ا�سة واملناطق احلرة.
:¢ù«FôdG
رئي�س الهي ة.
:á°üàîŸG IôFGódG
الدائرة امل ت�سة ب�سوون الرقابة البي ية فـي الهي ة.
:¿ƒ``fÉ≤dG
نظام تداول وا�ست دام الكيميائيا ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،95/46اأو قانون حماية
البي ة ومكافحة التلو ال�س ــادر باملر�ســوم ال�سـ ــلطانــي رقــم  ،2001/114اأو قانون حماية
م�ســادر ميــاه ال�ســر مــن التلو ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،2001/115اأو قانون
املحميا الطبيعية و�سون الأحياء الفطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانــي رقم ،2003/6
بح�س الأحوال.
:á``≤£æŸG
اأ موق يق سمن املناطق القت�سادية ا ا�سة واملناطق احلرة.
:´hô``°ûŸG
الن�سا القت�ساد الذ ير �س باإقامته فـي املنطقــة� ،ســواء ات ــذ �سكل مو�س�سة فرديــة
اأو �سركــة اأو ف ــرع ل�سركــة اأو مو�س�ســة اأجنبي ــة ،ملزاول ــة ن�ســا ــار اأو �سناعــي اأو زراعــي اأو
�سياحي اأو اإعالمي اأو دمي اأو مهني اأو تعديني ،وي�سمل كذلك الأن�سطة املهنية واحلرفـية
التي ير �س مبزاولتها فـي املنطقة ،واأعمال التطوير ،واأعمال البناء والإعمار فـي املنطقة،
واأ اأن�سطة أا ر يتطلبها العمل دا ل املنطقة.
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:´hô°ûŸG ∂dÉe
اأ �س �س طبيعي اأو اعتبار مر �س له مبزاولة امل�سروع.
:»Ä«ÑdG íjô°üàdG
املوافقة التي ت�سدرها الدائرة امل ت�سة ،والتي مبوجبها ير �س ملالك امل�سروع مبزاولة
ن�سا معني اأو اأك بعد التاأكد من �سالمته بي يا ،وي�ستمل على ا�سرتاطا بي ية عامة،
وا�سرتاطا بي ية فنية لكل م�سروع.
:Qó``°üŸG
العملية اأو الن�سا الذ يحتمل اأن يكون �سببا مبا�سرا ،اأو مبا�سر للتلو البي ي.
:π``ª©dG á`≤£æe
املوق الرب اأو ال�ساحلي اأو العائم فـي املوان اأو املياه البحرية للمنطقة القت�سادية
ا ال�سة والذ يوجد به م�سدر واحد اأو اأك .
:á``«Ä«ÑdG äÉ``°SGQódG
تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية ،و طة الإدارة البي ية ودرا�سة التدقيق البي ي،
ودرا�سة التاأث ا الرتاكمية للم�سروع ،و ها من الدرا�سا الأ ر فـي جمال مكافحة
التلو وحماية البي ة ،و�سون مواردها الطبيعية.
:á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG äGÒKCÉàdG º««≤J á°SGQO
درا�سة علمية منه ية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لد الهي ة ،يتم اإعدادها لتقييم
ما إا ا كانت لفكرة امل�سروع املزم اإقامته أا تاأث ا سارة اأو اطر تملة على البي ة
وامل تم  ،وو س طة بالإجراءا الحرتازية الواج ات ا ها من اأجل ن حدو
هذه الآثار ،اأو احلد منها ،اأو تقليل اطرها ،وال�سيطرة عليها ،بح�س الأحوال.
:á«Ä«ÑdG IQGOE’G á`£N
درا�سة علمية منه ية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لد الهي ة تت�سمن جمموعة
من الإجراءا والتداب التي ي اأن يت ذها القائمون على امل�سروع للوقاية اأو الت فـي
م ــن الآث ــار البي ي ــة ال�سلب ــية إالـ ــى امل�ستويـ ــا املقبول ــة� ،س ــواء ف ــي مرحلة اإن�ساء امل�سروع،
اأو ت�سغيله ،اأو تفكيكه.
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:»Ä«ÑdG ≥«bóàdG á°SGQO
درا�سة علمية منه ية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لد الهي ة ملراجعة اأداء امل�سروع
من الناحية البي ية من اأجل ديد النواق�س وال غرا التي تت�سب فـي تلو بي ي معني،
ومن ثم و س طة ت�سحيحية ل�سد ال غرا  ،وت�سوي الو س البي ي للم�سروع.
:∫RÉ``H á``«bÉØJG
اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم فـي نقل النفايا ا طرة والت ل�س منها عرب احلدود املوقعة
