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 ةيئانثتسا :   ةرود                                               ةيبرغملا ةكلمملا  
 ةقلغم : ةسلج                                       ةــيلخادلا ةرازو    
     ةرــــــــــــفينخ مـيلقإ   
 ةرـفينخ  ةـعامج   

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 ةعاقب احابص رشع ةيداحلا ةعاسلا ىلع 20٢٠ ربنجد ٢٤ سيمخلا موي ةيئانثتسا ةرود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع

 مساقلب ديسلا ةرفينخ ةنيدم اشX روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسQر تحت ةرفينخ ةعامج رقمب تاعامتجالا
 . lوروك ءXو راشتنا نم دحلل ةيزارتحالا ريبادتلاو تاءارجالل اقيبطت ةقلغم تناك ةسلجلا ناف ةيلحملا ةطلسلا نم بلطبو.وبهد

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلQا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سلQا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٣٤ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -
 سـلQا لـخاد ةـفصلا ٣٤ نورـضاحلا ءاـضعألا

 يعامجلا سلQا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل يناثلا بئانلا عيجقأ فسوي نب -٣
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٤
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم -٥
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٦
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٧
  يعامجلا سلQا بتاك  عيجروب ديعسا -٨
 بتاكلا بئ� يديحولا دمحم -٩

 يعامجلا سلQا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م -١٠
 يعامجلا سلQا وضع  تاسلاو  ميهاربا -١١
 يعامجلا سلQا وضع ةحلاصلا يدارب -١٢
 يعامجلا سلQا وضع كالس ةرهز -١٣
 يعامجلا سلQا وضع شورحما ىفطصم -١٤
يعامجلا سلQا وضع       لالعنب عيبر -١٥  
يعامجلا سلQا وضع       يدبع دمحم- ١٦  
 يعامجلا سلQا وضع روبابلا ديمح -١٧
 يعامجلا سلQا وضع نوزحمأ ىفطصملا -١٨
 يعامجلا سلQا وضع حاتيت زيزعلا دبع -١٩
 يعامجلا سلQا وضع �� ىفطصملا.م -٢٠

 ٢٠٢٠ ربنجد رهشل ةيئانثتسا ةرود رضحم
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 يعامجلا سلQا وضع ناروكع دمحم -٢١
 يعامجلا سلQا وضع شيليلق ماشه -٢٢
 يعامجلا سلQا وضع يلجع ناميإ -٢٣
 يعامجلا سلQا وضع ءالدلا زيزع -٢٤
 يعامجلا سلQا وضع وساد دمحم -٢٥
 يعامجلا سلQا وضع يبجوت ىفطصملا -٢٦
 يعامجلا سلQا وضع يربص ليبن -٢٧
 يعامجلا سلQا وضع يسورد نامثع -٢٨
 يعامجلا سلQا وضع رمع يفاولا -٢٩
 يعامجلا سلQا وضع يرمعلا نيسحلا-٣٠
 يعامجلا سلQا وضع   قيزرو ىفطصم -٣١
 يعامجلا سلQا وضع       وتوته ةرهز -٣٢
 يعامجلا سلQا وضع     ةنوحتوب ديعس -٣٣
 يعامجلا سلQا وضع قازرم دمحم-٣٤

  04 :  رذعب نوبئاغلا ءاضعألا - 
     

 سـلQا لـخاد ةـفصلا ٠٤: رذعب نوبئاغلا ءاضعألا
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا ليدرأ دمحم -١
 يعامجلا سلQا وضع       نينح ماهلإ -٢
 يعامجلا سلQا وضع يرص� دمحم-٣
 يعامجلا سلQا وضع نوملقأ دمحم -٤

 
 .      يعامجلا سل5ا وضع :       ن/زما دمحم ديسلا -        :  ٠١ رذع نودب نوبئاغلا ءاضعألا - 
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -   

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

 دحا ال :  ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا نـم -         
 
 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -  

 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -
 ليخادملا ليكو دلاخ يروكدم
 يبيرضلا ءاعولا ةحلصم سيئر ميركلا دبع ميهف
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 قلعتملا ١١٣٫١٤ مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعب
Xميركلا روضحلاو نويعامجلا نوفظوملاو اشابلا ديسلاو ءاضعألا ةداسلل بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل.  
 ىلع اظافح ةيزارتحالا تاءارجإلا ذاختا و ةيحصلا ئراوطلا ةلاح ببسب ةيلحملا ةطلسلا نم بلطي ةيرس نوكتس ةسلجلا نX راشأ و
 .)١٩ ديفوك ( lوروك ءXو رطخ نم نينطاوملا و تانطاوملا ةمالس

 نهر وه يذلا سل&ا لاغشأ ةرم لوأل رضحي و ةرفينخ ةيوشابب ارخؤم قحتلا يذلا اشابلا ديسلX باحرتلا ددجو
 .ةديدجلا هماهم يف حاجنلا و قيفوتلا هل ىنمت و ،ةنيدملل ةماعلا ةحلصملا لجأ نم تاطلسلا بناج ىلإ لمعلا و نواعتلل ةراشإلا

 ةدم يف ةلوهس لكب ربعملا حتف داعأ و ويراسيلوبلل ىدصت يذلا تاركركلا يف يبرغملا شيجلل حجانلا لخدتلX هون امك
 .ةيداعلا هتلاح ىلإ ةيقيرفإ لود و ايناتيروم و برغملا نيب يراجتلا طاشنلا فنأتسا و .هقلغ نم عيباسأ ةدع دعب ةيسايق ةينمز

 و حاجن وه ةلخادلX ةيلصنق حتف و ءارحصلا ةيبرغمب ةيكيرمألا ةدحتملا ت¥الولا سيئر فارتعا ن¤ الئاق فاضأ و
 دمحم كلملا ةلالج ةيؤر و تاهيجوت تحت ةيبرغملا ةيسامولبدلا ةكنحلا ىلإ عجار اذه لك و ةينطولا ةيضقلX فارتعا و ريبك بسكم
 اريبك اسفن يطعتس يتلا ليئارسإ ةلود عم تاقالعلا فانئتسا ةداع» بحري و هوني سل&ا ن¤ حرص ريخألا يف و ،هديأ و هرصن سداسلا
 يف كلملا ةلالج ءارو سل&ا نأ دكأ و ،ةيكيرمألا ةدحتملا ت¥الولا فرط نم البقتسم اهفرعتس يتلا تارامثتسالا ربع ءارحصلا قطانمل
 .برغملل حلصأ وه ام فرعي يذلا وه هنأل هتدايق و هتاوطخ

 لثم ةيداعلا رياربف ةرود ىلإ رظتنت نأ نكمي ال يتلا طقنلا ضعب هيلاجعتسال ارظن تءاج ةرودلا هذه نأ راشأ امك
 ةرتف لالخ اوررضت نيذلا ةيمومعلا قفارملا يلغتسم نأشب ررقم ذاختا كلذك و ،مدقلا ةرك بعلم زيهجت ةيقافتا و اهنييحت بجي يتلا ةينازيملا
 .ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرودل اذيفنت يحصلا رجحلا

 : يتآلا لكشلا ىلع وه يذلا ةرودلا هذه لامعأ لودجب ةدراولا طقنلا ةوالتب مدقت كلذ دعب و
 .٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةرفينخ ةعامج ةينازيم ليدعت -١
 بعلم لالغتساو زيهجتو حالصإ لجأ نم ةرفينخ ةعامجو مدقلا ةركل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٢
 . ةعامجلh مدقلا ةرك ةسراممل
 تابجاو نم ضيفختلاو ءافعإلاو ةيقرطلا ةطحملا كيبابش ريبدتو لالغتسh صيخرتلا ةدم ديدمتب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا -٣
 .لالغتسالا

 : ب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا -٤
 . ةيقرطلا ةطحملا لالغتسا تابجاو نم ضيفختلا •
 .يحصلا رجحلا ةرتف لالخ لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا •

 : ب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا -٥
 . ةعامجلh تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسا تابجاو نم ضيفختلا •
 . ةعامجلh تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسا تابجاو نم ءافعإلا •

 . ةعامجلh يعوبسألا قوسلا لالغتسا تابجاو نم ءافعإلا وأ ضيفختلh يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا -٦
 . ءاركلا تابجاو نم يحصلا رجحلا ةرتف لالخ تفقوت ةيراجت ةطشنأل نيلوازملا ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا يرتكم ءافعإ نأشب لوادتلا -٧
 . ةعامجلh تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا فوقو تاطحمب صاخلا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا -٨

 
 عبتتو لصاو يذلا ةيناثلا ةيرادإلا ةقحلملا سيئر دئاقلا ديسلا ةعاقلE قحتلاو ةيلمع تامازتلال ةرودلا لاغشأ اشابلا ديسلا رداغ ءانثألا اذه يف -

 . ةياهنلا ىلإ عامتجالا لاغشأ
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 : ىلوألا ةطقنلا
 
 

  
 
 

   
 ةرود يف سل&ا اهيلع قداص يتلا و ٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةعامجلا ةينازيمب قلعتت ىلوألا ةطقنلا نأ حضوأ : سيئرلا دـيسلا
 .اهتسارد ةداعإ بجي يتلا لوصفلا ضعب صوصخب تاظحالملا تدبأ و .اهيلع رشؤت مل ةيميلقإلا تاطلسلا نأ الإ ،ةفلاسلا ربوتكأ
 تاظحالملا و ،اهليدعت لجأ نم ديدج نم سل&ا ىلع تضرع دقف ١١٣-١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا نم ١٩١ ةداملل اقبط و
 :ةيلاتلا لوصفلX قلعتت

 تامدخلX قلعتملا لصفلا ،تاءاضمإلا ىلع قيدصتلX قلعتملا لصفلا و ةيندملا ةلاحلX قلعتملا لصفلا ليخادم عفرب ماق سل&ا
 .ليخادملا يف تءاج يتلا تاظحالملا يه هذه ةصاخلا كالمألل ةيراجتلا تالحملا ءارك جوتنمب قلعتملا لصفلا مث ةيعامجلا

 قلعتملا لصفلا :لثم ةيرورض ريغ و ةيرابجإ ريغ لوصف يف تادامتعا ةجمربب سل&ا مايق يف ىلجتت تاقفنلا تاظحالم امأ
 و ةـــيعامتجالا ءانثتسX تايعمجلا تlاع» صاخلا لصفلا – زئاوجلا و ¥ادهلا ءارشب قلعتملا لصفلا - نييزتلل ريغص داتع ءارشب
  .سارغألا و ةدمسألا و روذبلا ءارشب قلعتملا لصفلا – ةيناسنإلا

 
    

