
1 

 

 ظِيش ششيف سقنال ٍثتٌفيزالصبدس الوتؼلق ثبإلًتبج الجيْلْجي للوٌتْجبد الفالحيخ ّالوبئيخ  39.12 القبًْى سقن

 (2013 يٌبيش 16) 1434 سثيغ األّل 4صبدس في  1.12.66

 

 (.1649، ص 2013 فجشايش 14 ثتبسيخ   سقن  .س. ج)

 

 

  هٌَ، 50 42ّثٌبء ػلى الذستْس ّالسيوب الفصليي 

 الوتؼلق ثبإلًتبج الجيْلْجي للوٌتْجبد 39-12يٌفز ّيٌشش ثبلجشيذح الشسويخ، ػقت ظِيشًب الششيف ُزا، القبًْى سقن 

 .الفالحيخ ّالوبئيخ، كوب ّافق ػليَ هجلس الٌْاة ّهجلس الوستشبسيي

* 

* * 

  يتؼلق ثبإلًتبج الجيْلْجي للوٌتْجبد الفالحيخ ّالوبئيخ39-12قبًْى سقن 

 

 هقتضيبد ػبهخ - الجبة األّل

 

 :٠ٙوف ٘يث ثٌمجْٔٛ إٌٝ  :الوبدح األّلى 

 صشؾ١غ صغ١ّٓ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ٚويث ِٛثه لـف ثٌٕذجصجس ثٌضٍمجة١ز أٚ ؽّؼٙج ؛ - 1

 ثٌّْجّ٘ز فٟ ثٌض١ّٕز ثٌّْضوثِز ػذٌ صق١ْٓ همً ثٌّٕضؾ١ٓ ثٌّٙض١ّٓ دّٕؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ؛ - 2

ثٌّشجًوز فٟ ثٌّقجفظز ػٍٝ ثٌذ١تز ٚثٌقفجف ػٍٝ ثٌضٕٛع ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ؛  - 3

 .ثالّضؾجدز ٌـٍخ ثٌّْضٍٙه ِغ ػّجْ ؽٛهر مجطز دجٌّٛثه ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ثٌّٕضؾز ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ - 4

ٌٚٙيث ثٌغٌع، ٠قوه ٘يث ثٌمجْٔٛ لٛثػو إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ثٌّٕضؾز ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚص١١ٙتٙج 

 ".ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"ٚص٠ْٛمٙج ٚويث ثٌضَثِجس ثٌفجػ١ٍٓ ثٌي٠ٓ ٠ٌغذْٛ فٟ ثّضفجهر ِٕضٛؽجصُٙ ِٓ د١جْ 

٠مظو دجإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٌٍّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌيٞ ٠قضٌَ ؽ١ّغ ثٌمٛثػو ثٌّقوهر فٟ ٘يث   :2الوبدح 

ثٌمجْٔٛ مالي ِنضٍف ٌِثفً إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس ثٌّيوًٛر ٚص١١ٙتٙج ٚص٠ْٛمٙج، دّج ف١ٙج ثٌمٛثػو ثٌّـذمز أعٕجء ٌِثلذز ٘يٖ 

 .ثٌّٕضٛؽجس ٚػٕٛٔضٙج

 :٠ٚؼضذٌ أ٠ؼج إٔضجؽج د١ٌٛٛؽ١ج 

لـف ثٌٕذجصجس أٚ أؽَثء ثٌٕذجصجس ثٌضٍمجة١ز أٚ ؽّؼٙج ٚثٌضٟ صّٕٛ فٟ ثٌّٕجؿك ثٌـذ١ؼ١ز ٚثٌغجدجس ٚثٌّٕجؿك ثًٌَثػ١ز  - 1

 :ش٠ٌـز أال 

صىْٛ ٘يٖ ثٌّٕجؿك لو مؼؼش، مالي ِور عالط ّٕٛثس ػٍٝ ثأللً لذً لـف ٘يٖ ثٌٕذجصجس، ٌّؼجٌؾز دّٛثه غ١ٌ صٍه - 

 ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج فٟ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ؛

 .٠ؤعٌ ٘يث ثٌمـف أٚ ثٌؾّغ ػٍٝ ثّضمٌثً ثٌٕظجَ ثٌذ١تٟ أٚ ثٌقفجف ػٍٝ أٔٛثع ثٌٕذجصجس ٚثٌق١ٛثٔجس فٟ ثٌّٕجؿك ثٌّؼ١ٕز- 
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 :ط١و أٚ ؽّغ ثٌـقجٌخ أٚ أؽَثء ثٌـقجٌخ ثٌذق٠ٌز ثٌضٍمجة١ز ثٌضٟ صّٕٛ دشىً ؿذ١ؼٟ ش٠ٌـز أْ  - 2

 صىْٛ ث١ٌّجٖ ثٌذق٠ٌز ثٌضٟ صُ ف١ٙج ثٌظ١و أٚ ثٌؾّغ طق١ز ؿذمج ٌٍضٕظ١ُ ثٌؾجًٞ دٗ ثٌؼًّ ؛- - 

 .ال ٠ؤعٌ ثٌظ١و أٚ ثٌؾّغ ػٍٝ ثّضمٌثً ثٌٕظجَ ثٌذ١تٟ ثٌذقٌٞ أٚ ػٍٝ ثٌقفجف ػٍٝ ثٌٕٛع فٟ ث١ٌّجٖ ثٌّؼ١ٕز- 

  :٠مظو فٟ ِوٌٛي ٘يث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕظٛص ثٌّضنير ٌضـذ١مٗ دجٌّظـٍقجس ثٌضج١ٌز ِج ٠ٍٟ   :3الوبدح 

ِؾّٛع ثٌّٛثًه ثٌّْضؼٍّز فٟ لـجع إٔضجػ ِج وجٌمـغ ثألًػ١ز أٚ ثٌٌّثػٟ أٚ ث١ٌّجٖ ثٌمج٠ًز أٚ ثٌذق٠ٌز أٚ : ٚفور إٔضجػ  - 1

أِجوٓ ثٌضف٠ٌل أٚ أفٛثع صٌد١ز ثألّّجن أٚ ثٌّفٌمجس أٚ دٕج٠جس صٌد١ز ثٌّٛثشٟ أٚ أِجوٓ ثٌض١ٙب أٚ ِقالس صٛػ١خ 

