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ع األول ـربٍ 01صبدر فً  00130.1ف رقم ـظهٍز شزٌ

المتعلق  04013بتنفٍذ القبنىن رقم  (4113مبي  04) 0141

بذراسبث التأثٍز على البٍئت
1

 

 ،ثٌحّس هلل ٚحسٖ

 :دسثذٍٗ -ثٌطجدغ ثٌشط٠ف                                

 )ِحّس دٓ ثٌحؽٓ دٓ ِحّس دٓ ٠ٛؼف هللا ١ٌٚٗ(                   

 :٠ؼٍُ ِٓ ظ١ٙطٔج ثٌشط٠ف ٘صث، أؼّجٖ هللا ٚأػع أِطٖ إٔٔج             

 ،ِٕٗ 58ٚ 26ؼ١ّج ثٌفظ١ٍٓ  دٕجء ػٍٝ ثٌسؼضٛض ٨ٚ

 :ثٌشط٠ف دّج ٠ٍٟ أطسضٔج أِطٔج              

ثٌّضؼٍك  ٠12.03ٕفص ٠ٕٚشط دجٌؾط٠سر ثٌطؼ١ّز، ػمخ ظ١ٙطٔج ثٌشط٠ف ٘صث، ثٌمجْٔٛ ضلُ 

 دسضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز، وّج ٚثفك ػ١ٍٗ ِؾٍػ ثٌٕٛثح ِٚؾٍػ ثٌّؽضشجض٠ٓ.

 .(2003ِجٞ  12) 1424ضد١غ ث٤ٚي  10ٚحطض دجٌطدجؽ فٟ            

  :ٚلؼٗ دجٌؼطف   

 ث٤ٚي ثٌٛظ٠ط     

 .إزض٠ػ ؽطٛ :ث٦ِؼجء

  

                                                           

 .1909 ص (،١ٔٛ2003ٛ ٠ 19 ) 1424 ضد١غ ث٢ذط 18 دضجض٠د 5118ثٌؾط٠سر ثٌطؼ١ّز ػسز  -1
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 ٌتعلق بذراسبث التأثٍز على البٍئت 04013قبنىن رقم 

 تعبرٌف ومجبل التطبٍق :الببة األول

 0المبدة 

 :٠مظس دجٌّظطٍحجس ثٌّؽضؼٍّز فٟ ٘صث ثٌمجْٔٛ ثٌّؼجٟٔ ثٌضج١ٌز

ثٌؼٕجطط ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌّٕشآس ثٌذشط٠ز ٚثٌؼٛثًِ ث٨لضظجز٠ز  ِؾّٛػز :ثٌذ١تز -1

ٚث٨ؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز ثٌضٟ صؽجػس ػٍٝ ٚؽٛز ٚصغ١١ط ٚص١ّٕز ثٌٛؼؾ ثٌطذ١ؼٟ ٚثٌىجةٕجس ثٌح١ز 

 ؛ٚث٤ٔشطز ثٌذشط٠ز

زضثؼز لذ١ٍز صّىٓ ِٓ صم١١ُ ث٢عجض ثٌّذجشطر ٚغ١ط  :زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز -2

صٍحك ثٌذ١تز ػٍٝ ث٤ِس ثٌمظ١ط ٚثٌّضٛؼؾ ٚثٌذؼ١س ٔض١ؾز إٔؾجظ  ثٌّذجشطر ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ

ثٌّشجض٠غ ث٨لضظجز٠ز ٚثٌض٠ّٕٛز ٚصش١١س ثٌضؾ١ٙعثس ث٤ؼجؼ١ز ٚصحس٠س ثٌضسثد١ط ثٌىف١ٍز 

ثٌضؤع١طثس ثٌؽٍذ١ز أٚ ثٌضرف١ف ِٕٙج أٚ صؼ٠ٛؼٙج دّج ٠ؽجػس ػٍٝ صحؽ١ٓ ث٢عجض ث٠٦ؾجد١ز   دئظثٌز

 ؛ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز

ثٌشرض ثٌطذ١ؼٟ أٚ ثٌّؼٕٛٞ ثٌصٞ ٠ضمسَ دطٍخ ضذظز أٚ ِٛثفمز صضؼٍك  :ٌخثٌطج -3

 ؛دّشطٚع ذجػغ ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز

ثٌمطثض ثٌّضرص ِٓ ؽطف ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز ؽذمج ٌطأٞ  :ثٌّٛثفمز ثٌذ١ت١ز -4

ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز أٚ ثٌٍؾجْ ثٌؾ٠ٛٙز ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌصٞ ٠شٙس ِٓ ثٌٕجح١ز ثٌذ١ت١ز 

 ؛دئِىج١ٔز إٔؾجظ ثٌّشطٚع ثٌرجػغ ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز

تجس ٚثٌّٕشآس ثٌّعِغ إٔؾجظ٘ج ِٓ وً ِشجض٠غ ث٤ٔشطز ٚث٤شغجي ٚثٌض١١ٙ :ثٌّشطٚع -5

ؽطف وً شرض ؽذ١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ، ػجَ أٚ ذجص، ٚثٌضٟ دؽذخ ؽذ١ؼضٙج أٚ حؾّٙج أٚ 

 ؛ٚؽٛز٘ج دّٕجؽك حؽجؼز أٚ ِٕجؽك ِح١ّز صضطٍخ إؽطثء زضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز

ٚعجةك ِطؽؼ١ز صحسز ثٌؼٕجطط ث٤ؼجؼ١ز ثٌضٟ ٠ؾخ إزِجؽٙج فٟ  :صؼ١ٍّجس صٛؽ١ٙ١ز -6

 ؛ثٌّطؽؼ١ز ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز دجٌٕؽذز ٌىً ِشطٚع ذجػغ ٌٙصٖ ثٌسضثؼزث٤ؼػ 