فـي بازل فـي  22من مار�س 1989م ،والتي ان�سمت اإليها ال�سلطنة مبوج املر�سوم ال�سلطاين
رقم .94/119
:Iô``£ÿG OGƒ`ŸG
املواد الطبيعية اأو امل�سنعة ا ا وا�س ال�سارة اأو ال�سامة اأو القابلة لالنف ار اأو ال�ستعال
اأو التي لها قدرة على اإحدا تاآكل ،اأو ا ن�سا اإ�سعاعي يزيد على ( )100مائة بيكوريل
رام وتوجد فـي البي ة بكميا اأو تركيزا من �ساأنها ا إل سرار ب وا�س البي ة ،اأو ب�سحة
الإن�سان ،اأو احلياة الفطرية ،اأو توثر على الأجنة.
:Iô``£ÿG äÉ``Ø∏îŸG
النفايا التي تف ب�سميتها اأو بقابليتها لالنف ار اأو ال�ستعال اأو بقدرتها على اإحدا
تاآكل اأو لها ن�سا اإ�سعاعي يزيد على ( )100مائة بيكوريل رام اأو ها ،وتكون بحكم
طبيعتها وتكوينها وكمياتها ،اأو نتي ة أل �سب اآ ر طرة على حياة الإن�سان والبي ة
�سواء بذاتها ،اأو نتي ة ات�سالها بنفايا اأ ر .
:IQƒ¶ëŸG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG
أا مادة كيميائية ظور اإد الها اأو ا�ست ادها اأو ت�سديرها اأو ت زينها اأو نقلها اأو تداولها
اأو ا�ستعمالها فـي املنطقة.
:Ió«≤ŸG á«FÉ«ª«µdG IOÉŸG
أا مادة كيميائية ظور بيعها فـي ال�س ــو وي�سم ــح ا�ستـ ـ ناء باإد اله ــا اأو ا�ستيــرادها
اأو ت�سديرهـ ــا اأو ت زين ــها اأو نقله ــا اأو تداولــها اأو ا�ستعمالها فـي املنطقة وفقــا لل�ســرو
والإجراءا التي يحددها القانون وهذه الالئحة.
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( 2 ) IOÉ``ŸG
ت�سر هذه ال�سوابط على امل�سروعا العاملة فـي املنطقة القائمة واجلديدة.
( 3 ) IOÉ``ŸG
يحظر على أا جهة مزاولة أا عمل اأو ن�سا فـي املنطقة ما تكن حا�سلة على ت�سريح
بي ي من الدائرة امل ت�سة وفقا لأحكام هذه ال�سوابط.
كما يلتزم مالك امل�سروع بعدم مزاولة أا ن�سا اأو اإقامة أا م�سدر اأو منطقة عمل اأو تعديل
أا منها اأو اإلغائها اأو الت لي عنها اأو الت�سرف فـي ملكيتها باأ �سورة اإل بعد احل�سول
على ت�سريح بي ي من الدائرة امل ت�سة وفقا لأحكام هذه ال�سوابط.
( 4 ) IOÉ``ŸG
ت�سن امل�سروعا املقامة على املنطقة اإىل ف ا بناء على درجة طورتها على البي ة،
و�سحة الإن�سان بال�ستناد اإىل طبيعتها وموقعها واملواد امل�ست دمة فـي الإنتا والطاقة
الإنتاجية ،ويتم اعتماد هذا الت�سني بقرار من الرئي�س ،و لك مبا ل يتعار س م لئحة
تنظيم ا�ست�سدار الت�ساريح البي ية.
( 5 ) IOÉ``ŸG
ي ـ ـ عــلى مالك امل�سروع التقيد بالتداب وال�سرتاطا البي ية العامة والفنية الواردة
فـي القانون ،والأحكام الواردة فـي هذه ال�سوابط  ،والت�سريح البي ي فـي مراحل الت طيط،
والإن�ساء ،والت�سغيل ،والتفكيك.
»``fÉãdG π``°üØdG
ÉgójóŒh ÉgQGó°UEG Ωƒ°SQh á«Ä«ÑdG íjQÉ°üàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G äGAGôLEG
( 6 ) IOÉ``ŸG
يقدم طل احل�سول على الت�سريح البي ي على النمو املعد لهذا الغر س ،مرفقا به
امل�ستندا والبيانا التي ددها الهي ة.
وي وز للهي ة معاينة موق امل�سروع وما عليه من من�س آا ومرافق ومعدا  ،وطل ما تراه
مــن اإي�ساحــا  ،اأو ا�ستف�س ــارا لزمــة للبت فـي الطل  ،على اأن يكون التقدم بهذا الطل
وفقا لالآتي:
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الف ة الأوىل :امل�سروعــا الــواردة فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه ال�سوابط ،وتتطل
تقد درا�سة تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية.
الف ة ال انية :امل�سروع ـ ــا ا ا ط ــورة البي يـ ــة املتو�سط ــة ،وتتطلـ ـ تقدي ـ ــم طـ ــة
الإدارة البي ية.
