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 ةـيداع :  ةرود                                               ةيبرغملا ةكلمملا  
 ةيمومع :ةسلج                                       ةــيلخادلا ةرازو    
     ةرــــــــــــفينخ مـيلقإ   
 ةرـفينخ  ةـعامج   

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 ةعاسلا ىلع   20٢٠ ربوتكأ ٠٦ ءGالثلا موي  ربوتكأ رهشل ةيداعلا هترود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع               

 روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسWر تحت ةرفينخ ةعامج رقمب تاعامتجالا ةعاقب احابص ةقيقد ٣٠ و ةرشاعلا
 .لالهوب بوجحملا ديسلا ةرفينخ ةنيدم اش_

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل6ا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سل6ا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٢٩ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -

 سـل6ا لـخاد ةـفصلا ٢٩ نورـضاحلا ءاـضعألا
 يعامجلا سلKا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل يناثلا بئانلا عيجقأ فسوي نب -٣
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا ليدرأ دمحم -٤
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٥
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم -٦
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٧
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٨
  يعامجلا سلKا بتاك  عيجروب ديعسا -٩

 بتاكلا بئt يديحولا دمحم -١٠
 يعامجلا سلKا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م -١١
 يعامجلا سلKا وضع  تاسلاو  ميهاربا -١٢
 يعامجلا سلKا وضع ةحلاصلا يدارب -١٣
 يعامجلا سلKا وضع كالس ةرهز -١٤
 يعامجلا سلKا وضع شورحما ىفطصم -١٥
يعامجلا سلKا وضع لالعنب عيبر -١٦  
يعامجلا سلKا وضع يدبع دمحم -١٧  

 يعامجلا سلKا وضع روبابلا ديمح -١٨
 يعامجلا سلKا وضع نوزحمأ ىفطصملا -١٩
 يعامجلا سلKا وضع نوملقأ دمحم -٢٠

  ٢٠٢٠ ربوتكأ رهشل ةيداعلا ةرودلا رضحم
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 يعامجلا سلKا وضع �� ىفطصملا.م -٢١
 يعامجلا سلKا وضع ناروكع دمحم -٢٢
 يعامجلا سلKا وضع شيليلق ماشه -٢٣
 يعامجلا سلKا وضع يلجع ناميإ -٢٤
 يعامجلا سلKا وضع ءالدلا زيزع -٢٥
 يعامجلا سلKا وضع وساد دمحم -٢٦
 يعامجلا سلKا وضع يبجوت ىفطصملا -٢٧
 يعامجلا سلKا وضع يربص ليبن -٢٨
 يعامجلا سلKا وضع يسورد نامثع -٢٩

  : ٠٩ رذعب نوبئاغلا ءاضعألا - 
     

 سـل6ا لـخاد ةـفصلا ٠٩: نوبئاغلا ءاضعألا
 يعامجلا سل6ا وضع حاتيت زيزعلا دبع ديسلا .١
 يعامجلا سل6ا وضع رمع يفاولا ديسلا .٢
 يعامجلا سل6ا وضع يرمعلا نيسحلا ديسلا .٣
 يعامجلا سل6ا وضع     يرصg دمحم ديسلا .٤
 يعامجلا سل6ا وضع   قيزرو ىفطصم ديسلا .٥
 يعامجلا سل6ا وضع       نينح ماهلإ ةديسلا .٦
 يعامجلا سل6ا وضع       وتوته ةرهز ةديسلا .٧
 يعامجلا سل6ا وضع     ةنوحتوب ديعس ديسلا .٨
 يعامجلا سل6ا وضع      نyزمأ دمحم ديسلا .٩

 
 :  ٠١ رذع نودب نوبئاغلا ءاضعألا - 
 .يعامجلا سل&ا وضع :       قازرم دمحم ديسلا -       
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -   

 : ةـيراشتسا ةـفصب نورـضاحلا -
 .دحأ ال  :            ةيجراخلا حلاصملا -

 :  ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا نـم -         
  .ةيوشابل_ راطا :    يساق يدهف ديسلا  -

 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -  
 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -
 تاعزانملا ةحلصم يلاعلا دبع قيدصلا
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 ةيرادإلا ةطرشلا ةحلصم سيئر يرورز دمحم
 ينقتلا مسقل_ سدنهم ريغصلا ديمح
 ليخادملا ليكو يروكذم دلاخ
 ليخادملا ةعاسش ةحلصم ميهف ميركلا دبع
 يعامجلا يحصلا بتكملا ريدم يدرولا نيسي

 ةيعامجلا كالمألا ةحلصم نع رص� داعس
 ءارضخلا قطانملا ةحلصم سيئر ناميلسا ىفطصم
 ت_اسحلا ةحلصم ىدل تايعمجل_ فلكم قداصلا دبع ميحرلا دبع
 ةعامجلل يفاقثلا لا&_ فلكم يقوراف ىفطصم
 يعامجلا بآرملا سيئر فيرعل يلع
 ريمعتلا ةحلصم سيئر يلاشرح دي&ا دبع
 ضوفملا ريبدتلا ةحلصم سيئر يرمعلا نيسحلا

 قلعتملا ١١٣٫١٤ مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعب   
                                       .ميركلا روضحلاو نويعامجلا نوفظوملاو اشابلا ديسلاو ءاضعألا ةداسلل بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل_
  . هللا همحر   ارخؤم ةينملا هتفاو يتلا ةعامجل_ سدنهم ريغصلا ديمح موحرملا حور ىلع ةحتافلا ةوالت روضحلا نم بلط مث
  :يلاتلاك يه يتلاو ةرودلا هذه لامعأ لودجب ةدراولا طقنلا ضرعب ماقو 

 .٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةرفينخ ةعامج ةينازيم عورشم ىلع ةقداصملا و ةساردلا -١

 طئاسولا ددعتم مسق ءانبب قلعتملا لصفلا ىلا ةينقتلا تاساردل� صاخلا لصف نم مهرد ٢٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم دامتعا ليوحت -٢

  .ين�زلا ومحا ىحوم ةسردمب

 .ةميدقلا ت�انبلل يئ�رهكلا طبرلا دهاوشو حالصإلا صخر ميلست ةيفيك ةشقانم -٣

 دصق ةماعلا ةعفنملا لجأل اهتيكلم عزن دارملا ةيضرألا عطقلل مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا عبرملا رتملا نمث ىلع ةقداصملاو لوادتلا -٤

 .ةنيدمل� عراوشو ةقزأ ضعب فيفصتو عيسوت

 ةعومجم ىلإ يميلقإلا سلKا نم تالفاحلا ةطساوب تاعامجلا نيب كرتشملا يمومعلا لقنلا قفرم ريبدت تيوفت ىلع ةقداصملا -٥

  .سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا

 . ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا -٦

 .ةرفينخ- لالم ينب ةهجب ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعتب ةصاخلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٧

 .ةرفينخ ةنيدمل ةيقرطلا ةطحمل� ركاذتلا كيبابش لالغتسا حنمب صاخلا تالمحتلا شانك ليدعت نأشب لوادتلا -٨

 ءانبلاو هلالغتسا دصق اهعابتا بجاولا ةينوناقلا رطاسملاو )ساوقألا( يمومعلا كلملا قوف ءانبلا ةيلمعب حامسلا ةيناكما ةسارد -٩

  .ءانبلا فيفصتو تاهجاولا قسانتو ةيلامج ىلع اظافح هقوف
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 .Vوروك ةحئاج لالخ ةيئاقولا و ةيزارتحالا تاءارجالا داختا يف ةعامجلا لخدت نع ريرقت ميدقتل يعامجلا يحصلا بتكملا سيئر بيبطلل ةملكلا ىطعأ كلذ دعب

 ءZو ةبراحمل ةيكيتسيجوللاو ةيداملا اTايناكمإ ريخستب ةحصلا ظفح بتكم لالخ نم ةرفينخ ةعامج تماق ةحئاجلل لوألا مويلا ذنم هنا بيبطلا ديسلا راشأ
 .ةرفينخ ميلقإل ةعباتلا ةيورقلا تاعامجلا Hايحأو ةرفينخ ةنيدم بارت عيمج ةحلصملل ةيمويلا تالخدتلا تطغ ثيحب .١٩ديفوك
 : ةيلاتلا مزاوللا ءانتقا ىلوأ ةوطخك مت ةرفينخ ميلقH aوروك سوريف يشفت ةهجاومل ةذختملا تاءارجإلاو ةيزارتحالا ريبادتلا ليعفتل ةبكاومو      

    مهرد ٨٠٠٠٠هردق يلام غلبمب ميقعتلا تادعم ءارش -                                 . مهرٍد ٤٧٠٠٠٠ هردق يلام غلبمب ميقعتلا داوم ءارش - -

 ةيبطلا تادحولا معدل سلطأ ةيعمج عم ةرفينخ ميلقa ةحصلا ةيبودنم عم قيسنتب كلذو مهرد ٢٠٠٠٠٠هردق غلبمب ةيبطلا هبشو ةيبطلا رطألل ةيامحلا تامزلتــسم ءارش - -

 ينطولا شاعنإلا ةحلصمل نيعب� لامع١٠ يلاوح ةئبعتب ،ةيلمع ٢٠٢٨ يلاوحب يأ مويلا يف لخدت ١٢ لدعمب تلجس يتلا ريهطتلاو ميقعتلا تايلمعب ءدبلا مت ٢٠٢٠ سرام ١٦ خيراتبو
 .لمع موي ٢٠٠٠ لدعمب
 .ةحصلل ةيميلقإلا ةيبودنملل ةئبوألا ةبراحمل ةيميلقإلا ةنجللا يف كلذك وضعكو  Hوروك ء�و ةبراحمل ةيميلقإلا ةنجللا نمض وضعك يحصلا بتكملا بيبط دجاوت ىلع صرحلا مت امك

ةرفينخل مت  ةيميلقإ  ةنجل  ثادحا  ةطساوب  ك  لذو مقر ٠٤/٢٠٢٠  تحت  يام ٢٠٢٠  خيراتب ٢٢ رداصلا  ةرادإلا  حالصإو  ةيلاملاو  داصتقالا  ريزو  ديسلا  روشنم  نيماضمل  يلعفلا  ليزنتلا  دعبو 
ميلقإل� . ةيجراخلا  حلاصملل  ةعب�  تادحول  ةيناديم  تار ز  ةدعب  مايقلا  ثيح مت  سوريفلا ،  يشفت  ةهجاومل  ةياقولاو  ةيزارتحالا  ريبادتلاو  تاءارجإلا  ليعفتو  ةبكاومل  اهفيلكت    

 يتلا تايلمعلا يهو ةيباجيإلا تالاحلا لزانم ميقعت ىلع ةوالع، تاحاسلاو قئادحلاو ةيمومعلا تارادإلا فلتخمو سرادملاو دجاسملا تلمش يتلا ميقعتلا تايلمع ىلع بتكملا فرشأ امك
 .نآلا دحل ةرمتسم لازتال
 ةعباتلا19_ ديفوكبةباصملا تالاحلانيماثج عييشت مت ةرفينخب يميلقإلا ىفشتسملا ةحاسب ةزانجلا ةالص ةماقإ دعبو ،ةرفينخ ميلقa ١٩ ديفوك ءاد نع ةجتH ةافو ةلاح ٢٩ ءاصحا مت امك
  : ىلع دمتعت يتلا و ةيئانثتسإلا تاءارجإلا قفو كلذ و ةرفينخ ةنيدمب باطحأ ةربقمب  ةرفينخ ةنيدمل
2020  ليربأ25  خيراتب ةرداصلا ةحصلا ةرازو ديسلا ةركذم . ٢٠٢٠ ليربا ٢٤ خيراتب ٢٢٣ ددع تحت ١٩ ديفوك ببسب يفوتملا لسغ مدع نأش يف ىلعألا سلجملل يهقفلا باوجلا
 :روضحب كلذو 19_ديفوك ةدكوملا تالاحلا نفد ةرطسم لوح 
 ةحصلا ةيبودنم لثم -يعامجلا يحصلا بتكملا سيئر بيبط  - ةدعاسملا تاوقلا-يكلملا كردلا-ينطولا نمألا  -لحملا ةطلسلا •
 ماتلا هطارخنا ىلع ةرفينخ ةعامج سيئر ابعأ ميهاربا ديسلل صاخلا ركشل� مدقتأ امك ةحصلا ظفح بتكم لامعو رطأ هب ماق يذلا رابجلا لمعل� هيونتلا الإ ينعسي ال ، ريخألا يفو
 معدل ةرابجلا هتادوهجم ىلع ةيعامجلا لاغشألا ةحلصم سيئر ديسلل ركشل� مدقتأ نأ ينتوفي ال امك ،ةحئاجلل لوألا مويلا ذنم ناديمل� مئادلا هدجاوتو ةحلصملل طورشماللا همعدو
 .بتكملا

 

 

 

 

 

35% 

29% 

11% 

10% 
8% 7% 

  ةماعلا تاحاسلا  ھیباجیالا تالاحلا لزانم  ةیمومعلا تارادالا
 دجاسملا سرادملا لقنلا لئاسو
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 : ىلوألا ةطقنلا
 
 

  
 
 

   
  : سيئرلا دـيسلا

 نوناقلا تايضتقمل اقيبطت و .٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةعامجلا ةينازيم دادع¢ قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ هتملك لهتسم يف
 ةبقترملا ةينازيملا لوح تسرادت يتلا ةينازيملا و ةجمربلا و ةيلاملا نوؤشلا ةنجل تعمتجا دقف ١٤/١١٣ مقر تاعامجل_ قلعتملا يميظنتلا
 دق لخادملا ةصاخ و ةعامجلا ةينازيم نأ فاضأ ثيح .رقوملا سل&ا راضنأ مامأ هضرعب ةنجللا سيئر مدقتيس اريرقت تدعأ و
 نوناقلا لعج يذلا ءيشلا ماع وه لب طقف ةعامجلا صخي ال ريثأتلا اذه و . �وروك ةحئاج ءارج نم ٢٠٢٠ ةنس لالخ تررضت
 ةملكلا ىطعأ مث . ٪٢٥ وأ ٪٢٠ ةبسنب هضيفخت متيس ةعامجلل ةينازيملا عورشم ناف اذهل و . ٪٢٠ ةبسنب اضافخنا فرعي يلاملا
    . اريرقت ميدقت دصق ةينازيملا و ةيلاملا ةنجل سيئر ديسلل

 
    
  : هللا دبع وبأ دمحا .م دـيسلا
 ةيرازولا ةركذملا ىلع ءانب هعضو مت دق ةينازيملا عورشم نأ حضوأ و . ةجمربلا و ةينازيملا و ةيلاملا ةنجل ريرقت ةوالتب لضفت 
 هذه تاقفنلا و ليخادملا اهيقشب ةينازيملا لوصف عيمج ضرعب ماقو . ا¶ ةدراولا تايصوتلا عيمج امرتحم ةينازيملا دادعإل ةيهيجوتلا
 . سل&ا ءاضعأ عيمج ىلع اهعيزوت مت يتلا ةينازيملا

    : يلي ام ىلع عامجإل_ سل&ا قداص ةيلوؤسم لكب و ةداج و ةضيفتسم ةشقانم دعب و
 

 
 عامجإل�  نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص تاعامجل� قلعتملا ١١٣-١٤ مقر نوناقلا نم ١٨٦ ةداملل اقبط         
 : يلي امك ةيلامجإ ةفصب ٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا ليخادم ىلع
 : لــــــــيخادملا •

 .مهرد ٨٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠    : لوألا ءزجلا ليخادم -
      : يناثلا ءزجلا ليخادم    -      
 .مهرد ٧١٥٫٠٠٣, ٠٠ : ةينازيملا نم لوألا ءزجلا ليخادم ضئاف : ١١/١٠/١٠/٥٠ لصفلا *

 : ةـيصوصخلا تاـباسحلا    
 .مهرد  ٧٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠     : ليخادملا -

 .مهرد ٩١٫٦١٥٫٠٠٣٬٠٠    : ليخادملل ماعلا عومKا   

 
 

 ضرــــــــــــــــعلا

 ةشقانملا

 ررـــــــــــــــــــــــقــــــــملا

 ةرفينخ ةعامج ةينازيم ىلع ةقداصملا و ةساردلا

 .٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا مسرب
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 لیخادملا : لوالا ءزجلا
 

	 ةینازیملازمر

	 مسرلا
 ةینازیملا تاریدقت
 ةنس نع ةلوبقملا

٢٠١٩	

 ةینازیملا تاریدقت
 ةنس نع ةلوبقملا

٢٠٢٠	

 نع ةحرتقملا
	٢٠٢١ ةنس

	بابلا	لصفلا	ةرقفلا	رطسلا

11	10	10	10	
   ءاضمالا قيدصت مسر
	250,00	110	000,00	147	000,00	140  قباطتلZ داهشالاو 

	250,00	110	000,00	147	000,00	140  ةيندملا ةلاحلا موسر	10	10	30	31

	200,00	200,00	200,00  تاراقعلا ميقرت	10	20	30	31

	250,00	20	000,00	27	400,00	27  مئاهبلا عيب ليجست	10	20	30	32

	700,00	5	600,00	7	600,00	7 راضملاو عفانملا ثاحبا رئاوص	10	20	30	33

	750,00	78	000,00	105	000,00	105 اهنع ينغتسا داومو تاوداو ثnا عيب جوتنم	10	30	20	21

	100,00	100,00	100,00  بطحلاو روهزلاو تابنلاو هكاوفلا عيب جوتنم	10	30	20	22

23	20	30	10	
 تافلمو تاعوبطملاو ميماصتلا عيب جوتنم
	750,00	000,00	1	000,00	1 ةديازملا

24	20	30	10	
  ةزوجحملا ءايشالاو تtاويحلا عيب جوتنم
	000,00	300	000,00	400	000,00	300  ةددحملا لايجالا لخاد بسحت مل يتلاو 

11	10	40	10	
  ةيئابجلا رئاعدلا نم لصحتملا
	750,00	105	000,00	141	000,00	141  بئارضلZ قلعتي اميف يضارتلاو

	500,00	19	000,00	26	000,00	26  ةيمومعلا تاعويبلا يف ةضوبقملا ةيوئملا ةبسنلا	10	40	10	14

	500,00	4	000,00	6	000,00	6 ريغلا ةدئافل ةققحملا ليخادملا نم عاطتقا	10	40	30	31

	000,00	90	000,00	120	000,00	84 زجحملا مسر	10	40	30	32

	000,00	569	39	000,00	569	39	000,00	569	39  ةفاضملا ةميقلا ىلع ةبيرضلا جوتنم نم ةصح	10	50	10		

21	20	10	20	
 ضيحارم لالغتسا يف زايتمالا قح
	100,00	100,00	100,00  هكاوفلاو رضخلل ةلمجلاة قوس 

22	20	10	20	
 فاعسالا ةرايس ةحلصم يف زايتمالا قح
	100,00	100,00	100,00  ةيعامجلا

31	30	10	20	
 ةرايس ةطساوب لقنلا رئاوص عاجرتسا
	100,00	100,00	100,00  فاعسالا

٢٠٢١ ةیلاملا ةنسلل رییستلا ةینازیم ئییھت  
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32	30	10	20	
 ضيحارملا تارفح غارفا ةحلصم لوخدم
	100,00	100,00	100,00  تاونقلا فيظنتو

	0,00	0,00	  راحلا ءاملا ةكبشب لاصتالا	20	10	30	33

	0,00	0,00	   برشلل حلاصلا ءاملا ةكبشب لاصتالا	20	10	30	34

	100,00	100,00	100,00  فيظنتلا رئاوص عاجرتسا	20	10	30	35

11	10	20	20	
 ميلعتلا تاسسؤم ىلع ضورغفملا مسرلا
	0,00	0,00	000,00	10  ةصاخلا

	100,00	100,00	100,00  ةيعامجلا ةنازخلا لوخدم	20	20	30	32

	100,00	100,00	100,00 ىقيسوملل يعامجلا دهعملا لوخدم	20	20	30	33

	100,00	100,00	100,00  ضراعملا ةعاق لوخدم	20	20	10	34

11	10	30	20	
 تاسسؤملا يف ةماقالا ىلع ضورفملا مسرلا
	000,00	45	000,00	60	000,00	57  ةيحايسلا