ٚصن٠َٓ ثٌّٕضٛؽجس ثٌٕذجص١ز ٚثٌّٕضٛؽجس ىثس أطً ٔذجصٟ أٚ ف١ٛثٟٔ ٚثٌّىٛٔجس أٚ أٞ ِْضٍََ آمٌ ٠ْضؼًّ فٟ ثإلٔضجػ 

 ثٌّؼٕٟ ؛

 ِٓ ٘يث ثٌمجْٔٛ أٚ ٠مـفٙج أٚ ٠ؾّؼٙج أٚ 4وً شنض ىثصٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠ٕضؼ ثٌّٕضٛؽجس ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر : فجػً  - 2

 ١ٙ٠تٙج أٚ ٠ْٛلٙج ؛

وً ػ١ٍّجس صق٠ًٛ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز أٚ صظذ١ٌ٘ج أٚ صن٠َٕٙج أٚ صٛػ١ذٙج أٚ صٍف١فٙج أٚ ػٌػٙج أٚ : ص١ٟٙء  - 3

 ػٕٛٔضٙج ؛

 ثٌّضؼٍك دجٌْالِز 28-07ػٌع ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز فٟ ثٌْٛق، وّج ٘ٛ ِقوه فٟ ثٌمجْٔٛ ًلُ : ص٠ْٛك  - 4

 ثٌظق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغيثة١ز، ٚويث ثّض١ٌثه٘ج ٚصظو٠ٌ٘ج ٚص١ٍّْٙج ؛

وً وجةٓ ٔذجصٟ أٚ ف١ٛثٟٔ أٚ ِؾٌٙٞ، دجّضغٕجء ثإلْٔجْ، صُ صغ١١ٌ ؽ١ٕجصٗ دى١ف١ز غ١ٌ ؿذ١ؼ١ز ػٓ : وجةٓ ِؼوي ًٚثع١ج  - 5

 ؿ٠ٌك ثٌضىجعٌ أٚ إػجهر ثٌضٌو١خ ثٌـذ١ؼٟ أٚ ّ٘ج ِؼج ؛

وً صم١ٕز صٌصىَ ػٍٝ ٚػغ ؽيًٚ ثٌٕذجصجس فٟ ّٚؾ ًٍثػٟ مجًِ غ١ٌ ثٌضٌدز أػ١ف ٌٗ ِقٍٛي : ًٍثػز ٘وًٚد١ٔٛز  - 6

 ِٓ ثٌؼٕجطٌ ثٌّؼو١ٔز ثٌّغي٠ز ؛

وً ِجهر ال صْضٍٙه فٟ فو ىثصٙج وّىْٛ غيثةٟ ٠ْضؼًّ لظوث مالي ص١ٟٙء ثٌّٛثه ثٌغيثة١ز أٚ ِىٛٔجصٙج : ِؼ١ٕجس صم١ٕز  - 7

ٌضٍذ١ز غٌع صىٌٕٛٛؽٟ ِؼ١ٓ أعٕجء ثٌّؼجٌؾز لو صؤهٞ إٌٝ ٚؽٛه دمج٠ج٘ج أٚ ِشضمجصٙج فٟ ثٌّٕضٛػ ثٌٕٙجةٟ دشىً غ١ٌ ِمظٛه 

ٚال ٠ّىٓ صفجه٠ٙج صم١ٕج، ش٠ٌـز أال صشىً ٘يٖ ثٌذمج٠ج مـٌث ػٍٝ طقز ثإلْٔجْ أٚ ثٌق١ٛثْ ٚأال ٠ىْٛ ٌٙج صؤع١ٌ صىٌٕٛٛؽٟ 

 .ػٍٝ ٘يث ثٌّٕضٛػ ثٌٕٙجةٟ

 :٠ـذك ٘يث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ثٌضج١ٌز  :4الوبدح 

ثٌٕذجصجس ٚثٌق١ٛثٔجس ٚثٌّٕضٛؽجس ىثس ثألطً ثٌٕذجصٟ أٚ ثٌق١ٛثٟٔ غ١ٌ ثٌّقٌٛز، دّج ف١ٙج ثٌّٕضٛؽجس ثٌّجة١ز ثٌضٟ ٠ضُ  - 1

 ص٠ْٛمٙج هْٚ ثّضؼّجي أٔظّز مجطز دجٌض١ٟٙء ٌقفظٙج ِجػوث ثٌضذ٠ٌو ؛

 ثٌّٕضٛؽجس ىثس ثألطً ثٌٕذجصٟ أٚ ثٌق١ٛثٟٔ، ث١ٌّٙؤر ٚثٌّٛؽٙز ٌالّضٙالن ثٌذشٌٞ ؛ - 2

 ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر دّج ف١ٙج ثٌّىٛٔجس ٚثٌّٛثه ثٌّؼجفز 1ثألػالف ثٌٌّوذز ٚغ١ٌ ثٌٌّوذز غ١ٌ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌذٕو  - 3

 ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٛثه ثٌّٛؽٙز ٌضغي٠ز ثٌق١ٛثْ ػٓ ؿ٠ٌك ثٌذٍغ ؛

 ثٌّٕضٛؽجس غ١ٌ ثٌغيثة١ز وذؼغ ثٌـقجٌخ ثٌذق٠ٌز ٚثٌٕذجصجس ثٌؼـ٠ٌز ٚثٌـذ١ز ِٚشضمجصٙج ؛ - 4

 ثٌذيًٚ ٚثٌشضجةً ثٌّْضؼٍّز فٟ ثًٌَثػز ؛ - 5

 .ثٌنّجةٌ ثٌّٛؽٙز ٌضغي٠ز ثإلْٔجْ أٚ ثٌق١ٛثْ - 6

 .ال صـذك ِمضؼ١جس ٘يث ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ِٕضٛؽجس ثٌظ١و ٚلٕض ثٌق١ٛثٔجس ثٌّضٛفشز
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٠ّىٓ أْ صْضف١و ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز، ِقٌٛز وجٔش أَ ال، أٚ ِىٛٔجصٙج ٚفو٘ج هْٚ غ١ٌ٘ج، ٚثٌّقظً   :5الوبدح 