ز١ًٌ ِطؽؼٟ ٠حسز ثٌؾٛثٔخ ٚثٌّضطٍذجس ثٌذ١ت١ز ث٤ؼجؼ١ز ثٌٛثؽخ  :ث٤ؼػ ثٌّطؽؼ١ز -7

ِطثػجصٙج أعٕجء إػسثز زضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز، ٠ٚذ١ٓ ثٌّٕٙؾ١ز ثٌٛثؽخ ثػضّجز٘ج ٌضشر١ض 

 ؛ٚصح١ًٍ ث٢عجض ثٌّحضٍّز ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز

ّٕفؼز ثٌّٕجؽك ثٌطؽذز ٚثٌّٕجؽك ثٌّح١ّز ٚثٌّٕجؽك شثس ثٌ :ثٌّٕجؽك ثٌحؽجؼز -8

ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚث٠٦ىٌٛٛؽ١ز ٚثٌّٕجؽك ثٌّٛؽٛزر فٛق ثٌفطشجس ثٌّجة١ز ثٌؾٛف١ز ِٚٛثلغ صظط٠ف 

 ث١ٌّجٖ.
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 4المبدة 

صرؼغ ٌسضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز وً ثٌّشجض٠غ
2
ثٌّصوٛضر فٟ ث٩ٌةحز ثٌّطفمز دٙصث  

ثٌمجْٔٛ ٚثٌّعِغ إٔؾجظ٘ج ِٓ ؽطف وً شرض ؽذ١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ، ػجَ أٚ ذجص، ٚثٌضٟ 

دؽذخ ؽذ١ؼضٙج أٚ حؾّٙج أٚ ِٛلؼٙج ٠حضًّ أْ صىْٛ ٌٙج صؤع١طثس ؼٍذ١ز ػٍٝ ثٌٛؼؾ ث٦ح١جةٟ 

 ٚثٌف١ع٠جةٟ ٚثٌذشطٞ.

 3المبدة 

إشث وجْ ثٌّشطٚع ثٌرجػغ ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ِطوذج ِٓ ػسر ِىٛٔجس صىًّ 

ز ثٌضؤع١ط دؼؼٙج ثٌذؼغ أٚ وجْ إٔؾجظٖ ِٛظػج ػٍٝ ػسر ِطثحً ِّضسر فٟ ثٌعِٓ، فئْ زضثؼ

 ػٍٝ ثٌذ١تز ٠ؾخ أْ صشًّ ِؾّٛع ِىٛٔجس ثٌّشطٚع.

 1المبدة 

٨ صؽطٞ ِمضؼ١جس ٘صث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌّشجض٠غ ثٌضجدؼز ٌٍؽٍطز ثٌؼؽىط٠ز. إ٨ أْ إٔؾجظ 

 ٘صٖ ثٌّشجض٠غ ٠ؾخ أْ ٠ضُ دى١ف١ز ٨ صشىً أٞ ذطط ػٍٝ طحز ث٦ٔؽجْ ٚثٌذ١تز دظفز ػجِز.

 ث التأثٍز على البٍئتأهذاف ومضمىن دراسب :الببة الثبنً

 5المبدة 

 :صٙسف زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز إٌٝ

ِٚؽذك ٣ٌعجض ثٌّحضٍّز ثٌّذجشطر ٚغ١ط ثٌّذجشطر، ثٌّؤلضز ٚثٌسثةّز  صم١١ُ ِّٕٙؼ -1

ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز، ٚدشىً ذجص صم١١ُ أعجضٖ ػٍٝ ث٦ٔؽجْ ٚثٌح١ٛثْ ٚثٌٕذجس ٚثٌضطدز 

ٚثٌّجء ٚثٌٙٛثء ٚثٌّٕجخ ٚثٌٛؼؾ ثٌطذ١ؼٟ ٚثٌضٛثظْ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌّّضٍىجس ٚثٌّآعط ثٌضجض٠ر١ز، 

ٚثٌٕظجفز ٚث٤ِٓ ٚثٌظحز ثٌؼ١ِّٛز ِغ ِطثػجر صفجػً ٘صٖ ٚػٕس ث٨لضؼجء، ػٍٝ ثٌؾٛثض 

 ؛ثٌؼٕجطط ف١ّج د١ٕٙج

 ؛إظثٌز ثٌضؤع١طثس ثٌؽٍذ١ز ٌٍّشطٚع أٚ ثٌضرف١ف ِٕٙج أٚ صؼ٠ٛؼٙج -2

 ؛إدطثظ ث٢عجض ث٠٦ؾجد١ز ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز ٚصحؽ١ٕٙج -3

                                                           

( ٠ضؼٍك 2008ٔٛفّذط  4) 1429شٞ ثٌمؼسر  5طجزض فٟ  563.04.2ِٓ ثٌّطؼَٛ ضلُ  3أٔظط ثٌّجزر  -2

 5682ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ٚثٌٍؾجْ ثٌؾ٠ٛٙز ٌسضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز؛ ثٌؾط٠سر ثٌطؼ١ّز ػسز  دجذضظجطجس ٚؼ١ط

 .4156ص  ،(2008ٔٛفّذط  13) 1429شٚ ثٌمؼسر  14 دضجض٠د

 :3المبدة 

 ثٌّضؼٍمز دّشجض٠غ ث٤ٔشطز ٚث٤شغجيثٌٛؽ١ٕز فحض زضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز  ثٌٍؾٕز " ٠سذً فٟ ٔطجق ثذضظجص

 أػ٩ٖ ٚثٌضٟ صسذً فٟ ػسثز ثٌّشجض إ١ٌٗ 03.12ِٓ ثٌمجْٔٛ ضلُ  2ٚثٌّٕشآس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجزر  ٚثٌض١ٙتجس

 : ث٤طٕجف ثٌضج١ٌز

 ؛زضُ٘(200.000.000 ) ؼمف ث٨ؼضغّجض ِجةضٟ ١ٍِْٛ زضُ٘ أ( ِشجض٠غ ٠فٛق ف١ٙج 

 ؛و١فّج وجْ ِذٍغ ث٨ؼضغّجض ف١ٙج ِٓ ؽٙز دجٌٍّّىز إٔؾجظ٘ج أوغط ح( ِشجض٠غ ٠ُٙ 

 ".ف١ٙج ٌٍحسٚز و١فّج وجْ ِذٍغ ث٨ؼضغّجض ػ( ِشجض٠غ ػجدطر 
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 إػ٩َ ثٌؽىجْ ثٌّؼ١١ٕٓ دجٌضؤع١طثس ثٌؽٍذ١ز ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز. -4