	100,00	100,00	100,00  يهالملا ىلع ةضورفملا ةبيرضلا	20	30	10	12

13	10	30	20	
 لوخد ركاذت ىلع ضورغفملا مسرلا
 ةصاخلا حباسملاو ةيض�رلا تtاجرهملا
 روهمجلل ةحوتفملا

100,00	100,00	100,00	

	000,00	45	000,00	60	000,00	80  حباسملا لالغتسا لوخدم	20	30	20	22

	500,00	37	000,00	50	000,00	100  ينابملا ةبيرض	30	10	10	11

12	10	10	30	
 ىلع ةضورفملا ةنايصلا ةبيرض
	000,00	500	1	000,00	800	1	000,00	800	1  ينابملا ةبيرضل ةعضاخلا كالمالا

	000,00	000	4	000,00	500	4	000,00	000	4  ةينبملا ريغ ةيرضحلا يضارالا ىلع ةبيرضلا	30	10	10	14

	000,00	000	4	000,00	000	4	000,00	000	4 ءانبلا تايلمع ىلع ةبيرضلا	30	10	10	15

	000,00	500	1	000,00	500	1	000,00	500	1  يضارالا ةئزجت تايلمع ىلع ةبيرضلا	30	10	10	16

	0,00	0,00	  يضارالا ميسقت تايلمع ىلع ةبيرضلا	30	10	10	17

	000,00	300	000,00	400	000,00	350  نكسلا مسر	30	10	10	18

	443.98	993	11	000,00	500	15	000,00	500	15  ةيعامجلا تامدخلا مسر	30	10	10	19

21	20	10	30	
 كالمالا ىلا تازوربلا ىلع ضورفملا مسرلا
	133,00	133,00	000,00	20  ةماعلا ةيعامجلا

22	20	10	30	
 ةيعامجلا كالمالا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
	000,00	582	000,00	776	000,00	776  ءانبلZ طبترت ضارغال اتقؤم ةماعلا

	100,00	100,00	100,00  ىنكسلل ت�انب ءارك جوتنم	30	10	20	23
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	100,00	100,00	100,00  ت�انبلا لالغتسا جوتنم	30	10	20	24

	100,00	100,00	100,00  تاراقعلل ىرخا تالوصحم	30	10	20	25

	000,00	225	000,00	300	000,00	300  قرطلا فالتا ىلع بترملا مسرلا	30	20	10	11

	100,00	100,00	100,00  تاومالا لقن يف زايتمالا قح	30	20	20	21

	100,00	100,00	100,00 لZزألا غيرفت ةحلصم يف زايتمالا قح	30	20	20	23

	100,00	100,00	100,00  تاومالا نفدو رباقملا لوخدم	30	20	30	31

32	30	20	30	
 داوملا �اقبو قئادحلا ت�افن عفر موسر
 قيرطلا ىلع ةكورتملا ءانبلا داومو ةيعانصلا
  ةيمومعلا

100,00	100,00	100,00	

	500,00	787	000,00	050	1	000,00	050	1  تZورشملا عيب لاحم ىلع ةبيرضلا	40	10	10	11

13	10	10	40	
 نوذاملا نيلئاجلا ةعابلا ىلع ضورفملا مسرلا
	100,00	100,00	100,00  ةماعلا قرطلا ىلع مهعلس عيب يف مهل

	100,00	100,00	100,00 علاقملا داوم جارحتسا ىلع ضورفملا مسرلا	40	10	10	15

	000,00	900	000,00	050	1	000,00	050	1  ةراجتلا ةبيرض	40	10	10	16

	100,00	100,00	100,00  حبذلا ةبيرض	40	10	10	18

	000.00	900	6	000,00	500	7	000,00	500	7  ينهملا مسرلا	40	10	10	25

21	20	10	40	
 تاحاسو قاوسالا يف ةضوبقم تابجاو
	100,00	100,00	100,00 ةيمومعلا عيبلا

	100,00	100,00	100,00  مئاهبلا قاوسا تابجاو	40	10	20	22

23	20	10	40	
 قاوسالا ىلا لوخدلاو فوقولا تابجاو
	100,00	100,00	100,00  ةيعوبسالا

24	20	10	40	
 عيبلل ىرخا تاحاسب ةضوبقم تابجاو
	100,00	100,00	100,00  يمومعلا

	100,00	100,00	100,00  ةعامجلا ةزوح يف داوم لالغتساو ءارك جوتنم	40	10	20	25

26	20	10	40	
 ةلوازمل ةصصخم وا ةيراجت تالحم ءارك جوتنم
	000,00	800	2	000,00	800	2	000,00	200	2  ينهم طاشن

	000.00	100	1	500,00	512	1	000,00	351	1  ةيعامجلا قاوسالا راجيا جوتنم	40	10	20	27

	000,00	15	000,00	20	000,00	20  ةيركالا فلتخمو ىرخا راقع ءارك جوتنم	40	10	20	31

	500,00	262	000,00	350	500,00	367 ةيعامجلا قفارملا زايتما	40	10	20	32
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	100,00	100,00	100,00 ىرخأ تازايتما ليصاحم	40	10	20	36

47	30	10	40	
 ةيعامجلا كالمالا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
	000,00	750	000,00	000	1	000,00	000	1  ةينهم وا ةيعانص وا ةيراجت  ضارغأل اتقؤم

48	30	10	40	
 ةيعامجلا كالمالا لغش ىلع ضورفملا مسرلا
 ةسراممب طبترت تاراقع وا تالوقنمب اتقؤم
  ةينهم وا ةيعانص وا ةيراجت لامعا

1	700	000,00	2	000	000,00	1	500	000,00	

	100,00	100,00	100,00   ءاعمالا لسغم موسر	40	10	30	55

	100,00	100,00	100,00  ديربتلا موسر	40	10	30	56

	100,00	100,00	100,00  لبطسالZ طبرلا موسر	40	10	30	57

	100,00	100,00	100,00  ةرسمسلا قوقح	40	10	30	58

59	30	10	40	
 عيبلا ءالكو ليخادم ىلع ةضورفملا موسرلا
Z601  هكاوفلاو رضخلل ةلمجل	000,00	601	000,00	601	000,00	

	100,00	100,00	100,00  ليكلاو نولا ةبيرضو ةيمومعلا نيزاوملا جوتنم	40	10	30	62

11	10	20	40	
 صخر لالغتسا ىلع ةضورفملا موسرلا

 ماعلا لقنلا تالفاحو ةرجالا تارايس
  نيرفاسملل

100	000,00	100	000,00	75	000,00	

	000,00	150	000,00	200	000,00	200  نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ىلع مسرلا	40	20	10	16

	000,00	105	000,00	140	000,00	140  يرضحلا لقنلا يف زايتمالا قح	40	20	10	21

	450,00	191	1	600,00	588	1	600,00	588	1  ةيقرطلا ةطحملا جوتنم	40	20	30	31

	125,00	250	500,00	333	500,00	333  تارايسلاو تاجاردلا فوقو تاطحم جوتنم	40	20	30	32

33	30	20	40	
  تارايسلا نع ةبترتملا فوقولا تابجاو
	500,00	187	000,00	250	000,00	250  نيرفاسملل يمومعلا لقنلل ةصصخملا

	750,00	78	000,00	105	000,00	105  موحللا لقن	40	20	30	34

	000,00	300	000,00	400	000,00	400  ةنيزخلZ ةعدوملا لاومالا ةدئاف جوتنم	50	10	10		

	000,00	400	267,00	353	000,00	000	2  ةئراطو ةفلتخم ليخادم	50	40	40		

	0,00	0,00	0,00  ةينازيملا نم يناثلا ءزجلا عوفدم	60	10	10		

	000.00	000	83	000,00	000	91	000,00	000	91 لوالا ءزجلا عومجم				
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 :يلي امك ةينازيملا نم ب� لك نع  ٢٠٢١ ةنس ةينازيم فيراصم ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص امك
 :فيراــــــصملا •
 : ةحرتقملا فيراصملا              :باوبألا نايب :لوألا ءزجلا

                                                            مهرد                                  113.00 792 42 ١٠ بابلا عومجم
  مهرد            500.00 085 10                   :٢٠ بابلا عومجم 
 .مهرد500.00 979 10      :٣٠ بابلا عومجم 
  .مهرد884.00 427 18     :٥٠ بابلا عومجم 
 .مهرد   003.00 715        :٦٠ بابلا عومجم 

 مهرد  83 000 000.00       :عوـــــــــم6ا
 
 : فيراصملا

 تاــــــــحرتقم
 ٢٠٢١	

  تاداـمتعإلا
	 ٢٠٢٠ ةحوتفملا 	فیراصملا عوــــــــــــــــن

	 	 	٠٢ مسقلا           
	 0,00	 	0/يس-لا تاقفن           
	 0,00	 	ةماعلا ةرادإلا         10 
	 0,00	 	سلجملا ةطش8ا     10 10 10 
	 0,00	 	فAراصملل ةلثمم تاضA@عت   10 10 10 10 

487	200,00	 487	200,00	 	ن$راش9سملا نم قحلا يودل و س-ئرلل تاض$#عت 11         
0,00	 0,00	 	ةCلمملا لخاد  ن$راش9سملا و س-ئرلا لقن ف$راصم 12         

1	000,00	 10	000,00	 	جراخلاE ن$راش9سملا و س-ئرلا لقن ف$راصم 13         
10	000,00	 50	000,00	 	ةCلمملا لخاد ن$راش9سملا و س-ئرلا لقنت ف$راصم 14         
1	000,00	 10	000,00	 	ن$راش9شملا و س-ئرلل جراخلاE ةمهملا ف$راصم 15         
11	000,00	 10	000,00	 	ءاضعألا KLMمأت ف$راصم 16         

	 	 	ةHمسرلا تالافتحإلا و ةHنطولا داHعألا فAراصم   20 10 10 10 
200	000,00	 500	000,00	 QRغص داتع ءاVL للVWM$KLM	 21         
1	000,00	 200	000,00	 	تالفحلا داتع ءاXVWا 22         
100	000,00	 100	000,00	 QRزئاوجلا م]لس9ل ا\ادهلا و ة]نفلا فحتلا ءا	 23         
200	000,00	 200	000,00	 	لاfقتسإلا و ماعطإلا و ةماقإلا ف$راصم 24         
1	000,00	 400	000,00	 kMاقثلا طاشhلا ف$راصم

l فلا وmMl	 25         
	 	 	قئاثو و تاTاS/شا   50 10 10 10 

7	500,00	 10	000,00	 kM كاVWشا
l جلاp$تالجملا و دئارجلا و ة]مسرلا ةد	 51         

30	000,00	 40	000,00	 kM كاVWشا
l شfلا و ءاملا ةكCهpsءا	 55         

	 	 	0/بدتلا و تارظنملا و تاودنلا مHظنت   60 10 10 10 
0,00	 0,00	 	لاfقتسإلا ف$راصم 61         

1	000,00	 50	000,00	 	ماعطإلا و ءاويإلا ف$راصم 62         
0,00	 0,00	 	لقنلا ف$راصم 63         

1	000,00	 5	000,00	 	تاعوبطم و مزاول 64         
0,00	 0,00	 	yl]لعتلا داتعلا ءارك 65         
0,00	 0,00	 	باعتألا ف$راصم 66         
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1	000,00	 5	000,00	 	تاض$#عتلا 67         
0,00	 0,00	 	ط]شhتلا ف$راصم 68         
	 	 	ةHساسألا بتاورلا   10 20 20 10 

29	960	100,00	 29	960	100,00	  و KLMيمسرلا KLMفظوملل ةراقلا تاض$#عتلا و بتاورلا
	مهئالثم 11         

0,00	 0,00	 	نيدقاعتملا روجا 13         
900	000,00	 1	200	000,00	 	KLMيضرعلا ناوعألا روجا 14         

0,00	 0,00	 KLM kMعوطتملا بتاور و روجا
l ةمدخلا راطا  

	ةط]شhلا ة]نطولا 15         
	 	 	ةفلتخم تاضA@عت   20 20 20 10 

190	000,00	 200	000,00	 	ة]فاضإلا لاغشألا نع تاض$#عت 21         
1	100,00	 1	100,00	 	قودنصلا نع تاض$#عت 22         
0,00	 0,00	 	تادنسلا فلت 23         

450	000,00	 400	000,00	 	ةخسوملا و ةقاشلا لاغشألا نع تاض$#عتلا 24         
0,00	 0,00	 	تادنسلا نع تاض$#عت 25         

440	000,00	 440	000,00	 	ة]لوؤسملا نع تاض$#عتلا 26         
10	000,00	 20	000,00	 	تاناحتمإلا و تاAراbملا aع فا̂_إلا نع تاضA@عت 27         

	 0,00	 	ةHعامتجا دئاوف و ةHطغت   30 20 20 10 
4	800	000,00	 4	800	000,00	 kM لمعلا باsرا ةمهاسم

l رغملا قودنصلا��l دعاقتلل	 31         
230	000,00	 274	000,00	 kM تامهاسملا

l امجلا ماظنلا�l دعاقتلا بتاور حنمل	 32         
600	000,00	 690	000,00	 kM تامهاسملا

l يــــــــعامتجإلا طا]تحإلا تامظنملا	 33         
4	000,00	 8	000,00	 	ةدالولا نع ض$#عتلا 34         
0,00	 0,00	 	ناوعألا و KLMفظوملا KLMمأت 35         

120	000,00	 120	000,00	 	KLMمدختسملا ناوعألا ساfل 38         
	 	 	i0jفظوملا لقنت و لقن   40 20 20 10 

37	000,00	 50	000,00	 	ةCلمملا لخاد لقنتلا ف$راصم 41         
0,00	 0,00	 	جراخلاE ةمهم ف$راصم 42         
0,00	 0,00	 	ةCلمملا لخاد لقنلا ف$راصم 43         
0,00	 0,00	 	ب$رادتلا ف$راصم 44         
	 	 	ىرخألا 0/يس-لا لئاسوب ةقلعتملا ةطش8ألا     30 30 10 
	 	 	ءاm/Sإلا   10 30 30 10 

0,00	 0,00	 	ة$رادا تا\انب ءاXVWا 11         
100	000,00	 200	000,00	 	ىرخا تا]لآ و لقنلا تا]لآ ءاXVWا 14         

0,00	 	 �Wامولعم داتع ءاXVWا
l	 15         

	 	 qjقتلا داتعلا و تاoانبلا aع ةظفاحملا و ةoانعلا
r	   20 30 30 10 

200	000,00	 200	000,00	 	ةــــــــــ$رادإلا تا\انبلا �ع ةظفاحملا و ةنا]صلا 21         
45	000,00	 60	000,00	 �Wامولعملا داتعلل يدا]تعإلا حالصإلا و ةنا]صلا

l	 23         
40	000,00	 50	000,00	 	بتا�ملا ثاثأ و داتعل ة\دا]تعإلا ةنا]صلا 24         
3	000,00	 5	000,00	 	ءاpsهCلا و ءاملا و فتاهلا ةكfشل ة\دا]تعإلا ةنا]صلا 25         
15	000,00	 20	000,00	 	mMlقتلا داتعلل ة\دا]تعإلا ةنا]صلا 26         

	 	 	تاــــعوبطم و  مزاول   30 30 30 10 
200	000,00	 200	000,00	 	تاعوبطم و قاروأ ،ةعاfطلا داوم ،بتكملا مزاول 31         
200	000,00	 200	000,00	 �Wامولعملا و mMlقتلا داتعلا مزاول

l	 32         
	 	 	تاHلآلا و تاراHسلا بآرم   40 30 30 10 

600	000,00	 800	000,00	 QRتو$�لا و دوقولا ءا	 41         

300	000,00	 500	000,00	  و  تاراHسلل ةHطاطملا تاراطإلا و راHغلا عاطق
	تاHلآلا 42         

300	000,00	 400	000,00	 	تا]لآلا و تارا]سلا تاحالصا و تانا]ص 43         
200	000,00	 200	000,00	 	تا]لآلا و تارا]سلا KLMمأت ف$راصم 44         
50	000,00	 50	000,00	 	ترا]سلا �ع ةصاخلا ة�M$fلا 45         

	 	 	ءاـــــــــــــنبلا داوم   50 30 30 10 
200	000,00	 400	000,00	 QRعلاقملا نم ماخلا داوم ءا	 51         
200	000,00	 400	000,00	 QRجيلزلا و ةفصرألا و تنمسإلا ءا	 52         
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40	000,00	 40	000,00	 QRبشخلا ءا	 53         
100	000,00	 300	000,00	 QRەا]ملا عماج و س¡داوق و ة\د\دح داوم ءا	 54         
2	000,00	 5	000,00	 QRجاجزلا ءا	 55         
200	000,00	 600	000,00	 QRصلا ءاfةغا	 56         
5	000,00	 5	000,00	 QRلا داوم و ة]حصلا مزاول ءاVWص]ص	 57         
20	000,00	 20	000,00	 QRلا داتعلا ءاCهpsا�¥

l غصلاVL	 58         
100	000,00	 400	000,00	 QRتفزلا ءا	 59         
5	000,00	 5	000,00	 QRجلا ءاVL	 60         
0,00	 0,00	 QRبوطلا ءا	 61         

50	000,00	 50	000,00	 QRرجألا ءا	 62         
	 	 	ةــــحصلا ظفح داوم   60 30 30 10 

30	000,00	 30	000,00	 QRةنا]صلا داوم ءا 	 61         
40	000,00	 40	000,00	 QRةرـــــــــــهطملا داوملا ءا	 62         

	 	 	رزاــــجملا و حبادملا   70 30 30 10 
1	000,00	 2	000,00	 	اهجاQإ و تاناويحلا ة\دغت ف$راصم 71         
1	000,00	 1	000,00	 QRخدلا و حالسلا ءاVLة	 72         

	 	 	باعتا و ثاح{ا تاسارد   80 30 30 10 
100	000,00	 100	000,00	 	ةماع تاسارد 81         

0,00	 0,00	 	باعتا 82         
0,00	 0,00	 	ل]لاحتلا و ة]نقتلا تاساردلا ف$راصم 84         

50	000,00	 70	000,00	  فرط نم KLMفظوملا روجا حئاول ءmLهت ف$راصم
	ىرخا تاسسؤم  86         

	 	 	ةماعلا ةرادإلل ىرخأ فAراصم   90 30 30 10 
3٢0	000,00	 300	000,00	 	ة]Cلساللا تالصاوملا تاقحتسم و موسر 94         
20	000,00	 20	000,00	 	تالسارملا ف$راصم و ة\د$pب موسر 95         
9	000,00	 8	000,00	 	ة]ندملا ة]لوؤسملا نع و ق$pحلا نع KLMمأتلا 96         
150	000,00	 200	000,00	 	hR̈لا ف$راصم و تاجاردا ،ة]نوناق تانالعإ 97         

0,00	 0,00	 	موسر و بئارض 99         
	 	 	نويدلا فHلا�تب ةقلعتم ةHلام تاطاش8     40 40 10 
	 	 	 ضورقلا دئاوف   10       

98	313,00	 184	750,00	 	لئاسلا VLهطتلا - ضورقلا دئاوف 11         
	 	 	ىرخأ ةHلام تالمحت   20 40 40 10 

2	900,00	 3	850,00	 	VLخأتلا دئاوف 21         
	 	 	ةHعامتجإلا نوؤشلا لاجم         20 
	 	 	ةHعامتجإلا ةدعاسملا   10 10 10 20 
	 	 	ةHلحملا تاسسؤملا و تاHعمجلل ةمدقملا تاناعإلا   10 10 10 20 

3٥0	000,00	 350	000,00	  ة]عامنجإلا لامعألا تا]عمجل ةمدقم تاناعإ
	KLMفظوملل 11         

100	000,00	 100	000,00	 	ة]مومعلا ة$VLخلا تاسسؤملل ةمدقم تاناعا 12         
800	000,00	 800	000,00	 	تا]عمجلا معد و تادعاسم 13         
1	000	000,00	 1	000	000,00	 	ة]عامتجا ىرخأ تاسسؤمل تاناعإ 14         

	 	 	تاــــــــــــــــنوعملا و تاbهلا   20 10 10 20 
1	000,00	 1	000,00	 	KLMجاتحملا حلاصل تانوعم و تاfه 22         
0,00	 0,00	 	ن$زوعملا ءافش9سا ف$راصم 23         