فٟ ػٕٛٔضٙج أٚ إشٙجً٘ج، ٚويث فٟ ثٌٛعجةك ثٌضؾج٠ًز ثٌٌّثفمز " ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"ػ١ٍٙج ؿذمج ٌّمضؼ١جس ٘يث ثٌمجْٔٛ ِٓ د١جْ 

 .ٌٙج

 

 ششّط إًتبج الوٌتْجبد الجيْلْجيخ الفالحيخ ّالوبئيخ ّتِييئِب ّتسْيقِب - الجبة الثبًي

 

 الششّط الؼبهخ لإلًتبج الجيْلْجي - الفشع األّل

٠ؾخ ػٍٝ وً فجػً ٠ٌغخ فٟ إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ٚص١١ٙتٙج ٚص٠ْٛمٙج ٚفك ثٌّٕؾ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ   :6الوبدح 

ثالِضغجي ٌشٌٚؽ إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس ثٌّيوًٛر ٚص١١ٙتٙج ٚص٠ْٛمٙج ٌِٚثلذضٙج ٚػٕٛٔضٙج ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ ٚويٌه 

 .ثفضٌثَ ِمضؼ١جس هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ ثٌنجص دجإلٔضجػ ثٌّؼٕٟ

٠ؾخ ػٍٝ وً فجػً ٠ٕضؼ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز أٚ ثٌّجة١ز أٚ ٠مـفٙج أٚ ٠ؾّؼٙج أٚ ١ٙ٠تٙج أٚ ٠ْٛلٙج ٚفك ّٔؾ   :7الوبدح 

 .ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ أْ ٠نظض ٌٙج أِجوٓ ِؼٌَٚز ػٓ صٍه ثٌضٟ صٛؽو ف١ٙج ثٌّٕضٛؽجس غ١ٌ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز

وّج ٠ؾخ ػ١ٍٗ ػّجْ صؼ٠ٌف ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز فٟ وً ٌِثفً ص١١ٙتٙج ٚىٌه ٌضفجهٞ مٍـٙج دجٌّٕضٛؽجس غ١ٌ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز 

 .أٚ ص٠ٍٛغٙج دّٛثه غ١ٌ ٌِمض دجّضؼّجٌٙج فٟ ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ أٚ ّ٘ج ِؼج

ٌٚٙيث ثٌغٌع، ٠ؾخ ػ١ٍٗ أ٠ؼج ِْه ّؾالس صؼو ٚفمج ٌٍّٕٛىػ ثٌّقوه دٕض صٕظ١ّٟ صّىٓ ِٓ ثٌضؼ٠ٌف دجٌّٕضٛؽجس ِٚٓ 

 .صؼ١ّٓ ؽ١ّغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضٟ ٠ٕؾَ٘ج

 أهٔجٖ، ثٌضٌم١ض، فْخ ثألشىجي ٠19ّىٓ ٌإلهثًر، دؼو ثّضـالع ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر   :8الوبدح 

ٚثٌى١ف١جس ثٌّقوهر دٕض صٕظ١ّٟ، ٌىً فجػً ٠ّجًُ ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ دجالفضفجف دئٔضجػ غ١ٌ د١ٌٛٛؽٟ هثمً دؼغ 

٠ٚؾخ ػ١ٍٗ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز أْ ٠فظً د١ٓ ٚفوثس ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ِٕٚضٛؽجصٙج ٚد١ٓ . ٚفوثس ثإلٔضجػ ٠ضُ صقو٠و٘ج ِْذمج

 .٠ٚـذك ٔفِ ثإلؽٌثء دجٌْٕذز ٌّٛثلغ صٌد١ز ثألف١جء ثٌّجة١ز ِٕٚضٛؽجصٙج. ٚفوثس ثإلٔضجػ غ١ٌ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ِٕٚضٛؽجصٙج

 .٠ؾخ ػٍٝ وً فجػً أْ ٠ّْه ّؾال ٠ّىٓ ِٓ ػّجْ ٘يث ثٌفظً

ٚصقوه دٕض صٕظ١ّٟ و١ف١جس فظً ٚفوثس ثإلٔضجػ ّٚٔٛىػ ّؾً فظٍٙج ٚويث ثٌّمضؼ١جس ثٌنجطز ثٌٛثؽخ ثفضٌثِٙج فٟ وً 

 .ٚفور ِٓ ٚفوثس ثإلٔضجػ

فٟ فجٌز ػوَ ثفضٌثَ لٛثػو فظً ٚفوثس ثإلٔضجػ، ٠ضُ ّقخ ثٌٌمظز ثٌّشجً إ١ٌٙج أػالٖ ٚال ٠ّىٓ ألٞ ِٕضٛػ ِٓ ِٕضٛؽجس 

 ".ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"٘يٖ ثٌٛفوثس ثالّضفجهر ِٓ د١جْ 

٠ّٕغ صن٠َٓ ٚف١جٍر، هثمً ثٌٛفوثس ثٌّنظظز ٌّٕؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ، ثٌّٛثه غ١ٌ ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج فٟ   :9الوبدح 

 .٘يث ثٌّٕؾ ِٓ ثإلٔضجػ دّٛؽخ ِمضؼ١جس هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ ثٌنجص دجإلٔضجػ ثٌّؼٕٟ

ػٕوِج ٠ّجًُ فجػً ّٔؾ إٔضجػ د١ٌٛٛؽٟ ّٚٔؾ إٔضجػ غ١ٌ د١ٌٛٛؽٟ فٟ آْ ٚثفو، ٚؽخ ثٌفظً د١ٓ ثٌّٛثه غ١ٌ ثٌٌّمض 

 .دجّضؼّجٌٙج فٟ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٚصٍه ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج فٟ ٘يث ثإلٔضجػ

 .ٌٚٙيث ثٌغٌع، ٠ؾخ ػٍٝ وً فجػً ِْه ّؾً ٚفك ثألشىجي ٚثٌى١ف١جس ثٌّقوهر دٕض صٕظ١ّٟ ٌؼّجْ ٘يث ثٌفظً