 
 يه و عقاولا سكعت ال ءاضمإلا ىلع قيدصتلا و ةيندملا ةلاحلX نيقلعتملا نيلصفلا ليخادم نأ راشأ :قيزرو ىفطصم ديسلا
 .ربمتلا تابجاو يدؤت ال نينطاوملا ةيبلغأ نأل ،ةعفترم تسيل و ةفيعض ليخادم
 و ةيندملا ةلاحلا نم ةجرختسملا قئÅولX اهنيمضت و ...ةبقارم لوح تميقأ يتلا ةبرجتلا لالخ نم هنأ حضوأ :هللا دبع وبأ ديسلا
 سيل ةينازيملX حرتقملا دامتعالا نإف ىدل ،مهرد 300.000,00 نم رثكأ ةعامجلا ققحتس هنإف تاءاضمإلا ةحص ىلع داهشإلا
 .سكعلا لب عفترم
 ةنسلا ةينازيم عم ةنراقم لوصفلا عيمج ىوتسم ىلع ضيفخت كانه نأ وه ظحالملا نأ هتملك يف ءاج :يشرح يناجتلا ديسلا
  ةيضاملا
 و داصتقالا ىلع ءXولا رÉÅ يعو ىلع ناك ٢٠٢١ ةينازيمل هدادعإ لالخ سل&ا نأ رخألا وه دكأ :يبجوت ىفطصم ديسلا
Xو ةعامجلا ةينازيم ىلع يلاتل Xىلع قيدصتلا و ةيندملا ةلاحلا يلصف ىتح و لوصفلا عيمج ىلع فشقتلا ةسايس قبط دقف يلاتل 
 ..% ٢٥ ةبسنب ضافخنا فرع دقف ءاضمإلا
 ةيعامتجالا تايعمجلا ىلع ديكأتلا مت ثيحب تايعمجلل ةمدقملا تlاعإلا يف نمكي يقيقحلا لكشملا نأ راشأ : سيئرلا دـيسلا 
 نال ةلوبقم ريغ يهف ةيض¥رلل ةبسنلX نكل حرطلا لوبق نكمي ةيفاقثلل ةبسنلX و ةيض¥رلا و ةيفاقثلا ءاغلإ مت و, طقف ةيناسنإلا و

 ضرــــــــــــــــعلا

 ةـــــــــــــــــــــشقانملا

 ةيلاملا ةنسلا مسرب ةرفينخ ةعامج ةينازيم ليدعت
٢٠٢١ 
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 نودب ةيداملا لكاشملا هذه لح متيس فيك لءاست و نيبعاللا و ةيض¥رلا مقطألا ءازإ قرفلا تامازتلا كانهو حوتفم يرود كانه
   .تlاعإ
 . ةينازيملا يف تاطلسلا فرط نم ال وأ ةلوبقم ةيض¥رلا تايعمجلا له لءاست : روبابلا ديمح ديسلا
 . ةيناسنإلا و ةيعامتجالا تايعمجلا يه ةطلسلا باوج يف تدرو يتلا تايعمجلا ن¤ باجأ: سيئرلا ديسلا
 .ضقانت اذه نال تادامتعالل ةسام ةجاح يف تايعمجلا ناف سبحت مل ةض¥رلا مادام هنأ دكأ : يبجوت ىفطصم ديسلا
 نينطاوملا نم لئاه ددع لغشي عاطق يه ةض¥رلا و عمت&ا لخاد عقي امب ةعساو ةيارد هل سل&ا نأ راشأ :قيزرو ىفطصم ديسلا
 . يرورض ةض¥رلا معد اذل
 و ةيض¥رلا تايعمجلل ةحنملا ىطعت نأ بجيف حوتفم يرودلا ماد ام و .يرودلX نورقم معدلا نX دكأ : عانعنب دمحم ديسلا

   . يحصلا رجحلا ةرتف لالخ ةيعوتلا يف ةطلسلا بناج ىلإ تلمع يتلا ةيفاقثلا تايعمجلا ضعب ىتح
 نأ فرعي لكلاف  ةنتاخ ةيدام ةمزأ و ةيقيقح تlاعم شيعي و ررضتم دج يض¥رلا عاطقلا نأ راشأ :فسوي نب عيجقا ديسلا
 اهيلع تمكارت و ءXولا ةمزأ ببسب معدلا نم ديفتست مل ةيض¥رلا تايعمجلا و ٢٠١٩ لالخ أدب ٢٠٢٠-٢٠١٩ مدقلا ةرك مسوم
 يذلا ٢٠٢١-٢٠٢٠ يلاحلا مسوملا وه هلب نيطلا دادزام و,ةيض¥رلا مقطألا و نيبعاللا تاضيوعت و روجأ نع ةبترتملا نويدلا
 رمتسا اذإ ةيض¥رلا قرفلا و تايعمجلا نأ فاضأ و . يدام معد نودب مسوملا حاجنإ متيس فيك لءاست نود هتقالطنا تيطعأ
    .فقوتلا ىلإ رطضتس اÔأف اذكه عضولا
 فيكف تقولا سفن يف ضقانت و ةيقيقح ةيلاكشإ وه هب حمسي مل يذلا ةيض¥رلا قرفلا و تايعمجلا معد نأ راشأ: سيئرلا ديسلا
 .عوضوملا اذه نع ةلوؤسملا تاهجلا راسفتسا بجي هنأ دكأ و . معد نودب ةلوطبلا ءارج» حمسي
 عاطقلا اذه يف نيلماعلل يعامتجالا بناجلا كانه لب طقف ةض¥رلا ةيواز نم رضنلا طقف بجي ال هنأ تدكأ :كالس ةرهز ةديسلا
. 
 ةصاخ تاقفن كانه نال اهريغ نم رثكأ ةيض¥رلا نكل ,معدلا قحتست ةطيشنلا تايعمجلا عيمج نا تراشأ : ريقفلا ةفيطل ةديسلا
Xيرودل. 
 يلاتلX و عير حبصي ىتح تازاجنالا و جئاتنلا بسح ىطعي نأ بجي نكل ةض¥رلا دض دحا دجوي ال هنأ دكأ :ef ىفطصملا م
 ىلع ةمهم جئاتن اهيف تققح يتلا ىوقلا باعلأ الثم مدقلا ةرك يف طقف سيل و ةض¥رلا عاونأ عيمج لمشي نأ بجي عيجشتلاف
  . ةرفبنخ ةنيدم نم يملاعلا و ينطولا ىوتسملا
 ىلع ةماع تاهيجوت كانه lوروك ءXو يشفت ملاعلا اهيف فرعي يتلا ةيفرظلا ةدم لالخ هنا اريسم لخدت :روبابلا ديمح ديسلا
    . اهنع جرخن نأ اننكمي ال و ا× لمعلا و ديقتلا بجي ينطولا ديعصلا
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 عامجإل9  نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص تاعامجل9 قلعتملا ١١٣-١٤ مقر نوناقلا نم ١٨٦ ةداملل اقبط         
 : يلي امك ةيلامجإ ةفصب ٢٠٢١ ةيلاملا ةنسلا ليخادم ىلع
 : لــــــــيخادملا •

 .مهرد ٧٩٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠    : لوألا ءزجلا ليخادم -
 -----     : يناثلا ءزجلا ليخادم    -      
 .مهرد ٧١٥٫١٠٠, ٠٠ : ةينازيملا نم لوألا ءزجلا ليخادم ضئاف : ١١/١٠/١٠/٥٠ لصفلا *

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

 .مهرد ٨٨٫٥١٥٫١٠٠٬٠٠    : ليخادملل ماعلا عومQا   

 
 ليخادملا : لوالا ءز#"ا                                                    

 

	 ةینازیملازمر

	 مسرلا
 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  قباطتلE داهشالاو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	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  هكاوفلاو رضخلل ةلمجلاة قوس 

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

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

32	30	10	20	
 ضيحارملا تارفح غارفا ةحلصم لوخدم
	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  فيظنتلا رئاوص عاجرتسا	20	10	30	35

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

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

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

	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  ةيحايسلا

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

13	10	30	20	
 تpاجرهملا لوخد ركاذت ىلع ضورغفملا مسرلا
	100,00	100,00 روهمجلل ةحوتفملا ةصاخلا حباسملاو ةيض�رلا

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

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

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

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

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

	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  نكسلا مسر	30	10	10	18
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	443.98	993	11	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  ةماعلا ةيعامجلا

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

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

	100,00	100,00  ت�انبلا لالغتسا جوتنم	30	10	20	24

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

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

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

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

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

32	30	20	30	
 ةيعانصلا داوملا �اقبو قئادحلا ت�افن عفر موسر
	100,00	100,00  ةيمومعلا قيرطلا ىلع ةكورتملا ءانبلا داومو

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

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

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

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

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

	٥٫٦٠٠٫٠٠٠،٠٠	000,00	500	7  ينهملا مسرلا	40	10	10	25

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

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

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

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

	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	٠00	2	000,00	800	2  ينهم طاشن
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	000.00	100	1	500,00	512	1  ةيعامجلا قاوسالا راجيا جوتنم	40	10	20	27

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

	500,00	262	000,00	350 ةيعامجلا قفارملا زايتما	40	10	20	32

	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  ةينهم وا ةيعانص وا ةيراجت  ضارغأل اتقؤم

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

2	000	000,00	1	500	000,00	

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

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

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

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

59	30	10	40	
 عيبلا ءالكو ليخادم ىلع ةضورفملا موسرلا
E601  هكاوفلاو رضخلل ةلمجل	000,00	601	000,00	

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

11	10	20	40	
 تارايس صخر لالغتسا ىلع ةضورفملا موسرلا
	000,00	75	000,00	100  نيرفاسملل ماعلا لقنلا تالفاحو ةرجالا

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

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

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

	125,00	250	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  نيرفاسملل يمومعلا لقنلل ةصصخملا

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

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

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

	0,00	0,00  ةينازيملا نم يناثلا ءزجلا عوفدم	60	10	10		
	000.00	٩00	٧٩	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   ٦٫٩٨٥٫٥٠٠٬٠٠                              :٢٠ بابلا عومجم 
 .مهرد500.00 979 10        :٣٠ بابلا عومجم 
  .مهرد١٨٫٤٢٧٫٧٨٧٬٠٠                :٥٠ بابلا عومجم 
 .مهرد ٧١٥٫١٠٠٬٠٠.             :٦٠ بابلا عومجم 

 مهرد٧٩٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠       :عوـــــــــم\ا
 

 لوالا ءز#"ا ف3راصملا                                                                         

 تاــــــــحرتقم
 ٢٠٢١	

  تاداـمتعإلا
	 ٢٠٢٠ ةحوتفملا 	فیراصملا عوــــــــــــــــن

	 	            ٠٢ مسقلا

	 0,00	            رييستلا تاقفن

	 0,00	  10         ةماعلا ةرادإلا

	 0,00	  10 10 10     سل§ا ةطشنا

	 0,00	  10 10 10 10   فيراصملل ةلثمم تاضيوعت
487	200,00	 487	200,00	          11 نيراشتسملا نم قحلا يودل و سيئرلل تاضيوعت

0,00	 0,00	          12 ةكلمملا لخاد  نيراشتسملا و سيئرلا لقن فيراصم
1	000,00	 10	000,00	          13 جراخلe نيراشتسملا و سيئرلا لقن فيراصم
10	000,00	 50	000,00	          14 ةكلمملا لخاد نيراشتسملا و سيئرلا لقنت فيراصم
1	000,00	 10	000,00	          15 نيراشتشملا و سيئرلل جراخلe ةمهملا فيراصم
11	000,00	 10	000,00	          16 ءاضعألا نيمi فيراصم

	 	  10 10 10 20   ةيمسرلا تالافتحإلا و ةينطولا دايعألا فيراصم
200	000,00	 500	000,00	          21 نييزتلل ريغص داتع ءارش
1	000,00	 200	000,00	          22 تالفحلا داتع ءارتكا
100	000,00	 100	000,00	          23 زئاوجلا ميلستل oادهلا و ةينفلا فحتلا ءارش
200	000,00	 200	000,00	          24 لابقتسإلا و ماعطإلا و ةماقإلا فيراصم
1	000,00	 400	000,00	          25 ينفلا و يفاقثلا طاشنلا فيراصم

	 	  10 10 10 50   قئjو و تاكارتشا
7	500,00	 10	000,00	          51 تالzا و دئارجلا و ةيمسرلا ةديرجلا يف كارتشا
30	000,00	 40	000,00	          55 ءeرهكلا و ءاملا ةكبش يف كارتشا