400	000,00	 400	000,00	 	نفدلا و تاومألا لقن ف$راصم 24         
	 	 	مامجتسإلا و ةضایرلل تادعاسم     20 20 20 
	 	 	ةHضا�Aلا قرفلا و تاHعمجلا   10 20 20 20 

1	600	000,00	 1	600	000,00	 	ة]ضا$pلا تا]عمجلل تاناعإ 11         
3	400	000,00	 3	400	000,00	 	ة]ضا$pلا قرفلل تاناعإ 12         

	 	 	ةحصلا aع ةظفاحملا و ةHساسألا تاجالعلا         20 
	 	 	ةHلدHص و ةHحص داوم   10 30 30 20 

20	000,00	 20	000,00	 QRلا بتا�ملل ة]حصلا داوملا ءاfو ة]حصلا ة\دل 
	ة]ئافش9سإلا زXارملا 11         
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5	000,00	 5	000,00	 QRلا بتا�ملل ة]حصلا ة\اقولل داوملا ءاfةحصلل ة\دل 
	تافصوتسملا و ة]ئافش9سإلا زXارملا و 12         

10	000,00	 10	000,00	 QRا داوم ءاEفلا ةداV¥نا	 13         
400	000,00	 400	000,00	 QRحلا و تا]ل]فطلل تاد]بملا ءاR̈تا	 14         
200	000,00	 200	000,00	 QRغص داتع ءاVL لا بتا�مللfةحصلل ة\دل	 15         

	 	 	حـــــــــHقلتلا تالمح   20 30 30 20 
40	000,00	 40	000,00	 QRحيقلتلا داوم ءا	 21         
2	000,00	 2	000,00	 QRغص داتع ءاVL حيقلتلل	 22         

	 	 	يـــــــئادتبإلا مHلعتلا     50 50 20 
	 	 	ةmHالهتسا مزاولو ةHئادغ داوم   10       

10	000,00	 10	000,00	 QRلا ءاCزئاوجلا حنمل بت	 12         
	 	 	يوـــــــــناثلا مHلعتلا     60 60 20 
	 	 	ةmHالهتسا مزاولو ةHئادغ داوم   10       

10	000,00	 15	000,00	 QRزئاوجلا حنمل بتك ءا	 13         
	 	 	تاردقلا ةA@قتو نA@كتلا     70 70 20 
	 	 	نA@كتلا زmارم   10 70 70 20 

37	500,00	 50	000,00	 M»ظومل رمتسملا ن$#كتلا ف$راصم
l ةعامجلا	 12         

	 	 	ةیفاقثلا تایعمجلا حلاصل حنم   70 80 80 20 
1	500	000,00	 1	800	000,00	 	ةیفاقثلا تایعمجلا حلاصل حنم 71         

	 	 	ةینیدلا ةطشنألا     90 90 20 
	 	 	تاومألا نفد حلاصم و رباقملا   20       

0,00	 0,00	 QRءانبلا داوم ءا	 21         
200	000,00	 500	000,00	 	رباقملل يدا]تعإلا حالصإلا و ةنا]صلا 22         

	 	 	ةHنقتلا نوؤشلا لاجم         30 
	 	 	ةئ�بلا aع ةظفاحملا و نكسلا ،0/معتلا     10 10 30 
	 	  ةـظفاحملا و قئادحلا ،ءا�jخلا قطانملا ،نكسلا

	ةئ�بلا aع   10 10 10 30 

600	000,00	 800	000,00	 QRسارغألا و راجشألا ءا	 11         
150	000,00	 200	000,00	 QRلا ءاfلتاشملا و سراغملل راهزألا و رود	 12         
7	500,00	 10	000,00	 QRةدمسألا ءا	 13         
100	000,00	 200	000,00	 QRغص داتع ءاVL ر$#ش9لل	 14         
100	000,00	 200	000,00	 QRعراوشلا ءامسأ تاراش ءا	 16         
200	000,00	 300	000,00	 QRغص داتع ءاVL	 17         

0,00	 0,00	 QRبلصلا نم ەا]ملا عماجم و س¡داوقلا ءا	 18         
	 	 	تا�لتمملا aع ةظفاحملا و ةناHصلا   20 10 10 30 

200	000,00	 600	000,00	  و قئادحلا و ءا�Mخلا قطانملل ة\دا]تعإلا ةنا]صلا
	تاEاغلا 21         

2٠7	000,00	 600	000,00	  قفارم و تاهVWMنملا و ة]مومعلا تاحاسلا ةنا]ص
	ة]مومعلا لEازملاو تارا]سلا 22         

100	000,00	 100	000,00	 	حباسملا و ¥اوشلا ةنا]ص 23         
0,00	 0,00	 	ةلمعتسملا ەا]ملا يراجم ةنا]ص 24         

100	000,00	 100	000,00	 	تاقرطلل ة\دا]تعإلا ةنا]صلا 25         
	 	 	ةــــــHمومعلا ةرانإلا     20 20 30 
	 	 	ةظفاحملا و ةناHصلا   10       

1	500	000,00	 2	000	000,00	 QRةنا]صلا داتع ءا	 14         
	 	 	ةHمومعلا ةرانإلا كالـــــــــــــــــهتسا   20 20 20 30 

7	000	000,00	 9	000	000,00	 	تاقحتسملا 21         
	 	 	ءاــــــــــملا طـــــــــقن     30 30 30 
	 	 	ةظفاحملا و ةناHصلا   10       

700	000,00	 700	000,00	 	تاقحتسملا 11         
15	000,00	 20	000,00	 QRةنا]صلا داتع ءا	 12         

	 	 	مــــــــــــــــعدلا لاجم         50 
	 	 	ةـــفلتخم ةـطش8أ معد     10 10   



14 
 

 
       

    
      

 
 
 
 
 
 

 ب� لك نع ٢٠٢١ ةنس ةينازيم نم يناثلا ءزجلا فيراصم ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص امك
  :يلي امك ةينازيملا نم

 :ةحرتقملا فيراصملا                               باوبألا نايب  :يناثلا ءزجلا
 
 :١٠ بابلا عومجم

 مهرد  000.00 715 :يعامجلا زيهجتلا قودنص ضرق لصأ دادس ١٣/١٠/٣٠/٣٠/١٠ لصفلا -
 :ةيصوصخلا ت�اسحلا
 مهرد  000.00 900 7                                         :فيراصملا

  مهرد  003.00 615 91                    :فيراصملا ماعلا عوم6ا
 

            
 سـل6ا بـتاك                يعامجلا سل6ا سـيئر

 
 

 

	 	  تاـــــــــbجاولا و موــــــسرلا و قوقحلا عاجرإ و دادس
	قح 0/غ{ ةلصحملا   10       

37	804,95	 42	849,95	 	صاوخلل دادس 11         
0,00	 0,00	 	تالواقملل دادس 12         
	 	 	تاـــــــــــــــــضA@عت   20 10 10 50 

2	008	800,00	 2	267	900,00	 	حلصلا تاقافتا و ة]ئاضقلا ما�حألا ذ]فنت ف$راصم 21         
0,00	 0,00	 	صاوخلا حلاصل ر�Mلا نع تاض$#عت 22         

150	000,00	 200	000,00	 	يواعدلا ةماقا و ةرطسملا رئاوص 23         
	 	 		   30 10 10 50 

22	500,00	 30	000,00	 	ل]خادملا l°]سش KLMمات ف$راصم 31         
	 	 	ةئراطلا فAراصملا لالخ نم معدلا     20 20 50 

0,00	 0,00	 	KLMفظوملا 10         
0,00	 0,00	 	VLيس9لا رئاوص و داتعلا 20         
	 	 		     40 40 50 
	 	 	ةHباS/لا تاعامجلل تاعفد   40       

273	000,00	 273	000,00	 	ةهجلا ة]ناVLMمل تاعفد 41         
0,00	 0,00	 	سلطا تاعامجلا ةعومجم ة]ناVLMمل تاعفد 51 50 40 40 50 

2	274	095,05	 2	274	095,05	 	)CEV( سلطا تاعامجلا ةعومجم ة]ناVLMمل تاعفد 52         
	 	 	ىرــــــخأ تاـــــــعفد   60 40 40 50 

12	000	000,00	 12	000	000,00	  mWlلا تامدخلا VLظن ةصاخلا تاR̈³لا ةدئافل تاعفد
	ة]باVWلا تاعامجلل اهيدس´ 61         

1	641	684,00	 1	420	580,00	 	RAMED ة]حصلا ة]طغتلا ةدئافل تاعفد 68         
	 	 	تایعمجلا ةدئافل تاعفد   70 40 40 50 

20	000,00	 20	000,00	 	تاعامجلا ءاسؤرل ةیبرغملا ةیعمجلا ةدئافل تاعفد 71         
	 	 	جئاتنلا جامدنا لاجم         60 
	 	 	جــــــــئاتنلا   10 10 10 60 

715	003,00	 628	575,00	 �Mاثلا ءزجلل ضئافلا تاعفد
l ملا نمVLMة]نا	 10         

83	000	000,00	 91	000	000,00	 	: ع@ــــــــمجملا           
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 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ

 
    
 
 
                
              
 : ةيناثلا ةطقنلا
 
  
 
  
  : سيئرلا ديسلا 
 ةسردمب طئاسولا ددعتم مسق ءانب لجا نم دامتعا ليوحتب قلعتت يهف ةطقنلا هذهل ةبسنب هنا راشأ   
 .سل^ا ةس[ر ا\ تلصوت ٩١٥٩ ددع تحت ةيلماع ةلاسر ىلع ءانب ,ينRزلا ومحا ىحوم

 
 

   :ىفطصملا .م KL دـيسلا
  .ذيمالتلل اهمدقيس يتلا فئاظولا و مسقلا اذه ةيعون نع لءاست
  :عانعنب دمحم دـيسلا
 .سرادملا عيمج ىلع ماسقألا نم عونلا اذه ميمعت متيس له رخألا وه لءاست
 :سيئرلا دـيسلا   
 ةيصوتل| جرخ يذلاو ٠٣/١٠/٢٠١٩ خيراتب ةلامعلا رقمب دقعنملا عامتجالل اعبت تءاج ةلاسرلا هذه نأ حضوأ
 جئاتنلا ىلع ءانبو تقولا سفن يف ةبرجتو جذومنك ينRزلا ومحا ىحوم ةسردمب طئاسولا ددعتم مسق ءانبب قلعتت يتلا

    .سرادملا ةفاك ىلع البقتسم اهميمعت متيس
 

 
     
 
 
 

 ضرــــــــــــــــــعلا

 ىلإ ةينقتلا تاساردل� صاخلا لصفلا نم مهرد ٢٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم ليوحت

 . ين�زلا ومحا ىحوم ةسردمب طئاسولا ددعتم مسق ءانبب قلعتملا لصفلا

 

 ةـــــــــشقانملا

 مهرد 000,00 200 دامتعا ليوحت ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص 
-٢٠ (             لصفلا ىلإ ةينقتلا تاساردل� قلعتملا )١٢-١٠-١٠-١٠-٣٠( لصفلا نم

 .ةرفينخب ينyزلا ومحا ىحوم ةسردمب طئاسولا ةددعتم ةعاق ءانب لجا نم ) ٢٢-١٠-٤٠-٤٠
 

  

 رارــــــــــــــــــــــــــــقلا
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   سـل6ا بـتاك                  يعامجلا سل6ا سـيئر    
                       

 
 
 

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ
 
                     
 : ةثلاثلا ةطقنلا
 
  
   

 نأ ثيح ,ةميدقلا ت·انبلا صخي ام يف ريمعتلا عاطق ىوتسم ىلع ريبك لكشم كانه نأ حضوأ      : سيئرلا دـيسلا 

 صخي اميف حالصإلل صخر مهميلستب نوبلاطي نيذلا نينطاوملا ىدل ناقتحا قلخ اذهو حالصإلا صخر ىلع ايموي نوجتحي نينطاوملا
 ىلع لوصحلا مدع ببسب اهيلإ أجتلي نطاوملا نأ ولو ةنكمم ريغ يه يتلاو ةيوستلا ةيلمع ضرفي ريخألا نوناقلا نكل ةميدقلا ت·انبلا
 عم عوضوملا يف تاعامتجا ةدع ةدقع دقو تقولا سفن يف ةلقرع و لاكشإ اذهو .ءانبلا طباوض اهيف مرتحت مل ةميدقلا لزانملا نال ميمصتلا
  .ةمزألا هذهل جرخم داجيإل ةيرضحلا ةلاكولا و ةطلسلا
   

 يقيقح هاركإ وه يذلا لكشملا اذه نم يناعت ةعامجلاو ٠٨/٠١/٢٠٢٠ خيرÀ نم ءادتبا هنا راشأ  :فسوي نب عيجقا دـيسلا

 ديازتت تابلطلا لعج امم ةيوستلل ديدجلا نوناقلا ىلع ءانب اهيلع نولصحي الو حالصإلا صخرب ايموي نوبلاطي نينطاوملا نم دادعأ نأ ثيح
 ميلستب ةقلعتملا ميسارملا ىلع ءانبو ريمعتلا عاطق يف ةمزأ قلخ يذلا يقيقحلا لاكشإلا اذهل لح داجيإ نم دبال ناكو نوجتحي نينطاوملا و ايموي
 صوصنلا مهف و ةءارق لوح روحمت يذلا و ٢٠٢٠ رياني ١٥ خيراتب ةعامجلا رقمب دقعنا يذلا مسوملا عامتجالل اعبتو ,حالصإلا صخر
 صخرل ةلباقلا لاغشألا ةمئاق ديدحتل عورشم حارتقا مث ةنيدمل_ ريمعتلا عاطقب نيينعملا عم تارواشم دعبو ريمعتلا لاجم يف ةديدجلا ةينوناقلا
    .يلاتلا لكشلا ىلع يه يتلا و ةعامجلا ىوتسم ىلع حالصإلا

 ضرغلا ليوحت اهنع بترتي ال يتلا ةمئاق ينابم ىلع ةفيفط تاحالصإ -أ
 ىنبملا هل دعملا

 ,ةغابصلا عم ةهجاولا طيلبتو ريشقت   .١
 ,ةمئاقلا ينابملل ةيلخادلا ءازجألا طيلبتو ريشقت    .٢
 ,رتم 1,2 اهولع ىدعتي ال يتلا ةمئاقلا رتسلا ةنايص     .٣
 Etanchéité.  هايملا برست عنم ةاشنم ةنايص      .٤

 تارييغت اهنع بترتي ال يتلا ةمئاق ينابم ىلع ةفيفط تاحالصإ     -ب
 لمعلا ا} يراجلا ةمظنألا يف اهيلع صوصنملا رصانعلا ىلع بصنت

 عيزوتلا و تاهجاولا و ةدمعألا و ةكرتشملا ءازجألا ىلع اميسال

 .اهتغابص و ينابملل ةيلخادلا ءازجألا طيلبت و ريشقت .١
 .ةيانبلا لكي} ساسملا نودب ةيلخادلا فقسألا و ةدمعألا نييزت .٢
 .ةيلخادلا يحصلا فرصلا تاونف ةنايص .٣

 ةميدقلا تyانبلل يئ�رهكلا طبرلا دهاوشو حالصإلا صخر ميلست ةيفيك ةشقانم

 ضرـــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا
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 .ةيلخادلا ةيئ�رهكلا ةزهجألا و طويخ ةنايص .٤ يلخادلا
 نم ءانفلا ىلع ةلطملا ذفاونلا داعبأ صيلقت وأ عيسوت وأ ةنايص  .٥

 .اهطباوض ةاعارم عم ,ةئاضالا و ةيوهتلا لجا
 :ةيمسوم تاشنم .١ ةيضرع وأ ةيمسوم تاشنم ةماقإ لجا نم لاغشأ ءاشنإ      -ج      

   ةزيجو ةرتف دعب متي تقؤم ضرغب يمسوم لكشب لمعتست ةاشنم لك .٢
 )...يجذومن قوس .ناجرهم       (

 :ةيضرع تاشنم .٣
  ةطسوتم ةرتفل تقؤم ضرغب يضرع لكشب لمعتست ةاشنم لك .٤

 )...ةصخرم ةئزجت لخاد تاراقع عيب بتكم (
 

 يئ_رهكلا طبرلا دهاوش و حالصإلا صخر لكشمب ةقلعتملا لولح داجيإل ةشقانملا راطإ يف سل&ا نأ حضوأ    : ليدرا دمحم دـيسلا
 .ريمعتل_ ةقلعتملا ريط اسملا و نيناوقل_ ساسملا نود
 ،نطاوملا ىلع ةديدج تاءارجإلا هذه و ءانبلا وه ةنيدملا داصتقا كرحي يذلا ديحولا طاشنلا نأ ىلع دكأ   :تاسلاو ميهاربإ دـيسلا
  .ةيلاحلا ةمزألا نم فيفختلا و لح داجيإ نم دبال و عضولا تمزأ
 
 
 

 سبح ببسب نينطاوملا تاجاجتحا و ةمكارتملا تابلطلا نم لئاهلا ددعلل ارظن عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ نإ
 دهاوش و حالصإلا صخر حنم طورش و تايفيك  لوح اعورشم نوحرتقي يئ�رهكلا طبرلا دهاوش و حالصإلا صخرل ةعامجلا
  :يئ�رهكلا طبرلا
 طباضب ةينبملا حالصإلا عيراشم" ةمئاق قفو ةصخر الو ميمصت ىلع ا¶احصأ رفوتي ال يتلا ةمئاقلا ت·انبلل حالصإلا صخر حنمت    
 و ةيراقعلا تWزجتلا و ريمعتل_ ةقلعتملا ةيعيرشتلا صوصنلا بجومب ررقملا قئGولا و صخرلا ميلست طورش و لكشل ددحملا ماعلا ءانبلا
 صخرب ةينعملا لاغشألا ةمئاق لوح حرتقم ىلع كلذك ءانب و اهقيبطتل ةرداصلا صوصنلا و تاراقعلا ميسقت و ةينكسلا تاعو&ا
 طورشلا بسح ةرفينخ ةلامعب ةئيبلا و ريمعتلا مسق و ةرفينخ ةنيدم ةيواشابلا و ةرفينخل يعامجلا سل&ا فرط نم عقوملا حالصإلا
  :ةيلاتلا

 .ءانبلا و ريمعتلا لاجم يف ةفلاخم رضحم عوضوم ةيانبلا نوكت ال نأ ×
 .قافترا يÊ لقثم ريغ هنا و يميوقتلا ميمصتلا لخاد راقعلا دوجو نم ققحتلل يفارغوبوط ميمصت ميدقت ×
 .ء_رهك ةكبش ىلع ةيانبلا رفوتت نأ ×

 صيخرتلا فقوتي ، ء_رهكلل ةيمومعلا ةكبشل_ طبرلا نم ةدافتسالا يف ا¶احصأ بغري يتلا ةميدقلا ت·انبلل ةبسنل_ •
 .ةرفينخ ةيوش_ لثمم و ةعامجل_ ريمعتلا ةحلصم لثمم نم ةنوكملا ةنجللا ةنياعم ىلع

                                                                                        
 .سـل6ا بـتاك                .يعامجلا سل6ا سـيئر       
 
 
 

 رارــــــــــــــــــــــــــــقلا
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 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                      
 
 
 
 

 :ةعبارلا ةطقنلا

  

  

 نم اهتيكلم عزن راطإ يف ةيضرأ عطقل مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا عبرملا رتملا نمث ىلع ةقداصمل� قلعتت ةطقنلا هذه نأ هتملك يف اريشم لخدت : سيئرلا دـيسلا 
 ةيكلملا عزن نيرارق ىلع ةفلاسلا تارودلا ىدحإ يف قداص نأ سلجملل قبس دق هنا فاضأ و .ةرفينخ ةعامج لخاد ةقزألا ضعب فيفصتو عيسوتل ةقلعتملا ةماعلا ةعفنملا لجا
 ةوالت دصق لوؤسملا فظوملل ةملكلا ىطعأ ثيح.هنييحت ةداعإ نم دب الو ازواجتم حبصأ كاذنآ ددحملا نمثلا لعج امم هتقو يف رارقلا ذيفنت متي مل هنا الإ ددحملا نمثلا ىلعو
 .مييقتلا ةنجل رضحم

 