٠ؾخ ٔمً ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز، ِّٙج وجٔش ٚؽٙضٙج، فٟ صٍف١ف أٚ فج٠ٚجس ِغٍمز دشىً ٠ّٕغ ثّضذوثي ِقضٛث٘ج   :10الوبدح 

 .٠ٚؾخ ػٕٛٔضٙج ؿذمج ٌّمضؼ١جس ثٌذجح ثٌنجِِ ِٓ ٘يث ثٌمجْٔٛ. أٚ مٍـٙج دّٕضٛؽجس غ١ٌ د١ٌٛٛؽ١ز

 :صّٕغ ثٌّٛثه ٚثٌّّجًّجس ثٌضج١ٌز فٟ ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ   :11الوبدح 

 :ثٌّٕضٛؽجس أٚ ِشضمجس ثٌّٕضٛؽجس ثٌضج١ٌز  - 1
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 ثٌىجةٕجس ثٌّؼوٌز ًٚثع١ج أٚ ثٌّٕضٛؽجس ثٌّقظً ػ١ٍٙج ِٓ ٘يٖ ثٌىجةٕجس ؛ (أ

 ثٌّٛثه ٚثألػالف أٚ ِىٛٔجصٙج ثٌضٟ مؼؼش ٌّؼجٌؾز دجإلشؼجػجس ثٌّؤ٠ٕز ؛ (ح

 .ثٌّٕضٛؽجس ثٌّقظً ػ١ٍٙج ِٓ ثإلٔضجػ ثٌٙوًٚدٟٛٔ (ػ

 :ثٌّّجًّجس ثٌضج١ٌز  - 2

ًدؾ أٚ ػَي ثٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ صضُ صٌد١ضٙج، ِجػوث إىث وجٔش ٘يٖ ثإلؽٌثءثس صضؼٍك دجٌق١ٛثٔجس ثٌفٌه٠ز مالي فضٌر ِقوٚهر أٚ  (أ

 إىث وجْ ٌٙج ِج ٠ذًٌ٘ج ِٓ أّذجح د١ـ٠ٌز أٚ أّذجح صضؼٍك دْالِز ثٌق١ٛثٔجس ؛

 صٌد١ز ثٌق١ٛثٔجس فظ٠ٌج فٟ أِجوٓ ِغٍمز ؛ (ح

 صو١ٌِ ثٌٕقً فٟ ثٌشٙو وـ٠ٌمز ٌؾّغ ِٕضٛؽجصٗ ؛ (ػ

 ّٛء ِؼجٍِز ثٌق١ٛثٔجس ؛ (ه

 أشىجي ثٌضٛثٌو ثالطـٕجػٟ ِغً ثالّضْٕجك ٚٔمً ثألؽٕز ؛ (ٖ

 ثّضؼّجي ٌِ٘ٛٔجس ثٌّٕٛ ٚثألفّجع ثأل١ٕ١ِز ثالطـٕجػ١ز ؛ (ٚ

 .ثّضؼّجي ثألّّور ثٌّؼو١ٔز ٚثٌّذ١وثس ثالطـٕجػ١ز (ٍ

٠مضؼٟ ثالٔضمجي ِٓ ثإلٔضجػ غ١ٌ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٌٍّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز أٚ ثٌّجة١ز إٌٝ ّٔؾ إٔضجػ د١ٌٛٛؽٟ ثفضٌثَ فضٌر   :12الوبدح 

 ".فضٌر ثٌضقٛي"ثٔضمج١ٌز صّْٝ 

٠ؾخ ػٍٝ ثٌفجػً، مالي ثٌفضٌر ثٌّيوًٛر، ثٌضٟ صذضوا فًٛ ثإلهالء دضظ٠ٌـ دٕشجؿٗ ١ٌٙؤر ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ثٌّشجً إ١ٌٙج 

 أهٔجٖ، أْ ٠قضٌَ أفىجَ ٘يث ثٌمجْٔٛ ٚثٌٕظٛص ثٌّضنير ٌضـذ١مٗ ٚويث ِمضؼ١جس هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ 22فٟ ثٌّجهر 

 .ثٌنجص دجإلٔضجػ ثٌّؼٕٟ

 أهٔجٖ ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز أٚ 29 ٠28ّٕٚغ ٚػغ د١جٔجس ثٌؼٕٛٔز ٚثٌٌَِ ثٌّٕظٛص ػ١ٍّٙج فٟ ثٌّجهص١ٓ   :13الوبدح 

وّج ٠ّٕغ، مالي ٘يٖ ثٌفضٌر، ثٌم١جَ دؤٞ إشٙجً ٌٙيٖ .  أػال12ٖثٌّجة١ز ثٌّٕضؾز مالي فضٌر ثٌضقٛي ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 ".ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"ثٌّٕضٛؽجس ٠ضؼّٓ د١جْ 

٠ّىٓ دؼو ثٔضٙجء فضٌر ثٌضقٛي ٌٍّٕضٛؽجس ثالّضفجهر ِٓ ثٌّظجهلز ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌذجح ثٌٌثدغ أهٔجٖ ػٕو ثّضؾجدضٙج ٌٍشٌٚؽ 

 .ثٌّقوهر فٟ ٘يث ثٌذجح

 

 أحكبم تتؼلق ثذفتش التحوالد الٌوْرجي الخبص ثبإلًتبج الجيْلْجي - الفشع الثبًي

 

صؼو ثإلهثًر، دضشجًٚ ِغ ثٌّٕظّجس ث١ٌّٕٙز أٚ ث١ٌٙتجس د١ٓ ث١ٌّٕٙز ثٌّؼ١ٕز، هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ ثٌنجص   :14الوبدح 

دىً فتز ِٓ ثٌّٕضٛؽجس ٚصؼٌػٗ ٚفك ثألشىجي ٚثٌى١ف١جس ثٌضٕظ١ّ١ز ػٍٝ ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ٌإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثٌّٕظٛص 

 . أّف19ٍٗػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر 

٠ؾخ ػٍٝ وً هفضٌ صقّالس ّٔٛىؽٟ مجص دجإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٌٍّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز أْ ٠قوه ثٌفتز ثٌضٟ ٠ٕضّٟ إ١ٌٙج 