	 	  10 10 10 60   ريبدتلا و تارظنملا و تاودنلا ميظنت

0,00	 0,00	          61 لابقتسإلا فيراصم
1	000,00	 50	000,00	          62 ماعطإلا و ءاويإلا فيراصم
0,00	 0,00	          63 لقنلا فيراصم

1	000,00	 5	000,00	          64 تاعوبطم و مزاول
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0,00	 0,00	          65 يميلعتلا داتعلا ءارك
0,00	 0,00	          66 باعتألا فيراصم

1	000,00	 5	000,00	          67 تاضيوعتلا
0,00	 0,00	          68 طيشنتلا فيراصم
	 	  10 20 20 10   ةيساسألا بتاورلا

29	960	100,00	 29	960	100,00	          11 مهئالثم و نييمسرلا نيفظوملل ةراقلا تاضيوعتلا و بتاورلا
0,00	 0,00	          13 نيدقاعتملا روجا

900	000,00	 1	200	000,00	          14 نييضرعلا ناوعألا روجا

0,00	 0,00	
  ةمدخلا راطا يف نيعوطتملا بتاور و روجا
         15 ةطيشنلا ةينطولا

	 	  10 20 20 20   ةفلتخم تاضيوعت
190	000,00	 200	000,00	          21 ةيفاضإلا لاغشألا نع تاضيوعت
1	100,00	 1	100,00	          22 قودنصلا نع تاضيوعت
0,00	 0,00	          23 تادنسلا فلت

450	000,00	 400	000,00	          24 ةخسوملا و ةقاشلا لاغشألا نع تاضيوعتلا
0,00	 0,00	          25 تادنسلا نع تاضيوعت

440	000,00	 440	000,00	          26 ةيلوؤسملا نع تاضيوعتلا

10	000,00	 20	000,00	          27 تpاحتمإلا و ت�رابملا ىلع فارشإلا نع تاضيوعت
	 0,00	  10 20 20 30   ةيعامتجا دئاوف و ةيطغت

4	800	000,00	 4	800	000,00	          31 دعاقتلل يبرغملا قودنصلا يف لمعلا بeرا ةمهاسم
230	000,00	 274	000,00	          32 دعاقتلا بتاور حنمل يعامجلا ماظنلا يف تامهاسملا
600	000,00	 690	000,00	          33 يــــــــعامتجإلا طايتحإلا تامظنملا يف تامهاسملا
4	000,00	 8	000,00	          34 ةدالولا نع ضيوعتلا
0,00	 0,00	 i35 ناوعألا و نيفظوملا نيم         

120	000,00	 120	000,00	          38 نيمدختسملا ناوعألا سابل
	 	  10 20 20 40   نيفظوملا لقنت و لقن

37	000,00	 50	000,00	          41 ةكلمملا لخاد لقنتلا فيراصم
0,00	 0,00	          42 جراخلe ةمهم فيراصم
0,00	 0,00	          43 ةكلمملا لخاد لقنلا فيراصم
0,00	 0,00	          44 بيرادتلا فيراصم
	 	  10 30 30     ىرخألا رييستلا لئاسوب ةقلعتملا ةطشنألا
	 	  10 30 30 10   ءارتكإلا

0,00	 0,00	          11 ةيرادا تoانب ءارتكا
100	000,00	 200	000,00	          14 ىرخا تايلآ و لقنلا تايلآ ءارتكا

0,00	 	          15 يتامولعم داتع ءارتكا
	 	  10 30 30 20   ينقتلا داتعلا و ت�انبلا ىلع ةظفاحملا و ةيانعلا

200	000,00	 200	000,00	          21 ةــــــــــيرادإلا تoانبلا ىلع ةظفاحملا و ةنايصلا
45	000,00	 60	000,00	          23 يتامولعملا داتعلل يدايتعإلا حالصإلا و ةنايصلا
40	000,00	 50	000,00	          24 بتاكملا ث�أ و داتعل ةيدايتعإلا ةنايصلا
3	000,00	 5	000,00	          25 ءeرهكلا و ءاملا و فتاهلا ةكبشل ةيدايتعإلا ةنايصلا
15	000,00	 20	000,00	          26 ينقتلا داتعلل ةيدايتعإلا ةنايصلا

	 	  10 30 30 30   تاــــعوبطم و  مزاول

200	000,00	 200	000,00	          31 تاعوبطم و قاروأ ،ةعابطلا داوم ،بتكملا مزاول



12 
 

200	000,00	 200	000,00	          32 يتامولعملا و ينقتلا داتعلا مزاول
	 	  10 30 30 40   تايلآلا و تارايسلا بآرم

600	000,00	 800	000,00	          41 تويزلا و دوقولا ءارش

300	000,00	 500	000,00	          42 تايلآلا و  تارايسلل ةيطاطملا تاراطإلا و رايغلا عاطق
300	000,00	 400	000,00	          43 تايلآلا و تارايسلا تاحالصا و ت�ايص
200	000,00	 200	000,00	          44 تايلآلا و تارايسلا نيمi فيراصم
50	000,00	 50	000,00	          45 ترايسلا ىلع ةصاخلا ةبيرضلا

	 	  10 30 30 50   ءاـــــــــــــنبلا داوم

200	000,00	 400	000,00	          51 علاقملا نم ماخلا داوم ءارش
200	000,00	 400	000,00	          52 جيلزلا و ةفصرألا و تنمسإلا ءارش
40	000,00	 40	000,00	          53 بشخلا ءارش
100	000,00	 300	000,00	          54 هايملا عماج و سيداوق و ةيديدح داوم ءارش
2	000,00	 5	000,00	          55 جاجزلا ءارش
200	000,00	 600	000,00	          56 ةغابصلا ءارش
5	000,00	 5	000,00	          57 صيصرتلا داوم و ةيحصلا مزاول ءارش
20	000,00	 20	000,00	          58 ريغصلا يئeرهكلا داتعلا ءارش
100	000,00	 400	000,00	          59 تفزلا ءارش
5	000,00	 5	000,00	          60 ريجلا ءارش
0,00	 0,00	          61 بوطلا ءارش

50	000,00	 50	000,00	          62 رجألا ءارش
	 	  10 30 30 60   ةــــحصلا ظفح داوم

30	000,00	 30	000,00	          61  ةنايصلا داوم ءارش
40	000,00	 40	000,00	          62 ةرـــــــــــهطملا داوملا ءارش

	 	  10 30 30 70   رزاــــ§ا و حبادملا

1	000,00	 2	000,00	          71 اهجارسإ و ت�اويحلا ةيدغت فيراصم
1	000,00	 1	000,00	          72 ةريخدلا و حالسلا ءارش

	 	  10 30 30 80   باعتا و ثاحبا تاسارد
100	000,00	 100	000,00	          81 ةماع تاسارد

0,00	 0,00	          82 باعتا
0,00	 0,00	          84 ليلاحتلا و ةينقتلا تاساردلا فيراصم

50	000,00	 70	000,00	
 فرط نم نيفظوملا روجا حئاول ءىي� فيراصم
         86 ىرخا تاسسؤم 

	 	  10 30 30 90   ةماعلا ةرادإلل ىرخأ فيراصم

3٢0	000,00	 300	000,00	          94 ةيكلساللا تالصاوملا تاقحتسم و موسر
20	000,00	 20	000,00	          95 تالسارملا فيراصم و ةيديرب موسر
9	000,00	 8	000,00	          96 ةيندملا ةيلوؤسملا نع و قيرحلا نع نيمأتلا
150	000,00	 200	000,00	          97 رشنلا فيراصم و تاجاردا ،ةينوناق ت�العإ

0,00	 0,00	          99 موسر و بئارض
	 	  10 40 40     نويدلا فيلاكتب ةقلعتم ةيلام تاطاشن
	 	        10    ضورقلا دئاوف

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

2	900,00	 3	850,00	          21 ريخأتلا دئاوف
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	 	  20         ةيعامتجإلا نوؤشلا لاجم
	 	  20 10 10 10   ةيعامتجإلا ةدعاسملا
	 	  20 10 10 10   ةيلحملا تاسسؤملا و تايعمجلل ةمدقملا تpاعإلا

3٥0	000,00	 350	000,00	          11 نيفظوملل ةيعامنجإلا لامعألا تايعمجل ةمدقم ت�اعإ
100	000,00	 100	000,00	          12 ةيمومعلا ةيريخلا تاسسؤملل ةمدقم ت�اعا
800	000,00	 800	000,00	          13 تايعمجلا معد و تادعاسم
1	000	000,00	 1	000	000,00	          14 ةيعامتجا ىرخأ تاسسؤمل ت�اعإ

	 	  20 10 10 20   تاــــــــــــــــنوعملا و تابهلا
1	000,00	 1	000,00	          22 نيجاتحملا حلاصل ت�وعم و تابه
0,00	 0,00	          23 نيزوعملا ءافشتسا فيراصم

400	000,00	 400	000,00	          24 نفدلا و تاومألا لقن فيراصم
	 	  20 20 20     مامجتسإلا و ةض�رلل تادعاسم
	 	  20 20 20 10   ةيض�رلا قرفلا و تايعمجلا

٠،٠٠	 1	600	000,00	          11 ةيضoرلا تايعمجلل ت�اعإ
3	400	000,00	 3	400	000,00	          12 ةيضoرلا قرفلل ت�اعإ

	 	  20         ةحصلا ىلع ةظفاحملا و ةيساسألا تاجالعلا
	 	  20 30 30 10   ةيلديص و ةيحص داوم

20	000,00	 20	000,00	          11 ةيئافشتسإلا زكارملا و ةيحصلا ةيدلبلا بتاكملل ةيحصلا داوملا ءارش

5	000,00	 5	000,00	
 زكارملا و ةحصلل ةيدلبلا بتاكملل ةيحصلا ةياقولل داوملا ءارش
         12 تافصوتسملا و ةيئافشتسإلا

10	000,00	 10	000,00	          13 نارئفلا ةدeا داوم ءارش
400	000,00	 400	000,00	          14 تارشحلا و تايليفطلل تاديبملا ءارش
200	000,00	 200	000,00	          15 ةحصلل ةيدلبلا بتاكملل ريغص داتع ءارش

	 	  20 30 30 20   حـــــــــيقلتلا تالمح

40	000,00	 40	000,00	          21 حيقلتلا داوم ءارش
2	000,00	 2	000,00	          22 حيقلتلل ريغص داتع ءارش

	 	  20 50 50     يـــــــئادتبإلا ميلعتلا
	 	        10   ةيكالهتسا مزاولو ةيئادغ داوم

10	000,00	 10	000,00	          12 زئاوجلا حنمل بتكلا ءارش
	 	  20 60 60     يوـــــــــناثلا ميلعتلا
	 	        10   ةيكالهتسا مزاولو ةيئادغ داوم

10	000,00	 15	000,00	          13 زئاوجلا حنمل بتك ءارش
	 	  20 70 70     تاردقلا ةيوقتو نيوكتلا
	 	  20 70 70 10   نيوكتلا زكارم

37	500,00	 50	000,00	          12 ةعامجلا يفظومل رمتسملا نيوكتلا فيراصم
	 	  20 80 80 70   ةيفاقثلا تايعمجلا حلاصل حنم

0,00	 1	800	000,00	          71 ةيفاقثلا تايعمجلا حلاصل حنم
	 	  20 90 90     ةينيدلا ةطشنألا
	 	        20   تاومألا نفد حلاصم و رباقملا

0,00	 0,00	          21 ءانبلا داوم ءارش
200	000,00	 500	000,00	          22 رباقملل يدايتعإلا حالصإلا و ةنايصلا