  :يلي ام تررقو ةيواشابلا رقمب ٢٠٢٠تشغ ٠٥ خيراتب تعمتجا يتلا مييقتلا ةنجل رضحم ةوالتب تمدقت :رصg داعس ةدـيسلا
 .مهرد )٣٥٩٢ ( يف راطعوب ةيدV مسا يف ²م ٥٧ ةحاسملا تاذ ةزياف يحب ةنئاكلا ةيضرألا ةعطقلل دحاولا عبرملا رتملا نمث ديدحت .١

 نيزوا دمحم ةيكلم يف  ²م ١٥٢ ةحاسملا تاذ ينوطقرزلا عراشب نئاكلا ٢١٢/٢٧ ددع يراقعلا مسرلا تاذ "١ زينود"ىمسملا كلملل دحاولا عبرملا رتم نمث ديدحت .٢
 .مهرد )٣٥٩٢( يف نيسحلا جاحلا نب

 )٣٥٩٢( يف يڭوفايب ةثرو ةيكلم يف ²م   ةحاسملا تاذ ١٩٣٠/٢٧ ددع يراقعلا مسر "ةينوم" ىمسم كلم يف ةيضرالا ةعطقلل دحاولا عبرملا رتملا نمث ديدحت .٣
 مهرد

 وه يلامجالا غلبملا ناف ،مييقتلا ةنجل رضحم يف تءاج يتلا ةثالثلا ةيضرالا عطقلا صخت يتلاو ةفظوملا فرط نم ةمدقملا تاحيضوتلا دعب هنا راشا  :سيئرلا دـيسلا
 مهرد 1,188352,00

 
 ٠٥ خيراتب اهرضحمب مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا نمثلا وهو ،دحاولا عبرملا رتملل مهرد ٣٥٩٢  غلبم ىلع  عاـمجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةـعامج سلجم ءاـضعأ قداص  
 : يلاتلاك ةرفينخ ةعامجب ةقزألا ضعب فيفصتو عيسوتل ةماعلا ةعفنملا راطإ يف  صاوخلا كلم يف ةيضرأ عطق ةيكلم عزن لجأل ،٢٠٢٠ تشغ

 يلامجإلا غلبملا نمثلا عقوملا ةحاسملا مسالا راقعلا عون كلاـــــــــملا
Vمهرد٢٠٤٫٧٤٤٬٠٠ مهرد٣٥٩٢ ةزياف يح ²م ٥٧ --- ظفحم ريغ راقع راطعوب ةيد 
 يراقعلا مسر نيسحلا جاحلا نب نيزوا دمحم

 ٢١٢/٢٧ددع
 ةطبارلا ةقنزلا ةزياف يح ²م ١٥٢ ١زينود

 ٨ مقر ةينطولا قيرطل�
 مهرد٥٤٥٫٣٨٤٬٠٠ مهرد ٣٥٩٢

 ٧/٦٤ ةبسنب يفيب تنب يكوفايب ةينوم
 ١٤/٦٤ ةبسنب يفيب تنب يكوفايب ةناصنل
 ٧/٦٤ ةبسنب يفيب تنب يكوفايب ميرم
 ةبسنب رداقلا دبع نب دمحم تنبينانب ةنيما

٣٦/٦٤ 

 يراقع مسر
 ددع

١٩٣٠/٢٧ 

 ةيفلخلا ةقنزلا ةزياف يح ²م ١٢٢ ةينوم
 ةنئاكلا لمالا ةحصمل
 ٨ مقر ةينطولا قيرطل�

 مهرد٤٣٨٫٢٢٤٬٠٠ مهرد ٣٥٩٢

 - ²م ٣٣١ - -  ماعلا عومÀا
 

١٫١٨٨٫٣٥٢٬٠٠ 

 عزن دارملا ةيضرألا عطقلل مييقتلا ةنجل فرط نم ددحملا عبرملا رتملا نمث ىلع ةقداصملاو لوادتلا

 .ةنيدمل� ةقزأ ضعب فيفصتو عيسوت دصق ةماعلا ةعفنملا لجأل اهتيكلم

 
 ضرـــــــــــــــــــــعلا 

 

 رارــــــــــــــــــــــقلا

 ةـــــــــشقانملا
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  سـل6ا بـتاك                     يعامجلا سل6ا سـيئر                   
        
 

 
 .عيجروب ديعسا                               ابعأ ميهاربإ     
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 :ةسماخلا ةطقنلا
 : ةسماخلا ةطقنلا
  
   

  : سيئرلا دـيسلا
 يتلا ةيميلقإلا تاطلسلا نم ةلاسر ىلع ءانب لامعألا لودجب اهجاردإ مت ةطقنلا هذه نأ هلخدت يف حضوأ 
 تالفاحلا ةطساوب تاعامجلا نيب كرتشملا يمومعلا لقنلا ريبدت تيوفت صخت و ،ةرودلا هذ¶ ةلجعتسم ةطقنك اهجارد¢ بلاطت
  .سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ىلإ يميلقإلا سل&ا فرط نم ريست تناك يتلا

 
 

  : عانعن نب دمحم دـيسلا
 .يرضحلا لقنلا سيلو ةيورقلا تاعامجلا مهي لقنلا مادام سل&ا رارق اذامل لءاست  
 ىرخألا يه ةينعم ةرفينخ ةعامجو رارقلا اذه ذختتس تاعامجلا ةعومجم ىلإ ةمضنملا تاعامجلا عيمج نÊ باجأ: سيئرلا دـيسلا 

 .تاعامجلا ةعومجم سلجمب لثمم اهل هنأل 
 نيب كرتشملا يمومعلا لقنلا قفرم ريبدت تيوفتل ةبسنل_ سل&ا هذختيس يذلا رارقلا نأ حضوأ : يشرح يناجتلا دـيسلا

 .ةرفينخ ةعامجل عبÀ هريبدت ىقبيس يذلا يرضحلا لقنل_ هل ةقالع ال تالفاحلا ةطساوب تاعامجلا 
  : عيجقأ فسوي نب دـيسلا
  تاعامجلا نيب كرتشملا لقنل_ هل ةقالع الو ةعامجلا صاصتخا نم وه يرضحلا لقنلا ريبدت نأ رخآلا وه دكأ  

                                                        
 

  
 
   

 
  
      
   

 سـل6ا بـتاك                         يعامجلاا سل6ا سـيئر          
 
 
 

 .عيجروب ديعسا                            .ابعأ ميهاربإ                         

 ةـــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــعلا

 ةطساوب تاعامجلا نيب كرتشملا يمومعلا لقنلا قفرم ريبدت تيوفت ىلع ةقداصملا

 .سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ىلإ يميلقإلا سل6ا نم تالفاحلا

 

 رارــــــــــــــــــقلا

 يمومعلا لقنلا قفرملا ريبدت تيوفت ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     

 ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ىلإ ةرفينخل يميلقإلا سل6ا نم تالفاحلا ةطساوب تاعامجلا نيب كرتشملا

 لقنلا امأ ةحصلا ظفحو تاعامجلا زيهجتو ةيعيبطلا  دراوملا ةيمنتو ةباغلاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملل سلطألا

 .ةرفينخ ةعامجل عب® هرييست ىقبيس يرضحلا
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 : ةسداسلا ةطقنلا
 
  
   
 ،٢٠٢٠ رياربف ةرود لالخ سل¬ا ىلع تضرع دق ةصاخلا ةيعامجلا كالمألل تالمحتلا رتفدب ةقلعتملا ةطقنلا هذه نوك هلخدت يف راشأ : سـيئرلا دـيسلا 
 ةحلصم سيئرل ةملكلا ىطعأ و . ةعامجلا قوقح ظفحي و ىوتسملا يف نوكي ىتح رتفدلا لوصف يف قيقدتلا و ةساردلل يفاكلا تقولا ءاطعإل اهليج° تمتو
 .رتفدلا اذ¶ ةقحلملا تاليدعتلا ميدقتل يبيرضلا ءاعولا
 
 

 :عورشملا اذه يف ةدراولا تاليدعتلا نيب مث سل¬ا راظنأ ىلع تالمحتلا رتفد ةوالتب مدقت  :مهف ميركلا دبع دـيسلا
  ) ىلوألا ةحفصلZ ةجابيدلا نم ٤ ةرقفلا ( .١
 نيب نواعتلا ةسسؤم و تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب )٢٠١٧ ربنون ٢٣ ( ١٤٣٩ لوألا عيبر نم ٤ يف رداصلا ٢-١٧-٥١٤ مقر موسرملا نيمضت
 .ايغلم حبصأ هنوكل ارظن ٢٠١٠ رياني ٣ يف خرؤملا موسرم لحم هلعجو روكذملا تالمحتلا رتفدب ايلاح لوعفملا يراسلا تاعامجلا

  :سداسلا لصفلZ ليدعت .٢
 .ضورعلا بلط ةنجلب نييمازلإ نييوضعك تاقفصلا ةحلصم سيئر و هنع بوني نم وأ يميلقإلا نزاخلا ةفاضإ

  ) ١٥ لصفلا نم ٧ ةرقفلا ( .٣
 اهلوصأ اوعZ نيذلا نيقباسلا اهيرتكم فرط نم ةيراجتلا تالجسلZ ةصاخلا ةيعامجلا كالمألل ةعباتلا نيكاكدلا ليجست مدع ةداهشب ءالدإلZ ةبلاطملا فذح
 عئZ فرط نم هئاضمإ ىلع قداصم فرشلZ حيرصتب طقف ءافتكالا و . ءارك دوقع نم لوصألا هذه يرتشم نيكمتل ةبولطملا قئnولا نمض تناك يتلا ةيراجتلا
 .ةروكذملا ةقيثولا ىلع هرفوت مدعب هيف حرصي يراجتلا لصألا

 يفازج طسقك ناكد لك نع مهرد ٥٠٠٠ غلبم اهنع يدؤي هلخادب و ٧٥ مقر لحملا نم ةجرختسملا ٥-٤-٣-٢-١ ماقرألا تاذ نيكاكدلا نإ ةفاضإ .٤
 .ةيراجتلا اهلوصأ يرتشم فرط نم
 :ةصاخلا كالمألل تالمحتلا شانك نمض ةيتآلا قفارملا لاخدإ و ةفاضإ .٥
 .امهنم لكل يفازج طسقك مهرد ٥٠٠٠ دامتعا و ةيقرطلا ةطحملل نيعباتلا ٣ و ٢ مقر نيكاكدلا •
 .ا¶ ةصاخلا ةيفازجلا طاسقألا ديدحت و لدعملا تالمحتلا شانكب نبيرغا ولامال ةاطغملا قوسلا و عيبرلا مأ يراجتلا بكرملا نيكاكد •
 يرتشم عم ةديدج ءارك دوقع ماربإ تابلط ةسارد ةمهم دنسي ناك يذلا .ايلاح لوعفملا يراسلا تالمحتلا شانكب رشع سداسلا لصفلا ءاغلإ .٦
 ةعسوم ةنجل ثادحإ وه حارتقالا و .ةجمربلا و ةيلاملا نوؤشلا و ةينازيملا ةنجل سيئر اذكو ةيمومعلا قفارملا ةنجل سيئرل طقف نيقباسلا اهيرتكم نم ةيراجتلا لوصألا
   .اهميظنت و اهريبدت نسح و اهيلع ظافحلا و ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا تايعضو عيمج ةيوست نم نكمت ماهم و تايحالص اهل نمت
 
 
  :يلي امك ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص 
 تاعامجل� قلعتملا ١١٣٫١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا ذيفنتب ) ٢٠١٥ زويلوي (7 ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ يف رداصلا ١٫١٥٫٨٥ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب -   

      . هـميمتت و هرييغت عقو امك تÄدلبل�  ةصاخلا كالمأل� قلعتملا )١٩٢١ ربوتكأ ١٩( ١٣٤٠ رفص ١٧ يف خرؤملا فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب -

 ةيلحملا تاعامجلل يلاملا ميظنتل� قلعتملا٤٥-٠٨ مقر نوناقلا ذيفنتب )٢٠٠٩ رياربف ١٨( ١٤٣٠ رفص نم ٢٢ يف رداص ١-٠٩-٠٢ مقر فيرشلا ريهظلا ىضتقمب و -
 .اÆاعومجم و
 نيب نواعتلا تاسسؤمو تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب )٢٠١٧ ربنون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر نم 04 يف رداصلا ٢-17-541 مقر موسرملا ىلع ءانب -
 .تاعامجلا

 . ةيمومعلا تاقفصل� قلعتملا )٢٠١٣ سرام ٠٤ ( ىلوألا ىدامج ٠٨ خيراتب رداصلا ٢-١٢-٣٤٩ مقر موسرملا ىلع ءانبو-

 ةـــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــعلا

 ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� قلعتملا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا

 رارــــــــــــــــــــقلا
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  مقر نوناقلا ذيفنتب )٢٠١٦ ويلوي ١٨ ( ١٤٣٧ لاوش نم ١٣ يف رداصلا ٩٩٫١٦ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب-
 . يفرحلا وأ يعانصلا وأ يراجتلا لامعتسالل ةصصخملا تالحملا وأ تاراقعلا ءاركب قلعتملا ٤٩٫١٦

 ةعجارم ةيفيكب قلعتملا ٠٧-٠٣ مقر نوناقلا ديفنتب ) ٢٠٠٧ ربمفون ٣٠ ( ١٤٢٨ ةدعقلا يذ نم ١٩ يف رداصلا ١-٠٧-١٣٤ مقر فيرشلا ريهظلا لع ءانب -
 .  يفرحلا وا يعانصلا وا يراجتلا وا ينهملا لامعتسالا وا ىنكسلل ةدعملا تالحملا ءارك نامثأ

  . ةيئاركلا تابجاولا ءافيتس� قلعتملا ٦٤-٩٩    مقر نونافلا ىلع ءانب   -
 دوقعلا و تامازتلالا نوناق ةباثمب ربتعملا ) ١٩١٣ تشغ ١٢ ( ١٣٣١ لوألا عيبر ٩ يف رداصلا فيرشلا ريهظلا يف ءاركل� ةقلعتملا ةينوناقلا تايضتقملا ىلع ءانب  -
 . تاليدعتلا رخا قفو
 ءارك ةرطسم لوح ةكلمملا ميلافاو تالامع لامعو تاهجلا ةالو ةداسلا ىلإ ةهجوم ٢٠٠٦ ويلوي ٢٥ خيراتب م ج م م /٧٤ مقر ةيلخادلا ريزو  ةيرود ىلع ءانب  -
 . تاعامجلل ةصاخلا ةيراقعلا كالمألا

 تالمحتلا شانك عوضوم
                                      ةماع تايضتقم  : لوألا لصفلا
 :ةيلاتلا قفارملا يف ةرفينخ ةعامجل ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا ددحتت
 نيكاكد – يناثلا نسحلا يح قوس -ةيديشارلا يح نيكاكد -بوبحلا قوس -بهذلا داو يح نيكاكد -ةيبرزلا قوس -زرألا يراجتلا بكرملا – يزكرملا ةاطغملا قوسلا
 رضخلل ةلمجلا قوس ىهقم – لالشلا ىهقم -نبيرغإ ولامأ يحب ةاطغملا قوسلا -عيبرلا مأ يراجتلا بكرملا -يناثلا نسحلا يح ةقيوس نيكاكد – باطحÏ يعوبسألا قوسلا
 .بهذلا داو يحب ناكد -ءاضيبلا رادلا ةقنزب ناكد -ةيقرطلا ةطحمل� ٠٣-٠٢-٠١ ماقرألا تاذ نيكاكدلا – ةيقرطلا ةطحملا ىهقم – سلطألا نانج ىهقم – هكاوفلاو
 تاسسؤملا وأ ةلودلا ةدئافل اهريجÒ و اهئاركب يفرحلا وأ يعانصلا وأ ينهملا وأ يراجتلا لامعتسالل ةدعملا كالمألا هذهريبدت و ميظنت ىلإ اذه تالمحتلا شانك فدهي
 ءارش متي امنيح كالمألا هذه نأشب ءارك دوقع ماربإ و ةرغاشلا كالمألل ةبسنل� ضورعلا تابلط ةرطسم قيرط نع نييونعم وأ نييتاذ اصاخشأ اوناك ءاوس صاوخلا وأ ةيمومعلا
 : ةيلاتلا تايضتقملا و طورشلا و ةروكذملا نيناوقلا قفو كلذ و نيقباسلا اهيرتكم نم اهئارك ةيلوت وا ةيراجتلا اهلوصأ

 لوألا بابلا
 ضورعلا تابلط قيرط نع ءاركلا

   : يناثلا لصفلا
 يف ةيلحملا لئاسولا فلتخمب و نيتينطو نيتديرجب اهراهشÕ اهئارجإ طورش نع نالعإلا دعب كلذ و ضورعلا تابلط قيرط نع ةعامجلل ةعباتلا ةرغاشلا ةصاخلا كالمألا ءارك متي

 . ددحملا لجألا نم لقألا ىلع اموي ٢١
 : ثلاثلا لصفلا
 لحم لك ةيمهأو ةميق بسح ةعامجلا سيئر فرط نم ددحت ةيكنب ةسسؤم يأ ىدل وأ يميلقإلا نزاخلا قودنص ىدل ةتقؤم ةنامض عاديإ ضورعلا بلط يف كراشملا ىلع نيعتي
 . ضورعلا بلط نالعÕو ةراشتسالا ماظنب كلذو هئارك دارم
  : ىلإ طقف ةنامضلا هذه عجرت 

 . يلاملا وأ يرادإلا فلملا صحفت ءانثأ مهؤاصقإ مت نيذلا ضورعلا بلط  يف نيكراشملا نيسفانتملا -
 . رهشأ ةتس نع ءاركلا تابجاو اقبسم مهئادأ طرش مهضورع لوبق مت نيذلا نييصقملا ريغ نيسفانتملا -
 . ضورعلا بلط ةنجل فرط نم هلوبق مت و هيلع اسر نأ دعب ضرعلا نع ىلخت سفانتم لك ىلإ ةنامضلا عجرت ال و
  : عبارلا لصفلا
 لك ىلع نيعتي و اهكالمأ دحأل قباسلا مهلالغتسا ببسب ةعامجلا عم  عازن ةلاح يف نودجوي ال نيذلا و نييتاذلا و نييونعملا صاخشألل ضورعلا بلطل ةكراشمل� حمسي

 بلط ةنجل سيئر ىدل وأ ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع وأ لصو لباقم ةعامجلل يبيرضلا ءاعولا ةحلصم وأ طبضلا بتكم ىدل هفلم عدوي نأ ةكراشملا يف بغري صخش
 . ةيلاتلا قئÛولا نم نوكتي و ةسلجلا  حاتتفا دنع ضورعلا

 : مضي و يرادإلا فلملا )١
 بئارضلا ءادأ نم ءافعإلا تبثت ةداهش وأ ،ةينوناق ةيئابج ةيعضو يف دجوي سفانتملا نÏ تبثت ةنس نم لقأ ذنم يلاملا ضباقلا فرط نم ةملسم ةداهش -
 . ثلاثلا لصفلا يف نيبم وه امك  ةيكنب ةسسؤم وأ يلاملا ضباقلا قودنص ىدل ةتقؤملا ةنامضلا ءادأ لصو نم ةخسن -
 .اهيلع قداصم سفانتملل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن -
 .ءاـضمإلا ححصم و سفانتملا فرط نم هيلع عقوم تالمحتلا رتفد نم ريظن -
 . ةراشتسالا ماظن -
  سفانتملا مس� فرصتي نÏ ليكولل ةلوخملا تايحالصلا تبثت يتلا قئÛولا -
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 . تاكرشلاو ةيونعملا صاخشألل ةبسنل� نيريسملا وأ ةرادإلا سلجم ءاضعأ ةحئال و يساسألا نوناقلا -
 : ىلع يوتحيو يلاملا فلملا ) ٢
 و هب مايقلا عمزملا طاشنلا عون نايب و هتنهم و هانكس لحم و هتفص و يلئاعلا و يصخشلا همسا ةصاخ هيف حضوي ،هيط قفرملا جذومنلا قفو ،سفانتملا لبق نم عقوم دهعت
 ةيئاركلا ةموسلا غلبم هيف نيبي امك ،يعامتجالا هرقم ناونع و هلامسأر و ينوناقلا هلكش و يراجتلا مسالا ركذي ،Äونعم اصخش سفانتملا ناك اذإ و .هئارك دارملا راقعلا نييعت
 . فورحلا و ماقرأل� ةحرتقملا ةيرهشلا
 : سماخلا لصفلا
 ةعاس و خيرÝ و ليجستلا مقر ملسملا فرظلا ىلع عضويو صاخ لجس يف ةفرظألا لجست و ددحملا لجألا لخاد موتخم فرظ يف سفانتم لك همدقي يذلا فلملا عضوي
 يأ ةفاضإ نود ،ءاركلا عوضوم راقعلا عون و عقوم و مقر و فتاهلا مقر و هناونع و ،ةيونعملا صاخشألل ةبسنل� يراجتلا مسالا وأ يلئاعلا و يصخشلا مسالا ةفاضÕ هلوصو
 : نيموتخم نيفالغ ىلع فرظلا اذه يوتحي و ،رخآ نيمضت