 .مبدة ال

 :صضؼّٓ زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌؼٕجطط ثٌضج١ٌز

صشر١ظج إؽّج١ٌج ٌٍحجٌز ث٤ط١ٍز ٌٍّٛلغ ٨ٚؼ١ّج ِىٛٔجصٗ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌف١ع٠جة١ز  -1

 ؛ٚثٌذشط٠ز ثٌّحضًّ صؼطػٙج ٌٍؼطض ػٕس إلجِز ثٌّشطٚع

ٚطفج ٤ُ٘ ِىٛٔجس ١ِّٚعثس ثٌّشطٚع ِٚطثحً إٔؾجظٖ، دّج فٟ شٌه ٚؼجةً  -2

جػ ٚؽذ١ؼز ٚو١ّز ثٌّٛثز ث١ٌٚ٤ز ثٌّؽضؼٍّز ِٚظجزض ثٌطجلز ٚثٌّمصٚفجس ثٌؽجةٍز ٚثٌغجظ٠ز ث٦ٔض

 ؛ٚثٌظٍذز ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌٕفج٠جس ثٌٕجؽّز ػٓ إٔؾجظ أٚ ثؼضغ٩ي ثٌّشطٚع

صم١١ّج ٌٍضؤع١طثس ث٠٦ؾجد١ز ٌٍّشطٚع ٨ٚٔؼىجؼجصٗ ثٌؽٍذ١ز ِٚرجؽطٖ ػٍٝ ثٌٛؼؾ  -3

ِطثحً إٔؾجظ ثٌّشطٚع ٚثؼضغ٩ٌٗ أٚ صط٠ٛطٖ ثػضّجزث  ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚثٌف١ع٠جةٟ ٚثٌذشطٞ ذ٩ي

 ؛ػٍٝ ث٤ؼػ ثٌّطؽؼ١ز أٚ ثٌضؼ١ٍّجس ثٌضٛؽ١ٙ١ز ثٌّؼسر ٌٙصث ثٌغطع

ثٌّعِغ ثصرجش٘ج ِٓ ؽطف ثٌطجٌخ ٦ظثٌز ث٢عجض ثٌؼجضر دجٌذ١تز أٚ ثٌضرف١ف  ثٌضسثد١ط -4

 ؛ِٕٙج أٚ صؼ٠ٛؼٙج، إػجفز إٌٝ ثٌضسثد١ط ثٌٙجزفز إٌٝ إدطثظ ٚصحؽ١ٓ ث٢عجض ث٠٦ؾجد١ز ٌٍّشطٚع

دطٔجِؼ ِطثلذز ٚصضذغ ثٌّشطٚع ٚوصث ث٦ؽطثءثس ثٌّعِغ ثصرجش٘ج فٟ ِؾج٨س  -5

جٔج ٌضٕف١ص ثٌّشطٚع ٚثؼضغ٩ٌٗ ٚصط٠ٛطٖ ٚفمج ٌٍّٛثطفجس ثٌضى٠ٛٓ ٚث٨صظجي ٚثٌضسد١ط ػّ

 ؛ثٌضم١ٕز ٚثٌّضطٍذجس ثٌذ١ت١ز ثٌّؼضّسر فٟ ثٌسضثؼز

صمس٠ّج ِرضظطث ٧ٌؽجض ثٌمجٟٔٛٔ ٚثٌّؤؼؽجصٟ ثٌّضؼٍك دجٌّشطٚع ٚدجٌؼمجض  -6

 ؛ثٌّرظض ٦ٔؾجظٖ ٚثؼضغ٩ٌٗ ٚوصث ثٌضىج١ٌف ثٌضمس٠ط٠ز ٌٍّشطٚع

 ؛ٜ ثٌسضثؼز ٚذ٩طجصٙجِصوطر صطو١ذ١ز ِٛؽعر ٌّحضٛ -7

ٍِرظج ِذؽطج ٌٍّؼٍِٛجس ٚثٌّؼط١جس ث٤ؼجؼ١ز ثٌّضؼّٕز فٟ ثٌسضثؼز ِؼسث ٌفجةسر  -8

 ثٌؼَّٛ.

 7المبدة 

٠ضٛلف ثٌضطذ١ض ٌىً ِشطٚع ذجػغ ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ػٍٝ لطثض ثٌّٛثفمز 

 ثٌطذظز.ثٌذ١ت١ز. ٠ٚؼس ٘صث ثٌمطثض ػٕظطث ِٓ ػٕجطط ثٌٍّف ثٌّمسَ ٌطٍخ ثٌحظٛي ػٍٝ 

اللجنت الىطنٍت واللجبن الجهىٌت لذراسبث التأثٍز على  :الببة الثبلث

 البٍئت

 8المبدة 

صحسط ٌسٜ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز ٌؾٕز ٚؽ١ٕز ٌٚؾجْ ؽ٠ٛٙز ٌسضثؼجس ثٌضؤع١ط 

ػٍٝ ثٌذ١تز صٕجؽ دٙج ِّٙز فحض زضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ٚإدسثء ثٌطأٞ حٛي ثٌّٛثفمز 

 ز ٌٍّشجض٠غ.ثٌذ١ت١
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صحسز شى١ٍجس إحسثط ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ٚثٌٍؾجْ ثٌؾ٠ٛٙز ٚؽطق صؽ١١ط٘ج ٚثذضظجطجصٙج 

دٛثؼطز ٔض صٕظ١ّٟ
3
. 