 :ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ ٚأْ ٠قوه ػٍٝ ثٌنظٛص ِج ٠ٍٟ 

 لٛثػو ثإلٔضجػ أٚ ثٌض١ٟٙء أٚ ّ٘ج ِؼج ؛ - 1

  أػالٖ ؛12ِور فضٌثس ثٌضقٛي ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر  - 2
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ثٌّومالس ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج، ٚال١ّّج ثألّّور ِٚنظذجس ثٌضٌدز ٚثٌّذ١وثس ٚثٌّٛثه ثٌذ١ـ٠ٌز ِٕٚشـجس ثٌّٕٛ  - 3

 ٚثألػالف ِٚٛثه٘ج ثأل١ٌٚز ٚثألػالف ثٌٌّوذز ؛

 ثٌّؼجفجس ثٌغيثة١ز ٚثٌّٛثه ثٌّؼجفز ٌألػالف ٚثٌّؼ١ٕجس ثٌضم١ٕز ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج ؛ - 4

ثٌّٛثه ثٌٌّمض دجّضؼّجٌٙج فٟ صٕظ١ف ٚصـ١ٌٙ ثألِجوٓ ٚثٌّٕشآس ّٚٚجةً ثٌٕمً ثٌّْضؼٍّز مالي إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس  - 5

 ثٌّؼ١ٕز ٚص١١ٙتٙج ؛

 ثإلوٌث٘جس ثٌذ١ت١ز ثٌّـٍٛدز، ػٕو ثاللضؼجء ؛ - 6

 .ؿ٠ٌمز أٚ ؿٌق صظذ١ٌ ثٌّٕضٛػ ٚصٛػ١ذٗ ٚصن٠َٕٗ ٚثٌّقجفظز ػٍٝ ؽٛهصٗ - 7

٠ؾخ أْ ٠ؼّٓ وً ِمضؼٝ مجص دىً فتز ِٓ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز ٚثٌّجة١ز ثٌّٕضؾز ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ػّٓ 

 .ِمضؼ١جس هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ ثٌّٕجّخ

 .صٕشٌ هفجصٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽ١ز فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز  :15الوبدح 

 

 هقتضيبد هختلفخ  - الفشع الثبلث

 

ػٍٝ ثأللً % 95، ٠ؾخ أْ ٠ضُ ثٌقظٛي ػٍٝ ْٔذز "ِٕضٛؽج د١ٌٛٛؽ١ج"الػضذجً ِٕضٛػ فالفٟ أٚ ِجةٟ ِقٛي   :16الوبدح 

 . ِٓ ِٕضٛؽجصٗ أٚ ِىٛٔجصٗ ؿذمج ٌّمضؼ١جس ٘يث ثٌمجْٔٛ

٠ّىٓ ٌإلهثًر، دظفز ثّضغٕجة١ز، ٌٚفضٌر ِقوٚهر، أْ صّْـ، دؼو ثّضـالع ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج   :17الوبدح 

 أهٔجٖ، دجّضؼّجي دؼغ ثٌّومالس غ١ٌ ثٌٌّمض دٙج فٟ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ٌّور ِقوهر ٚىٌه الػضذجًثس 19فٟ ثٌّجهر 

 .ِٕجم١ز أٚ طق١ز أٚ طقز ٔذجص١ز أٚ صؾج٠ًز

فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز، ٠ؾخ ػٍٝ ثٌفجػً أْ ٠ـذك لٛثػو مجطز دجإلٔضجػ ٚثٌض١ٙب صقوه دٕض صٕظ١ّٟ أميث دؼ١ٓ ثالػضذجً ظٌٚف 

 . أّف22ٍٗثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ ٚصقش ٌِثلذز ١٘ؤر ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

٠ّٕغ ثّضؼّجي ِٛثه ثٌضٕظ١ف ٚثٌضـ١ٌٙ فٟ ثألِجوٓ ثٌّنظظز ٌض٠ْٛك ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚويث فٟ ّٚجةً   :18الوبدح 

 14ٔمً ثٌّٕضٛؽجس ثٌّيوًٛر إال ثٌٌّمض دٙج ٚفو٘ج هْٚ غ١ٌ٘ج فٟ هفجصٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽ١ز ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 .أػالٖ

 

 اللجٌخ الْطٌيخ لإلًتبج الجيْلْجي - الجبة الثبلث

 

، ٚصضؤٌف ِٓ ِّغ١ٍٓ ػٓ ثٌوٌٚز "ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز"٠شجً إ١ٌٙج دؼوٖ ح " ٌؾٕز ٚؿ١ٕز ٌإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ"صقوط   :19الوبدح 

ٚثٌّؼٙو ثٌٛؿٕٟ ٌٍذقظ ثًٌَثػٟ ٚثٌّؼٙو ثٌٛؿٕٟ ٌٍذقظ فٟ ِؾجي ثٌظ١و ثٌذقٌٞ ٚثٌّىضخ ثٌٛؿٕٟ ٌٍْالِز ثٌظق١ز 

ٌٍّٕضؾجس ثٌغيثة١ز ٚثٌّؤّْز ثٌّْضمٍز ٌٌّثلذز ٚص١ْٕك ثٌظجهًثس ٚثٌٛوجٌز ثٌٛؿ١ٕز ٌض١ّٕز صٌد١ز ثألف١جء ثٌذق٠ٌز ٚٚوجٌز 

ثٌض١ّٕز ثٌفالف١ز ٚثٌٛوجٌز ثٌٛؿ١ٕز ٌض١ّٕز ِٕجؿك ثٌٛثفجس ٚشؾٌ ثألًوجْ ٚؽّؼ١ز ثٌغٌف ثٌفالف١ز ٚفوًث١ٌز غٌف ثٌظ١و 

 .ِّغ١ٍٓ ػٓ ثٌّٕظّجس ث١ٌّٕٙز ٚث١ٌٙتجس د١ٓ ث١ٌّٕٙز ثٌّؼ١ٕز (4)ثٌذقٌٞ ٚأًدؼز 

  .٠ّىٓ ٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز أْ صْضؼ١ٓ دىً شنض ِشٙٛه ٌٗ دجٌنذٌر ٚثٌىفجءر فٟ ِؾجي ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ

 .وّج ٠ّىٓ ٌٙج أْ صقوط ٌؾٕج صم١ٕز ِنضظز ٠ؼٙو إ١ٌٙج دوًثّز لؼج٠ج ِؼ١ٕز
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 :صضٌٛٝ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز إدوثء ًأ٠ٙج فٟ شؤْ  : 20الوبدح 

 ثٌّظجهلز ػٍٝ هفجصٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽ١ز ثٌّضؼٍمز دجإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ؛ - 1

 ثٌّظجهلز ػٍٝ ثٌٌَِ ثٌيٞ ٠ؾخ ٚػؼٗ ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ؛ - 2

  ِٓ ٘يث ثٌمجْٔٛ أٚ ّقذٗ ؛22ِٕـ ثػضّجه ١٘تجس ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر  - 3

  أهٔجٖ ثٌّضؼٍمز دٌفغ ثٌّظجهلز ؛26ثٌشىج٠جس ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر  - 4

ثالػضٌثف دّؼجهٌز ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثٌّّجًُ ٚإؽٌثءثس ٌِثلذز ثٌفجػ١ٍٓ ٚثٌٛعجةك ثٌضٟ صغذش ثٌقظٛي ػٍٝ  - 5

 . أهٔج27ٖثٌّٕضٛؽجس ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ فٟ ثٌذٍوثْ ثٌّظوًر، ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

إال أٔٙج . ٠قضْخ ثدضوثء ِٓ صج٠ًل إفجٌز ثألٌِ ػ١ٍٙج ِٓ لذً ثإلهثًر (2)ٚصظوً ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ًأ٠ٙج هثمً آؽً ش٠ٌٙٓ 

أشٌٙ إلدوثء ًأ٠ٙج فٟ ِج ٠ضؼٍك دجٌّظجهلز ػٍٝ هفجصٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽ١ز ثٌّضؼٍمز دجإلٔضجػ  (6)صضٛفٌ ػٍٝ أؽً ّضز 

 .ثٌذ١ٌٛٛؽٟ

 .ٚدؼو ثٔظٌثَ ث٢ؽجي ثٌّشجً إ١ٌٙج أػالٖ ٚفٟ غ١جح ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز، ٠ؼضذٌ أْ ٘يٖ ثألم١ٌر لو أدوس ًأ٠ج دجٌّٛثفمز

 .صقوه دٕض صٕظ١ّٟ و١ف١ز ػًّ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ٚصؤ١ٌفٙج ٚػوه أػؼجةٙج  :21الوبدح 

 

 ًظبم هشاقجخ الوٌتْجبد الجيْلْجيخ ّالوصبدقخ ػليِب - الجبة الشاثغ

 

٠ؾخ ػٍٝ وً فجػً ٠ٌغخ فٟ إٔضجػ ثٌّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز أٚ ثٌّجة١ز ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ أٚ لـفٙج أٚ   :22الوبدح 

ؽّؼٙج أٚ ص١١ٙتٙج أٚ ص٠ْٛمٙج أْ ٠ٍضََ دجفضٌثَ ِمضؼ١جس هفضٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽٟ ثٌّـذك ػٍٝ ِٕضٛؽٗ ٚأْ ٠قظً، فْخ 

ثألشىجي ٚثٌى١ف١جس ثٌضٕظ١ّ١ز، ػٍٝ ثٌّظجهلز ػ١ٍٙج ِٓ ؿٌف ١٘ؤر ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ثٌّؼضّور ِٓ ؿٌف ثإلهثًر دؼو 

 . أػال19ٖثّضـالع ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر 

 .ٚال صّٕـ ٘يٖ ثٌّظجهلز إال ٌٍّٕضٛؽجس ثٌفالف١ز أٚ ثٌّجة١ز ثٌّٕضؾز ٚفك ثٌشٌٚؽ ثٌّقوهر فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ

٠ؾخ ػٍٝ وً شنض ِؼٕٛٞ ٠نؼغ ٌٍمجْٔٛ ثٌؼجَ أٚ ثٌنجص ٠ٌغخ فٟ ثػضّجهٖ و١ٙتز ٌٌٍّثلذز ٚثٌّظجهلز   :23الوبدح 

 :ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز، أْ ٠ْضٛفٟ ثٌشٌٚؽ ثٌضج١ٌز 

 صٛف١ٌ وً ػّجٔجس ثٌق١جه ٚثالّضمال١ٌز ٚثٌّٛػٛػ١ز ثصؾجٖ ثٌفجػ١ٍٓ ثٌنجػؼ١ٓ ٌٌّثلذضٗ ِٚظجهلضٗ ؛ - 1

ثالّضؾجدز ٌٍّضـٍذجس ثٌّقوهر ِٓ ٌوْ ثإلهثًر فٟ ِج ٠ضؼٍك دجٌىفجءثس ثٌضم١ٕز ٚثٌّؤ٘الس ثٌذش٠ٌز ٚثٌّجه٠ز ثٌؼ٠ًٌٚز  - 2

 .إلٔؾجٍ ػ١ٍّجس ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ هفجصٌ ثٌضقّالس ثٌّٕٛىؽ١ز ثٌنجطز دجٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز

 أػالٖ ثٌضٟ ػٍٝ أّجّٙج ٠ٍُْ ثالػضّجه، 23إىث أمً دشٌؽ أٚ أوغٌ ِٓ ثٌشٌٚؽ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر   :24الوبدح 

أشٌٙ صقوه فٟ لٌثً ثٌضؼ١ٍك، لظو صّى١ٓ ثٌّْضف١و ِٓ ثالِضغجي  (6)٠ؼٍك ثٌؼًّ دجالػضّجه ثٌّيوًٛ ٌّور ِؼ١ٕز ال صضؾجٍٚ ّضز 

 .ِؾوهث ٌٍشٌٚؽ ثٌّـٍٛدز

إىث ٌُ ٠ضُ ثّض١فجء ثٌشٌٚؽ ثٌّـٍٛدز دؼو ثٔظٌثَ ثألؽً ثٌّيوًٛ، ٠ْقخ ثالػضّجه دؼو ثّضـالع ًأٞ ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ثٌّشجً 