	 	  30         ةينقتلا نوؤشلا لاجم
	 	  30 10 10     ةئيبلا ىلع ةظفاحملا و نكسلا ،ريمعتلا
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	 	  ةـظفاحملا و قئادحلا ،ءارضخلا قطانملا ،نكسلا
 ةئيبلا ىلع

  10 10 10 30 

600	000,00	 800	000,00	          11 سارغألا و راجشألا ءارش
150	000,00	 200	000,00	          12 لتاشملا و سراغملل راهزألا و رودبلا ءارش
7	500,00	 10	000,00	          13 ةدمسألا ءارش
100	000,00	 200	000,00	          14 ريوشتلل ريغص داتع ءارش
100	000,00	 200	000,00	          16 عراوشلا ءامسأ تاراش ءارش
200	000,00	 300	000,00	          17 ريغص داتع ءارش

0,00	 0,00	          18 بلصلا نم هايملا عماجم و سيداوقلا ءارش
	 	  30 10 10 20   تاكلتمملا ىلع ةظفاحملا و ةنايصلا

200	000,00	 600	000,00	          21 تeاغلا و قئادحلا و ءارضخلا قطانملل ةيدايتعإلا ةنايصلا

2٠7	000,00	 600	000,00	
 لبازملاو تارايسلا قفارم و تاهزتنملا و ةيمومعلا تاحاسلا ةنايص
         22 ةيمومعلا

100	000,00	 100	000,00	          23 حباسملا و ئطاوشلا ةنايص
0,00	 0,00	          24 ةلمعتسملا هايملا يراجم ةنايص

100	000,00	 100	000,00	          25 تاقرطلل ةيدايتعإلا ةنايصلا
	 	  30 20 20     ةــــــيمومعلا ةرpإلا
	 	        10   ةظفاحملا و ةنايصلا

1	500	000,00	 2	000	000,00	          14 ةنايصلا داتع ءارش
	 	  30 20 20 20   ةيمومعلا ةرpإلا كالـــــــــــــــــهتسا

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

700	000,00	 700	000,00	          11 تاقحتسملا
15	000,00	 20	000,00	          12 ةنايصلا داتع ءارش

	 	  50         مــــــــــــــــعدلا لاجم
	 	    10 10     ةـــفلتخم ةـطشنأ معد

	 	  ريغب ةلصحملا تاـــــــــبجاولا و موــــــسرلا و قوقحلا عاجرإ و دادس
       10   قح

37	٧٠٧,95	 42	849,95	          11 صاوخلل دادس
0,00	 0,00	          12 تالواقملل دادس
	 	  50 10 10 20   تاـــــــــــــــــضيوعت

2	008	800,00	 2	267	900,00	          21 حلصلا تاقافتا و ةيئاضقلا ماكحألا ذيفنت فيراصم
0,00	 0,00	          22 صاوخلا حلاصل ررضلا نع تاضيوعت

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

22	500,00	 30	000,00	          31 ليخادملا يعيسش نيمª فيراصم
	 	  50 20 20     ةئراطلا فيراصملا لالخ نم معدلا

0,00	 0,00	          10 نيفظوملا
0,00	 0,00	          20 رييستلا رئاوص و داتعلا
	 	       40 40 50 
	 	        40   ةيبارتلا تاعامجلل تاعفد

273	000,00	 273	000,00	          41 ةهجلا ةينازيمل تاعفد
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 امك ةينازيملا نم ب9 لك نع ٢٠٢١ ةنسل يناثلا ىلع عامجإل9 نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص امك   
  :يلي

 :١٠ بابلا عومجم      :يناثلا ءزجلا فيراصم 
 .مهرد   ٧١٥٫١٠٠٬٠٠:يعامجلا زيهجتلا قودنص ضرق لصأ دادس ١٣/١٠/٣٠/٣٠/١٠ لصفلا -

 ------------- 
 مهرد   ٧٩٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠                        : لوألا ءزجلا فيراصم

 .مهرد   ٧١٥٫١٠٠٬٠٠                                :يناثلا ءزجلا فيراصم
 مهرد   7 900 000.00                   :ةيصوصخلا ت9اسحلا فيراصم
 

   .مهرد ٬٠٠١٠٠٨٨٫٥١٥٫                    :فيراصملا ماعلا عومgا          
 

 
 سـل\ا بـتاك                يعامجلا سل\ا سـيئر

 
 

 
 

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ
 
    
 

0,00	 0,00	  50 40 40 50 51 سلطا تاعامجلا ةعومجم ةينازيمل تاعفد
2	274	095,05	 2	274	095,05	          CEV( 52( سلطا تاعامجلا ةعومجم ةينازيمل تاعفد

	 	  50 40 40 60   ىرــــــخأ تاـــــــعفد

12	000	000,00	 12	000	000,00	
 اهيدست يتلا تامدخلا ريظن ةصاخلا تاكرشلا ةدئافل تاعفد
         61 ةيبارتلا تاعامجلل

1	641	684,00	 1	420	580,00	          RAMED 68 ةيحصلا ةيطغتلا ةدئافل تاعفد
	 	  50 40 40 70   تايعمجلا ةدئافل تاعفد

20	000,00	 20	000,00	          71 تاعامجلا ءاسؤرل ةيبرغملا ةيعمجلا ةدئافل تاعفد
	 	  60         جئاتنلا جامدنا لاجم
	 	  60 10 10 10   جــــــــئاتنلا

715	١٠٠,00	 628	575,00	          10 ةينازيملا نم يناثلا ءزجلل ضئافلا تاعفد

٧٩٫٩00	000,00	 91	000	000,00	            : عوــــــــم§ا
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 : ةيناثلا ةطقنلا
 
  
 
  

  : سيئرلا ديسلا
 ةعامج و مدــــــقلا ةركل ةيبرغملا ةيكلملا ةــعماجلا نيب ةكارش ةــيقافتX قلعتت ةــطقنلا هذه نأ ىلإ هــلخدت يف راــــشأ                    
 نيلوؤسم عم تالاصتا ةدع دعب ةيقافتالا هذه تءاج دق و ةنيدملX مدقلا ةرك بعلم لالغتسا و زيهجت و حالصإ نأشب ةرفينخ
 ىلع بابشلا عجشت و ةـــعامجلX ةيض¥رلا ةيتحتلا ةينبلا ززعتس ةيقافتالا هذه و ،ةعماجلا ىوتسم ىلع مدقلا ةرك ةض¥ر عاطق ىلع
  .رقوملا سل&ا راظنأ ىلع ةيقافتالل لماكلا صنلا ضرعب ماق مث .مدقلا ةرك ةسرامم
 

 
 :يبجوت ىفطصم ديسلا
 .تاعاطقلا عيمج ىلع ممعتس ةردابملا هذه نأ ول ىنمت و ةنيدملX ةض¥رلا عاطقل ةفاضم ةميق وه يذلا ةيقافتالا عورشمب داشأ    
 :فسوي نب عيجقأ ديسلا
 ةنيدملX مدقلا ةركل ةيتحتلا ةينبلا لهؤيس اهراطإ يف زجنيس يذلا عورشملا نأ ثيح ةمهم دج ةيقافتالا هذه نأ دكأ            
 مزاوللا -نزاخم-سبالملا تاعدوتسم -تاجردملا -ةيحصلا قفارملا – يعانطصالا بشعلا نم نوكتي عورشملا ناف يلاتلX و
 . كلذ ريغ ىلا ةيض¥رلا

 
              
 ةركل ةيLرغملا ةيكلملا ةعما8Gا نFب ةكارش ةيقافتا A@ع عامجإلاب نورضا89ا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص   

 : `@ي امك ةنيدملاب مدقلا ةرك ةسراممل بعلم لالغتساو YFZجتو حالصإب قلعتت ةرفين8S ةيباQRلا ةعام8Gا و مدقلا

 دي7مت                 

ü إ ٣١ ھتدام @? <=ش; يذلا ةي6رغملا ةكلمملا روتسد )'ع ءانبG(: "Jاو ةيمومعلا تاسسؤملاو ةلودلا لمعRSلا تاعامT>ع ،ةيبا'( Jةئبع 

Xلا نم ةاواسملا مدق )'ع ،تانطاوملاو ن=نطاوملا ةدافتسا بابسأ <=س]تل ،ةحاتملا لئاسولا لT>؛ةيندبلا ةيب 

ü اghSجوملا ،ةيكلملا ةلاسرلا ن=ماضم عم اماlإ ةG( رلل ةينطولا ةرظانملا @? ن=كراشملاoلاب ةدقعنملا ،ةضاrs=>٢٥و ٢٤ مايأ تا 

 @�ب�ي ��لا قoرطلا ةطراخ تددح امك ملاعملا ة��او ةيجيتا<Tسإ تعضو ��لاو ،٢٠٠٨ ر6وتكأ ٢٥و ٢٤ ل قفاوملا ـ}١٤٢٩ لاوش

 .ةينطولا ةضاoرلاب ضو��لا لجأ نم ا�� ءادت}الا

 ضرــــــــــــــــــعلا

 نم ةرفينخ ةعامجو مدقلا ةركل ةيبرغملا ةيكلملا ةعماجلا نيب ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا

 . ةعامجل� مدقلا ةرك ةسراممل بعلم لالغتساو زيهجتو حالصإ لجأ

 

 ةـــــــــشقانملا

 ررــــــــــــــــــــــــــــقملا
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ü لاب قلعتملا ٣٠٫٠٩ مقر نوناقلا نم ٨٢ ةداملا )'ع ءانبT>رلاو ةيندبلا ةيبoظلاب ھيلع قداصملا ةضاl=> رشلاo١٫١٠٫١٥٠ مقر ف 

 ؛)٢٠١٠ سطسغأ ٢٤( ١٤٣١ ناضمر ١٣ @? رداصلا

ü ظلاب ھيلع قداصملا ميلاقألاو تالامعلاب قلعتملا 112.14 مقر ��يظنتلا نوناقلا نم 86 ةداملا )'ع ءانبl=> رشلاoمقر ف 

 ؛)٢٠١٥ ويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ @? رداصلا1-15-84      

ü اب قلعتملا14-113 مقر ��يظنتلا نوناقلا نم87   ةداملا )'ع ءانبRSلا تاعامT>ظلاب ھيلع قداصملا ةيباl=> رشلاo85-15-1مقر ف 

 ؛)٢٠١٥ ويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ @? رداصلا

ü ظلا )'ع ءانبl=> رشلاoا رفص ٢٢ @? رداصلا ٠١-٠٩-٠٢ مقر فRs=> ب ٢٠٠٩ ريا<©ف ١٨ ل قفاوملا ـ} ١٤٣٠ª٤٥-٠٨ نوناقلا ذيفن 

 .ا�اعومجمو ةيل�¬ا تاعامS»ل @Gاملا ميظنتلاب قلعتملا

ü ل ةيمومعلا ةبسا�¬ا ماظن نس® ٢٠١٧ <©نون ٢٣ @? رداصلا ٢٫١٧٫٤٥١ مقر موسرملا )'ع ءان6و«Sن=ب نواعتلا تاسسؤم و تاعام 

 .تاعامRSا

ü  زو رارق )'ع ءانبoوفتب قلعتملا ٢٠٠٣ سرام ٢٠ @? رداصلا ٦٨٧-٠٣ مقر ةيلخادلا رoتالامعلا لامع ةداسلل تاصاصتخالا ض 

 .ميلاقألاو

ü داصتقالا ةرازوو ةيلخادلا ةرازو ن=ب ةم<©ملاو ةينطولا مدقلا ةركل ةيتحتلا ةي�بلا لي}أت جمانرب زاجنإل راطإلا ةيقافتالل اذيفنت 

 مت امك ٢٠١٤ وينوي ٤ خoراتب مدقلا ةركل ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSاو كيªسجوللاو لقنلاو ·=lجتلا ةرازوو ةضاoرلاو ةب]بشلا ةرازوو ةيلاملاو

 ؛ ٢٠١٧ تشغ ١٠ ق�»م بجومب 2021-2017 ة<Tفلل هديدمت

ü شل ةيئان½تسالا ھترود مسرب  ةرفينخ ةعامج سلجم ةلوادم )'ع ءانبlراتب <©نجد رo١٢/٢٠٢٠/ ٢٤ خ. 

