
ٍتعلق بإضافت هادة الَود إلي الولح الوعد  (2009 هاً 28 )1430 جوادى اُخسة 3صادز فٌ  2.08.362هسسوم زقن 

. للتغرٍت البشسٍت

 

الوشٍس األول، 

تؼيق ثضخش اىغش ٜف اىجعبئغ اىصبدس ثتْفٞزٓ اىظٖٞش اىششٝف سقٌ  13.83ثْبء ػيٚ اىقبُّ٘ سقٌ   9ثتبسٝخ  1.83.108اَى

بدح (1984 أمت٘ثش 5 )1405ٍسشً   ٍْٔ ؛ 16، ٗالسَٞب اَى

شسً٘ سقٌ  ٘اد  (2002 ّٝ٘ٞ٘ 4 )1423 ٍِ سثٞغ األٗه 22اىصبدس ٜف  2.01.1016ٗػيٚ اَى ثتْظٌٞ ششٗغ ػّْ٘خ اَى

اىغزائٞخ ٗتقذَٖٝب ؛ 

٘اد اىغزائٞخ ٗصخش اىغش ٜف ثٞغ اىجعبئغ ؛  شاقجخ اَى صاسٝخ اىذائَخ َى ٗثؼذ استطالع سأٛ اىيدْخ ا٘ى

ٗثبقتشاذ ٍِ ٗصٝشح اىصسخ ٗٗصٝش اىفالزخ ٗاىصٞذ اىجسشٛ ٗٗصٝش اىصْبػخ ٗاىتدبسح ٗاىتنْ٘ى٘خٞبد اىسذٝثخ ٗٗصٝشح 

بء ٗاىجٞئخ ؛  ُ ٗاَى ؼبد اىطبقخ ٗاَى

ْؼقذ ٜف  صاسٛ اَى ديس ا٘ى ششٗع ٜف اَى ٙ األٗٚى 11ٗثؼذ دساسخ اَى ، (2009 ٍبٛ 7 )1430 ٍِ خَبد

 

 : زسن ها ٍلٌ

 

ٛ : الوادة األولي ير اىؼبد ؼذ ىيتغزٝخ اىجششٝخ اَى ير اَى بئذح، اىزٛ  (مي٘سٗس اىص٘دًٝ٘)ٝشاد ثبَى سَٚ ٍير اىطؼبً أٗ ٍير اَى اَى

ْبخٌ بتح ػِ رٗثبُ ٍير اَى َير اْى بء اَى ير أٗ ٝسصو ػيٞٔ ٍِ تجخش اَى الزبد أٗ ٝستخشج ٍِ ٍْبخٌ اَى  .ٝدَغ ٍِ اَى

بدح األٗٚى أػالٓ، ئرا تٌ صْؼٔ أٗ ت٘ظٞجٔ أٗ تس٘ٝقٔ : 2الوادة  سذد ٜف اَى ير اىغزاٜئ اَى ٘د ئٚى اَى ُ تعبف ٍبدح اٞى ٝدت أ

ٔ طْٜ أٗ استٞشادٓ ئٞى  .ثبىتشاة ا٘ى

٘د ٗاىزٛ  ٔ ٍبدح اٞى عبفخ ئٞى ير اىغزاٜئ اَى ُ ٝؼذ ىالستٖالك اىغزاٜئ اىجششٛ ثبػتجبسٓ ٍير طؼبً أٗ ٍير ٍبئذح ئال اَى ال ٝدت أ

نيف ثبىتدبسح  نيف ثبىصسخ ٗاى٘صٝش اَى نيف ثبىفالزخ ٗاى٘صٝش اَى سذدح ثقشاس ٍشتشك ىي٘صٝش اَى ٝستدٞت ىيَ٘اصفبد اَى

 .ٗاىصْبػخ

٘د ؼذ ىالستؼَبه اىصْبػٜ ال ٝخعغ إلىضاٍٞخ ئظبفخ ٍبدح اٞى ير اَى ُ اَى  .غٞش أ

نيف ثبىصسخ: 3الوادة  نيف ثبىفالزخ ٗاى٘صٝش اَى ٘د ثْسجخ تسذد ثقشاس ٍشتشك ىي٘صٝش اَى ُ تقذً ٍبدح اٞى  .ٝدت أ

ؼبدُ: 4الوادة  نيفخ ثبَى ير اىغزاٜئ ػيٚ تصشٝر ٍسجق ٝذٚى ثٔ ئٚى ٗصاسح اىصسخ ٗاى٘صاسح اَى  .ٝت٘قف صْغ اَى

ُ ٗتسذد مزىل ٜف  ؼبد نيف ثبَى سذدح ثقشاس ٍشتشك ى٘صٝش اىصسخ ٗاى٘صٝش اَى زم٘س ٗفق اىششٗغ اَى ٗٝذٚى ثبىتصشٝر اَى

٘د ستؼَيخ ٜف ػَيٞخ ئظبفخ اٞى ؼذاد اَى زم٘س ٗاَى ير اَى  .ٕزا اىقشاس ٍَٞضاد اَى

تؼيقخ ثبىصسخ اىغزائٞخ : 5الوادة  ضٗد ثبىٞ٘د ٗصْؼٔ ٗت٘ظٞجٔ اىششٗغ اىؼبٍخ اَى ير اَى ُ تت٘فش ٜف ٗزذاد ئّتبج اَى ٝدت أ