 . أػال19ٖإ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 .ٚفٟ فجٌز ثّض١فجء ثٌشٌٚؽ ثٌّـٍٛدز ِٓ ؽو٠و، ٠ٌفغ إؽٌثء صؼ١ٍك ثالػضّجه
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صقوه دٕض صٕظ١ّٟ أشىجي ٚو١ف١جس ِٕـ ثالػضّجه ١ٌٙتجس ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ٚصؼ١ٍمٙج ّٚقذٙج ٚويث أشىجي   :25الوبدح 

 .ٚو١ف١جس إٔٙجء إؽٌثء ثٌضؼ١ٍك

ِٓ صج٠ًل  (2)٠ّىٓ ٌىً فجػً صُ ًفغ ثٌّظجهلز ػٍٝ ِٕضٛػ ِٓ ِٕضٛؽجصٗ أْ ٠ـٍخ، هثمً أؽً ش٠ٌٙٓ   :26الوبدح 

 .ثٌٌفغ ثٌّيوًٛ، هًثّز شىج٠ضٗ ِٓ ؿٌف ثإلهثًر

٠ٚؾخ ػٍٝ ثإلهثًر أْ صذظ فٟ ثٌشىج٠ز هثمً أؽً ألظجٖ شٌٙ ٚثفو ٠قضْخ ِٓ صج٠ًل إدوثء ثٌٍؾٕز ثٌٛؿ١ٕز ًأ٠ٙج فٟ 

 .ثٌشىج٠ز ثٌّيوًٛر

 :٠ّىٓ ػٌع ِٕضٛػ ِْضًٛه فٟ ثٌْٛق ثٌٛؿ١ٕز دجػضذجًٖ ِٕضٛؽج د١ٌٛٛؽ١ج إىث ثّضٛفٝ ثٌشٌٚؽ ثٌضج١ٌز   :27الوبدح 

 أْ ٠ضُ إٔضجؽٗ ٚفك ّٔؾ إٔضجػ د١ٌٛٛؽٟ ٠ّجًُ ٚفك شٌٚؽ إٔضجػ صؼجهي ثٌشٌٚؽ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ ؛ - 1

 أْ ٠نؼغ ثٌفجػٍْٛ فٟ ثٌذٍوثْ ثٌّظوًر إلؽٌثءثس ثٌٌّثلذز صؼجهي ثإلؽٌثءثس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ ؛ - 2

أْ ٠ٌفك دٛع١مز صغذش أٔٗ ِٕضؼ ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ صٍّْٙج ٍّـز ِنضظز ؿذمج ٌٍمٛث١ٔٓ ٚثألٔظّز ثٌّؼّٛي دٙج  - 3

٠ٚؾخ ػٍٝ ثٌّْضًٛه .  أػال22ٖفٟ ثٌذٍو ثٌّظوً ِٚؼضٌف ِٓ لذً ثإلهثًر دّؼجهٌضٙج ٌٍشٙجهر ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر 

 أهٔجٖ ٌّور ّٕز ٚثفور صقضْخ 31ثالفضفجف دٙيٖ ثٌٛع١مز ً٘ٓ إشجًر ثٌٍْـجس ثٌّىٍفز دجٌذقظ ٚإعذجس ثٌّنجٌفجس ؿذمج ٌٍّجهر 

 .ثدضوثء ِٓ صج٠ًل ٔٙج٠ز طالف١ز ثّضٙالن ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ

ٚصقوه دٕض صٕظ١ّٟ و١ف١جس ثالػضٌثف دّؼجهالس ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثٌّّجًُ ٚإؽٌثءثس ٌِثلذز ثٌفجػ١ٍٓ ٚثٌٛعجةك ثٌضٟ 

 .صغذش ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّٕضٛػ ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ

 

 ػًٌْخ الوٌتْجبد الجيْلْجيخ - الجبة الخبهس

 

٠ؾخ ػٍٝ وً ِٕضٛػ فالفٟ أٚ ِجةٟ ٠ضُ إٔضجؽٗ ٚفك ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ػٕو ص٠ْٛمٗ دجػضذجًٖ ِٕضٛؽج   :28الوبدح 

 :د١ٌٛٛؽ١ج أْ ٠ضؼّٓ فٟ ػٕٛٔضٗ ثٌذ١جٔجس ث٢ص١ز 

  دؼوٖ ؛29ٚثٌٌَِ ثٌّشجً إ١ٌٗ فٟ ثٌّجهر " ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"د١جْ  - 1

 ثُّ ١٘ؤر ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز ٌِٚثؽؼٙج ؛ - 2

 .ٌِؽغ ثٌشٙجهر ثٌضٟ صٍّْٙج ١٘ؤر ثٌٌّثلذز ٚثٌّظجهلز - 3

وّج ٠ؾخ أْ صٍظك ٘يٖ ثٌذ١جٔجس ػٍٝ ثٌّٕضٛػ أٚ . ٠ؾخ ػٌع ٘يٖ ثٌذ١جٔجس دنؾ ٚثػـ صًْٙ لٌثءصٗ ٚغ١ٌ لجدً ٌٍَٚثي

صٍف١فٗ، فْخ ثٌقجٌز، هْٚ ثإلمالي دؤٞ د١جْ آمٌ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌٕظٛص ثٌضش٠ٌؼ١ز ثٌؾجًٞ دٙج ثٌؼًّ فٟ ِؾجي 

 .ػٕٛٔز ثٌّٕضٛؽجس ثٌغيثة١ز ٚػٌػٙج، ٚػٕو ثاللضؼجء، ؿذمج ٌىً ثٌّمضؼ١جس ثألمٌٜ ثٌنجطز ٚثٌّـذمز ػٍٝ ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ

أٚ ثٌٌَِ ثٌنجص دٗ ػٍٝ أٞ ِٕضٛػ فالفٟ أٚ ِجةٟ أْ ٘يث ثٌّٕضٛػ صُ " ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ"٠غذش، ٚػغ ػالِز   :29الوبدح 

 .ثٌقظٛي ػ١ٍٗ ؿذمج ٌّمضؼ١جس ٘يث ثٌمجْٔٛ

 ثٌّضؼٍك 17-٠97ْؾً ثٌٌَِ ثٌّقوه ّٔٛىؽٗ دٕض صٕظ١ّٟ، ِٓ ؿٌف ثإلهثًر ٚفك ثٌشٌٚؽ ثٌّقوهر فٟ ثٌمجْٔٛ ًلُ 