الف ة ال ال ة :امل�سروعا ا ا طورة البي ية املتدنية ،وتتطل اللتزام بال�سرتاطا
البي ية العامة املحددة وال�سرتاطا البي ية الفنية ،دون احلاجة اإىل
تقد درا�سة تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية ،اأو طة الإدارة
البي ية.
( 7 ) IOÉ``ŸG
تتوىل الدائرة امل ت�سة درا�سة طلبا الت�سريح البي ي ،و ديده ،والبت فـيه على النحو
الآتي:
الف ة الأوىل :الل ( )30ثالثني يوم عمل.
الف ة ال انية :الل ( )10ع�سرة اأيام عمل.
الف ة ال ال ة :الل ( )5م�سة اأيام عمل.
ويبــد أا احت�ســا امل ــدد املذك ــورة مــن تاريــخ ا�ستكمــال الطل ـ كافــة امل�ستنــدا والبيانــا
والدرا�سا املطلوبة ،وفـي حالة رف�س الطل ي اأن يكون القرار م�سببا.
( 8 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر الت�سريح البي ي للم�سروع بالن�سبة للف ة الأوىل بعد اعتماد الدائرة امل ت�سة
لدرا�سة تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية ،وي�سدر بالن�سبة للف تني ال انية ،وال ال ة
فـي مرحلة ما قبل اإقامة امل�سروع.
( 9 ) IOÉ``ŸG
ت�س ــدر الدائ ــرة امل ت�ســة الت�سريح البي ي للم�سروع بعد التحقق ،والتاأكد من توافر
املتطلبا البي ية املقررة وفقا لأحكام القانون وهذه ال�سوابط ،وا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
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( 10 ) IOÉ``ŸG
تكون مدة الت�سريح البي ي ( )3ثال �سنوا قابلة للت ديد اإىل مدد اأ ر اثلة.
وي وز للدائرة امل ت�سة تعديل الت�سريح البي ي بعد �سدوره بقرار م�سب مبني على اأحكام
القانون وهذه ال�سوابط ،وتتوىل الدائرة امل ت�سة اإبال مالك امل�سروع طيا على عنوانه
بذلك الل مدة ل تزيد على ( )15م�سة ع�سر يوما من تاريخ التعديل ،وعلى مالك
امل�سروع ت�سحيح اأو ساعه وفقا لذلك الل مدة ل تزيد على ( )30ثالثني يوما من تاريخ
ت�سلمه ا إل طار قابلة للتمديد اإىل مدة واحدة أا ر اثلة.
( 11 ) IOÉ``ŸG
ي بالن�سبة لالأن�سطة القت�سادية املدرجة فـي الف ة الأوىل اأو ال انية اإ طار الهي ة
كتابيا با�ستيفاء ال�سرتاطا والتداب البي ية املقررة وبالتاريخ املحدد للت�سغيل ،قبل
( )30ثالثني يوما على الأقل من الت�سغيل.
وي على مكت ال�ست�سارا البي ية الذ اأعد الدرا�سة البي ية للم�سروع زيارة امل�سروع
ل اأو اأك من الدائرة امل ت�سة ،واإعداد
الل ( )30ثالثني يوما من الت�سغيل م
تقرير مبد التزام امل�سروع بال�سرتاطا والتداب البي ية املقررة فـي الدرا�سة البي ية،
والت�سريـ ــح البي ـ ــي ،وموافـ ــاة الهي ــة بـه الل مدة ل تزيد على ( )14اأربعة ع�سر يوما
من تاريخ الزيارة.
( 12 ) IOÉ``ŸG
ي التقدم بطل ديد الت�سريح البي ي قبل انتهائه مبدة ل تقل عن ( )30ثالثني
يوما ،وفـي حال الت ل عن تقد الطل قبل هذه املدة تفر س الغرامة الإدارية
املن�سو�س عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه ال�سوابط ،وفـي حال الإ الل بذلك،
وعند انق�ساء ( )10ع�سرة اأيام على انتهاء الت�سريح البي ي دون التقدم بطل الت ديد
تقوم الهي ة بتح�سيل الغرامة الإدارية املن�سو�س عليها فـي امللحق رقــم ( )2املرفـق بهذه
ال�سوابط ،بالإ سافة اإىل الغرامة الأوىل.
و لك بالإ سافة اإىل �سيل ر�سوم ديد الت�سريح البي ي منذ تاريخ انتهائه.
وت�ساع الغرامة الإدارية املقررة لكل ( )10ع�سرة اأيام لحقة على انتهاء مدة ( )10الأيام
الع�سرة املحددة فـي الفقرة الأوىل من هذه املادة ،ومبا ل يزيد على ( )4اأربعة اأ سعاف.
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å``dÉãdG π``°üØdG
á``«Ä«ÑdG äÉ``°SGQódG