 :نFب قاــــــــــــــفتالا مت

 .اlس]ئر صÀs @? ةلثمم ةرفينخ ةعامج §

 .اlس]ئر صÀs @? ةلثمم .مدقلا ةركل ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSا §

 :يــــــلـــــياــــــــــــم A@ع

 .ةيقافتالا عوضوم :gAوألا ةداملا

 ةعامRSاب مدقلا ةرك ةسراممل بعلم لالغتساو ·=lجتو حالصإ لجأ نم نيدقاعتملا ن=فرطلا تاما·Tلا ديدحت )Gإ ةيقافتالا هذ} فد�

 .مدقلا ةرك ةسرامم )'ع عيªÇSلاو ةعامRSاب ةيضاoرلا ةيتحتلا ةي�بلا زoزعتل كلذو ،ه<=يسJو ه<=بدتل ةماعلا طورشلا اذكو ةينعملا

 .عورشملا تانوكم :٢ ةداملا

 :@'ي ام زاجنا عورشملا بلطتي

 ؛@Éانطصالا بشعلاب ةيقافتالا عوضوم ةعامRSاب دوجوملا مدقلا ةرك بعلم ·=lجت •

 مزاوللا نزاخم ،تاجردملا ،س®الملا تاعدوتسم ،ةي�rلا قفارملا( ةيقافتالا عوضوم بعلملا لالغتسال ةoرورضلا قفارملا زاجنإ •

 ؛)....،ةيضاoرلا

 ؛طلوف ٣٨٠ ةوقب ءا6رlكلاو ءاملاب دoو·Tلا ةكبش® ط6رلا <=فوت •

 ؛س®الملا عدوتسمب نخاسلا ءاملا <=فوت •

 ؛بعلملا بناوجب <=lطتلا ةكبش <=فوت •

 ؛بعلملا لخاد ناÌمب لقألا )'ع فوفص ةتس )'ع دعاقم <=فوتل تاجردم ءانب •

 .ةسار�Rا تاروصقمو <Tم ٢،٥٠ ولع® بعلملل @ÍراRsا روسلا زاجنإ •

 .بعلملا لخدم ديبعJو ةئي� •

   .ةرفينخ ةعامج تاماQZلا :٣ ةداملا
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 :@'ي امب ةعامRSا م·Tلت              

 :تازاجنالا -١

 ،ةي�rلا قفارملا( ةيقافتالا عوضوم ةعامRSاب دوجوملا مدقلا ةرك بعلمل يداعلا <=سلا نامضل ةoرورضلا قفارملا زاجنإ •

 .)....،ءا6رlكلاو ءاملا ةكبش® ط6رلا ،ةيضاoرلا مزاوللا نزاخم ،تاجردملا ،س®الملا تاعدوتسم

 .ةسار�Rا تاروصقمو <Tم ٢،٥٠ ولع® بعلملل @ÍراRsا روسلا زاجنÎو ةسار�Rا <=فوت •

 ؛طلوف ٣٨٠ ةوقب ءا6رlكلاو ءاملاب دoو·Tلا ةكبش® ط6رلا <=فوت •

 ؛س®الملا عدوتسمب نخاسلا ءاملا <=فوت •

 ؛بعلملا بناوجب <=lطتلا ةكبش <=فوت •

 ؛بعلملا لخاد ناÌمب لقألا )'ع فوفص ةتس )'ع دعاقم <=فوتل تاجردم ءانب •

 ؛بعلملا لخدم ديبعJو ةئي� •

 :بعلملا لالغتسا طورش -٢

• Jبعلمل نع )ريدم(راق لوؤسم ن=يع. 

 ؛ھيدل ةرفوتملا تا·=lجتلاو تادعملا عيمج اذكو بعلملا ةسارحب مايقلا •

 ؛نامضلا ة<Tف لالخ بشعلا لالغتسا نسح )'ع رlسلا •

 ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSاب ةطونملا لاغشألا تالمحت <Tفد @? ا�Ïلع دقاعتملا نامضلا ة<Tف دع® بشعلا ةنايص فoراصمب لفكتلا  •

 ؛مدقلا ةركل

 .@Éانطصالا بشعلا عضتس ��لا ةلواقملا هرفوتس يذلا ليلدلا @? ةنمضتملا لامعتسالاو لالغتسالا تا�Ïجوتو طورش ما<Tحا •

 ؛بعلملا لخدم )'ع قصلت ةحول )'ع ن=بªس تا�Ïجوتلاو طورشلا هذ}

 ؛عوبسألا @? ةعاس ٣٥ @? ةدد�¬او بعلملا لامعتسال ىوصقلا ةدملا ما<Tحا •

 ؛مدقلا ةرك ةبعل )'ع ارصح رصتقي بعلملا لامعتسا •

 ؛مدقلا ةركل ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSا ءاول تحت ةoوضنملا ةيدنألا )'ع ارصح رصتقي بعلملا لامعتسا •

 ؛)١١ دض ١١( بعال ٢٢ @? ددحم ن=بعاللا ددع ÑÒÓقا •

 ؛كلذ )'ع ھعم دقاعتملا لواقملا ا�� موقي ��لاو ةoرودلا ةنايصلل صصs¬ا مويلا سفن @? بعللا ةجمرب نع عانتمالا •

 .@Éانطصالا بشعلل ةبسانم ةيضاoر ةيذحأ ءادترا )'ع ن=بعالا ماغرا •

 :ةنايصلا تايلمع -٣

 ؛بعلملل يمويلا فيظنتلا •

 ؛@Éانطصالا بشعلا عضيس يذلا لواقملا ھتب½يس ��لا ماظنلا نم ماظتناب بعلملا يقس •

  مدقلا ةركل ةيLرغملا ةيكلملا ةعما8Gا :٤ ةداملا    

 :ـب مدقلا ةركل ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSا م·Tلت

 .ةينقتويRSاو ةيفارغوبطلا تاساردلا زاجنإ •

 ؛@Éانطصالا بشعلاب ةيقافتالا عوضوم ةعامRSاب دوجوملا مدقلا ةرك بعلم ·=lجت •

  .تالمحتلا <Tفد راطإ @? ن=ت�س ةدمل بشعلا ةنايصب لفكتلا •

 <=فوتو ةيقافتالا هذ} @? ا�Ïلع صوصنملا تاما·Tلالا ذيفنªب قبسملا ةعامRSا دlعتب مدقلا ةركل ةيكلملا ةعماRSا ما·Tلا ذيفنت طبترoو

 .ا��م ةيلوالا تا·=lجتلا

 .عبuتلاو فارشإلا ةن8G :٥ ةداملا
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 )'ع رlشأ ةتس لX ةرم ن=فرطلا دحأ نم بلطب ءاعدتساب عمتجتو نيدقاعتملا ن=فرطلا @'ثمم نم نوكتت عبªتلاو فارشإلل ةنRS ثدحت

 روضح وأ م}روضح نوكي ةسسؤم يأ وأ ةئي} وأ صÀs لX ءاعدتسا نكمoو .اlعامتجال ةرورض وأ ةدئاف كان} نأ ن=بت املXو ،لقألا

 .ةنS»لا تاعامتجال اديفم م}دحأ

 .عبuتلاو فارشإلا ةن8G تاصاصتخا :٦ ةداملا

 :صوصRsا )'عو ،ةيقافتالا دونب ذيفنت نسح )'ع رlسلا عبªتلاو فارشإلا ةنG( RSوتت

 ؛ةيقافتالا عوضوم عورشملا زاجنإ لاغشأ مدقت عبªت §

 ؛اlل ةبسانملا لول�Rا داجيÎو عورشملا زاجنإ ض<TعJ دق ��لا لXاشملا ةسارد §

 .تارارقلا ذاختا :٧ ةداملا

 .ا�Ùاضعأ ن=ب قفاوتلاب عبªتلاو فارشإلا ةنRS لخاد تارارقلا ذختت §

 .ةينقتلا <=ياعملا ما<Tحا :٨ ةداملا

 زاجنإل ةoرورض ةسارد لXو ،ةيÜيبلاو ةoرامعملاو ةينقتلا تاساردلا زاجنإب ن=}ر تاءانبلا وأ ةيساسألا ةيتحتلا ةي�بلا عÚراشم عيمج زاجنإ نإ

 .لمعلا ا�� يراRSا ةمظنألاو ن=ناوقلا قفو ة6ولطملا صيخا<Tلا )'ع لوص�Rاو ،ةينقتلاو ةيلاملا فورظلا نسحأ @? عورشملا

 قيقدتلاو ةبقارملا :٩ ةداملا

 ةبقارملا نRS ءاضعأ عم نواعتلاب نافرطلا م·Tلoو ،ةصتs¬ا تائيlلا قيقدتو ةبقارمل عورشملا زاجنإب ةطبترملا تايلمعلا عيمج عضخت

 .م�Þمlمب مايقلا ليlسªل ةoرورضلا تامولعملاو قئاثولا ةفاÌب م}دمب كلذو عبªتلاو

 ةيكلملا قوقح :١٠ ةداملا

 .ةينعملا ةعامS»ل اÌلم ةيقافتالا هذ} راطإ @? ةثد�¬ا تا·=lجتلاو تايانبلا ىقبت

 .ةيقافتالا ليدع� :1١ ةداملا

 .اYماربإ `� ةعبتملا رطاسملا سفن قفو قحالم ���تقمب ةيقافتالا هذ� دونب ةعجارمو ليدع� نكمي

 .تافال8Sا ة�وس� :١٢ ةداملا

Xوأت صوصخب نيدقاعتملا ن=فرطلا ن=ب لصحي فالخ لoا قرطلاب ھضف متي ،ا}ذيفنت ةبسانمب وأ ،ةيقافتالا هذ} دونب لRةيب�. 