 9المبدة 

٠ىْٛ ِحً دحظ ػِّٟٛ وً ِشطٚع ذجػغ ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز. ٠ٚٙسف ٘صث 

ٝ ثٌذ١تز ثٌذحظ إٌٝ صّى١ٓ ثٌؽىجْ ثٌّؼ١١ٕٓ ِٓ ثٌضؼطف ػٍٝ ث٢عجض ثٌّحضٍّز ٌٍّشطٚع ػٍ

ٚإدسثء ٩ِحظجصُٙ ٚثلضطثحجصُٙ فٟ شؤٔٗ. صؤذص ٘صٖ ث٩ٌّحظجس ٚث٨لضطثحجس دؼ١ٓ ث٨ػضذجض 

 أعٕجء فحض زضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز.

صؼفٝ ِٓ ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ ثٌّشجض إ١ٌٗ فٟ ثٌفمطر ث٤ٌٚٝ ِٓ ٘صٖ ثٌّجزر ثٌّشجض٠غ 

ٜ، شط٠طز أْ صٛػغ ثٌرجػؼز ٌذحظ ػِّٟٛ دّمضؼٝ ٔظٛص صشط٠ؼ١ز أٚ صٕظ١ّ١ز أذط

زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ض٘ٓ إشجضر ثٌؼَّٛ أعٕجء إٔؾجظ ثٌذحظ. ٚصحسز صسثد١ط إؽطثء ثٌذحظ 

ثٌؼِّٟٛ دّمضؼٝ ٔض صٕظ١ّٟ
4
. 

                                                           

 ، ثٌؽجٌف ثٌصوط.563.04.2أٔظط ثٌّجزر ث٤ٌٚٝ ِٓ ثٌّطؼَٛ ضلُ  -3

 :المبدة األولى

 ثٌذ١تز ٚثٌٍؾجْ ثٌؾ٠ٛٙزٚو١ف١جس ؼ١ط ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ٌسضثؼجس ثٌضؤع١ط ػٍٝ  ثذضظجطجس " ٠حسز ٘صث ثٌّطؼَٛ

وّج ٘ٛ ِٕظٛص  ،ثٌحجٌز حؽخ ،"ثٌؾ٠ٛٙز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز، ثٌّؽّجر دؼسٖ "ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز" أٚ "ثٌٍؾجْ ٌسضثؼجس

 ".ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌّشجض إ١ٌٗ أػ٩ٖ ثٌضؤع١ط ثٌّضؼٍك دسضثؼجس 12.03ِٓ ثٌمجْٔٛ ضلُ  8ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجزر 

 ، ثٌؽجٌف ثٌصوط.563.04.2ِٓ ثٌّطؼَٛ ضلُ  25ٚ 23ٚ 22ٚ 21ٚ  12ٚ 11أٔظط ثٌّٛثز  -4

 : 11المبدة

٨  أؽً فٟ ،ثؼضٕجزث ػٍٝ زضثؼز ثٌضؤع١ط ٚوصث ذ٩طجس ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ ،أْ صذسٞ ضأ٠ٙج ثٌٛؽ١ٕز "٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌٍؾٕز

در٩طجس ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ  ثٌٛؽ١ٕز ثٌٍؾٕز( ٠ِٛج ِٓ أ٠جَ ثٌؼًّ ثدضسثء ِٓ صجض٠د صٛطً وضجدز ٠20ضؾجٚظ ػشط٠ٓ )

 .ثٌصوط ثٌؽجٌف 12.03ِٓ ثٌمجْٔٛ ضلُ  9ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجزر 

ثٌطأٞ،  ٌٙصث ؽذمج ،فٛضث ضأٞ ٘صٖ ثٌٍؾٕز إٌٝ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز ثٌضٟ صؽٍُ ثٌٛؽ١ٕز ٠طؼً ضة١ػ ثٌٍؾٕز

 ".ثٌضٛطً دطأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز صجض٠د أ٠جَ ٠ذضسا ِٓ (5ِمطض ثٌّٛثفمز ثٌذ١ت١ز إٌٝ ثٌطجٌخ زثذً أؽً ذّؽز )

  :12 المبدة

 صسػٛ ؽجٌخ ثٌّٛثفمز ٨ؼضىّجي ثٌّؼٍِٛجس ثٌؼطٚض٠ز ٌفحض زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز؛ أْ "٠ّىٓ ٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز

 ٌٍضؤع١ط ٚثٌضسثد١طثٌّحسعز  ذجطز صٍه ثٌّضؼٍمز دجٌّشطٚع ٚثٌٛؼؾ ثٌّؽضمذً ٚ/ أٚ دذطٔجِؼ ثٌحطثؼز ٚصضذغ ث٤ٔشطز

 .ثٌؽٍذ١ز ِٓ ث٢عجض ثٌطث١ِز إٌٝ إظثٌز أٚ ثٌحس

 أػ٩ٖ ٠ٚذضسا ؼط٠جْ أؽً ؽس٠س ِسصٗ ػشطر  11دج٤ؽً ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجزر  ثٌؼًّ فٟ ٘صٖ ثٌحجٌز، ٠ٛلف

 ".ثدضسثء ِٓ صجض٠د ثٌضٛطً دجٌّؼٍِٛجس ثٌّطٍٛدز أ٠جَ  (10)

 : 21المبدة

 أؽً فٟ ،صذسٞ ضأ٠ٙج، ثػضّجزث ػٍٝ زضثؼز ثٌضؤع١ط ٚوصث ذ٩طجس ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ أْ ثٌؾ٠ٛٙز "٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌٍؾٕز

ثٌؼِّٟٛ ثٌّٕظٛص  ثٌذحظ ( ٠ِٛج ِٓ أ٠جَ ثٌؼًّ، ٠ذضسا ِٓ صجض٠د صٛطً وضجدز ثٌٍؾٕز در٩طجس20ػشط٠ٓ )

 .ثٌصوط ثٌؽجٌف 12.03ِٓ ثٌمجْٔٛ ضلُ  9ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجزر 

ثٌطأٞ،  ٌٙصث ؽذمج ،ثٌٍؾٕز إٌٝ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز ثٌضٟ صؽٍُ فٛضث ضأٞ ٘صٖ ثٌؾ٠ٛٙز ٠ٛؽٗ ضة١ػ ثٌٍؾٕز