  " يرادإلا فلملا " ةرابع هيلع بتكيو  هالعأ يرادإلا فلمل� ةروكذملا قئÛولا نمضتي لوألا فالغلا -
  ."يـلاملا ضرعلا " ةرابع هيلع بتكت و هالعأ هيلإ راشملا دهعتلا نمضتي  يناثلا فالغلا -
  : سداسلا لصفلا
  : نم ضورعلا صحف ةنجل نوكتت
 . تالوادملا يف توصب 

 .ـاسيئر ،هنع بوني نم وأ ةعامجلل فرصل� رمالا-
 .اوضع هنع بوني نم وأ يميلقإلا نزاخلا -
 . اوضع هلثمم وا ةيعامجلا حلاصملا ريدم -
 .هنع بوني نم وأ تاقفصلا ةحلصم سيئر -
  . اوضع هنع بوني نم وا ةقفصلا عوضوم ةينعملا ةحلصملا نع لوؤسملا -
  :يراشتسا توصب

 . عوضوملا يف تاحاضيا و تVايب ميدقت عيطتسي صخش لك
 : عباسلا لصفلا
 فلملل نمضتملا فالغلا حتفي و .يرادإلا فلملا و يلاملا ضرعلل نينمضتملا نيفالغلا ىلع يوتحي هنوك نم ةنجللا هذه دكأتت و ةدح ىلع فرظ لك ةنجللا سيئر حتفي
 مÆافلم ةلوبقملا نيسفانتملا ةمئاق رصحت و تالمحتلا شانك تايضتقم اومرتحي مل نيذلا نيسفانتملا ءاصقإ متي مث ،اهنمضتي يتلا قئÛولا ةحص نم دكأتلا متي و يرادإلا
 : نماثلا لصفلا
 .ةعاقلا نم مومعلا و نوسفانتملا بحسني و ةيمومعلا ةسلجلا عفرت ،ءارجإلا اذه ءافيتسا دعب

 هتمءالم ىدم سردت و مدقملا ضرعلا صحفب موقت و اهنمضتي يتلا قئÛولا ةحص نم دكأتت و يلاملا ضرعلل نمضتملا فالغلا سيئرلا حتفي ةقلغم ةسلج يف ةنجللا عمتجت
 .تالمحتلا شانك يف ةددحملا راقعلل ةيئاركلا ةميقلا عم ةنراقمل�
  :عساتلا لصفلا
 نيسفانتملا ءامسأ و ،مÆافلم تيصقأ نيذلا صاخشألا و ضورعب اومدقت نيذلا نيسفانتملا عيمج ءامسأ هيف نيبت ،اهعامتجا نع ارضحم نامثألا مييقت و ضورعلا صحف ةنجل ررحت
 ةفلاسلا ةنجللا ءاضعأ و سيئرلا نم لك رضحملا اذه عقوي و ،مهنم دحاو لك اهضرع يتلا ةيرهشلا ةيئاركلا ةموسلا و ضرع ىلعأ اومدق نيذلا نيسفانتملا ءامسأ و نيلوبقملا
 .ركذلا

   ضورعلا صحف جئاتن نع نالعإلا
 :رشاعلا لصفلا
 : نـمضتي و ةنجللا ءاضعأ فرط نم رضحملا ىلع عيقوتلا درجمب ةعامجلا رقمب ضورعلا صحف جئاتن نالعإ قصلي

 .ءاركلا عوضوم راقعلا نايب-
-Ýةـفرظألا حتف ةسلج خير. 
 .ضرع ىلعأ مدق يذلا سفانتملا مسا-
 . سفانتملا اذه فرط نم ضورعملا ءاركلا غلبم-
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 : رشع يداحلا لصفلا
 نيسفانتملا يق� اذك و ءاركلا تاءارجإ يق� لامكتسا لجأ نم ،مÄأ ةينامث ىدعتي ال لجأ يف لصوتل� راعشإ عم ةلاسر ةطساوب هضرع لوبقملا سفانتملا ةيلحملا ةعامجلا ربخت

 .لصو لباقم ةنامضلا بحسل مهضورع تضفر وأ مÆافلم لبقت مل وأ مهؤاصقإ مت نيذلا
  : رشع يناثلا لصفلا
 و ءاركلا يف هقح دقفي هنإف ةدملا هذهل هزواجت ةلاح يف و ،ركذلا فلاسلا لصوتل� راعشإلا خيرÝ نم اموي ١٥ اهاصقأ يف ةبولطملا قئÛولا لامكتسا زئافلا سفانتملا ىلع بجي
 . ةرفينخ ةعامج ةدئافل هالعأ اهيلإ راشملا ةنامضلا غلبم ليوحت متي
  : رشع ثلاثلا لصفلا
 نع ايلختم ربتعا الإ و ،اموي ٣٠ نيثالث لجأ لخاد كلذ و ،ليخادملا عيسش  قودنص ىلإ رهشألا ةتس نع اقبسم ءاركلا تابجاو ءادÏ هضرع يظح سفانتم لك مزتلي
 . ةيئاهنلا هتنامض ةرداصم عم ءاركلا ةيلمع
 : رشع عبارلا لصفلا
 ضعب و ،ددحملا ءاركلا نمث و هتحاسم و لحملا مقر ىلإ شانكلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا ىلإ ةفاضإل� هيف راشي و ، ةعامجلا سيئر و ديفتسملا نيب ءارك دقع ررحي
 .لـيجستلا تاءارجإل دقعلا اذه عضخي و ،ةصاخلا تايضتقملا

 يناثلا بابلا
 ءاركلا ةيلوت وأ ةيراجتلا لوصألا ءارش دعب ءاركلا دوقع ماربإ

                                                : رشع سماخلا لصفلا
 : ةيلاتلا طورشلا ءافيتسا دعب الإ  ديدجلا يرتكملا عم ءارك دقع ماربإو يركملا راقعلل يراجتلا لصالا عيب ديفتسملل قحي ال
  . ةيلعف ةيفيكب يراجتلا طاشنلا ةسرامم نم نيتنس رورم -
  . ةعامجلا سيئرل ةيباتكلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا -
 : ةيلاتلا قئÛول� اقوفرم ةعامجلا سيئر ىلا يباتك بلط مبدقت -
             . ةرفينخل يميلقالا نزاخلاو يلاملا ضباقلا , ةعامجلل ليخادملا عيسش قودنص هاجتا ةميلس ةيئابج ةيعضو يف يلاحلاو قباسلا يرتكملا نا ديفت ةيئاربا ةداهش *
 . ءاركلا ةيلوت وا يراجتلا لصالا ءارش دقع نم اهيلع قداصم ةخسن *
  . ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم اهيلع قداصم ةخسن *
 نع قداصم فرشل� حيرصت وأ.تازوجح وا تVوهر وا نويدب لقثم ريغ قفرملا نا ديفت ) ج (  جذومن ةداهشب ةبوحصم ينعملا راقعلل يراجتلا لجسلا يف ديقلا نم ةخسن *
 .يراجتلا لجسل� لحملا ليجست مدع ديفي هئاضمإ
   . ءاضتقالا دنع تالاكولا نم خسنو ةثرولا لكل ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم اهيلع قداصم خسنو , لوالا يرتكملا ةافو ةلاح يف اهيلع قداصم ةضيرفو ةثارا دقع نم ةخسن *
 بسح اهردق ددحي ةعامجلا سيئر فرط نم ةعقوم اéأشب ءارك دوقع ريرحت دعب كلذو ةيراجتلا لوصألا يرتشم فرط نم ليخادملا ةعاسش قودنصب ةيفازج غلابم ءادأ  -
 :يتآلاك كلذو قفارملا
  : يزكرملا ةاطغملا قوسلا نيكاكد-أ
 .مهرد ١٠٠٠٠٫٠٠    : سـماخلا دمحم عراشل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد ١٠٠٠٠٫٠٠   :       الاكمأ ةقنز عراشل ةيلاوملا ةيفلخلا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد ١٠٠٠٠٫٠٠     :     خويشلا رويد ةقنزل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد ١٠٠٠٠٫٠٠       :     نارزنا رئب عراشل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .ناكد لك نع مهرد ٥٠٠٠٫٠٠ : ٧٥ مقر لحملا لخاد ةدجاوتملا ٠٥ ٠٤ ٠٣ ٠٢ ٠١: ماقرألا تاذ نيكاكدلا *
      .مهرد ٥٠٠٠٫٠٠   :                            لـخادل� ةدوجوملا نيكاكدلا*
 .مهرد ٥٠٠٠٫٠٠ :                       كمسلا عيبل ةصصخملا تالواطلا*
 . مهرد ٥٠٠٠٫٠٠  :                    ءاشحألا عيبل ةصصخملا تالواطلا *
 .مهرد ٥٠٠٠٠٫٠٠    :                                         ٧٧ مقر ىهقم*
 .مهرد ٥٠٠٠٠٫٠٠    :                                         ٧٨ مقر ىهقم*
 .مهرد ٥٠٠٠٠٫٠٠   :                                    ٨-٧-٦ مقر ىهقم*
 .مهرد 20000.00    :                                         ٧٤ مقر ىهقم*
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  : زرألا بــكرم نـيكاـكد-ب
 : يلفسلا قباطلا نيكاكد-١ 
 .مهرد ٢٠٠٫٠٠٠،٠٠            :   ةيجراخلا ةراجتلل يبرغملا كنبلل ةصصخم تالحم*
 .مهرد ١٠٠٠٠٫٠٠         : سماخلا دمحم عراشل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد    ١٫٣٠٠،٠٠ :    برغملا تالاصتا ةحلصمل ةيلاوملا ةيفلخلا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد    ٢٫٠٠٠،٠٠  :                  نÄز ةسسؤمل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد    50000.00        :             بابشلا رادل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد    ١٫٥٠٠،٠٠        :               يلفسلا قباطل� لخادل� ةدوجوملا نيكاكدلا*
 .مهرد   10.000.00                 :                                                نزـخم*
 

 : لوألا قباطلا نيكاكد-٢
 .مهرد   1000.00           :  سماخلا دمحم عراشل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد   1000.00       : برغملا تالاصتا ةحلصمل ةيلاوملا ةيفلخلا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد   1000.00              :         نÄز ةسسؤمل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد  1000.00              :          بابشلا رادل ةيلاوملا ةيمامألا ةهجاولا نيكاكد*
 .مهرد   1000.00                 :                          لـخادل� ةدوجوملا نيكاكدلا*

  : ةيبرزلا قوس نيكاكد-ت
 .مهرد  ١٫٠٠٠،٠٠                                                         :نيكاكدلا عيمج*

 : بهذلا داو يحب ةدوجوملا نيكاكدلا-ث
 .مهرد  ١٫٠٠٠،٠٠                                                :         نيكاكدلا عيمج*
  : بوبحلا قوسب ةدوجوملا نيكاكدلا-ج
 .مهرد  ١٫٠٠٠،٠٠                                                  :        نيكاكدلا عيمج*
  : ةيدشارلا يحب ةدوجوملا نيكاكدلا-د
 مهرد  ١٫٠٠٠،٠٠                                                    :       نيكاكدلا عيمج*
 : يناثلا نسحلا يحب ةدوجوملا نيكاكدلا-ر
 مهرد  ١٫٥٠٠،٠٠                                                     :       نيكاكدلا عيمج*
 : يعوبسألا قوسل� ةدوجوملا نيكاكدلا-ز
 مهرد1000,00                                                       :       نيكاكدلا عيمج*
 : يناثلا نسحلا يح ةقيوس تالحم-ه
 .مهرد  ١٠٠٠٫٠٠                                                     :       نيكاكدلا عيمج*
 :    ىرخأ تالحم-ي
 .مهرد ٢٠٫٠٠٠،٠٠                                                       :       لالشلا ىهقم*
 .مهرد1000.00                                                        : ةلمجلا قوس ىهقم*
 .مهرد ١٠٠٫٠٠٠،٠٠                                                       : سلطألا نانج ىهقم*
 .مهرد20000.00                                                      : ةيقرطلا ةطحملا ىهقم*
 .مهرد  5000.00                                            : ةيقرطلا ةطحمل� ٠١ مقر ناـكد*
 مهرد ٥٠٠٠٫٠٠                                             : ةيقرطلا ةطحمل� ٠٢ مقر ناكد*
 مهرد  ٥٠٠٠٫٠٠                                            : ةيقرطلا ةطحمل� ٠٣ مقر ناكد*
 .مهرد   ٥٠٠٠٫٠٠                                                   : ءاضيبلا رادلا ةقنزب ناكد *
 .مهرد  ١٠٠٠٠٫٠٠                                                   :    بهذلا داو يحب ناكد*
 رشع سداسلا لصفلا
 : نم نوكتتو ةرفينخ ةعامجل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا ةيركألا فلتخم ريبدتو ةيوستو ةساردل ةنجل ثدحت
  نييعت رارق بجومب هلثمي يذلا هباون دحأ وأ ةعامجلا سيئر •
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 ةرفينخل يعامجلا سل�À تامدخلاو ةيمومعلا قفارملا ةنجل سيئر •
 ةرفينخل يعامجلا سل�À ةجمربلاو ةيلاملا نوؤشلاو ةينازيملا ةنجل سيئر •
 ةرفينخ ةعامجل ةيعامجلا حلاصملا ريدم •
 ةرفينخ ةعامجل ةيئاضقلا تاعزانملا ةحلصم سيئر •
 ةيركألا دوقع زاجنإو ريبدتب ةفلكملا ةحلصملا وأ يبيرضلا ءاعولا ةحلصم سيئر •
 : ةيتآلا تاصاصتخإلاو تايحالصلاو ماهمل� مايقل� ةروكذملا ةنجلل ضوفي
 ةبولطملا قئÛول� مهئالدإ دعب ا} ةطبترملا ةيئاركلا ةموسلا ديدحتو نيقباسلا اهيرتكم نم ةيراجتلا اهلوصأ يرتشم عم ةديدج ءارك دوقع ماربإ ىلإ ةيمارلا تابلطلا ةسارد §
 .هالعأ ١٥ لصفل�
 تبثت ةيباتك دوقع ىلع نورفوتي ال نيذلاو ءارك دوقع ىلع مهلوصح ىلإ ةفداهلا ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا يلغتسم فرط نم ةعامجلا ىلإ ةهجوملا تابلطلا ةسارد §
 كلذو اهئاضمإ ىلع قداصم كالمألا هذه يلغتسم فرط نم ةعقوم فرشل� حيراصتو تاداهشإو تامازتلÕ ةبلاطمل� ةنجللا يفتكت ةلاحلا هذه يفو ةيراجتلا لوصألل مهئارش
 اهلبق وأ ءاركلا دوقع ىلع مهلوصح دعب أرطي دق عازن يأ صوصخب تاعبتلاو تايلوؤسملا عيمج نولمحتي مéأ رمأل� نيينعملا اهيف حرصي . ةنجللا فرط نم ةددحم جذامن قفو
 .تناك ةهج ةيأ عم
 كالمألا لوح ةعامجلا سيئر ديسلا فرط نم ةعقوم ةبوتكم لئاسر ةطساوب مهريغو فرحلا ءانمأ وأ ةيلحملا تاطلسلا نم تامولعم بلط ءاضتقإلا دنع ةنجلل نكمي هنأو
   .تVايبلاو تامولعملاو تاحاضيإلا ضعب ميدقتل ةيراشتسإ ةفصب اÆاعامتجإ لاغشأ روضحل صخش لك ءاعدتسإ ةنجللا سفنل نكمي امك .ةصاخلا ةيعامجلا
 .كلاذل ةماعلا ةحلصملا ةرورض تعد املك اهليدعتو ةعامجلل ةصاخلا كالمألل ةعباتلا قفارمل� ةدجاوتملا نيكاكدلا ميقرت ةداعإ §
  .ةعامجلل ةصاخ كالمأك ةفنصملا بوبحلا قاوسأو ةيراجتلا تابكرملاو ةاطغملا قاوسأل� قلعتت ةيميظنت تارارق زاجنإ ىلع رهسلا §
 .لمعلا ا} يراجلا ةمظنألاو نيناوقلا قفو اهتجلاعمو اهتساردو ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� ةطبترملا تÄاكشلا عيمج لابقتسا §
 .ةيئاركلا اÆاموس ةعجارم عم ايلاح ا} لومعملا نيناوقلا عم ةمئالم اهلعجو ءاركلا دوقع نييحت §
 . ليخادملا ةعاسشو يبيرضلا ءاعولا ةحلصم فرط نم ةعامجلل ةصاخلا كالمألا ءارك تابجاو ليصحت تايلمعل ةرمتسملاو ةمظتنملا ةبقارملاو عبتتلا §
 دادعا عم ليخادمل� رماوأ بجومب ا} لفكتملا ةيعامجلا ةضابقلا وأ ةيميلقإلا ةنيزخل� ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا ءارك تابجاو نم هصالختسا يقابلا ةساردو عبتت §
 .نوناقلل قفو نيعتملا داختا دصق اéأشب ريراقت
 تاعزانملا ةحلصم ةدعاسمو ةصاخلا ةيعامجلا كالمأل� ةلص اهل يتلا مكاحملا فلتخم مامأ اهدض وأ ةعامجلا فرط نم ةعوفرملا تاعازنلاو ىواعدلا لك ىلع عالطإلا §
  .ةعامجلا يماحم عم قيسنتب نأشلا اذه يف اهماهمب مايقلل ةيئاضقلا
  .ةصاخلا كالمألا ليخادمب قلعتملا بناجلا يف تاينازيملا دادعإ يف ةمهاسملا §
 .اهيلع ظافحلاو ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا ةيامحل ةينوناقلاو ةيرادإلا تاءارجالا لكب مايقلا §
 .ةروكذملا ةدمل� ديقتلا نود كلذل ةرورضلا تعد ىتم اÆاعامتجا دقع اهل نكمي هنأ ريغ رهش لك ةرم اموزل ةنجللا عامتجا §
 فرط نم عقويو ةذختملا تاءارجإلاو تارارقلاو تايصوتلا اذكو ةمزاللا تامولعملا فلتخم اهيف نودت رضاحمب �وجو اÆاعامتجإ لالخ ةنجللا لاغشأ عيمج  نيمضت §
 .اهئاضعأ عيمج

 ثلاثلا بابلا
 ةصاخ تايضتقم

 : رشع عباسلا لصفلا
 لمعلا ا} يراجلا نيناوقلا قفو تاونس ثالث لك سأر ىلع كلذك ةيئاركلا ةموسلا عجارتو .لمعلا ا} يراجلا نيناوقلل اقفو ديدجتلل ةلباق تاونس ثالث ةدمل ءاركلا دوقع مربت
. 
 . ليخادملا عيسش قودنص ىدل ءادالا قحتسملا رهشلا نم لوألا عوبسألا لالخ ةمظتنم ةفصب ءاركلا تابجاو ىدؤتو
 : رشع نماثلا لصفلا
 كلملا لالتحا ىلع ةقحتسملا تابجاولا ءادأ و يدلبلا سلÀا سيئرل ةيباتكلا ةقفاوملا دعب الإ هب طيحملا يمومعلا كلملا لالغتسا وأ يرتكملا لحمل� تارييغت  ءارجإ عنمي
 .لمعلا ا} يراجلا نيناوقلل اقفو يمومعلا
 