ص٘ص اىتششٝؼٞخ ٗاىتْظَٞٞخ اىدبسٛ ثٖب اىؼَو سذدح ٜف اْى  .اَى
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ً : 6الوادة  ضٗد ثبىٞ٘د ٜف ىفبئف ٍغيقخ متَٞخ ٍٗستقشح مَٞبٗٝب ال تتسغ ألمثش ٍِ مٞي٘ غشا ير اَى ُ ٝتٌ تس٘ٝق اَى ٝدت أ

صُ اىصبٜف  .ٗازذ ٍِ ا٘ى

ُ تسَو : 7الوادة  تؼيقخ ثبىؼّْ٘خ، ٝدت أ ص٘ص اىتْظَٞٞخ اىدبسٛ ثٖب اىؼَو اَى ْص٘ص ػيٖٞب ٜف اْى ػالٗح ػيٚ اىجٞبّبد اَى

 : اىيفبئف ٍيصقبد تتعَِ

ثسشٗف ثبسصح ٍٗقشٗءح ؛ " ٍير ٍضٗد ثبىٞ٘د"ػجبسح 1 -

ير ؛ 2 - ً ٍِ اَى ً ٜف مو مٞي٘ غشا يٞغشا ٘د ٍؼجشا ػْٖب ثبَى ّسجخ اٞى

شس3ً٘ - شفق ثٖزا اَى ٘افق ىيَْ٘رج اَى ضٗد ثبىٞ٘د اَى ير اَى  .اىشٍض اىزٛ ٝشٞش ئٚى اَى

 .ٗٝنتت ٕزا اىشٍض ثبىيُ٘ األثٞط ػيٚ خيفٞخ صسقبء

ْشأ ست٘سد ثٞبُ اسٌ ثيذ اَى ضٗد ثبىٞ٘د اَى ير اَى يصقخ اىخبصخ ثبَى ُ تتعَِ اَى  .ٗٝدت ، ثبإلظبفخ ئٚى رىل، أ

زم٘سح أٛ ثٞبُ ىٔ ػالقخ ثبىؼالج يصقخ اَى ُ ٝ٘ظغ ػيٚ اَى  .ٗال ٝد٘ص أ

ٔ أػالٓ سقٌ: 8الوادة  شبس ئٞى زا اىغشض ثَ٘خت أزنبً اىقبُّ٘ اَى إٕيِٞ ٖى ُ ٝقٍ٘٘ا ثبىتسبىٞو  13.83 ٝد٘ص ىيَأٍ٘سِٝ اَى أ

شازو ٍِ اىصْغ ئٚى االستٖالك ضٗد ثبىٞ٘د ٍتٚ شبؤٗا ٜف خَٞغ اَى ير اَى ٘د ٜف اَى تؼيقخ ثْسجخ اٞى  .ٗاىتسقٞقبد اَى

شتشك  سذدح ثبىقشاس اَى زم٘سح ػْذ اىت٘صٝغ ػِ اىقَٞخ اَى سديخ أثْبء ئخشاء اىتسبىٞو اَى ٘د اَى سجخ اىذّٞب ٍِ اٞى ٗٝدت أال تقو اْى

بدح  ٔ ٜف اَى شبس ئٞى شس3ً٘اَى  . ٍِ ٕزا اَى

شسً٘ سقٌ : 9الوادة  ٘د  (1995 دٝسَجش 12 )1416 ٍِ سخت 19اىصبدس ٜف  2.95.709ْٝسخ اَى تؼيق ثاظبفخ ٍبدح اٞى اَى

ؼذ ىيتغزٝخ اىجششٝخ ير اَى  .ئٚى اَى

ً أخو ستخ أشٖش ٍِ تبسٝخ ّششٓ ثبىدشٝذح اىشسَٞخ : 10الوادة  شسً٘ اىزٛ ٝذخو زٞض اىتْفٞز ثؼذ اّصشا ٝسْذ تْفٞز ٕزا اَى

ؼبدُ، مو  نيف ثبَى نيف ثبىتدبسح ٗاىصْبػخ ٗاى٘صٝش اَى نيف ثبىصسخ ٗاى٘صٝش اَى نيف ثبىفالزخ ٗاى٘صٝش اَى صٝش اَى ئٚى ا٘ى

 .ٗازذ ٌٍْٖ فَٞب ٝخصٔ

 

 

 

 .(2009 مبً 28 )1430 جمبدى اُخرة 3وحرر ببلرببط فٌ 
فبسٌ  .عببش ال
 .وزٍرة الصحت، ببسمَنت ببدو : وقعه ببلعطف

صَد البحرً، عسٍس اخنوش ،  وزٍر الفالحت وال

تكنولوجَبث الحدٍثت، أحمد رضي شبمٌ تجبرة وال صنبعت وال  .وزٍر ال
بَئت، أمَنت ابه خضراء مبء وال معبدن وال طبقت وال  .وزٍرة ال

 
 



 

ً 28 )1430 جوادى اُخسة 3 الصادز فٌ 2-08-362النووذج الوسفق بالوسسوم زقن  الوتعلق بإضافت هادة الَود إلي الولح الوعد  (2009 ها

للتغرٍت البشسٍت 

 

 