 ".ثٌٍؾٕز ٠ذضسا ِٓ صجض٠د ثٌضٛطً دطأٞ ثٌؼًّ ( أ٠جَ ِٓ أ٠ج5َثٌذ١ت١ز إٌٝ ثٌطجٌخ زثذً أؽً ذّؽز ) ِمطض ثٌّٛثفمز

 : 22المبدة

 ثٌؼطٚض٠ز ٌفحض زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تزصسػٛ ؽجٌخ ثٌّٛثفمز ٨ؼضىّجي ثٌّؼٍِٛجس  أْ " ٠ّىٓ ٌٍؾٕز ثٌؾ٠ٛٙز

ٌٍضؤع١ط ٚثٌضسثد١ط  ثٌّحسعز صٍه ثٌّضؼٍمز دجٌّشطٚع ٚثٌٛؼؾ ثٌّؽضمذً ٚ / أٚ دذطٔجِؼ ثٌحطثؼز ٚصضذغ ث٤ٔشطز ذجطز

 .ثٌؽٍذ١ز ثٌطث١ِز إٌٝ إظثٌز أٚ ثٌحس ِٓ ث٢عجض



 

 - 7 -  

 01المبدة 

ءثس ث٩ٌظِز ٌضّى١ٓ ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ث٦زثضر ذ٩ي فضطر ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ ثصرجش وً ث٦ؽطث

س ثٌطة١ؽ١ز ٌسضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز، ؽ٩ع ػٍٝ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌر٩طجثٌؼَّٛ ِٓ ث٨

 دجؼضغٕجء ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼط١جس ثٌضٟ ٠ّىٓ ثػضذجض٘ج ؼط٠ز.

ٌٚٙصٖ ثٌغج٠ز ٠ؾخ ػٍٝ ثٌطجٌخ إذذجض ث٦زثضر وضجدز دجٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼط١جس ثٌضٟ 

 ٠ؼضذط٘ج ؼط٠ز.

ٍمز صؼضذط ؼط٠ز ؽذمج ٌّسٌٛي ثٌفمطر ث٤ٌٚٝ ِٓ ٘صٖ ثٌّجزر ثٌّؼط١جس ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼ

دجٌّشطٚع ثٌضٟ ِٓ شؤْ إؽ٩ع ثٌؼَّٛ ػ١ٍٙج أْ صٍحك ػطضث دّظجٌح طجحخ ثٌّشطٚع، 

ز شطٚؽ ٚشى١ٍجس ػسث ثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌضؤع١طثس ثٌؽٍذ١ز ٌٍّشطٚع ػٍٝ ثٌذ١تز. ٚصحس

 ؽ٩ع ػٍٝ زضثؼز ثٌضؤع١ط دّمضؼٝ ٔض صٕظ١ّٟ.ث٨

 00المبدة 

ؽ٩ع أٚ أزثء ِٙجُِٙ ؼٛثء ح١ٓ ث٨ر أعٕجء ٠ٍعَ ث٤ػٛثْ ثٌّىٍفْٛ ِٓ ؽطف ث٦زثض

فحض زضثؼجس ثٌضؤع١طثس ػٍٝ ثٌذ١تز، أٚ ح١ٓ ِطثلذز ثٌّشجض٠غ ثٌرجػؼز ٌٙصٖ ثٌسضثؼجس ٚوصث 

أػ٩ٖ دجٌّحجفظز  8أػؼجء ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ٚأػؼجء ثٌٍؾجْ ثٌؾ٠ٛٙز ثٌّشجض إ١ٌٙج فٟ ثٌّجزر 

جض٠غ ثٌرجػؼز ٌسضثؼجس ػٍٝ ثٌؽط ثٌّٕٟٙ ٚحّج٠ز ثٌّؼط١جس ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌّضؼٍمز دجٌّش

 ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز، ٚشٌه صحش ؽجةٍز صطذ١ك ِمضؼ١جس ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ ثٌؾجضٞ دٙج ثٌؼًّ.

 04المبدة 

٠ضحًّ ثٌطجٌخ ثٌّظجض٠ف ثٌّضطصذز ػٓ ثٌذحظ ثٌؼِّٟٛ ٠ٚحسز ٔض صٕظ١ّٟ و١ف١جس 

 صطذ١ك ٘صٖ ثٌّجزر.

                                                                                                                                                                                     

  ٠ٚذضسا ؼط٠جْ أؽً ؽس٠س ِسصٗ ػشطر ،أػ٩ٖ 21دج٤ؽً ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجزر  ثٌؼًّ ٠ٛلف ،فٟ ٘صٖ ثٌحجٌز

 ".ثٌّطٍٛدز ٠جَ ِٓ أ٠جَ ثٌؼًّ ثدضسثء ِٓ صجض٠د ثٌضٛطً دجٌّؼٍِٛجسأ  (10)

 : 23المبدة

 صٛوً فحض وً زضثؼز ٌٍضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز صضؼٍك دجٌّشجض٠غ ثٌضٟ صسذً فٟ ٔطجق أْ "٠ّىٓ ٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز

ػٍٝ ثٌّؽضٜٛ  صم١١ّٙج إشث صذ١ٓ ٌٙج أْ شطٚؽ ،ثٌّشطٚعإٌٝ ثٌٍؾٕز ثٌؾ٠ٛٙز ثٌّؼ١ٕز دّحً إٔؾجظ  ثذضظجطٙج

 .ثٌٛؽٕٟ غ١ط ِضٛفطر

ثٌضٟ  دجٌّشجض٠غ أْ صح١ً ػٍٝ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز أ٠ز زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌّضؼٍمز ثٌؾ٠ٛٙز وّج ٠حك أ٠ؼج ٌٍؾٕز

 .غ١ط ِضٛفطر ثٌّؽضٜٛ ثٌؾٙٛٞ ػٍٝ صسذً فٟ ِؾجي ثذضظجطٙج لظس فحظٙج، إشث صذ١ٓ ٌٙج أْ شطٚؽ صم١١ّٙج