 :رشع عساتلا لصفلا
 .كلذ ىـلإ ةرورضلا تعد املك يرتكملا لحملا ةنياعمب مايقلا ةيلحملا ةعامجلا حلاصمل حامسلا يرتكملا ىلع نـيعتي
  : نورشعلا لصفلا
 .فتاهلا و ء�رهكلا و ءاملا تالاكوب كارتشالا تابجاو ءادأ يرتكملا لمحتي
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 : نورشعلا و دحاولا لصفلا
 .كلذب اـهل صخرملا تاسسؤملا ىدل ةيرورضلا تانيمأتلا ىلع لوصحل� يرتكملا مازلإ ءاضتقالا دنع ةعامجلل نكمي
 : نورشعلا و يناثلا لصفلا
 :ةـيلاتلا تالاحلا يف لمعلا ا} يراجلا ةرطسملل اقبط ايباتك يرتكملا راذنإ دعب ةيغال ءاركلا ةيلمع حبصت

 .سماخلا لصفلا يف ةددحملا ةدملا لالخ ةيئاركلا ةبيجولا ءادأ مدع -
 .رهشأ ةتس نع ديزت ةدمل يرتكملا لحملا قالغإ -
 .ءاركلا دقع و تالمحتلا شانك تايضتقم مارتحا مدع -
 : نورشعلا و ثلاثلا لصفلا

 لخاد يدلبلا سلÀا سيئر ديسلا ىلإ عوضوملا يف بلط هيجوت قيرط نع كلذ يف مهتبغر نع اوبرعأ ام اذإ ىرتكملا لحملا لالغتس� رارمتسالا هتثرول قحي يرتكملا ةافو ةـلاح يف
 .اـيغال دقعلا ربتعا الإ و يرتكملا ةافو نم رهشأ ةثالث لجأ
 : نيرشعلا و عبارلا لصفلا
 ةعامجلل تاقحتسم نم هتمذب ام ةيفصت و ،ددحملا لجألا لبق لقألا ىلع ارهش نومضملا ديربلا قيرط نع هتبغرب ةعامجلا راعشإ هيلع بجو ءاركلا دقع خسف يرتكملا دارأ اذإ
 .ةيلحملا
 : نورشعلاو سماخلا لصفلا

 .قئÛولا هذه ىلع رفوتلا دعب الإ عاديإلا تالوصو وأ صيخارت ىلع لوصحلا يضتقت اهريغ وأ ةيراجت ةطشنأ ةيأ ةسرامم زوجي ال
  :نورشعلاو سداسلا لصفلا
 مارتحا هيلع نيعتي امك ريغل� و هب قحلت نأ نكمي يتلا رارضألا عيمج نع ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي و هتسارح و هتنايص و ءاركلا عوضوم راقعلا ىلع ظافحل� ديفتسملا مزتلي

 قفارملا هذ} ةقلعتملا ةيميظنتلا تارارقل�و اذه تالمحتلا شانكب درو ام اهيف امب ا} لومعملا ةينوناقلا تايضتقملا عيمج
 :نورشعلاو عباسلا لصفلا
 .ةصتخملا مكاحملل هيف ثبلا دوعي تالمحتلا شانك دونب دحأ لوح يرتكملا و ةرفينخب يعامجلا سلÀا نيب عازن لك
 :نورشعلاو نماثلا لصفلا
 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف صوصنملا هيلع ضرعتلا لجا مارصنا دعب الإ ذيفنتلل الباق حبصي ال يذلا شانكلا اذهل ةفلاخملا ةقباسلا تالمحتلا شينانكب تايضتقملا عيمج ىغلت

 . ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هيلع ريشأتلا دعبو ضرعتلا مدع ةلاح يف تاعامجل� قلعتملا ١١٣ -١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا نم ١١٧
 

 .سـل6ا بـتاك               .يعامجلا سل6ا سيئر  
 
 
 
 
 
 .عيجروب ديعسا           .ابعأ ميهاربإ               
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 : ةعباسلا ةطقنلا
 
 

  
 
   

  : سيئرلا دـيسلا
 ةيوهجلا ةيريدملا نم سل&ا ةسWر ا¶ تلصوت يتلا ةلاسرلل اعبت ةرودلا هذه لامعأ لودجب تجردأ ةطقنلا هذه نأ راشأ 
 ةئيبلا و نداعملا و ةقاطلا ةرازو و ةهجل_ ةيبارتلا تاعامجلا عيمج نيب ةكارش ةيقافتا دقع لوح ،٢٠٢٠ ربنش ٢١ خيراتب ةئيبلل

 .ةيقافتالا صن ةوالتب مدقت و ،ةرفينخ-لالم ينب ةهج ديعص ىلع ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعت لجأ نم -ةئيبلا عاطق–
     

 
 ام نكل ءاوهلا ةدوج ةصاخ و ةئيبلا ىلع ةئيبلا ىلع ظافحلا يف يساسأ رود ةيقافتالا هذهل نأ دكأ :يبجوت ىفطصم ديسلا 
 ةعامجلا تامازتلا يه
 نع كلذ و ةهجلا ىوتسم ىلع ءاوهلا ثولت ةلاح عبتت و ةفرعم ىلإ فدÐ يتلا ةيقافتالا هذ¶ راشأ  : عيجقا فسوي نب ديسلا 
   . ةيقافتالا هذ¶ ةينعملا ةيبارتلا تاعامجلا عيمج يف اهعضو متيس يتلا تاطحملا قيرط

   
 
 لالم ينب ةهجب ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعتب ةصاخلا ةيقافتالا ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص                              

    : يلي امك  ةرفينخ –
ةـــــــــجابيدلا  

 .الماكتمو الماش ايعمتجم اعورشم اهتلعج يتلا ،ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لاجم يف ةيماسلا ةيكلملا تاميلعتلل اذيفنت -
 .ةمادتسم ةيمنتو ةميلس ةئيب يف شيعلا يف قحلا ىلع صنت يتلا روتسدلا ماكحأ عم ايشامت -
  ) ٢٠١٧ سرام ٦( ١٤٣٥ ىلوألا ىدامج ٤ يف رداصلا ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيهلل ينطو قاثيم ةباثمب ٩٩٫١٢ مقر نوناقلا تايضتقم ىلع ءانبو -
 يندملا عمتKا تايعمجو ةصاخلا تالواقملاو ةلودلا تاكرشو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةيبارتلا تاعامجلاو ةلودلا تامازتلا ديدحت ىلإ فدهي يذلا
  .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح لاجم يف نينطاوملاو
 لجأ نم ةلوقنملاو ةكرتشملاو ةيتاذلا تاصاصتخالا نم ةعومجم اهل ددح يذلا تاهجل� قلعتملا ١١١-١٤ يميظنتلا نوناقلا تايضتقم ىلع ءانبو -
 .يبارتلا لاKا ةيبذاج نيسحتو ةيداصتقالا ةيسفانتلا معدو ،ةيعامتجالا ةيمنتل� ضوهنلا ىلع اساسأ ةزكترم ةيوهجلا ةيمنتلا عيراشم دادعإ

 ٢٠٠٩ ربنجد ٨ خيراتب ٢٫٠٩٫٢٨٦ مقر موسرملا اصوصخو ةيقيبطتلا هصوصنو ءاوهلا ثولت ةبراحمب قلعتملا ١٣٫٠٣ مقر نوناقلا ىلع ءانبو -
 ددحت ) ٢٠١٠ زويلوي ٦ ( ١٤٣١ بجر ٢٣ يف رداص ٢-٠٩-٦٣١ مقر موسرملاو ةسارحلا تاكبش ةماقإ تايفيكو ءاوهلا ةدوج ريياعم ديدحتب
 .تÅاعبنالا هذه ةبقارم تايفيكو ةتبÅ ثولت رداصم نم ةيتأتملاو اهيمرو اهقالطإو ءاوهلا يف ةثولملا داوملا ظفلل ىوصقلا دودحلا هبجومب
 ت�دحتلا عفر لجأ نم ةكرتشملا فادهألا قيقحتب ةينعملا تاهجلا فلتخم مازتلا اهنيب نم يتلا ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا ئدابمل اقفو -
 .ةمادتسملا ةيمنتلا لاجم يف ةمهملا

 ةـــــــــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــــــــــــعلا

 ةهجب ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعتب ةصاخلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
 ةرفينخ- لالم ينب

 رارـــــــــــــــــــــــقلا
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 ةيامحب ةقلعتملا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلا قيبطتب قلعتي اميف ةئيبلا عاطق– ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازول ةدنسملا تاصاصتخالا ىلع ءانب -
 تاعاطقلا عيمج عم نواعتب كلذو ةمادتسملا ةيمنتلا سسأ خيسرت ىلإ ةفاضإل� ثولتلا ةحفاكمو ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةظفاحملاو ةئيبلا ةدوج نيسحتو
 .ةيلودلا وأ ةينطولا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيبارتلا تاعامجلا عم ةكارشل� ضوهنلاو ،ةينعملا ةيرازولا

 .٢٠١٧ ويلوي ٢٥ يف اهيلع قداصملا ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا نيماضم عم ايشامتو -
 ينب ةهجب ءاوهلا ةدوج دصرو عبتتل ةمئادلا ةيوهجلا ةنجللا ثادحË يضاقلاو ٢٠١٨ ليربأ ١٦ خيراتب رداصلا ٢٨١ مقر يئالولا رارقلا ىلع ءانبو -
 .ةرفينخ– لالم
 .٢٠١٩ ليربأ ٣٠ موي ةعقوملا ةرفينخ – لالم ينب ةهجل ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا لوح ةكارشلل راطإلا ةيقافتالا ىلع ءانبو -
 ةلصلا تاذ نيناوقلاو ةيبارتلا ةيزكرماللا نيناوق بجومب ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةيبارتلا تاعامجل� طونملا رودلا ةيمهÌ اعانتقاو -
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامحل ينطولا قاثيملا نيماضمو فادهأ قيقحت يف اÏامازتل�و ،ةئيبلا ةيامحب
 ةيمنتلل ةيلحملا جماربلا يف ةمادتسملا ةيمنتلاو يئيبلا دعبلا جامدإو ةيئيبلا نيناوقلا قيبطتو ةئيبلا ةيامح لاجم يف ةيلحملا تاردقلا معد ةرورضب اعانتقاو -
 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح ئدابم ليعفت لجأ نم مهدوهج ديحوتو فيثكتل فارطألل ةكرتشملا ةدارإلل ارابتعاو -
 ةفداهلا ةرفينخ– لالم ينب ةهجل يوهجلا ةيمنتلا جمtرب عيراشم ةارجا لجأ نم سناجتمو يكراشت راطإ يف لمعلا يف ةدقاعتملا فارطألا نم ةبغرو -
 .ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح ىلإ

 .ءاوهلا ةدوج دصرو عبتتل ةينطولا ةنجللا فرط نم ارخؤم هيلع قداصملا ءاوهلل ينطولا جمtربلا تاجرخم ىلع ءانبو -
 .٢٠٢٠ .............. ةيداعلا هترود يف ةهجلا سلجم ررقم ىلع ءانبو -
 .٢٠٢٠ .......... ةيداعلا هترود يف لالم ينب ةعامج سلجم ررقم ىلع ءانبو -
 .٢٠٢٠ ............ ةيداعلا هترود يف ةكبيرخ ةعامج سلجم ررقم ىلع ءانبو -
 .٢٠٢٠ ............. ةيداعلا هترود يف ةرفينخ ةعامج سلجم ررقم ىلع ءانبو -
 .٢٠٢٠ ........... ةيداعلا هترود يف حلاص نب هيقفلا ةعامج سلجم ررقم ىلع ءانبو -
  : ةيلاتلا فارطألا نيب قافتالا مت
 ةئيبلا عاطق– ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو -
 .ةرفينخ– لالم ينب ةهج ةيالو -
 .ةرفينخ– لالم ينب ةهج سلجم -
 .لالم ينب ةعامج سلجم -
 .ةكبيرخ ةعامج سلجم -
 .ةرفينخ ةعامج سلجم -
 .حلاص نب هيقفلا ةعامج سلجم -
 .لاليزأ ةعامج سلجم -

 : يـــــــــلي اــــــم ىـــلع
 ةيقافتالا عوضوم : ١ ةداملا
 يف ةكارشلل راطإلا ةيقافتالا ليعفت راطإ يف جردنتو ةرفينخ– لالم ينب ةهج ديعص ىلع ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعتب ةصاخلا ةيقافتالا هذه قلعتت
 ةيالوو ةرفينخ– لالم ينبل يوهجلا سلKاو ةئيبلا عاطق ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو نيب ٢٠١٩ ليربأ ٣٠ يف ةعقوملا ةمادتسملا ةيمنتلاو ةئيبلا ناديم
 .ةرفينخ– لالم ينب ةهج ىوتسم ىلع ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا ةيجيتارتسإلا ليزنت ىلإ فدÏ يتلاو ةرفينخ– لالم ينب ةهج
 ةعقوملا فارطألا نيب رواشتب ةهجلل ةسمخلا ميلاقألا يف ءاوهلا ةدوج عبتتو دصرل ةتبÅ تاطحم عضو نكامأ ديدحت متيس ،ةصاخلا ةيقافتالا هذه راطإ يفو
 .ةرفينخ– لالم ينب ةهجل ءاوهلا ةدوج دصرو عبتتل ةمئادلا ةيوهجلا ةنجللا عم قيسنتبو ةصاخلا ةيقافتالا هذه ىلع
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 ةيقافتالا فادهأ : ٢ ةداملا
 - :لجأ نم تاطحم )٥( سمخب ةرفينخ– لالم ينب ةهجب ءاوهلا تÅولم دصر ةكبش زيزعت متيس ،٢٠٣٠-٢٠١٨ ءاوهلل ينطولا جمtربلا راطإ يف
 .ءاوهلا ةدوج ةلاح دصر
 . رارقلا ذاختا ىلع نيينعملا نيلوؤسملا ةدعاسمل ءاوهلا ةدوج لوح تامولعملا رشن -
 .ءاوهلا ثولت رطاخمب ةنكاسلاو نيلعافلا سيسحت -
 .ءاوهلا ثولت ةحفاكم يف ةيلحملا تاطلسلا معد -
 .ءاوهلا ةدوجب ةصاخلا ةينطولا تايطعملا ةدعاق ديوزت -
 .راذنإلاو رابخإلاو رذحلا تابتع زواجت ةلاح يف ةيلاجعتسالا ريبادتلا ذاختا -
 .ةهجل� ءاوهلا ةدوج لوح ةيوهج ريراقت زاجنإ -

 عورشملا ةفلكت : ٣ ةداملا
 : يلي امك عزوتتو مهرد نويلم ٦٬٥ ب عورشملل ةيلامجإلا ةفلكلا ردقت

 ) مهرد نويلم(   ةيلامجإلا ةفلكتلا ءاكرشلا

 ٢٠٢١ ةنس مسرب مهرد نويلم ٠٢ * مهرد نويلم ٠٤ ةئيبلا عاطق– ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو
 ٢٠٢٢ ةنس مسرب مهرد نويلم ٠٢ *

 ٢٠٢١ ةنس مسرب مهرد نويلم ٢٬٥         ةرفينخ- لالم ينب ةهجل يوهجلا سلKا

  فارطألا تامازتلا : ٤ ةداملا 
 قيقحت ىلع ةدعاسملا فورظلاو لئاسولا عيمج ريفوتو تاءارجإلا عيمج ليهستب مÏاصاصتخا دودح يفو ةحاتملا مÏايناكمإ بسح فارطألا مزتلت
 .عورشملا زاجنإل اهيلع قفتملا ةيلاملا تامهاسملا ريفوتو ةصاخلا ةيقافتالا فادهأ
 ،ةئيبلا عاطق– ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو مزتلت *

 ءاوهلا ةدوج سايق تاطحم ءانتقال ) ٢٠٢٢ ةنس مسرب مهرد نويلم ٠٢ و ٢٠٢١ ةنس مسرب مهرد نويلم ٠٢( مهرد نويلم ٠٤ صيصخت -
 .............. زمرب ......... ةنيزخل� حوتفملا ،ةرفينخ– لالم ينب ةهج سلجم ةينازيمل صاخلا باسحلا يف اهليوحت عم اهتنايصو اهلالغتساو
 .ةهجلا سلجم ىلع اهتلاحإو ءاوهلا ةدوج سايق تاطحمب ةصاخلا تالمحتلا رتافد دادعإ -
 .تاطحملا ةنايصو لالغتساو ءانتقا تايلمع عبتت -
 .ءاوهلا ةدوج سايق تاطحم عقاوم ديدحت لجأ نم ءاوهلا ةدوج دصرو عبتتل ةيوهجلا ةنجللا لمع ةبكاوم -
 .اهيلع قداصملاو ةجلاعملا تايطعملا عمجو ظفح عم ةيوهجلاو ةيزكرملا تtايبلا تاطحم عم ءاوهلا ةدوج سايق ةكبش طبر -
 .ةينعملا فارطألا ةمهاسمب ءاوهلا ةدوجل ةيوهجلا ريراقتلاو ينطولا ريرقتلا دادعإ -
 .راذنإلاو رابخإلاو رذحلا تابتع زواجت ةلاح يف ةيلاجعتسالا ريبادتلا ذاختال لامعلاو ةالولا ةداسلا ىلإ اهلاسرإو ءاوهلا ةدوج لوح ةيرود تارشن دادعإ -
 : ةرفينخ– لالم ينب ةهج ةيالو مزتلت *
 .اهتسارح نامضو اهعضوو تاطحملا عقاوم ديدحتل تاءارجإلا عيمج ليهست -
ءاوهلا ةدوج دصرو عبتتل ةمئادلا ةيوهجلا ةنجللا فرط نم ةيرود ةفصب اهدادعإ متيس يتلاو ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا ةيرودلا تارشنلا رشن ىلع لمعلا -
 ةرفينخ– لالم ينب ةهج سلجم مزتلي * 

 .ءاوهلا سايق تاطحم ءانتقال ٢٠٢١ ةنس مسرب مهرد نويلم ٢٬٥ صيصخت -
 .ةفرظألا حتف ةيلمع يف فارطألا عيمج كارشË ءاوهلا ةدوج سايق تاطحم ءانتقال دوقعلا ماربإو تاقفصلا ءارجإو ضورعلا تابلط نع نالعإلا -
 .نيفرطلا نيب عقوي رضحم قيرط نع ةئيبلا عاطق– ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو ةدئافل تاطحملا هذه ميلست -
 لالم ينب ةعامج سلجم مزتلي *
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 .)... لاصتالاو ء�رهكلا( اهيلع ةظفاحملاو لاغشألا لئاسوب اهديوزتو تاطحملا هذه عضول نكامألا ريفوت -
 .عورشملا ةموميدل مزاللا معدلا ريفوت يف ةمهاسملا -
 ةكبيرخ ةعامج سلجم مزتلي *
 .)... لاصتالاو ء�رهكلا( اهيلع ةظفاحملاو لاغشألا لئاسوب اهديوزتو تاطحملا هذه عضول نكامألا ريفوت -
 .عورشملا ةموميدل مزاللا معدلا ريفوت يف ةمهاسملا -
 ةرفينخ ةعامج سلجم مزتلي *
 .)... لاصتالاو ء�رهكلا( اهيلع ةظفاحملاو لاغشألا لئاسوب اهديوزتو تاطحملا هذه عضول نكامألا ريفوت  -
 .عورشملا ةموميدل مزاللا معدلا ريفوت يف ةمهاسملا -
 حلاص نب هيقفلا ةعامج سلجم مزتلي *
 .)... لاصتالاو ء�رهكلا( اهيلع ةظفاحملاو لاغشألا لئاسوب اهديوزتو تاطحملا هذه عضول نكامألا ريفوت  -
 .عورشملا ةموميدل مزاللا معدلا ريفوت يف ةمهاسملا -
 لاليزأ ةعامج سلجم مزتلي *
 .)... لاصتالاو ء�رهكلا( اهيلع ةظفاحملاو لاغشألا لئاسوب اهديوزتو تاطحملا هذه عضول نكامألا ريفوت  -
 .عورشملا ةموميدل مزاللا معدلا ريفوت يف ةمهاسملا -