( 13 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع أا ذ موافقة الدائرة امل ت�سة على اإعداد الدرا�سا البي ية ،و لك
وفقا للنمو املعد لهذا الغر س.
( 14 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اإعداد الدرا�سا البي ية من قبل اأحد مكات ال�ست�سارا البي ية
املر �سة فـي ال�سلطنة ،واملعتمدة لد الهي ة.
( 15 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اللتزام بكافة ال�سرتاطا  ،والتداب الواردة فـي درا�سة تقييم
التاأث ا البي ية والجتماعية املعتمدة ملنطقة الإدارة والت�سغيل ،و طة الإدارة البي ية
املنب قة عنها.
كما ي على مالك امل�سروع الواق سمن املنطقة املذكورة فـي الفقرة الأوىل من هذه
املادة احل�سول على الت�ساريح البي ية الالزمة قبل البدء فـيه.
( 16 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اللتزام بالتو�سيا واملعاي وال�سرتاطا  ،و طة ت�سوي
الأو ساع الواردة فـي تقارير الدرا�سا البي ية الل املدة الزمنية املحددة فـيها.
( 17 ) IOÉ``ŸG
ي وز للدائرة امل ت�سة اإلزام م�سروع مدر فـي امللحق رقم ( )1املرفق بهذه ال�سوابط
باإجراء درا�سة تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية فـي حال تقييمه سمن ف ة ا طورة
البي ية العالية.
( 18 ) IOÉ``ŸG
للدائرة امل ت�سـ ــة إا ا تب ــني مــن الل درا�سة تقييم التاأثيــرا البي ي ــة والجتماعي ــة
للم�سروع اأنه قد يت�سب فـي اآثار بي ية �سلبية ج�سيمة ،واأن طة الإدارة البي ية كافـية
ملعاجلة هذه الآثار اأن ت�سدر قرارا برف�س الدرا�سة ،اأو بطل تعديلها ،اأو تعديل طة
الإدارة البي ية املنب قة عنها.
وفـي حال التعديل تقوم الدائرة امل ت�سة باإعادة التقييم ،فاإ ا تبني اأن التعديل الذ
ي أا متوافقا والتعديال املطلو اإجراوها على الدائرة امل ت�سة رف�س الدرا�سة بقرار م�سب .
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™``HGôdG π``°üØdG
»``Ä«ÑdG ≥``«bóàdG á``°SGQO
( 19 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اإجراء درا�سة التدقيق البي ي بناء على طل الدائرة امل ت�سة
الل املدة التي ددها ،و لك فـي أا من احلال الآتية:
 1عند وجود �سكو حول اأ سرار �سحية اأو تلو بي ي نا عن عمليا اأو اأن�سطة
تتم فـي امل�سروع.
 2وقوع حاد نت عنه سرر بي ي.
 3إا ا ثبت عن التفتي�س اأو تقارير الر�سد البي ي اأن امل�سروع قد ت�سب فـي اإحدا
لفــا اإىل الرتبة
اأ س ــرار للبي ــة ،كانبع ــا ملوث ــا اإل ــى الهـ ــواء اأو ت�سري ـ ـ
اأو البي ة البحرية اأو م�سادر املياه برتكيز يزيد على احلدود امل�سمو بها.
 4إا ا كان اإجراء درا�سة التدقيق البي ي اأحد متطلبا طة الإدارة البي ية اأو درا�سة
تقييم التاأث ا البي ية والجتماعية اأو ال�سرتاطا البي ية املن�سو�س عليها
فـي الت�سريح البي ي.
( 20 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اللتزام بالتو�سيا الواردة فـي طة ت�سوي الأو ساع النا ة
عن درا�سة التدقيق البي ي الل املدة الزمنية التي ددها الدائرة امل ت�سة.
¢ù``eÉÿG π``°üØdG
»``Ä«ÑdG ó``°UôdG ô``jQÉ≤Jh »``Ä«ÑdG π``é°ùdG
( 21 ) IOÉ``ŸG
يلتزم مالك امل�سروع باإن�ساء �س ل بي ي وفقا للنمو املعد لهذا الغر س ،ي�ستمل على جمي
البيانا واملعلوما البي ية ومن بينها:
 1ر�سد وت�س يل البيانا ا ا�سة بالنبعاثا الغازية وامل لفا النا ة عن امل�سروع
واملواد ا طرة التي يتعامل معها.
 2الفحو�سا امل ربية ونتائ قيا�س برام الرقابة البي ية الذاتية التي يقوم بها
امل�سروع.
 3أا بيانا اأو معلوما أا ر تطلبها الدائرة امل ت�سة.