ٌّٛثفجر  ٠ِٛج ِٓ أ٠جَ ثٌؼًّ (٠20ّٕح ٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز أٚ ٌٍؾٕز ثٌؾ٠ٛٙز ثٌّؼ١ٕز أؽً ػشط٠ٓ ) فٟ ٘جص١ٓ ثٌحجٌض١ٓ،

 .ثٌسضثؼز دطأ٠ٙج ثٌٍؾٕز ثٌضٟ أحجٌش ػ١ٍٙج

 ".أػ٩ٖ 22ٚ 12ثٌحجٌز، ؼط٠جْ ث٤ؽً ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجزص١ٓ  ٠ٛلف ٘صث ث٤ؽً، حؽخ

 :25 المبدة

 أػ٩ٖ ِٓ ؽطف ؽجٌخ ثٌّٛثفمز ٚصسْٚ فٟ ؼؾً ٠حسط 22ٚ 12ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجزص١ٓ  ثٌّٕظٛص ثٌّؼٍِٛجس "صؼس

 .ثٌّؼٍِٛجس ٌٙصث ثٌغطع ِٓ ؽطف وضجدز ثٌٍؾٕز ثٌضٟ ؽٍذش ٘صٖ ٠ّٚؽه

 ثٌٛؽ١ٕز حجٌز زضثؼجس ثٌضؤع١ط ثٌضٟ ٠ضُ فحظٙج ِٓ ؽطف ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز إٌٝ ضة١ػ ثٌٍؾٕز فٟ صذٍغ ٘صٖ ثٌّؼٍِٛجس

ٚفٟ حجٌز زضثؼجس ثٌضؤع١ط ثٌضٟ  .ثٌضؤع١ط ٚإٌٝ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌمطجع ثٌّؼٕٟ دجٌّشطٚع ِٛػٛع زضثؼز

إٌٝ ضة١ػ ثٌٍؾٕز ثٌؾ٠ٛٙز ٚإٌٝ ثٌّّغً ثٌؾٙٛٞ ٌٍؽٍطز  ثٌّؼٍِٛجس صذٍغ ٘صٖ ،٠ضُ فحظٙج ِٓ ؽطف ثٌٍؾٕز ثٌؾ٠ٛٙز

 ".ثٌّؼٕٟ دجٌّشطٚع دجٌمطجع ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز
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 03المبدة 

ثٌذ١تز، ِج ٌُ صٛؽس ِمضؼ١جس ِرجٌفز  ٠ضحًّ ثٌطجٌخ ِظجض٠ف إؽطثء زضثؼز ثٌضؤع١ط ػٍٝ

 ِٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾجضٞ دٙج ثٌؼًّ.

 ضبظ المخبلفبث وحق التقبضً :الببة الزابع

 01المبدة 

٠ضٌٛٝ ػذجؽ ثٌشطؽز ثٌمؼجة١ز ٚث٤ػٛثْ ثٌّحٍفْٛ ٚثٌّىٍفْٛ ِٓ ؽطف ث٦زثضر 

ٚٔظٛطٗ ثٌضطذ١م١زٚثٌؾّجػجس ثٌّح١ٍز دّؼج٠ٕز ٚػذؾ ِرجٌفجس ِمضؼ١جس ٘صث ثٌمجْٔٛ 
5
. 

 05المبدة 

فٟ حجٌز ػذؾ ِرجٌفز ٌّمضؼ١جس ٘صث ثٌمجْٔٛ ٚٔظٛطٗ ثٌضطذ١م١ز، ٠حطض ثٌؼْٛ 

ثٌّىٍف ثٌصٞ ػج٠ٓ ثٌّرجٌفز ِحؼطث ٠مَٛ دئضؼجي ٔؽرز ِٕٗ إٌٝ ثٌؽٍطز ثٌّؼ١ٕز ِذجشطر 

دجٌّشطٚع ٚٔؽرز إٌٝ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز ٚشٌه زثذً أؽً ٨ ٠ضؼسٜ ذّؽز 

( ٠ِٛج. ٚصمَٛ ٘صٖ ث٤ذ١طر دؼس إذذجض ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّؼ١ٕز دئٔصثض ثٌّرجٌف 15ػشطر )

 ٚحغٗ ػٍٝ ثحضطثَ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾجضٞ دٙج ثٌؼًّ.

 .0المبدة 

فٟ حجٌز ػسَ ثِضغجي ثٌّرجٌف دؼس صٛؽ١ٗ ث٦ٔصثض إ١ٌٗ ٚوجٔش أشغجي ثٌضؾ١ٙع أٚ ثٌذٕجء فٟ 

ثٌّشطٚع، صمَٛ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز  ِطحٍز ث٦ٔؾجظ أٚ صُ ثٌشطٚع فٟ ثؼضغ٩ي

دؼس إشؼجض ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّؼ١ٕز دئحجٌز ٔؽرز ِٓ ِحؼط ثٌّرجٌفز ػٍٝ وً ِٓ ػجًِ 

ث٦ل١ٍُ أٚ ثٌؼّجٌز ٚضة١ػ ثٌّؾٍػ ثٌؾّجػٟ ٦طسثض ث٤ِط دج٠٦مجف ثٌّؤلش ٥ٌشغجي فٟ 

 ثٔضظجض طسٚض ثٌحىُ ِٓ ؽطف ثٌّحىّز ثٌّرضظز.

ٌحج٨س ثٌضٟ صسػٛ إٌٝ ث٨ؼضؼؾجي ث٤ِط دئ٠مجف ث٤شغجي حج٨ ٚدئظثٌز ٠ّىٓ فٟ ث

 ثٌذٕج٠جس ٚثٌضؾ١ٙعثس ِٕٚغ ث٤ٔشطز ثٌّرجٌفز ٌّمضؼ١جس ٘صث ثٌمجْٔٛ.