 عبتتلاو فارشإلا ةنجل : ٥ ةداملا
 نع نيلثمم نم نوكتيو ،هنع بوني نم وأ ةرفينخ– لالم ينب ةهج يلاو ديسلا اهسأرتي ةصاخلا ةيقافتالا هذه عبتتو فارشإلل ةكرتشم ةنجل ثدحت
 .فارطألا ةقفاوم دعبو كلذ ىلإ ةرورضلا تعد املك نورخآ ءاضعأ ةنجللا هذه ىلإ فاضي نأ نكميو ،فارطألا
 : ةيلاتلا ماهمل� ةنجللا هذه علطضتو
 .اÜ لومعملا ريياعملل اقبط تاطحملل ةبسانملا نكامألا رايتخا ىلع ريسلا -
 .ةصاخلا ةيقافتالا هذه فادهأ عبتتل ةيلامو ةيدقن تارشؤم عضو ىلع لامعلا -
 .ءاضتقالا دنع ةيرورضلا تاليدعتلا حارتقاو اهريوطتو اهميوقتو اهيلع قفتملا تامازتلالا ذيفنت عبتت -
 .ةصاخلا ةيقافتالا زاجنإ دنع اهتهجاوم متت يتلا ت�وعصلا لك زواجتل ةبسانملا لولحلا حارتقا -
 .عورشملا لاغشأ مدقتب صاخلا ريرقتلا دادعإ -
 .ةنجللا هذهل ةمئادلا ةباتكلا ماهم ةرفينخ– لالم ينب ةهجل ةئيبلل ةيوهجلا ةيريدملا ىلوتتو
 .كلذ ىلإ ةرورضلا تعد املكو رهشأ ةثالث لك ةدحاو ةرم ةنجللا هذه عمتجت
 ةصاخلا ةيقافتالا ةيحالص ةدم : ٦ ةداملا
 ةصتخملا ةيموكحلا ةطلسلا فرط نم اهيلع ريشأتلاو فارطألا عيمج فرط نم اهيلع ةقداصملاو اهعيقوت خيرÝ نم ةصاخلا ةيقافتالا هذÜ لمعلا عرشي
 .عورشملا زاجنإ ةدم ةليط ةحلاص ىقبتو
 قحلم : ٧ ةداملا
 ليدعت ةلاح يفو ،فارطألا عيمج فرط نم اهيلع ةقداصملا دعب الإ ذيفنتلل ةلباقو ةحلاص نوكت نأ نكمي ال ةصاخلا ةيقافتالا هذه تايضتقمل ةعجارم لك
 رطاسمو تاءارجإ سفنل عضخيو فارطألا عيمج فرط نم عقوي ،اهل قحلم دادعإ متيس ةصاخلا ةيقافتالا هذه عوضومب ةقلعتم ىرخأ عيراشم ةفاضإ وأ
 .ةصاخلا ةيقافتالا هذه
 تافالخلا ةيوست : ٨ ةداملا

 .يضارتل� لح داجيإل ةينعملا فارطألا عمتجت ،ةصاخلا ةيقافتالا هذه دونب ذيفنت وأ ليوß وأ ريسفتب قلعتم عازن وأ فالخ عوقو ةلاح يف
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 ءاوهلا ةدوج دصر ةكبش زيزعتب ةصاخلا ةيقافتالا
 ةرفينخ– لالم ينب ةهجب

 ةيلصأ رئاظن ةرشع يف ةصاخلا ةيقافتالا هذه تررح
 .................... خيراتب .................. يف

 تاــــــــــــعيقوتلا
 ةرفينخ– لالم ينب ةهج ةيالو ةئيبلا عاطق – ةئيبلاو نداعملاو ةقاطلا ةرازو

 
 ةرادإلا حالصإو ةيلاملاو داصتقالا ةرازو ةرفينخ- لالم ينب ةهج سلجم

 
 ةكبيرخ ةعامج سلجم لالم ينب ةعامج سلجم

 
 حلاص نب هيقفلا ةعامج سلجم ةرفينخ ةعامج سلجم

 
 ةيلخادلا ةرازو ةريش¹ لاليزأ ةعامج سلجم

 
 

   
   سـل6ا بـتاك                             يعامجلا سل6ا سـيئر        

 
 
 

 
 
 .عيجروب ديعسا                               اـبعأ ميهاربإ                      
 
 
 
 
 
 
 

 : ةنماثلا ةطقنلا
 
 

 كيبابش لالغتسا حنمب صاخلا تالمحتلا شانك ليدعت نأشب لوادتلا
 ةرفينخ ةنيدمل ةيقرطلا ةطحمل� ركاذتلا
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 : سيئرلا دـيسلا
 نم يفاكلا تقولا اهئاطعإل اهليجÒ مت و ةقباس ةرود يف سل&ا راظنأ ىلع تضرع نأ قبس ةطقنلا هذه نأ ةملك يف رGأ

   .ةعامجلا حومط و ىوتسم بف اعورشم ئيÐ ىتح ةلغتسملا ناجللا و ةديفملا ةحلصملا
 
 
 : سيئرلا دـيسلا

 . ةرفينخ ةنيدمل ةيفرطلا ةطحمل_ ركاذتلا عيب كيبابش لالقتسا حنمب صاخلا تالمحتلا شانك ليدعت ناشب لوادتلا
 ةيداعلا ةرودلا لالخ هيلع ةقداصملا و هنأشب لوادتلا مت يذلا و ايلاح لوعفملا يراسلا قفارملا هذ¶ صاخلا تالمحتلا شانك نإ
 .٢٠١٧ ربوتكأ رهشل

 كيبابشلا هذه ضرع ءانثأ نيسفانتملا فرط نم ا¶ ءالدإلا بجاولا قئGولل هنيمضت مدع يف الثم ةيلجتملا صئاقنلا ضعب هبوشت
 بولطملا تافلملا و قئGولا ةفاض¢ لافغإلا اذه كاردتسا مت هناف كلذل ضورعلا تابلط قيرط نع اهريبدت و اهلالغتس_ صيخرتلل
 . لدعملا تالمحتلا شانك نم٢١ لصفل_ كلذك و نيسفانتملا فرط نم ا¶ ءالدإلا

 رييست ضورع بلط يف ةكراشملا لعجب كلذ و يلاحلا تالمحتلا شانك نم ىلوألا ةرقفلا و عبارلا لصفلا ليدعت مت هنا ىلإ ةفاضإ
 و ةبرجت و  ةيمدقا تقولا سفن يف اهل و يمومعلا لقنلا ناديم يف ةصصختملا ةينهملا تايعمجلا ىلع طقف ارصتقم كيبابشلا هذه
 ال يتلا تاكرشلا وأ صاخشألا ضعبل ةصرفلا ىطعت ال ىتح ةيفرطلا تاطحملا كيبابش لالغتسا و رييست و ريبدت ناديم يف ةربخ
   . لكاشم ةدع جتني امم ناديملا اذه يف اهل ةبرجت

 
 

 ركاذتلا كيبابش لالغتسا حنمب صاخلا تالمحتلا شانك ليدعت ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص
�  :يلي امك ةرفينخ ةنيدمب ةيقرطلا ةطحمل
   : ةيلاتلا ةمظنألاو نيناوقلا ىلع ءانب

 ربع تارايسلا ةطساوب لقنل� قلعتملا )١٩٦٣ ربنون ١٢( ١٣٨٣ ةيناثلا ىدامج ٢٤ خيراتب رداصلا ١٫٦٣٫٢٦٠ مقر فيرشلا ريهظلا -* 
 .قرطلا
 ١١٣٫١٤ مقر يميظنتلا  نوناقلا ذيفنتب رداصلا )٢٠١٥ زويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ خيراتب رداصلا  ١٫١٥٫٨٥مقر فيرشلا ريهظلا -* 
 .تاعامجل� قلعتملا
 ميظنتل� قلعتملا ٤٥٫٠٨ مقر نوناقلا ذيفنتب )٢٠٠٩ رياربف ١٨( ١٤٣٠ رفص ٢٢ خيرÝ يف رداصلا ١٫٠٩٫٠٢ مقر فيرشلا ريهظلا -* 
 .اهتعومجمو ةيبارتلا تاعامجلل يلاملا
 مقر نوناقلا ذيفنتب رداصلا ١٩٨٩ ربنون ٢١ قفاوملا ١٤٢٠ يناثلا عيبر ٢١ خيرÝ يف رداصلا ١٫٨٩٫١٨٧ مقر فيرشلا ريهظلا -* 

 .ةيلاقتنا ماكحأ نسب ٣٩٫٠٧ نوناقب هديكß مت يذلا اÏائيهو ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا بئارضل� قلعتملا ٨٩٫٣٠
 زكارملا ىلع ةلودلل ةيلاملا ةبقارملل مظنملا )١٩٦٩ ليربا ١٤( ١٣٧٩ لاوش ١٧ خيرÝ يف رداصلا ١٫٥٩٫٢٧١ مقر فيرشلا ريهظلا -*
 هرييغت عقو امك ةيمومعلا تاعامجلا وأ ةلودلل ةيلاملا ةدعاسملا نم ديفتست يتلا تائيهلاو تاكرشلا عيمجو زايتمالا تاكرشو ةماعلا تاسسؤملاو
 .)١٩٦٢ وينوي (٣٠ ١٣٨٢ مرحم ٢٧ خيراتب رداصلا ١٫٦١٫٤٠٢ مقر ريهظلا ىضتقمب هميمتتو

 ةــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــعلا

 رارــــــــــــــــــــــــقلا
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 ماربإ لاكشأو طورش ديدحتب قلعتملا  )٢٠١٣ سرام ٢٠( ١٤٣٤ ىلوألا ىدامج ٠٨ خيرÝ يف رداصلا ٢٫١٢٫٣٤٩ مقر موسرملا -*
 .ةيمومعلا تاقفصلا
 تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب )٢٠١٧ ربنون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر نم 04 يف رداصلا ٢-17-541 مقر موسرملا ىلع ءانب
 تاعامجلا نيب نواعتلا تاسسؤمو
 ةرفينخ ةعامج ةينازيم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولاو قوقحلاو موسرلاو بئارضلا راعسأو بسنل ددحملا يئابجلا رارقلا -*

 ةماع تايضتقم :لوألا بابلا

  فدهلا : لوألا لـصفلا
 . ةرفينخ ةنيدمل نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحملا كيبابش رييستو لالغتسال تقؤملا صيخرتل� قلعتت يتلا ةماعلا طورشلا ديدحت ىلإ رتفدلا اذه فدهي
 ةيدقاعتلاو ةينوناقلا سسألا : يناثلا لـصفلا
 ةدراولا ةيعجرملا صوصنلاو لالغتسالا ةيقافتا دقعو رتفدلا اذه تايضتقمل اقبط ةرفينخ ةنيدمب نيرفاسملل ةيفرطلا ةطحملا كيبابش لالغتسا متي
 لاKا اذه يف لوعفملا ةيراس حبصت دق يتلا ةقحاللا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا تايضتقملا عيمجو تالمحتلاو طورشلا رتفد نم اءزج دعت يتلاو هالعأ
 قفرملا تgوكم و لالغتسالا لاجم : ثلاثلا لـصفلا 
 قفارملا نم رخأ قفرم يأ لمشي ال و ةينامث اهددع و ةرفينخ ةنيدمل نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحمل� ركاذتلا عيب كيبابش رييستب لالغتسالا قلعتي
 ةطحملل ىرخألا
 لالغتسالا دانسإ ةرطسم : عبارلا لـصفلا
 نامثأ ضورع بلط ةطساوبو ةسفانملا قيرط نع ةرفينخ ةنيدمب نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحمل� نيرفاسملا لقن ركاذت عيب كيبابش  لالغتسا دانسإ متي
 : ةيلاتلا طورشلا لغتسملا يف رفوتت نأ بجيو ةيمومعلا تاقفصلل ةمظنملا ةينوناقلا صوصنلا تايضتقمل اقبط حوتفم
 برغمل� تالفاحلا ربع نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ةنهمل افرتحم نوكي نأ -  
 . قفرملا اذه ريبدت اهبلطتي يتلا ةينقتلاو ةيلاملاو ةيرشبلا لئاسولا هيدل رفوتت نأ  -   
 رييست يف ةبرجت و ةربخو ةيمدقأ اهل  و نيرفاسملل يمومعلا لقنلا ناديم يف ةصصختم ةينهم  ةيعمج  راطإ يف امظنم و اطرخنم نوكي نأ -   
 . نيرفاسملل يمومع لاقن ةفص ىلع رفوتي نأ و ةيقرطلا تاطحمل� ركاذتلا عيب كيبابش لالغتسا و نيرفاسملا لقن عاطق ريبدتو
 لالغتسالا ةدم : سماخلا لـصفلا
 .لالغتسالا يف عورشل� رمألا غيلبت دعب ةرشابم أدبتو ديدمتلا وأ ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس سمخ يف تقؤملا لالغتسالا ةدم ددحت 
 ةيئاهنلا ةنامضلاو ةتقؤملا ةنامضلا : سداسلا لـصفلا
  )مهرد 00 .000 20 (يف ةتقؤملا ةنامضلا ديدحت مت ضرعلا ةيدج نامض لجأ نم 
 يواست ةيئاé ةنامض ةسفانملا هيلع تسر يذلا لغتسملا يدؤي نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحمل�  كيبابشلا لالغتسا ةيقافتا ذيفنت نامض لجأ نم و 
 ةنامضلا هذه ىدؤتو  ضورعلا بلط ةنجل فرط نم ةقفصلا دانسإ  خيرÝ يلت يتلا اموي نيثالثلا لخاد يونسلا راجيإلا ةميق نم رهشأ ةتس
 هذÜ ظافتحالا متيو ،ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ لاجم يف تtامضلل ةبسنل� ةيميظنتلا صوصنلاو نيناوقلا اهيلع صنت يتلا طورشلا سفن بسح
 .ةيقافتال� ةددحملا لالغتسالا ةدم ءاهتنا ةياغ ىلإ ةنامضلا
  لغتسملا فرط نم تابجاولا صالختسا : عباسلا لـصفلا
 نم ةسماخلا ةرقفلل اقبط هتدئافل لالغتسالا اذه نع ةبترتملاو اهيلع صوصنملا تابجاولاو تاقحتسملا صالختسا يف ةعامجلا لحم لغتسملا لحي 
 قحي  الو.ةرفينخ ةعامج ةينازيم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولاو قوقحلاو موسرلاو بئارضلا راعسأو بسنل ددحملا يئابجلا رارقلا نم ٤٧ لصفلا
 . لمعلا اÜ يراجلا نيناوقلل اقبط ةعامجلا سيئرل ةحيرصلاو  ةقبسملا ةقفاوملا نود ىرخأ ليخ ادم ةيأ صالختسا لغتسملل
 . هgدأ رشع سداسلا لصفلا تايضتقمل اقبط ءاركلا تاقحتسم مالتسا قحب ةعامجلا سيئر عتمتي: نماثلا لـصفلا
 .نيرفاسملا لقن ركاذت عيب كيبابشب تارييغت ءارجإ : عساتلا لـصفلا
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 ةعامجلا سيئر ةقفاوم نود تاريغت يأ ءارجإ ةلاح يفو ةعامجلا سيئر ةقفاومل عضخي نأ بجي لغتسملا قفرملا لخاد هؤارجإ لغتسملا مزتعي رييغت لك
 يتلا فيراصملا نيمضت متي و ةمزاللا لاغشأل� ةعامجلا موقت كلذب مايقلا ضفر اذإو اهلاح ىلإ رومألا ةداعإ ةلاحلا هذه يف لغتسملا ىلع بجي
   .ةيئاهنلا ةنامضلا نم اهعاطتقا وأ لغتسملا ةقفن ىلع ريتاوف يف لامعألا هذه ببسب عورشملا بحاص اهعفد
 ةيراهشالا تاحوللا لالغتسا طورش  : رشاعلا لـصفلا
 تقؤملا لالغتسالا راطإ يف ةيجراخلاو ةيلخادلا اهقفارم عيمجبو ةيقرطلا ةطحملا لخاد ةيراهشا تاحول عضوب صيخرتلا يف اهقحب ةعامجلا ظفتحت
 رخأ صخش يأ وأ ةلاقنلا وأ راجتلا وأ لغتسملل نكمي الو . لاKا اذه يف اÜ لومعملا ةمظنألاو نيناوقلل اقبط ةيمومعلا قفارمللو ماعلا كلملل
 .ةيراجتلا تالحملا اهيف امب ةيجراخلاو ةيلخادلا اهقفارم فلتخمب وأ ةطحملا لخاد ناك عون يأ نم راهشإ يÌ مايقل�
 . ةيلحملا ةطلسلا نم نذإ ىلع لوصحلا دعبو عبتتلا ةنجل ةقفاوم دعب ةعامجلا نم صيخرتب ةيقرطلا ةطحملا لخاد ةيراهشالا تاحوللا عضوت 
 عبتتلا ةنجل  : رشع يداحلا لـصفلا
 تالمحتلا و طورشلا رتفدب اهيلع صوصنملا عبتتلا ةنجل هعضت يذلا يلخادلا ماظنلل نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحمل� ركاذتلا عيب كيبابش رييست عضخي
    اÏارارق قيبطتب لغتسملا مزتلي و  ةيقرطلا ةطحمل� صاخلا

  عورشملا ةبحاص ةعامجلا تامازتلا : يناثلا بابلا
 ةعامجلا تامازتلا  : رشع يناثلا لصفلا
 : يـــــلي امب ةرفينخ ةعامج سيئر مزتلي

 .هل ةهجوملا ضارغألل اهلالغتسا نم هنيكمتو لالغتسالا ةدم لالخ لغتسملا ةراشإ نهر رتفدلا اذه نم ثلاثلا لصفلا يف ةدراولا كيبابشلا عضو -
  ةقباسلا تامازتلالاو نويدلا : رشع ثلاثلا لصفلا
 .ةيضاملا لالغتسالا ةرتف يف ةقحتسملا قفرملا اذÜ ةقلعتملا موسرلا اذك و بئارضلاو نويدلا ةفاك لغتسملا قتاع ىلع ىقبت
 سيئر نإف قفرمل� طاشنلا فقوت اهنع جتن وأ يداع لكشب قفرملا ريبدت لغتسملا ىلع رذعت و ةرهاق ةوق عوقو لاح يف:رشع عبارلا لصفلا
  .فقوتلا ةدم ةيطغت ديدمت وأ ةيئاركلا ةموسلا ةعجارم امإ ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ارارق ذختي ةعامجلا

 نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحملا لغتسم مازتلا : ثلاثلا بابلا
   ةطحملا يلمعتسم هاجت تامازتلا    : رشع سماخلا لصفلا
 وأ ةطحملا نم قالطنالا ةطقن اهل يتلا ءاوس اهل صخرملا تالفاحلا ةطساوب نيرفاسملل يمومعلا لقنلا تاكرش عيمج ةراشإ نهر �وجو لغتسملا عضي
 .اÏافيرعتو اهتيقوتو مÏالفاح تاهاجت� ةقلعتملا مÏاراهشا تاحول عضول نكامأو ركاذتلا عيب كيبابش تامدخ اهنم  ةرباعلا
 ةبساحمل� قلعتت تامازتلا  : رشع سداسلا لصفلا
 كلذ ىلإ ةرورضلا تعد املك ةعامجلا ىلإ ةيبساحملا قئÅولا ميدقتب مزتلي امك ،لمعلا اÜ يراجلا نيناوقلا قفو ةبساحملا تالجس كسمب لغتسملا مزتلي
 هجوي نأ لغتسملا ىلع نيعتي الامجإو قحلا اذه نامضل ةبسانم اهارت يتلا تاءارجإلا ذاختاو ةمدقملا تايطعملا ةبقارم يف قحلا ةريخألا هذه كلمتو ،
 ريس نامضل اÜ ماق يتلا تازيهجتلا اذكو تاحالصإلاو تاميمرتلل لصفم نايبو تاقفنلاو ليخادملا نمضتي �ونس اريرقت عورشملا بحاص ىلإ
 .قفرملا
 اهئادأ ةيفيكو لالغتسالا تابجاو  : رشع عباسلا لصفلا
 صحف ةنجل لوبقب يظح يذلا يلاملا ضرعلا قفو ةيونس ةيلام تاقحتسم ةيقرطلا ةطحملا كيبابش لالغتسا لباقم ةعامجلل لغتسملا يدؤي
 .رهش لكل ىلوألا م�ألا ةسمخلا لالخ ةيرهش تاعفد ىلع لالغتسالل يونسلا بجاولا ىدؤيو.ضورعلا
  ربمتلاو ليجستلا تابجاو    : رشع نماثلا لصفلا
 اÜ يراجلا ةيميظنتلا صوصنلاو نيناوقلل اقبط  ةطحملا كيبابش لالغتس� اتقؤم هل صيخرتل� ةقلعتملا ربمتلاو ليجستلا تابجاو لغتسملا لمحتي
 .لمعلا
 يعامتجالا نامضلاو نيمأتلا    : رشع عساتلا لصفلا
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 ةمالس نامضل لمعلا اÜ يراجلا نيناوقلل اقبط ريغلا هاجت ةيندملا ةيلوؤسملا نعو قيرحلا رارضأ نعو لغشلا ثداوح نع نيمأتل� لغتسملا مزتلي
 . نيرفاسملا ةحارو
 .لمعلا اÜ يراجلا نيناوقلا قفو كلذب ةصاخلا طاسقألا ءادÌو هل نيعباتلا نيمدختسملاو لامعلل يعامتجالا نامضلا تامدخ ريفوتب لغتسملا مزتلي
 لالغتسال� قلعتت تامازتلا   :نورشعلا لصفلا
 :يليامب لغتسملا مزتلي
 .ايئزج ول و  ريغلل لالغتسالا تيوفت دهعتملل نكمي ال ثيحب كيبابشلل رشابملاو يصخشلا لالغتسالا *  
 اهردصي يتلا تاهيجوتلا قفو لمعلا اÜ يراجلا ةيميظنتلا تارارقلاو عبتتلا ةنجل فرط نم هيلع قداصملا يلخادلا ماظنلل اقبط كيبابشلا ةرادإ *  
 . ةعامجلا سيئر
 .صاصتخالا تاذ تاطلسلا نيب ماهملا عيزوت بسح كلذ و لقنلا لاجم اهل عضخي يتلا ريياعملاو طباوضلاو نيناوقلا عيمج مارتحا * 