 .ةيقافتالا لوعفم نا�رس :١٣ ةداملا

 .ا�Ïلع ةقداصملاو اlعيقوت خoرات نم ءادتبا ةيقافتالا هذ} لوعفم يرس;

 ................. :خoراتب ةيلصأ رئاظن )٥(سمخ @? ةيقافتالا هذ} تررحو                                                                                            

 

 ةدقاعتملا فارطألا تاءاضمإ

 

 مدقلا ةركل ةي6رغملا ةيكلملا ةعماRSا س]ئر ديسلا                                                   ةرفينخ ةعامج س]ئر ديسلا

 

  ھيلع قفاو

 

 

-------------------------------------------------------- 
   سـل\ا بـتاك                  يعامجلا سل\ا سـيئر                  
                       

 
 



20 
 

 
 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ

 
 
           
 : ةثلاثلا ةطقنلا
 
    

 ىلإ اورطضا نيذلا نيمزلملا نع ةبترتملا نويدلا ءاغلإ وأ ءافعإ وأ ةعجارم لوح ةيلخادلا ريزو ديسلا ةيرودب المع هنا حضوأ :سيئرلا دـيسلا 

 ىلإ م� تقحل يتلا رارضألا لوح ت/اكش و تابلطب نيمزلملا فرط نم اهلصوت دعب ةعامجلا تردh .يحصلا رجحلا ةرتف لالخ ةيراجتلا م�الحم  قالغإ

 نم فيفختلل عورشم دادعإ و تابلطلا ةساردل ةيلحملا ت/ابجلا ةحلصم و تامدخلا و ةيمومعلا قفارملا عم ةينازيملا و ةيلاملا يتنجل فرط نم تاعامتجا دقع
 .ةئفلا هذه ىلع ءhولا ر�أ

 

 و ةيمومعلا قفارملا و ةينازيملا و ةيلاملا يتنجل ءاضعأ روضحب ةعامجلا رقمب تاعامتجا ٦نم رثكأ دقع مت هنا راشأ  هللا دبع وبا دمحا .م ديسلا

 ريزو ديسلا ةيرود ىلع ادامتعا ةنجللا ناف اذكه و .م�امازتلال و ةصاخ فورظل نجللأ هذه لاغشأ ءاضعألا ضعب روضح مدع نع رذتعا و تامدخلا

 هضرعب ماق يذلا اعورشم تدعأ مث مهعم تضوافت و نييكتشملا ءاعدتسh تماق و الولح تعضوو ةعامجلا ىلإ ةعوفرملا تابلطلا عيمج ةساردب ماق ةيلخادلا
                 .سل5ا راظنأ ىلع
 هردق يونس بجاوب ٢٠/١١/٢٠٢٠ ىلإ ٢١/١١/٢٠١٧ نم اءادتبا تاونس ثالث ةدمل اهلالغتس  صخرملا  :   ةيقرطلا ةـــــطحملا كـــــيباــــبشل ةبسنل9

 : يليام احرتقت نيتنجلا ناف ./رهش مهرد ٩٠٥٠ ساسأ ىلع مهرد ١٠٨٦٠٠
 ةياغ ىلإ ٢١/١١/٢٠٢٠ نم ئدتبت اموي ١٥و رهشأ ةثالث ةدمل   ةيقرطلا ةـــــطحملا كـــــيباــــبشل لالغتسالh صيخرتلا ديدمت §

 .ةروكذملا ديدمتلا ةدم لالخ لالغتسالا تابجاو ءادأ عم ٠٣/٢٠٢١/ ١٧ 
 ءاهتنا خير¬( ٢٠/١١/٢٠٢٠ ةياغ ىلإ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ نيبام ةدملا نع   ةيقرطلا ةـــــطحملا كـــــيباــــبشل لالغتسالا تابجاو نم ضيفختلا §

 .% ٣٠ ةبسنب )لالغتسالh صيخرتلا
 
 

 : يليام ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص                         
 ةياغ ىلإ ٢١/١١/٢٠٢٠ نم ئدتبت اموي ١٥و رهشأ ةثالث ةدمل   ةيقرطلا ةـــــطحملا كـــــيباــــبشل لالغتسال� صيخرتلا ديدمت §
 .ةروكذملا ديدمتلا ةدم لالخ لالغتسالا تابجاو ءادأ عم ٠٣/٢٠٢١/ ١٧ 
 ٢٠/١١/٢٠٢٠ ةياغ ىلإ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ نيبام ةدملا نع   ةيقرطلا ةـــــطحملا كـــــيباــــبشل لالغتسالا تابجاو نم ضيفختلا §
 .% ٣٠ ةبسنب )لالغتسال� صيخرتلا ءاهتنا خير®( 
                                                                                        .تاقحتسم نم مهتمذب ام ءادأ دعب الإ ديدمتلا وأ ضيفختلا وأ ءافعإلا نم ةدافتسالا مهنكمي ال  قفارملا هذهل نيلغتسملا نأ امك §
 .سـل\ا بـتاك                .يعامجلا سل\ا سـيئر       
 

 لالغتس9 صيخرتلا ةدم ديدمتب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا
 تابجاو نم ضيفختلاو ءافعإلاو ةيقرطلا ةطحملا كيبابش ريبدتو
 .لالغتسالا

 ضرـــــــــــــــعلا 

 ةـــــــــشقانملا

 ررقملا



21 
 

 
 

 
 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                      

 

 :ةعبارلا ةطقنلا

  

  

  : سيئرلا دـيسلا 
 ررضلل مهضرعت هيف نوحضوي بلطب اومدقت نيذلا ةيقرطلا ةطحملا يرتكمب قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ 

 . اهتلت يتلا ةيزارتحالا تاءارجإلا و يحصلا رجحلا ةدم لالخ تالفاحلا تاطساوب يمومعلا لقنتلا تامدخ فقوت ببسب

 
 
 
 :هللا دبعوبا دمحا .م ديسلا

 يف ددحم يونس بجاو لباقم ٢٠/١١/٢٠٢٢ ىلإ ٢١/١١/٢٠١٧ نم تاونس سمخ اهلالغتس  ضيوفتلا ةدم ناف : ةـــــــيقرطلا ةـــــطحملل ةبسنل9
 : يليام نيتنجللا تحرتقا ةساردلا دعبو.رهش لك نع مهرد ١٢٣٫٣٤٠٬٠٠ هردق بجاو ساسأ ىلع مهرد ١٫٤٨٠٫٠٠٠٬٠٠

 . ٢٠٢٠زويلوي ١٥ ةياغ ىلإ ٢٠٢٠-٠٣-١٦ نم ةدملا نع لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 . ٢٠٢٠ ربنجد رهش متم ةياغ ىلإ زويلوي ١٦ نم ءادتبا % ٣٠ ةبسنب لالغتسالا تابجاو نم ضيفختلا §

 
 
 
 

  : ىلع  عاـمجإل� نورضاحلا ةرـفينخ ةـعامج سلجم ءاـضعأ قداص  
 

 . ٢٠٢٠زويلوي ١٥ ةياغ ىلإ ٢٠٢٠-٠٣-١٦ نم ةدملا نع ةيقرطلا ةطحملا لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 . ٢٠٢٠ ربنجد ٣١ ةياغ ىلإ٢٠٢٠ زويلوي ١٦ نم ءادتبا % ٣٠ ةبسنب ةيقرطلا ةطحملا لالغتسالا تابجاو نم ضيفختلا §
 .تاقحتسم نم مهتمذب ام ءادأ دعب الإ ديدمتلا وأ ضيفختلا وأ ءافعإلا نم قفارملا هذهل نولغتسملا ديفتيس ال §

 
 
  سـل\ا بـتاك                     يعامجلا سل\ا سـيئر                   
        
 

 

 : ب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا

 . ةيقرطلا ةطحملا لالغتسا تابجاو نم ضيفختلا •

 .يحصلا رجحلا ةرتف لالخ لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا •

 
 ضرـــــــــــــــــــــعلا 

 

 ةـــــــــشقانملا
 

 ررقملا
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 .عيجروب ديعسا                               ابعأ ميهاربإ     
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 :ةسماخلا ةطقنلا
 : ةسماخلا ةطقنلا
  
 
 
   

  : سيئرلا دـيسلا
 Xئراوطلا ةلاح ءارج نم ىرخألا يه تررضت يتلا تارايسلا فوقو تاطحم صخت يهف ةطقنلا هذهل ةبسنل 
  . مهتيعضو ةساردل ةعامجلل بلطب اومدقت اهيرتكم ناف يلاتلXو ةفلتخم بابسأل لغتست مل تاطحم سمخ ىلإ ةفاضإ ةيحصلا

                                                        
 
 : هللا دبعوبا دمحا .م ديسلا           

  
 يونس غلبمب ٢٠٢١ سرام ٠٩ ىلإ ٢٠١٨ سرام١٠ نم ئدتبت تاونس ثالث ةدمل لالغتسالh اهل صخرم هنا حضوا :فوــــــقولا تاـــــــطحم   
 : يليام نيتنجللا تحرتقا مدقملا فلملا تايثيح ةسارد دعبو. /رهش ٢٧٫٧٩٢٬٠٠ ساسأ ىلع مهرد   ٣٣٣٫٥٠٠٬٠٠ هردق
  ٢٠٢٠-٠٦-٣٠ ةياغ ىلإ ٢٠٢٠-٠٣-١٦ نم ءادتبا لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 .٢٠٢٠ ربنجد رهش متم ىلإ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ نم %٧٠ ةبسنب ضيفختلا §
  

     

 : يليام ىلع عامجإل9 نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص                        

 .٢٠٢٠-٠٦-٣٠ ةياغ ىلإ ٢٠٢٠-٠٣-١٦ نم ءادتبا تارايسلا فوقو تاطحمل لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 .٢٠٢٠ ربنجد ٣١ ىلإ ٢٠٢٠-٠٧-٠١ نم تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسا تابجاو نم %٧٠ ةبسنب ضيفختلا §
 .تاقحتسم نم مهتمذب ام ءادأ دعب الإ ديدمتلا وأ ضيفختلا وأ ءافعإلا نم قفارملا هذهل نولغتسملا ديفتيس ال §
 

 سـل\ا بـتاك                         يعامجلاا سل\ا سـيئر          
 
 
 

 .عيجروب ديعسا                            .ابعأ ميهاربإ                         

 ةـــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــعلا

 : ب يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا

 . ةعامجل9 تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسا تابجاو نم ضيفختلا •

 . ةعامجل9 تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسا تابجاو نم ءافعإلا •

 ررقملا
 



24 
 

 : ةسداسلا ةطقنلا
 
  
 
   
  : سـيئرلا دـيسلا    

  لالخ ىتحو .اهدعب امو يحصلا رجحلا ةرتف لالخ يعوبسألا قوسلا قالغإ مت هن¤ ملعي لكلا نأ اريشم لخدت 
 . قفرملا اذه يلغتسم ىدل ريبك ررض كانه العفو , ةعاسلا دح ىلإ ةفيعض تناك ةيراجتلا ةكرحلا ناف ةحتف   

 
 
 
 : هللا دبعوبا دمحا .م ديسلا           

  يونس غلبمب ٠٢/١١/٢٠٢١ ىلإ ٠٣/١١/٢٠١٩ نم ئدتبت نيتنس ةدمل لالغتسالh صخرم هنا  :يــــعوبسالا قوـــــــسلا 
 ءارج نم اوررضت قفرملا اذه يرتكم نا ةقيقحلا.رهش لك نع١٢٦٠٤١٫٦٦ ساسأ ىلع مهرد ١٫٥١٢٫٥٠٠٬٠٠ يف ددحم
 : يليام نيتنجللا تحرتقا فلملا ةسارد دعبو.اليوط ماد يذلا قالغالا

  ٢٠٢٠ ربوتكأ رهش متم ىلإ ١٦/٠٣/٢٠٢٠ نم ءادتبا لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 . ٢٠٢٠ ةنس نم ربنجد و ربنون رهش نع  %٥٠ ةبسنب ضيفختلا §

 
 
 
 
 : يليام ىلع عامجإل9 نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص             

  ٢٠٢٠ ربوتكأ ٣١ ىلإ ١٦/٠٣/٢٠٢٠ نم ءادتبا يعوبسالا قوسلل لالغتسالا تابجاو نم ءافعإلا §
 . ٢٠٢٠ ةنس نم ربنجد و ربنون يرهش نع يعوبسالا قوسلل لالغتسالا تابجاو نم %٥٠ ةبسنب ضيفختلا §
 .تاقحتسم نم مهتمذب ام ءادأ دعب الإ ديدمتلا وأ ضيفختلا وأ ءافعإلا نم قفارملا هذهل نولغتسملا ديفتيس ال §