                                                           

٠ضؼٍك  (2015ِجٞ  19) 1436ِٓ ضؽخ  30طجزض فٟ  2.14.782 ثٌّجزر ث٤ٌٚٝ ِٓ ثٌّطؼَٛ ضلُأٔظط  -5

 ،(١ٔٛ٠2015ٛ  4) 1436 شؼذجْ 16دضجض٠د  6366ثٌؾط٠سر ثٌطؼ١ّز ػسز  ؛دضٕظ١ُ ٚدى١ف١جس ؼ١ط ثٌشطؽز ثٌذ١ت١ز

 .5581ص 

 :المبدة األولى

دّغجدز ١ِغجق ٚؽٕٟ ٌٍذ١تز  99.12ث٦ؽجض ضلُ  -ِٓ ثٌمجْٔٛ 35صٛػغ ثٌشطؽز ثٌذ١ت١ز ثٌّحسعز دّٛؽخ ثٌّجزر  "

 ٚثٌض١ّٕز ثٌّؽضسثِز ثٌّشجض إ١ٌٗ أػ٩ٖ ٌسٜ ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز.

 ىٍف ٘صٖ ثٌشطؽز:ص  

ثٌّحجػط فٟ شؤٔٙج ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ  دّٙجَ ثٌّطثلذز ٚثٌضفض١ش ٚثٌذحظ ٚثٌضحطٞ ِٚؼج٠ٕز ثٌّرجٌفجس ٚصحط٠ط -

ثٌؽجٌف  28.00ٚثٌمجْٔٛ ضلُ  13.03 ٚثٌمجْٔٛ ضلُ 12.03ٚثٌمجْٔٛ ضلُ  11.03ِمضؼ١جس وً ِٓ ثٌمجْٔٛ ضلُ 

 شوط٘ج؛

ٚدضمس٠ُ ثٌسػُ ثٌؼطٚضٞ ٌضؼع٠ع ؼٍطز ث٦زثضثس ثٌّؼ١ٕز دضٕف١ص صسثد١ط حّج٠ز ثٌذ١تز ثٌٛثضزر فٟ وً ٔض صشط٠ؼٟ  -

 ."آذط ذجص

 



 

 - 9 -  

 07المبدة 

٨ ٠ؽمؾ ث٤ِط دئ٠مجف أشغجي ثٌذٕجء ٚثٌضؾ١ٙع ٚػ١ٍّجس ث٨ؼضغ٩ي ٚإػجزر ثٌّٛلغ إٌٝ 

جء إِج ِٓ ؽطف ثٌؽٍطز ثٌحى١ِٛز ثٌّىٍفز دجٌذ١تز أٚ حجٌضٗ ث٤ط١ٍز حك صمس٠ُ شىج٠ز أِجَ ثٌمؼ

 ِٓ لذً وً شرض ِجزٞ أٚ ِؼٕٛٞ ٌٗ حك ثٌضمجػٟ ِٓ ح١ظ ثٌظفز ٚثٌّظٍحز.

 08المبدة 

إشث صُ صمس٠ُ شىج٠ز أِجَ ثٌّحىّز ثٌّرضظز ػس أٞ صطذ١ض أٚ لطثض دجٌّٛثفمز ػٍٝ 

ٚدظفز ثؼضؼؾج١ٌز دئدطجي  ِشطٚع ِج ٌؽذخ ػسَ صٛفط لطثض ثٌّٛثفمز ثٌذ١ت١ز، صؤِط ثٌّحىّز

 ثٌطذظز أٚ لطثض ثٌّٛثفمز دّؾطز ثٌضحمك ِٓ ػسَ صٛفط ٘صث ثٌمطثض.

 09المبدة 

صرؼغ ٌسضثؼز ؽس٠سر ٌٍضؤع١ط ػٍٝ ثٌذ١تز ثٌّشجض٠غ ثٌضٟ ٌُ ٠ضُ إٔؾجظ٘ج ذ٩ي أؽً ذّػ 

 ؼٕٛثس ثدضسثء ِٓ صجض٠د ثٌحظٛي ػٍٝ لطثض ثٌّٛثفمز ثٌذ١ت١ز.

 41المبدة 

ح١ع ثٌضطذ١ك ثدضسثء ِٓ صجض٠د ٔشطٖ فٟ ثٌؾط٠سر ثٌطؼ١ّز. غ١ط أْ  ٠سذً ٘صث ثٌمجْٔٛ

 أحىجِٗ ٨ صؽطٞ ػٍٝ ؽٍذجس ثٌضطذ١ض ثٌّٛزػز ٌسٜ ثٌّظجٌح ث٦زثض٠ز لذً صجض٠د طسٚضٖ.

 لذراست التأثٍز على البٍئت ملحق المشبرٌع الخبضعت

 ثٌّٕشآس ثٌّؼطر دجٌظحز ٚثٌّعػؾز ٚثٌرططر ثٌّطصذز فٟ ثٌظٕف ث٤ٚي. -1

 :ِشجض٠غ ثٌذ١ٕز ثٌضحض١ز -2

 ؛إٔشجء ثٌططق )ثٌططق ثٌٛؽ١ٕز ٚثٌططق ثٌؽ١جضر( -

  ؛ثٌؽىه ثٌحس٠س٠ز -

 ؛ثٌّطجضثس -

 ؛ص١ٙتز ثٌّٕجؽك ثٌحؼط٠ز -

 ؛ص١ٙتز ثٌّٕجؽك ثٌظٕجػ١ز -

 ؛ثٌّٛثٔب ثٌضؾجض٠ز ٚثٌّٛثٔب ثٌضطف١ٙ١ز -

 ؛ثٌؽسٚز ٚغ١ط٘ج ِٓ ثٌّٕشآس ثٌّؼسر ٌحظط ٚصرع٠ٓ ث١ٌّجٖ دظفز زثةّز -

ثٌّطوذجس ثٌؽ١جح١ز ذجطز صٍه ثٌٛثلؼز ػٍٝ ِؽضٜٛ ثٌؽجحً ٚثٌؾذً ٚفٟ ثٌٛؼؾ  -

 ؛ثٌمطٚٞ

ثٌّٕشآس ثٌّرظظز ٌٍرعْ ٚثٌضرٍض ِٓ ثٌٕفج٠جس ِّٙج وجْ ٔٛػٙج أٚ ؽط٠مز  -

 ؛ثٌضرٍض ِٕٙج

 ؛ِحطجس صظف١ز ث١ٌّجٖ ثٌّؽضؼٍّز ٚثٌّٕشآس ثٌٍّحمز دٙج -

 ؛لٕٛثس ثٌظطف ثٌذحط٠ز -
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 أٚ ثٌؽجِز.ٔمً ثٌّٛثز ثٌرططر  -