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( 22 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع موافاة الدائرة امل ت�سة بتقارير الر�سد البي ي املت�سمنة للبيانا
واملعلوما البي ية الواردة فـي ال�س ل البي ي واملن�سو�س عليه فـي املادة ( )21من هذه
ال�سوابط وفقا للنمو املعد لهذا الغر س.
( 23 ) IOÉ``ŸG
يكون مالك امل�سروع م�سوول عن دقة البيانا واملعلوما الواردة فـي ال�س ل البي ي
و�سحتها ،ودقة و�سحة تقارير الر�سد البي ي ،وي على القائمني على امل�سروع كني
د ــول مو ف ــي الهي ــة امل ت�ســني ملوق امل�سروع ،وت�سهيل اطالعهم على ال�س ل البي ي
فـي اأثناء املعاينة امليدانية للم�سروع ،وتوفـ البيانا واملعلوما الالزمة لذلك.
وي وز للهي ة جم وفح�س العينا واإجراء الالزم للتاأكد من اأن البيانا واملعلوما
الواردة فـي ال�س ل البي ي وتقارير الر�سد البي ي �سحيحة ودقيقة.
( 24 ) IOÉ``ŸG
يحق للهي ة تفتي�س املواق املقام عليها امل�سروع وما عليها من من�ساآ ومبان ب�سكل
مفاج  ،اأو بتن�سيق م�سبق للتحقق من مد اللتزام بال�سرتاطا البي ية العامة املحددة
وال�سرتاطا البي ية الفنية ،كما يحق ملفت�سي الهي ة اأ ذ عينا ع�سوائية لتحليلها.
وي على مالك امل�سروع ت�سحيح الو س البي ي الوارد فـي تقارير التفتي�س الل املدة
التي ددها الدائرة امل ت�سة.
( 25 ) IOÉ``ŸG
ي على مالك امل�سروع اأو القائمني عليه عند وقوع حاد بي ي املبادرة وب�سكل فور
باإبال الدائرة امل ت�سة ،واجلها ا العالقة فور وقوعه ،م تزويد الدائرة امل ت�سة
الل ( )14اأربعة ع�سر يوما من تاريخ وقوع احلاد بتقرير مف�سل عنه و ديد اأ�سبا
احلاد وامل�سوول عنه وبيان بح م الأ سرار الواقعة واملتوقعة م�ستقبال نتي ة لذلك،
وا طة الزمنية ملعاجلته ،م التزامه بتنفـيذها ،و مله التكالي الالزمة ملعاجلة
الو س البي ي ،واإعادته اإىل الو س الطبيعي.
( 26 ) IOÉ``ŸG
تعد البيانا واملعلوما الواردة فـي تقارير الر�سد البي ي واأ بيانا اأو معلوما يطل
عليه ــا اأو يتح�س ــل عليه ــا عــن امل�سروع �سرية ،ول ي وز ملو فـي الهي ة الإف�سا عنها اإل
فـي الأحوال املقررة قانونا.
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¢SOÉ``°ùdG π```°üØdG
Iô``£ÿG äÉ``Ø∏îŸGh OGƒ``ŸG
( 27 ) IOÉ``ŸG
تتوىل الدائرة امل ت�سة الآتي:
 1ت�سني املواد الكيميائية مبا يتوافق م الت�سنيفا الدولية ،ومنها النظام املن�سق
عامليا لت�سني املواد الكيميائية وو�سمها.
 2و سـ ـ اأدلـ ــة اإر�سادي ــة جلميـ ـ مراحـ ــل اإج ــراءا قي ــق الإدارة ال�سليمة للمواد
الكيميائية.
 3ح�سر املواد الكيميائية املحظورة واملقيدة واملتعاملني معها.
 4جم ـ البيان ــا واملعلوم ــا املتعلقــة بظــروف ا�ست ــدام املــواد الكيميائيــة ،ونقلهــا
وت زينها ،وتداولها ،والت ل�س منها.
( 28 ) IOÉ``ŸG
ي على امل�سروع ت�س يل املواد ا طرة امل�ست دمة اأو امل�سنعة اأو النا ة كم لفا
لد الدائرة امل ت�سة ،واحل�سول على الت�ساريح الالزمة للتعامل معها وفقا لالأ�س�س
وال�سوابط املحددة قانونا واإجراءا اتفاقية بازل.
( 29 ) IOÉ``ŸG
ي على امل�سروع تزويد الدائرة امل ت�سة باملعلوما وا رائط وامل ططا ا ا�سة
مبواق ت زين وا�ست دام املواد امل�سعة ،املعتمدة من قبل اجلها امل ت�سة.
( 30 ) IOÉ``ŸG
لفا طرة مدرجة فـي اتفاقية بازل،
يحظر ا�ست اد اأو ت�سدير املواد ا طرة ،واأ
دون احل�سول على ت�سريح من الدائرة امل ت�سة.
( 31 ) IOÉ``ŸG
يحظر ا�ست دام اأو التعامل م املواد الكيميائية املقيدة ،دون احل�سول على ت�سريح من
الدائرة امل ت�سة ،ووفقا لل�سرو والإجراءا املحددة قانونا ،وي وز للهي ة فـي حال