 .سـل\ا بـتاك               .يعامجلا سل\ا سيئر  
 
 
 
 
 
 .عيجروب ديعسا           .ابعأ ميهاربإ               

 ةـــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــعلا

 لالغتسا تابجاو نم ءافعإلا وأ ضيفختل9 يضقي ررقم رادصتسا نأشب لوادتلا
 ةعامجل9 يعوبسألا قوسلا

 رارــــــــــــــــــــقلا
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 : ةعباسلا ةطقنلا
 
 

  
 
   

 : سيئرلا دـيسلا
  , ةفلتخم ةيراجت ةطشنا نوسرامي نيذلا ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا يرتكمب قلعتت ةطقنلا هذه نأ حضوأ              

  نم نوبلاطي م½إف اذل  . هدعب امو يحصلا رجحلا ةرتف لالخ «وروك ةحئاج ببسب ةطشنألا هتاه ةلوازم نع اوفقوت دقو
   . ةدملا هذه لالخ ءاركلا تابجاو نم ءافعإلا

  
 
 
 : هللا دبعوبا دمحا.م دـيسلا  
 لالخ اررض كانه العف هن¤ اهل نيبت اÜافلم ةسارد دعب ةنجللا ناف ةئفلا هذهل ةبسنلX هنا حضوأ  
 : يليام تحرتقاو. ةيحصلا ئراوطلا ةبسانمب ضورفملا قالغإلا ببسب اوفقوت راجتلا نال يحصلا رجحلا ةدم              

 نم ةدتمملا ةدملا لالخ ةيراجتلا اهتطشنأ تفقوت يتلا و  ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا ضعب ءارك نع ةبترتملا تابجاولا نم ءافعإلا
  رضخلا و ةيئاذغلا داوملا عيبل ةصصخملا تالحملا رارقلا اذه نم ىنثتسيو ٢٠٢٠ وينوي رهش متم ىلإ  ةياغ ىلإ ١٦/٠٣/٢٠٢٠

 .ةلديصلا و موحللا و هكاوفلا و
 
 
 

 كالمألا ضعب ءارك نع ةبترتملا تابجاولا نم ءافعإلا ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص               
 ةدتمملا ةدملا لالخ �وروك ةحئاج بسب  ةيحصلا ئراوطلا نيناوقل اذيفنت ةيراجتلا اهتطشنأ تفقوت يتلا  ةصاخلا ةيعامجلا
  ةيئاذغلا داوملا عيبل ةصصخملا تالحملا ررقملا اذه نم ىنثتسيو ٢٠٢٠ وينوي٣٠ ىلإ ١٦/٠٣/٢٠٢٠ نم
   .ةلديصلا و اهعاون¹ موحللا و هكاوفلا و رضخلا و
   سـل\ا بـتاك                             يعامجلا سل\ا سـيئر        

 
 

 
 
 .عيجروب ديعسا                               اـبعأ ميهاربإ                      
 
 

 ةـــــــــــــشقاــنملا

 ضرـــــــــــــــــــــــعلا

 ةيراجت ةطشنأل نيلوازملا ةصاخلا ةيعامجلا كالمألا يرتكم ءافعإ نأشب لوادتلا
 . ءاركلا تابجاو نم يحصلا رجحلا ةرتف لالخ تفقوت

 ررــــــــــــــــقملا
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 : ةنماثلا ةطقنلا
 
 

  
  

 : سيئرلا دـيسلا
  تارييغتلا ضعبل ارظن هنييحت بجي يذلا تارايسلا فوقو تاطحمب صاخلا تالمحتلا رتفدب قلعتت ةطقنلا هذه ن حضوأ  
 رتفدب ةديدج تاطحم ةفاضإ بجي هنا امك , ةفلتخم بابسأل اهفدح بجي يتلا تاطحملا ضعب صخي اميف اءاوس تعقو يتلا

 . ةحلصملا نع لوؤسملا فظوملا اهضرعيس ليصافتلاو. تالمحتلا
 
 
 :ميركلادبع ميهف دـيسلا

  .  ةعامجلا لخاد تاجاردلا و تانحاشلا و تارايسلا فوقو تاطحمب صاخلا تالمحتلا رتفدب  ةدراولا تاليدعتلا ضرعب مدقت    
 : يهو ايلاح لوعفملا يراسلا  تالمحتلا رتفدب اهيلع صوصنملا فوقولل تاطحم سمخ ءاغلإ •

  اهلوخدم فعضل ارظن نيمال يديس عراشب فوقولا ةطحم -١

 .رخآ ناكم ىلإ هليقنتل ارظن نبيرغا ولام¿ ميدقلا تبسلا قوس مامأ فوقولا ةطحم -٢
 .ةيرشبلا ةيمنتلل ةينطولا ةردابملh ةقلعتم ةيودي تhرعل هصيصختل ارظن نبيرغأ ولامأل ةاطغملا قوسلا مامأ فوقولا ةطحم -٣
 .) ةرفينخ ميلقإ ةلامع داورل تصصخ ( ولزأ ةحاس ءارضخلا ةريسملا ةسردم مامأ ةطحملا -٤
 .)ةرادإلا هذه يفظوم نم مهلج ةطحملا هذه داور نأ( ةيراقعلا ةظفاحملا مامأ فوقولا ةطحم -٥

 : امه و  نيتطحم ةفاضإ و ثادحإ حارتقا •
  ةيميلقإلا ةنيزخلا و ) ربمتلا و ليجستلا ( ةيئابجلا ةرادإلا مامأ ءارضخلا ةريسملا عراشب فوقولا ةطحم  -١
 .ةيقرطلا ةطحملا ةرادم دودح ىلإ ميلعتلا ةيريدم نم ءادتبا نيتهجاولا نم ينوطقرزلا عراشب فوقولا ةطحم  -٢

 : يليام ىلع صني و هنم نورشعلا و يناثلا لصفل�  ئراوطلا ةلاحب قلعتي  تالمحتلا شانكب ذنب ةفاضإ •
 دعب ارارق ذختي ةعامجلا سيئر نإف لالغتسالا نع فقوت اهنع جتن وأ يداع لكشب قفرملا ريبدت لغتسملا ىلع رذعت و ةرهاق ةوق عوقو لاح يف
 ةعجارم وأ يرارطضالا فقوتلا ةرتف ةيطغتل لالغتسالا ةدم ديدمت وأ ةيئاركلا ةموسلا ةعجارم امإ ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هيلع ةقداصملا

 . تالمحتلا شانك
 : يه تالمحتلا شانكب ةنمضملا تاطحملا عومجم •

                                                                                                 هللا دبع يالوم عراشب ةطحم -٧                                 يزكرملا تاطغملا قوسلا ةطحم -١
                                            ريبكلا دجسملا ةطحم – ٨                                            زرألا بكرم ةطحم -٢
                                           ةيقرطلا ةطحملا برق ةطحم – ٩                                          يبعشلا كنبلا ةطحم -٣
                                ميلعتلا لاجرل ةيعامتجالا لامعألا ةسسؤم مامأ ةطحم – ١٠                                    يناثلا نسحلا يح ةطحم -٤
           ةيميلقإلا ةنيزخلا و ةيئابجلا ةرادإلا مامأ ةريسملا عراش ةطحم -١١                 ينوطقرزلا عراشب ةحالفلا ةرادإ مامأ ةطحم - ٥

 .نيتهجاولا يف ةيقرطلا ةطحملا ةرادم ىلإ ميلعتلل ةيميلقإلا ةيريدملا نم ينوطقرزلا عراش - ١٢                     يكاوطفلا نامح ةقنز ةطحم -٦                
                           

                                                 

 ةــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــعلا

 فوقو تاطحمب صاخلا تالمحتلا رتفد ليدعت نأشب لوادتلا
 . ةعامجل9 تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا
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 تارايسلا فوقو تاطحمب صاخلا تالمحتلا رتفد ليدعت ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص                   

 : يلي امك ةعامجل� تاجاردلاو تانحاشلاو 
 تالــــــمحتلا و طورشلارــــــتفد ةـيبرغملا ةـكلمملا 

 ةرفينخ ةعامجب تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسال تقؤملا  صيخرتلE صاـخلا                                   ةــــــــــــــــــــــيلخادلا ةرازو
 ةرـــــــفينخ مـــــــيلقإ ةــــــــلامع
 ةرفينخ  ةعامج

 . تاعامجلE قلعتملا ١١٣٫١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا ذيفنتب  ) ٢٠١٥ زويلوي (7 ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ يف رداصلا ١٫١٥٫٨٥ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب  -   
 اـميف   ةـيلاقتنا ماـكحأ نـسب يـضاقلا ٠٧/٣٩ مـقر نوناـقلE هـقيبطت ةلـصاوم دـيكÆ مت اـمك اـÄائيه و ةـيلحملا تاعامجلل ةقحتسملا بئارضلا ماظنب قلعتملا  ٣٠/٨٩ نوناقلا ىلع ءانب  -    
 . ةيلحملا تاعامجلا ةدئافل ةقحتسملا ىوÉألاو قوقحلاو موسرلا ضعب صخي
 و ةيلحملا تاعامجلل يلاملا ميظنتلE قلعتملا ٤٥-٠٨   مقر  نوناقلا ذيفنتب )٢٠٠٩ رياربف ١٨( ١٤٣٠ رفص نم ٢٢ يف رداص ١-٠٩-٠٢ مقر فيرشلا ريهظلا ىضتقمب و -     
 .اÄاعومجم
 . اÄاعومجم و ةيلحملا تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب يضاقلا )٢٠١٠ رياني ٠٣( ١٤٣١ مرحم ١٧ يف رداصلا ٢-٠٩-٤٤١ مقر موسرملا ىلع ءانب -

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

 . ةرفينخ ةعامج ةينازيم ةدئافل ةقحتسملا تابجاولاو قوقحلاو موسرلاو بئارضلا غلبم ديدحتب قلعتملا يئابجلا رارقلا ىلع ءانبو -

 . ربوتكأ ٠٤ ءاعبرألا موي ةسلج ٢٠١٧ ربوتكأ رهشل ةيداعلا هترود لالخ ٦  مقر ةرفينخ ةعامج سلجم  ةلوادم ىلع ءانبو -

لوألا بابلا  
  ةماع تايضتقم

:  فوقول ةدعملاو ةرفينخ ةعامجل ماعلا كلملل ةعباتلا تاطحملا لالغتسإ لوخت يتلا ةماعلا طورشلا ديدحت ىلإ تالمحتلاو طورشلا رتفد فدهي تانحاشلاو تارايسلا نع تاجاردلاو لوألا لصفلا
. اتقؤم اهلالغتسE صيخرتلا قيرط  

ىلإ تالمحتلا رتفد نم عباسلا لصفلا يف ةنيبملا قئjولE اولدي نأ تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا فوقو تاطحم راجيإل نيحشرملا ىلع بجي لجألا لخاد ةرفينخ  ةعامج سيئر  :يناثلا لصفلا 
.ددحملا  

ط تاطحملا هذه ددحت : يتآلاك يهو اهل ةدعملا ميماصتلل اقب :ثلاثلا لصفلا   
  يزكرملا ةاطغملا قوسلا ةطحم -١
زرألا يراجتلا بكرملا ةطحم -٢  
يبعشلا كنبلا ةطحم -٣  
يناثلا نسحلا يح ةطحم -٤  
 ينوطقرزلا عراشب ةحالفلا ةرادإ مامأ ةطحم - ٥
يكاوطفلا نامح ةقنز ةطحم -٦  
  هللا دبع يالوم ريمألا عراشب ةطحم -٧
  ريبكلا دجسملا ةطحم – ٨
.ةرفينخ ةنيدمل ةيقرطلا ةطحملا برق ةطحم – ٩  