 :ثٌّشجض٠غ ثٌظٕجػ١ز -3

 ؛ثٌظٕجػز ث٨ؼضرطثؽ١ز -

 ؛ثٌّٕجؽُ -

 ؛ِمجٌغ ثٌطًِ ٚثٌحظٝ -

 ؛ِظجٔغ ث٦ؼّٕش -

 ؛طٕجػز ثٌؾذػ -

 .صح٠ًٛ ثٌف١ٍٓ -

 :طٕجػز ثٌطجلز - 2 -3

 ؛ثٌّٕشآس ثٌّؼسر ٌضرع٠ٓ ثٌغجظ ٚؽ١ّغ ثٌّٛثز ثٌمجدٍز ٩ٌشضؼجي -

 ؛ثٌّظفجس ثٌذضط١ٌٚز -

 ؛ٌضح٠ًٛ ثٌطجلز ث٤شغجي ثٌىذطٜ -

١ِىجٚثس ػٍٝ  300ثٌّطثوع ثٌحطثض٠ز ٚغ١ط٘ج ِٓ ِٕشآس ث٨حضطثق ثٌضٟ صذٍغ لٛصٙج  -

 ؛ث٤لً

 ؛ثٌّطثوع ث٠ٌٕٚٛز -

 ثٌّطثوع ث١ٌٙسضٚوٙطدجة١ز. -

 :ثٌظٕجػز ثٌى١ّ١جة١ز - 3 -3

ِٕشآس طٕغ ثٌّٛثز ثٌى١ّ١جة١ز ٦دجزر ثٌحشطثس ٚثٌّٕشآس ثٌظ١س١ٌز ٚطٕجػز ثٌظذجغز  -

 ؛ْ ٚثٌّطجؽ ث٨ططٕجػٟ ٚث٤وؽ١س ثٌفٛلٟٚثٌس٘ج

 ؛إزذجي ِٕضٛؽجس و١ّ١جة١ز ؽس٠سر فٟ ثٌؽٛق -

 ثؼضرطثػ ِٚؼجٌؾز ٚصح٠ًٛ ث١ِ٤ٕش. -

 :ِؼجٌؾز ثٌّؼجزْ - 4 -3

 ؛ِؼجًِ ثٌظٍخ -

 ؛ِؼجٌؾز ثٌؽطح ٚصغط١ز ثٌّؼجزْ -

 طٕجػز ث٤زٚثس ٚث٨٢س ثٌّؼس١ٔز. -

 :طٕجػز ثٌّٛثز ثٌغصثة١ز - 5 -3

 ؛صظذ١ط ثٌّٛثز ثٌح١ٛث١ٔز ٚثٌٕذجص١زٚحسثس  -

 ؛ٚحسثس صظ١ٕغ ثٌّٛثز ثٌح١ٍذ١ز -

 ؛ٚحسثس طٕغ ثٌؾؼز -

 ؛ٚحسثس طٕغ ثٌح٠ٍٛجس ٚثٌّشطٚدجس -

 ؛ِؼجًِ زل١ك ثٌؽّه ِٚؼجًِ ظ٠ش ثٌؽّه -

 ؛ِظجٔغ ثٌٕش٠ٛجس -

 ؛ً لظخ ثٌؽىطفِؼجًِ ثٌؽىط ٚصح٠ًٛ ع -
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 ؛ِطجحٓ ثٌسل١ك ٚثٌؽ١ّسر -

 ِؼجًِ ثٌع٠ٛس. -

  :طٕجػز ثٌٕؽ١ؼ ٚثٌؾٍٛز ٚثٌرشخ ٚثٌٛضق ٚثٌىجضؽْٛ ٚثٌرعف - 6 -3

 ؛ٚحسثس طٕجػز ػؾ١ٓ ثٌٛضق ٚثٌىجضؽْٛ -

 ؛ثٌّسثدغ ٚطٕجػز زدغ ثٌؾٍٛز ثٌطل١مز -

 ؛ٚحسثس إٔضجػ ِٚؼجٌؾز ثٌؽ١ٌٍٛٛظ -

 ؛ِؼجًِ طذجغز ث١ٌ٤جف -

 ؛ٚحسثس طٕجػز ثٌظفجةح ِٓ ث١ٌ٤جف ِٚٓ ثٌؾعة١جس ِٚٓ طفجةح ثٌرشخ ثٌّؼىٛغ -

 ؛ٚحسثس طٕجػز ثٌٕؽ١ؼ ٚثٌظذجغز -

 ٚحسثس طٕجػز ثٌرعف. -

 :طٕجػز ثٌّطجؽ - 7 -3

 طٕجػز ِٚؼجٌؾز ثٌّٛثز ثٌّىٛٔز ِٓ ثٌّطجؽ ث٨ططٕجػٟ. -

 :ثٌف٩حز -4

 ؛ِشجض٠غ ثٌؼُ ثٌمطٚٞ -

 ؛٘ىضجض 100ِشجض٠غ صشؾ١ط ِؽجحز صع٠س ػٓ  -

ثٌف٩حٟ  ِشجض٠غ صرظ١ض أضع غ١ط ِعضٚػز أٚ ِؽجحز شذٗ ؽذ١ؼ١ز ٩ٌؼضغ٩ي -

 ثٌّىغف.

 ِشجض٠غ صطد١ز ث٤ؼّجن ٚث٤طسثف. -5
115021672   
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