الفة أا من لك وق امل�سروع من ا�ست دام املواد الكيميائية املقيدة ،اأو التعامل معها.
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( 32 ) IOÉ``ŸG
ي على امل�ستورد وامل�سروع بالت�سامن عند ثبو اإد ال مواد كيميائية ظورة اأو مواد
طرة اأو لفا طرة اإىل املنطقة ب�سورة م�سروعة كالتهري  ،اأو وفق بيانا
�سحيحة اأو م�سللة ،اأو عدم وجود تر ي�س بي ي بذلك ،اإرجاعها فورا ،وعلى نفقتهما
اإىل الدولة امل�سدرة ،اأو اإعادة ت�سديرها اإىل اأ دولـ ـ ــة تتوف ـ ــر فـيها مرافـ ــق الت ل�س
م ــن امل لفا ا طرة الل املدة التي ددها الدائرة امل ت�سة ،ومبا يتفق م اإجراءا
اتفاقية بازل ،م ملهما كافة الغراما  ،والنفقا  ،وا �سائر التي ت�سببا فـيها.
وللهي ة فـي حالة عدم التزامهما تكلي من تراه منا�سبا للقيام بذلك على نفقتهما.
( 33 ) IOÉ``ŸG
يحظر على امل�سروع ا�ست اد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
وبدائله ــا والأجه ــزة واملع ــدا واملنتـ ـ ا املحتوي ــة عليه ــا ،دون احل�س ــول علـ ــى ت�سريــح
من الدائرة امل ت�سة.
( 34 ) IOÉ``ŸG
ي على امل�سروع الذ يقوم با�ست اد املواد ا طرة اأو امل لفا ا طرة عرب منافذ
املنطقة ،نقلها اإىل املكان امل �س�س لها ح�س الت�سريح ال�سادر من الدائرة امل ت�سة فـي مدة
اأق�ساها ( )5م�سة اأيام عمل من تاريخ و�سول ال�سحنة ،وي على ال�سركة امل�سغلة للمنفذ
امللتزمة باملدة املحددة،
البحر اأو اجلو  ،إا طار الدائرة امل ت�سة كتابيا بامل�سروعا
وفـي هذه احلالة يتحمل امل�سروع جمي التكالي املرتتبة على اإعادة ت�سدير ال�سحنة،
و لك دون ا إل الل باجلزاءا املرتتبة على لك.
™``HÉ°ùdG π``°üØdG
á``jQGOE’G äGAGõ``÷G
( 35 ) IOÉ``ŸG
م عدم الإ الل باأ عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون حماية البي ة ومكافحة التلو واأ
قانون اآ ر ،تفر س على كل من ي ال اأحكام هذه ال�سوابط اأحد اجلزاءا الإدارية الآتية:
 1الإنذار و إا طار مالك امل�سروع بت�سحيح الأو ساع الل اأجل دد.
 2فر س رامة اإدارية على النحو الوارد فـي امللحق رقم ( )2املرفق بهذه ال�سوابط.
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 3وق العمل فـي امل�سروع ملدة ل تزيد على ( )90ت�سعني يوما قابلة للت ديد ملدة
اأ ر اثلة.
 4اإلغاء الت�سريح البي ي.
 5اإلغاء تر ي�س مزاولة الن�سا .
ول ي وز للهي ة ات ا الإجراءا املن�سو�س عليها فـي البــنود ( )5 ،4 ،3م ــن ه ــذه املادة
اإل بعد اإ طار مالك امل�سروع بامل الفة املن�سوبة اإليه ،و ديد اأجل لت�سحيحها ،وانق�ساء
لك الأجل دون ت�سحيح امل الفة.
ø``eÉãdG π``°üØdG
äÉ``ª∏¶àdG
( 36 ) IOÉ``ŸG
ي طر مالك امل�سروع اأو من له قانونا بالقرارا ال�سادرة وفقا لأحكام هذه ال�سوابط
على العنوان املدون ب�س ال الهي ة الل ( )5م�سة اأيام عمل ،وي وز التظلم من اأ
قـ ــرار ـ ـ ــالل (� )60ستني يوما من تاريخ الإ طار ،اأو العلم اليقيني بالقرار املتظلم ب�ساأنه،
وي على الهي ة البت فـي التظلم واإبال مقدم التظلم فـي مدة ل اوز ( )30ثالثني
يوما.
وفـي جمي الأحوال ،يكون قرار الرئي�س ال�سادر فـي التظلم نهائيا.
™``°SÉàdG π``°üØdG
Ωƒ``°SôdG
( 37 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية قرارا بالر�سوم التي تتقا ساهــا الهي ــة ب�س ـاأن
الت�ساريح البي ية ،واعتماد مكات ال�ست�سارا البي ية لد الهي ة.
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( 1 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG
á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG QÉKBÓd º««≤J á°SGQO OGóYEG Ö∏£àJ »àdG äÉYhô°ûŸG
Ω