 .يئابجلا رارقلا يف ةدراولا كلت ةصاخو تابجاولاو قوقحلا ليصحتو ةيرادإلا ةطرشلا ناديم يف لمعلا اÜ يراجلا ةينوناقلا تايضتقملا مارتحا *  
   .ةينوناقلا لاجآلا لخاد ةقحتسملا موسرلاو بئارضلا ءادأ *  
   . اهقحلت دق رارضا ةيأ نم اهتيامحو اÏازيهجتو كيبابشلا ةنايص *  
 .رتفدلا اذه نم ١١ لصف يف اهيلع صوصنملا ةطحملا نوؤش رييستب ةفلكملا عبتتلا ةنجل تارارقو ريبادتلا عيمج ذيفنت *  
 مقرو ةنهملا ،مسالا نمضتت ةزر� تاراش عضو عم ةصاخ لذب ءادتر� كلذو كيبابشل� نيمدختسملا لامعلا زييمتب قلعتت ةيميظنت تاءارجإ ذاختا *

 .ليجستلا
 .ةيقرطلا ةطحملا كيبابش لالغتسا نع ةمجانلا ء�رهكلاو ءاملا فيراصم ءادأ *
 .هلمع ةيرارمتسا نامضو قفرملا ريس نسحل ةمزاللا ةينقتلا لئاسولاو ةيفاكلا ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا ريفوت *

 .ةطحملا يف نيلخدتملا ةفاكل يلخادلا نوناقلا نالعإو رشن ىلع لغتسملا لمعي : نورشعلا و دحاولا لصفلا
 ضورعلا بلط يف ةكراشملا طورش : عبارلا بابلا

 ةكراشملا طورشو ضورعلا بلط فلم   : نورشعلا  و يناثلا لصفلا
 مقر موسرمل� اهيلع صوصنملا ةرطسملل اقفو حوتفم ضورع بلط قيرط نع نيرفاسملا لقن ركاذت عيب كيبابش لالغتسا زايتما حنم متي

 . ٢٠١٣ سرام ٢٠ يف خرؤملا ةيمومعلا تاقفصل� قلعتملا ٢٫١٢٫٣٤٩
 اذه تالمحتلا شانك نم  هالعأ روكذملا عبارلا لصفلا يف اهيلع صوصنملا تافصاوملا و طورشلا هيف رفوتت نأ ضورعلا بلط يف كراشملا ىلعو
 :يليام مدقي نأ سفانتم لك ىلع نيعتي هنا و.
   : ةيلاتلا قئÅولا نمضتي يذلا يرادإلا فلملا -
 .ركذلا فلاسلا موسرملا نم ٢٦ ةداملا يف ةررقملا تامولعملا مضي ديرف ريظن يف فرشل� حيرصتلا -
 .ءاضتقالا دنع هماقم موقت يتلا ةينماضتلاو ةيصخشلا ةلافكلا ةداهش وأ تقؤملا نامضلا لصو لصأ -
 .مهقوقح نامض و كيبابشل� ايلاح نيلوازملا لامعلا ليغشتب  مازتلا -

  . اÜ قلعتملا يئاهنلا لصولا و اهئاضعأ ةحئالو ةيعمجلل يساسألا نوناقلا -        
 .ةيقرطلا ةطحملا كيبابش ريبدت لالغتساو رييست  يف ةياردو ةربخ هل ضورعلا بلط يف كراشملا نأ تبثت يتلا قئÅولا وأ دهاوشلا -
 ؛سفانتملا مس� فرصتي يذلا صخشلا ىلإ ةلوخملا تاطلسلا تبثت يتلا قئÅولا وأ ةقيثولا -
 نأ تــــبثت ةبيرــــضلا ضرــــف لــــحم يف ةــــصتخملا ةرادإلا فرــــط نــــم ةنــــس نــــم لــــقأ ذــــنم ةملــــسم لــــصألل اــــهتقباطمب دوهــــشم اــــهل ةخــــسن وأ ةداهــــش-
 ؛ةينوناق ةيئابج ةيعضو يف سفانتملا

 نأ تــــبثت يعاــــمتجالا نامــــضلل ينطوــــلا قودنــــصلا فرــــط نــــم ةنــــس نــــم لــــقأ ذــــنم ةملــــسم لــــصألل اــــهتقباطمب دوهــــشم اــــهنم ةخــــسن وأ ةداهــــش -
 ؛قودنصلا اذه هاجت ةينوناق ةيعضو يف سفانتملا

 . ةينهملا ةبيرضلا يف ديقلا ةداهش -
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 .يراجتلا لجسلا يف ديقلا ةداهش -
 .ةيلاتلا قئÅولا نمضتي يذلا ينقتلا فلملا -

 . اهذيفنت يف كراش يتلا لامعألا ةعيبط و  خيرÝ و ناكم ددحت سفانتملل ةينقتلاو ةيرشبلا لئاسولا نيبت ةركذم -أ
    .قفرملا اذه ريبدت نسح نامضل ةيفاكلا ةيلاملا و ةينقتلاو ةينهملا تالهؤملا- ب
 يتــــلا و ةروكذــــملا لاــــمعألا مهفارــــشإ تــــحت سفاــــنتملا زــــجنأ نيذــــلا صاوــــخلا وأ نوماــــعلا عيراــــشملا باحــــصأ فرــــط نــــم ةملــــسملا تاداهــــشلا - ج
  .قفرملا رييستل سفانتملا  ةيلهأ و ةءافك تبثت

 .قفرملا ةرادإل يلكيهلا ميظنتلا   -د    
: ةيلاتلا قئÅولا نمضتيو يفاضإلا فلملا  -٣ 

 هــنم ةحفــص لــك ىــلع رــشؤم ةرــفينخ ةــنيدمل  نيرفاــسملل ةــيقرطلا ةــطحمل� رفــسلا ركاذــت عــيب كيبابــش لالغتــس� قــلعتملا تالمحتــلا و طورــشلا رتــفد * 
 "ظفحت نودب لبق و أرق" :ةرابع ةفاضإ عم ةريخألا هتحفص ىلع عقومو
 .ةريخألا هتحفص ىلع عقومو هنم ةحفص لك ىلع رشؤم -اذه– ةراشتسالا ماظن * 

 :يلاملا  فلملا -٤
 :يلي ام نمضتي ايلام اضرع ،ينقتلا فلملاو يرادإلا فلملا ىلع ةوالع ،نوسفانتملا اهمدقي يتلا تافلملا نمضتت نأ بجي      
 ة ةرفينخ ةنيدمل  نيرفاسملل ةيقرطلا ةطحمل� رفسلا ركاذت عيب كيبابش لالغتس� قلعتملا زايتمالا نم ةدافتسالا هبجومب مزتلي يذلا مازتلالا دقع * 
 .ضورعلا بلط فلمب قفرملا جذومنلا بسح دقعلا اذه دادعإ متيو  هحرتقي نمث لباقم
 .سفانتم نم رثكأل الثمم بئانلا سفن نوكي نأ نود لهؤملا هبئt وأ سفانتملا ،ةينوناق ةروصب هئلم دعب ،دقعلا اذه عقويو 
 :يلي ام ضورعلا بلط فلم نمضتي •

  ؛تالمحتلا و طورشلا رتفد نم ةخسن -ب                                      ؛ضورعلا بلط نالعإ نم ةخسن-ا 
 ؛مازــتلإلا دــقع نم جذوـمن -د                                          ؛فرـشل� حـيرصت نم جذوـمن-ج
                                                       ؛ةراــــــشتسالا ماـــظن -ه 

 دقعلا ءاهتناو تاءازجلا  : سماخلا بابلا
 ةيئازج طورش   :نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 عم عوضوملا يف ايباتك اراذنإ ةعامجلا سيئر هل هجوي لالغتسالا دقع يفو رتفدلا اذه يف اهيلع صوصنملا هتامازتلا دحÌ لغتسملا لالخإ ةلاح يف
 ضرعتي هتباجتسا مدع ةلاح يف ،ةفلاخملا مجحو بسانتي ددحم لجا لخاد للخلا حيحصتل يئاضق نوع ةطساوب وأ لصوتل� راعشإ
 ةنجل ىلوتت يذلاو ةطحملل يلخادلا ماظنلا يف ةعامجلا نم حارتق� اهتمارغو ةفلاخملا ةيعون ددحتو ةعامجلا ةدئافل ةيموي ةيلام ةمارغ ءادأل لغتسملا
 .ةينعملا تامازتلال� ديدج نم ءافولا نيح ىلإ ةمارغلا هذه ىدؤت .هدادعإ عبتتلا
 دعب ةعامجلل قحي  لالغتسالا دقع يفو رتفدلا اذه يف نمضم وه امل اقبط ةيقرطلا ةطحملل يداعلا ريسلا ىلع كلذ تاساكعناو دوعلا ةلاح يفو
  لغتسملا لحم لحت نأ عبتتلا ةنجل ةراشتسا
 .كلذل ةبسانم اهارت يتلا تاءارجإلا ذختت نأ اهل قحي امك لغتسملا ةقفن ىلع ةيقرطلا ةطحملا كيبابشل يداعلا ريسلا نامضل
 ءادألا يف ريخأتلا تامارغ   : نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ريخß موي لك نع مهرد ةئامب ردقت ريخأتلا اذه نع ةيلام تامارغ ضرفل ضرعتي هناف اهتقو يف لالغتسالا تابجاو ءادأ نع لغتسملا رخß ةلاح يف
. 
 لالغتسالا قح نادقف   : نورشعلاو سماخلا لصفلا
 : ةيلاتلا تالاحلا يف ايئاقلت لغتسملا قح طقسي
  .لالغتسالا ةيقافتا دقع ةيحالص ءاهتنا -*
 .سيلدتلاو شغلا -*
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 .لالغتسالا ةيقافتا دقع طورشو تالمحتلا رتفد تايضتقم قرخ يف دمعتملا رارمتسالا - 
 .لغتسملا هردصم ناك اذإ نيرفاسملا وأ ةطحملاوأ كيبابشلل ماعلا نمأل� ساسملا - *
 .ةلغتسملا تازيهجتلاو تاشنملا ةنايص مدعو لامهإ - *

 .ةددحملا لاجآلا لخاد لالغتسالا ةيقافتا دقع تايضتقم ذيفنت نع لغتسملا سعاقت - * 
 اهيلع بترتي الو رابخإلا خيرÝ نم رهش لجأ لخاد لغتسملا ىلإ لصوتل� راعشإ عم نومضم راذنإ هيجوت دعب لالغتسالا قح طوقس ةلاح قبطتو
 .قفرملا ريس نسح نامضل ةبسانم اهاري يتلا تاءارجإلاو ريبادتلا عيمج عورشملا بحاص ذختي ةلاحلا هذه يفو ،هعون ناك امفيك ضيوعت يأ
   : ةيلاتلا تالاحلا يف لالغتسالا ةيقافتا دقع ةيحالص يهتنتو
 حنم ةداعإل ةمزاللا تاءارجإلا عورشملا بحاص ذختي و ضيوعت نود لالغتسالا ةيقافتا دقع خسفي ةلاحلا هذه يفو : دقعلا ةدم ءاهتنا – ١
 ةيقرطلا ةطحملا لالغتس� ضيوفتلا

 : ةيلاتلا تالاحلا يف ضيوعت نود لالغتسالا ةيقافتا دقع خسف يف قحلا عورشملا بحاص كلمي :  خــــــــــسفلا -٢
 . ةــــيئاضقلا ةــــيفصتلا وأ سالـــفإلا -*
 . ةيعمجلا لـــــــــــح -*
 . ريغلا ىلإ لالغتسالا قح تيوفتب لغتسملا مايق -*
 .لصوتل� راعشإ عم نومضملا ديربلا قيرط نع كلذب لغتسملا غيلبت نم رهش يضم دعب قيبطتلا زيح خسفلا لخديو
 خسفلا بلط يف لغتسملا قح   : نورشعلاو سداسلا لصفلا
 رابخإ لغتسملا ىلع نيعتيو ،عورشملا ةبحاص ةعامجلا نم ةضورفم تاءارجإ نم هررضت تبثا اذإ لالغتسالا ةدقع خسفب ةبلاطملا دهعتملل قحي
 .خسفلا ن�رس لبق ةلماك رهشأ ةثالث نع لقت نأ بجي ال ةدمب خسفلا ةينب ةيعامجلا حلاصملا
 تاعزانملا   : نورشعلاو عباسلا لصفلا
 دعب ةرفينخ ةنيدم اهل ةعباتلا ةصتخملا مكاحملا مامأ ضرعت ،يضارتلا قيرط نع اهلح متي مل نإ تالمحتلا رتفد طورش ذيفنتب ةقلعتملا تاعازنلا لك
 .) ةيلخادلاو لقنلا يعاطق نع نيلثمم مضت ( ةطلتخم ةيرازو ةنجل ميكحت ىلإ ءوجللا

 سـل6ا بـتاك                          يعامجلا سل6ا سـيئر

 
 
 

 .عيجروب ديعسا                                   اـبعأ ميهاربإ



39 
 

 : ةعساتلا ةطقنلا

 

   

 

   

   : سـيئرلا دـيسلا 
 نودوي نيذلا نينطاوملا نم ةعومجم ا¶ مدقت تابلط ةدعب ةعامجلا لصوت دعب ءاج ةطقنلا هذه حرط نأ حضوأ   
 مث ت·انبلا ضعب نأ وه لكشملا نكل ماع كلم هنأل ارظن ساوقألا قوف ءانبلا نم مهعنم مث و ينوطقرزلا عراشب ءانبلا ةيلمعب مايقلا
 ثيحب عراشلا ةيلامج ىلع ريبك لكشب رثا اذهو تاطلسلا فرط نم اهئانب نم هل حمسي مل رخألا ضعبلا و ساوقألا قوف اهئاشنإ
 فيفصتلا مارتحا و ءانبلا ةيلمع ميظنتل و ،ءانبلا يف ةيئاوشعلا ىدأ امم قيسنت يأ كانه سيلو ةمظنم ريغ ت·انبلا تاهجاو نإ

 يف ريكفتلا نم دبال ناك ، ٨ مقر ةينطولا قيرطلا نم ءزج وه و ةنيدملا يف عراوشلا مهأ نم ربتعي يذلا عراشلا ةيلامج ءاطعإل
 .ةمئاقلا ت·انبلل ةيلاحلا ةيعضولا ةيوست و قزأملا اذه نم جورخلل ةقيرط
   

        
 

  :عانعنب دمحم دـيسلا        
 يتلا تاده&ا مغر ةيلامجلا ىلإ دقتفي عراشلا نال لكشملا اذهل لح داجيإ نم دبال هنا فاضأ و ،سيئرلا لخدت يف ءاج ام ىكز 
 كلملا اولغتسا نيذلا ت·انبلا باحصأ ضعب كانهف فيفصتلا ثيح نم ةفرشم ريغ ةلاح يف ت·انبلا نكل هتئيÐ يف ايلاح ماقت
 اغراف ساوقألا حطس لازامو طباوضلا اومرتحا نيذلا نورخآلا امنيب عراشلا ىلع نيمدقتم مه و هئانبب اوماقو ساوقألا قوف ماعلا
 الو ةيئاوشع ةيعضو يف اهلعجي اهفيفصت ريغو ت·انبلا ىوتسم يف نيابتلا اذهو عراشلا نع ةرخأتم مÐ·انب لعج امم مهمامأ
 .ةنيدمل_ عراوشلا مهأ نم ربتعي يذلا عراشلا فرشي

 :يبجوت ىفطصم دـيسلا 
 ماعلا كلملل لغتسا اهضعبف ءانبلا تاهجاو يف قيسنتلا مدعو ةيئاوشع فرعي ينوطقرزلا عراش ناف ةقيقحلا يف هنا راشأ

 حورطملا لاؤسلا نكل غارف اهمامأ ت·انبلا تلازام و هلالغتسا ىلع أرجتي مل رخألا ضعبلا و هئانبب ماقو ساوقألا حطس وه يذلا
 .هعيب الو صاوخلل ماعلا كلملا تيوفت نكمي ال هنأل ةيعضولا هذه ةيوست نكمي فيك

 
 

 ضرـــــــــــــــــعلا

 )ساوقألا( يمومعلا كلملا قوف ءانبلا ةيلمعب حامسلا ةيناكمإ ةسارد

 ىلع اظافح هقوف ءانبلاو هلالغتسا دصق اهعابتا بجاولا ةينوناقلا رطاسملاو
  .ءانبلا فيفصتو تاهجاولا قسانتو ةيلامج

 

 ةـــــــشقانملا
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 :سيئرلا دـيسلا
 هتاه ةلاحلا و ليوط نمز ذنم ساوقألا حطس قوف ءانبلا ةيلمعب اوماق نونطاوم كانه نكل ، سدقم وه ماعلا كلملا نأ حضوأ ةباجإ

 لالغتسا نع توكسلا نكمي ال هنأل ةيعضولا هذه ةيوستل ةردابمب موقي نأ سل&ا ىلعف ، ةيعضولا هذه عم لماعتلا نكمي فيك

 نمثلا ددحتس يتلا مييقتلا ةنجل ىلع ةطقنلا هذه ضرع بجي اذهل و نيرخآلا عنم و �اجم صاوخلا ضعب فرط نم يمومعلا كلملا

  . مهتمذب ام ةعامجلل نولغتسملا اوذؤي و لغتسملا عبرملا رتملل

 

 

 

 

     

    

 

 سـل6ا بـتاك                          يعامجلا سل6ا سـيئر

 

 

 

 عيجروب ديعسا                                      اـبعأ ميهاربإ
 

       

 
 
 
 
 

 
 .هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج ىلإ صالخإو ءالو ةيقرب عفرب سيئرلا  مدقت  ماتخلا يفو

 .لاوزلا دعب ةقيقد ٣٠ و  ةسماخلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو

 رارــــــــــــــــــــــــقلا

 ةيعضولا ةيوست ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص    
 نع ينوطقرزلا عراشب ) ماع كلم ( ساوقألا قوف ةديشملا ةمئاقلا تyانبلل ةيلاملا و ةيرادإلا
 هنا ةصاخ ةيلامج هئاطعإل عراشلا ىلع اهطيطخت ديحوت و اهفيفصت لجا نم مييقتلا ةنجل قيرط
 . ةنيدملا عراوش مهأ نم ربتعي
   

  
  
  

  
 

  
 