 .دقّج٠ز ثٌٍّى١ز ثٌظٕجػ١ز، وّج صُ صغ١١ٌٖ ٚصض١ّّٗ

٠ّٕغ، ٌٍضؼ٠ٌف دؤٞ ِٕضٛػ فالفٟ أٚ ِجةٟ أٚ إشٙجًٖ، ثّضؼّجي ثٌٌَِ أٚ ثٌؼذجًثس دّج فٟ ىٌه ثٌؼالِز ثٌضؾج٠ًز   :30الوبدح 

أٚ أٞ ًُّ ٠ٛفٟ دؤْ ٘يث ثٌّٕضٛػ أٚ أفو ِىٛٔجصٗ ِٕضٛؽج د١ٌٛٛؽ١ج إىث ٌُ ٠ضُ ثٌقظٛي ػ١ٍٗ ٚفك ثٌشٌٚؽ ثٌّقوهر فٟ ٘يث 

 .ثٌمجْٔٛ
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 الجحث ػي الوخبلفبد ّإثجبتِب ّالؼقْثبد - الجبة السبدس

 

٠ضُ ثٌذقظ ػٓ ثٌّنجٌفجس ٌّمضؼ١جس ٘يث ثٌمجْٔٛ ٚإعذجصٙج ؿذمج ٌٍّمضؼ١جس ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌمجْٔٛ ًلُ   :31الوبدح 

 . ثٌّضؼٍك دجٌَؽٌ ػٓ ثٌغش فٟ ثٌذؼجةغ83-13

 100.000 20.000ٚهْٚ ثإلمالي دّمضؼ١جس ِؾّٛػز ثٌمجْٔٛ ثٌؾٕجةٟ، ٠ؼجلخ دغٌثِز ٠ضٌثٚؿ لوً٘ج د١ٓ   :32الوبدح 

 :هًُ٘ 

 أػالٖ هْٚ ثٌضٛفٌ ػٍٝ ثالػضّجه ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ ٌٙيث 22وً ِٓ لجَ دجٌّظجهلز ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ثٌّشجً إ١ٌٙج فٟ ثٌّجهر  - 1

 .ثٌغٌع أٚ ثّضٌّ فٟ ثٌّظجهلز ػٍٝ ثٌّٕضٛؽجس ًغُ صؼ١ٍك ثػضّجهٖ أٚ ّقذٗ ِٕٗ

 أػالٖ ٌٍضؼ٠ٌف دجٌّٕضٛػ ثٌفالفٟ أٚ ثٌّجةٟ أٚ إشٙجًٖ 29وً ِٓ ثّضؼًّ ثٌذ١جٔجس أٚ ثٌٌَِ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ ثٌّجهر  - 2

د١ّٕج ٌُ ٠ضُ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌّٕضٛػ ثٌّؼٕٟ ٚفك ثٌشٌٚؽ " ِٕضٛػ د١ٌٛٛؽٟ" أٚ لجَ دضؼ١ًٍ ثٌّْضٍٙه دجإل٠قجء دؤْ ثٌّٕضٛػ 

٠ٚؾخ أْ صْقخ ِٓ ثٌْٛق ثٌّٕضٛؽجس ثٌّٛػٛػز ػ١ٍٙج ثٌذ١جٔجس أٚ ثٌٌَِ ثٌّيوًٛ ػٍٝ . ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ

 .ٔفمز ِجٌىٙج ٚصقش ِْؤ١ٌٚضٗ

 ثٌّضؼٍك دجٌَؽٌ ػٓ ثٌغش فٟ 13-83هْٚ ثإلمالي دجٌؼمٛدجس ثألمٌٜ ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌمجْٔٛ ًلُ   :33الوبدح 

 ثٌّضؼٍك 28-07 ثٌّضؼٍك دقّج٠ز ثٌٍّى١ز ثٌظٕجػ١ز وّج صُ صغ١١ٌٖ ٚصض١ّّٗ ٚثٌمجْٔٛ ًلُ 17-97ثٌذؼجةغ ٚثٌمجْٔٛ ًلُ 

 هًُ٘، وً ِٓ لجَ دنٌق 50.000 10.000ٚدجٌْالِز ثٌظق١ز ٌٍّٕضؾجس ثٌغيثة١ز، ٠ؼجلخ دغٌثِز ٠ضٌثٚؿ لوً٘ج د١ٓ 

 : أػالٖ دجّضؼّجي 28ِمضؼ١جس ثٌّجهر 

ًَِ أٚ ػذجًر أٚ ػالِز صؾج٠ًز فٟ ػٕٛٔز ثٌّٕضٛػ ِٓ شؤٔٙج أْ صنٍك ٌذْج ٌوٜ ثٌّْضٍٙه ٚصٛفٟ ٌٗ دؤْ ثٌّٕضٛػ  - 1

 ثٌّيوًٛ صُ ثٌقظٛي ػ١ٍٗ ٚفك ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ د١ّٕج ٌُ ٠ضُ إٔضجؽٗ فْخ ثٌشٌٚؽ ثٌّقوهر فٟ ٘يث ثٌمجْٔٛ ؛

شؤٔٗ  د١جْ ٌض١ّْز د١غ ثٌّٕضٛػ أٚ إشٙجًٖ ِٓ شؤٔٗ أْ ٠ؼًٍ ثٌّْضٍٙه فٛي ؿذ١ؼز ثٌّٕضٛػ ثٌّيوًٛ أٚ مظجةظٗ أٚ ِٓ - 2

 .إٌقجق ػًٌ دّْؼز ّٔؾ ثإلٔضجػ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ أٚ ثٌّٕضٛؽجس ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز

 

 هقتضيبد ختبهيخ - الجبة السبثغ

 

 .٘يث ثٌمجْٔٛ ف١َ ثٌضٕف١ي ثدضوثء ِٓ صج٠ًل ٔشٌ ثٌٕظٛص ثٌّضنير ٌضـذ١مٗ فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز ٠ومً  :34الوبدح 
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