´hô``°ûŸG ∞``°Uh

1

تطوير واإدارة املدن ال�سناعية

2

تطوير واإدارة قر الت زين اللوج�ستي مب�ساحة ( )10ع�سرة هكتارا فاأك

3

تطوير واإدارة موان ال�سيد وجممعا ال�سناعا ال�سمكية

4

تطوير واإدارة حدائق زانا املواد الكيماوية والنفطية مب�ساحة
( )5م�سة هكتارا فاأك

5

تطوير واإدارة القر ال�سياحية مب�ساحة ( )10ع�سرة هكتارا فاأك

6

م�سافـي النفط وال�سناعا الكيماوية والبرتوكيماوية

7

ال�سناعا ال قيلة

8

مرافق ا�ستقبال ومعاجلة والت ل�س من النفايا ا طرة و

ا طرة

9

اإن�ساء الأر�سفة ال�سينائية

10

ال�ستزراع ال�سمكي بقدرة اإنتاجية اأكرب من ( )500م�سمائة طن فـي العام
لالأنواع امل�ستوطنة ،وب أا اإنتاجية كانت لالأنواع الغريبة

11
12

طا توليد الكهرباء
طا لية مياه البحر بطاقة اإنتاجية
اأك من ( )1.000.000مليون مرت مكع �سنويا

-39-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1385

( 2 ) º``bQ ≥``ë∏ŸG
á``jQGOE’G äÉ``eGô¨dGh äÉ``ØdÉîŸG
Ω

ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH ájQGOE’G áeGô¨dG áª«b

á``ØdÉîŸG ´ƒ``f

تعديل امل�سدر اأو منطقة العمل
 1القائمة بالتو�سعة اأو ا إل سافة قبل
احل�سول على الت�سريح البي ي الالزم

2

3

4

5

6

ت�سري ملوثا البي ة
اأو امل لفا التي تود اإىل الإ الل
بالأنظمة الإيكولوجية للبي ة
ومبواردها الطبيعية اأو مبناطق
�سون الطبيعة باملنطقة
عدم اللتزام بالتداب
وال�سرتاطا البي ية العامة
الواردة فـي الت�سريح البي ي
عدم اللتزام بالتداب
وال�سرتاطا البي ية الفنية
الواردة فـي الت�سريح البي ي
عدم اللتزام بتقد طل ديد
الت�سريح البي ي الل مدة ()30
ال الثني يوما قبل انتهائه
عدم اللتزام بت ديد الت�سريح
البي ي الل ( )10ع�سرة اأيام
من تاريخ انتهائه

áÄØdG
≈dhC’G

áÄØdG
á«fÉãdG

áÄØdG
áãdÉãdG

()5000
م�سة اآلف

()1000
األ

()300
ثالثمائة

()5000
م�سة اآلف

()2000
األفان

()500
م�سمائة

()2000
األفان

()500
م�سمائة

()200
مائتان

()5000
م�سة اآلف

()2000
األفان

()500
م�سمائة

()1500
األ
و م�سمائة

()500
م�سمائة

()50
م�سون

()3000
ثالثة اآلف

()1000
األ

()100
مائة
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7

8

9

10

11

á``ØdÉîŸG ´ƒ``f

ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH ájQGOE’G áeGô¨dG áª«b
áÄØdG
≈dhC’G

عدم اللتزام بتقد التقرير الوارد
فـي املادة ( )12الل مدة اأق�ساها
()1000
( )14اأربعة ع�سر يوما من تاريخ
األ
زيارة ال�ست�سار البي ي،
و ت�سي الدائرة امل ت�سة ،وتفر س
على الطرف املت�سب فـي الت أا
البدء فـي الت�سغيل دون اإ طار
()1000
الهي ة كتابيا با�ستيفاء ال�سرتاطا
األ
والتداب البي ية
عدم اللتزام بالتو�سيا واملعاي
وال�سرتاطا و طة ت�سوي
()3000
الأو ساع الواردة فـي تقارير الدرا�سا
ثالثة اآلف
البي ية الل املدد الزمنية
التي ددها الهي ة
عدم اللتزام باإجراء الدرا�سا البي ية
()3000
بناء على طل الدائرة امل ت�سة
ثالثة اآلف
الل املدة املحددة
عدم اللتزام باإن�ساء ال�س ل البي ي
()2000
الذ يحتو على البيانا واملعلوما
األفان
البي ية ،اأو عدم اللتزام بتقد تقارير
الر�سد البي ي الل املدة املحددة
-41-

áÄØdG
á«fÉãdG

áÄØdG
áãdÉãdG

()500
م�سمائة

()400
اأربعمائة

()50
م�سون

()1000
األ

()100
مائة

()1000
األ

()100
مائة

()500
م�سمائة

()200
مائتان
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12

13

14

15

16

17

á``ØdÉîŸG ´ƒ``f

ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH ájQGOE’G áeGô¨dG áª«b
áÄØdG
≈dhC’G

áÄØdG
á«fÉãdG

عدم اللتزام بت�سحيح الو س البي ي
الوارد فـي تقارير التفتي�س الل املدة
التي ددها الدائرة امل ت�سة
عدم اللتزام باإبال الدائرة امل ت�سة
باحلواد البي ية ،اأو عدم تزويد
()500
()1000
الدائرة امل ت�سة بالتقرير املف�سل
م�سمائة
األ
عن احلاد الل ( )14اأربعة ع�سر
يوما من تاريخ وقوعه
عدم اللتزام مبعاجلة الو س البي ي
()1000
()2000
نتي ة احلواد البي ية واإعادته اإىل
األ
األفان
الو س الطبيعي
التعامل م املواد ا طرة امل�ست دمة
()500
()1000
اأو امل�سنعة اأو النا ة دون احل�سول
م�سمائة
األ
على الت�سريح الالزم من الهي ة
ت�سليل البيانا املل�سقة على
()10000
()30000
احلاويا  ،اأو العبوا  ،اأو التقارير
ثالثون األفا ع�سرة اآلف
ا ا�سة باملواد وامل لفا ا طرة
عدم تزويد الدائرة امل ت�سة
باملعلوما وا رائط وامل ططا
()1000
()2000
ا ا�سة مبواق ت زين
األ
األفان
وا�ست دام املواد امل�سعة ،املعتمدة
من قبل اجلها امل ت�سة
()1000
األ
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()500
م�سمائة

áÄØdG
áãdÉãdG
()100
مائة

()100
مائة

()100
مائة
()100
مائة
()500
م�سمائة

()300
ثالثمائة
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á``ØdÉîŸG ´ƒ``f

18

ا�ست اد اأو ت�سدير املواد ا طرة
لفا طرة مدرجة
و أا
فـي اتفاقية بازل ،دون احل�سول
على ت�سريح من الدائرة امل ت�سة

19

اإد ال مواد كيميائية ظورة
اأو مواد طرة اأو لفا طرة
اإىل املنطقة ب�سورة م�سروعة

ÊÉª©dG ∫ÉjôdÉH ájQGOE’G áeGô¨dG áª«b
áÄØdG
≈dhC’G
()2000
األفان

áÄØdG
á«fÉãdG
()1000
األ

()10000
()30000
ثالثون األفا ع�سرة اآلف

ا�ست اد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير
املواد امل�ستنفدة لطبقة الأوزون
 20وبدائلها والأجهزة واملعدا واملنت ا
املحتوية عليها ،دون احل�سول
على ت�سريح من الدائرة امل ت�سة

()2000
األفان

عدم اللتزام بنقل املواد ا طرة
اأو امل لفا ا طرة امل�ستوردة عرب
منافذ املنطقة اإىل املكان امل �س�س لها
21
ح�س الت�سريح ال�سادر من الدائرة
امل ت�سة فـي مدة اأق�ساها ( )5م�سة
اأيام عمل من تاريخ و�سول ال�سحنة

()2000
األفان
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()1000
األ

()1000
األ

áÄØdG
áãdÉãdG
()300
ثالثمائة
()500
م�سمائة

()300
ثالثمائة

()300
ثالثمائة

(1389) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
∑GQó``à°SG
…OÉe CÉ£N ´ƒbh ≈dEG Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG √ƒæJ
QGó°UEGh º«¶æJ §HGƒ°†H ≥aôŸG (2) ºbQ ≥ë∏ŸG øe (5) ºbQ óæÑdG »`a (áØdÉîŸG ´ƒf) »`a
QGô`` `≤dÉH IQOÉ`` `°üdG Iô`` ◊G ≥`` WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæŸG »`a á«Ä«ÑdG íjQÉ°üàdG
¿ÉÑ©°T øe 14 ïjQÉàH QOÉ°üdG ,(1385) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G »`a Qƒ°ûæŸGh ,2021/17 ºbQ
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y OQh å«M ,Ω2021 ¢SQÉe øe 28 ≥aGƒŸG ,`g1442
Éeƒj ÚKÓãdG (30) Ió`` e ∫Ó`` N »Ä«ÑdG í``jô°üàdG ó`` jóŒ Ö`` ∏W º`` jó≤àH ΩGõà``d’G Ωó`` `Y "
." ¬FÉ¡àfG πÑb
: ƒ````g í````«ë°üdGh
π`` `≤J ’ Ió`` Ã ¬`` ` FÉ¡àfG π`` ` Ñb »`` `Ä«ÑdG í`` `jô°üàdG ó`` jóŒ Ö`` ∏W º`` jó≤àH ΩGõ`` àd’G Ωó`` `Y "
." Éeƒj ÚKÓK (30) øY
.¬`jƒæàdG Ωõ`d Gò`d
Iô◊G ≥WÉæŸGh á°UÉÿG ájOÉ°üàb’G ≥WÉæª∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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