ميلعتلا لاجرل ةيعامتجالا لامعألا ةسسؤم مامأ ةطحم – ١٠  
ةيميلقإلا ةنيزخلا و ةيئابجلا ةرادإلا مامأ ةريسملا عراش ةطحم -١١  
  .نيتهجاولا نم ةيقرطلا ةطحملا رادم ىلإ ميلعتلل ةيميلقإلا ةيريدملا نم ةدتمملا ةفاسملا نم ينوطقرزلا عراش -١٢

ةدحاو ةصح يف اهلالغتسE صيخرتلا متي تاطحملا هذه ناو   :عبارلا لصفلا
 : سماخلا لصفلا 

 ررقملا
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 ىدامج ٠٨ خيراتب رداصلا ٢-١٢-٣٤٩ مقر موسرملE اهيلع صوصنملا ةرطسملا بسح حوتفم نامثأ ضورع بلط ءارجإ قيرط نع تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا فوقو تاطحم راجيإ متي
  ةيمومعلا تاقفصلE قلعتملا )٢٠١٣سرام٢٠( ١٤٣٤ ىلوألا

:ةداسلا نم ةنوكم ةنجل فارش إ تحت نامثالا ضورع بلط ةسفانم ىرجت :سداسلا لصفلا   
:تالوادملا يف توصب-١  

  اسيئر هتفصب هتيلوؤسم تحتو هفرط نم همسE نيعملا هضوفم وأ فرصلE رمألا -
اوضع هنع بوني نم وأ  ةيمومعلا قفارملا ةنجل سيئر -  
اوضع هلثمم وأ ةيعامجلا حلاصملا ريدم -  
اوضع ةقفصلا عوضومب ةينعملا ةحلصملا نع لوؤسملا -  

:يراشتسإ توصب -٢  
عوضوملا يف تاحاضيإو تpايب ميدقت عيطتسي صخش لك -  

E٢٠  مقر موسرمل داملا تايضتقمل اقبط راهشإ لئاسو فلتخمبو ينطو عيزوت تاذ ةيبرعلا ةغللE امهادحإ لقألا ىلع نيتديرج يف ضورعلا بلط نع نالعإلا رشني ة         :  عباسلا لصفلا
ةيمومعلا تاقفصلE قلعتملا ) ٢٠١٣ ١٤٣٤ (٢٠  سرام ٠٨  ىلوألا ىدامج  ٢-١٢-٣٤٩  خيراتب رداصلا

٠٤ سرام ( ىلوألا ىدامج  ٠٨ ٣٤٩-١٢-٢  خيراتب رداصلا ٢٥  :مقر موسرملا موسرملE نم :            نإ ةداملا يف ةررقملا كلت يه اÙ ءالدإلا بجاولا قئjولا نماثلا لصفلا
 ٢٠١٣ : يهو ركذلا فلاسلا .ةيمومعلا تاقفصلE قلعتملا ) 

:يرادإلا فلملا*  
فرشلE حيرصتلا-أ  

ءاضتقإلا دنع هماقم موقت ةينماضتو ةيصخش ةلافك ةداهش وأ ةتقؤملا ةنامضلا لصو لصأ-ب  
هpدأ ١٥٧ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تاعمجتلا سيسÆ ةيقافتإ لصأل اهتقباطمب دوهشم ةخسن :تايعمجلل ةبسنلE-ج  
Eدأ ٤٠ ةداملا يف ةددحملا طورشلا قفو هيلإ ةقفصلا دانسإ عمزملا سفانتملل ةبسنلpه:  
سفانتملا مسÛ فرصتي يذلا صخشلا ىلإ ةلوخملا تاطلسلا تبثت يتلا قئjولا وأ ةقيثولا-أ  

ةينوناق ةيئابج ةيعضو يف سفانتملا نÝ تبثت ةبيرضلا لحم يف ةصتخملا ةرادإلا فرط نم ةنس نم لقأ ذنم ةملسم لصألل اهتقباطمب دوهشم ةخسن وأ ةداهش-ب  
ةينوناق ةيعضو يف سفانتملا نÝ تبثت يعامتجالا نامضلل ينطولا قودنصلا فرط نم ةنس نم لقأ ذنم ةملسم لصألل اهتقباطمب دوهشم ةخسن وأ ةداهش-ج  
  يراجتلا لجسلا يف ديقلا ةداهش-د
 دلبلا يف ةلهؤم ةينهم ةئيه وأ ةيرادإ وأ ةيئاضق ةطلس مامأ حيرصتلا وأ د.ج.ب راشملا قئjولل ةلداعملا تاداهشلE ءالدإلا برغملE نيميقملا ريغ نيسفانتملا ىلع نيعتي :ةظوحلم
اهميلست مدع لاح يف يلصألا  
:ينقتلا فلملا*  
هالعأ روكذملا موسرملا نم ٢٥ ةداملا نم ب ةرقفلا يف ةدراولا تpايبلا ىلع يوتحتو قفرملا رييستل سفانتملا اهفظويس يتلا ةينقتلاو ةيرشبلا لئاسولا نيبت ةركذم-أ  

 خيراوتو لاجأو اهغلبم و لامعلا ةعيبط نايب عم اهنم صاوخلا وأ نيماعلا نيديفتسملا فرط نمو لامعألا هذه ىلع اوفرشأ نيذلا نفلا لاجر فرط نم ةملسملا تاداهشلا-ب
هتفصو عقوملا مسإو مييقتلاو اهزاجنا  

  ةينقتلاو ةينهملا تالهؤملا-ت
  ةلثامملا وأ ةماعلا تامدخلا سفن رييست يف ةبرجت -ث
قفرملا لالغتسإ فيراصمو فيلاكت ةهجاومل ةيفاكلا ةيلاملا تالهؤملا -ج  
  ددحم ينمز لودج قفو اÙ مايقلا نكمملا تاحالصإلا تازاجنإلا هيف ضرعي يرامثتسإ جمpرب ميدقت-ح
قفرملا اذه ةرادإل يلكيه ميظنت ميدقت -خ  

مازتلإ دقع :يلاملا فلملا* -      
:يفاضإلا فلملا*  
ةراشتسإلا ماظن -          تالمحتلا رتفد -  
  .ركذلا فلاسلا ٢-١٢-٣٤٩ مقر موسرملا نم ٢٩ ىلإ ٢٥ نيتداملا تايضتقمل نيقباطملا نيسفانتملا تافلم ميدقت اذكو ىوتحم نوكي نأ بجيو اذه

: نيذلا نييونعملا و نييعيبطلا صاخشألا ضورعلا تابلط يف ةكراشملا نم عنمي  : عساتلا لصفلا   
  يعامج كلمل قباسلا مهلالغتسا ءوس ببسب ىرخأ تاعامج عم وأ ةعامجلا عم عازن ةلاح يف نودجوي -
ةروكذملا ةيمومعلا تافصلE قلعتملا )٢٠١٣ سرام ٢٠( ١٤٣٤ ىلوألا ىدامج ٠٨ خيراتب رداصلا ٢-١٢-٣٤٩:مقر موسرملا نم ٢٤ ةداملا يف مهيلإ راشملا صاخشألا -  
.هالعأ   
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: رشاعلا لصفلا  
بلط حبصي امدعب ضيفخت يÝ ةبلاطملا هل زوجي ال و ضورعلا بلط ةيلمع ءارجإ لبق ةيقيقح ةفرعم اهيلع فرعتيل اهراجيإ عمزملا تاطحملا ىلع علطي نأ دهعتم لك ىلع بجي  
. اهلالغتسE صخرملا تاطحملا وأ ةطحملل هتفرعم مدع ىوعدب ايئاá ضورعلا   

: رشع يداحلا لصفلا  
ةنامضلا هيلإ عجرت الف هضرع لوبق مت يذلا دهعتملل ةبسنلE امأ نيزئافلا ريغلا نيحشرملل اهمتÝ عجرت و مهرد  ) ٢٠٫٠٠٠٫٠٠( فلا نورشع يف ةتقؤملا ةنامضلا غلبم ددحي  
.هدعب رشع  يناثلا لصفلE ةددحم يه امك ةيئاهنلا ةنامضلا يدؤي نأ دعب الإ ةتقؤملا   

: رشع يناثلا لصفلا  
ءاضقنا نيح ىلإ دهعتملل ةيدقاعتلا تامازتلالا نيمأتل ةدصرم لظت يتلا و لقألا ىلع رهشأ ةتس ءارك نمثب ردقت ةيئاá ةنامض لوبقملا دهعتملا يدؤي ضورعلا بلط جئاتن نالعإ دعب  
  ءاركلا ةدم 

: رشع ثلاثلا لصفلا  
  قحي ال هنإف صيخرتلا ةدم ءاهتنE و لالغتسالE عورشلE رمالا ميلست خيرÉ نم ءادتبا بستحت ديدجتلل ةلباق ريغ )٠٣( تاونس ثالث يف  تقؤملا لالغتسالا ةدم ددحت
.لالغتسالا يف ةيولوألا هل لوخي زايتما يأ نم ديفتسي نأ لغتسملل  

: رشع عبارلا لصفلا  
ينوناقلا لجألا يف تابجاولا ءادأ نع دهعتملا سعاقت ةلاح يف و ريخÆ يأ نود رهش لك نم ىلوألا م�أ ةسمخلا لالخ اقبسم ةمظتنم ةفصب و همتÝ لالغتسالا بجاو يدؤي  
رمألا ىلع نيعتي ددصلا اذه يف و هتابجاو ءادأ يف هلطامت يتلا رارضألا نع ضيوعتلE دهعتملا ةبلاطم ةيناكمإ عم راجيإلا دقع خسفي نأ ةعامجلا سيئرل زوجي هالعأ ددحملا   
 Eتايضتقملا هذه قيبطت ىلع صرحلا يميلقالا نزاخلا و فرصل .  

: رشع سماخلا لصفلا  
.هتقفن ىلع لاغشألا هذÙ مايقلا ةعامجلا ىلوتت هتامازتلE دهعتملا لالخإ ةلاح يف و ةصاخلا هتقفن ىلع ةياغلا هذهل الامع مدختسي و تاطحملا ةفاظن هتقفن ىلع دهعتملا لمحتي  

: رشع سداسلا لصفلا  
ةيباتك ةقفاوم و صيخرتب الإ ةيجراخ وأ ةيلخاد تارييغت وأ تاحالصإ يÝ موقي ال نأ و ايلك وأ ايئزج ءاوس تاطحملا تيوفتب موقي نأ لاوحألا نم لاح يÝ ديفتسملل نكمي ال  
. ةعامجلا نم   

يناثلا بابلا  
  تابجاولا و قوقحلا صالختسا

: رشع عباسلا لصفلا  
دهعتي امك لبقتسملا يف ثدحت نأ نكمي يتلا و لمعلا اÙ يراجلا ةيرادإلا ةطرشلا ناديم يف لمعلا اÙ يراجلا ةيميظنتلا و ةينوناقلا تايضتقملا مارتحا دهعتملا ىلع بجي *  
 Ýةروكذملا قفارملل هلالغتسا نع ةجتانلا بئارضلا عيمج ءاد.  
تEرعلا و تاجاردلا ةسارح و فوقو نع ىدؤملا بجاولا نمث و ةطحملا مسا لمحت ةصاخلا هتقفن ىلع )ركاذت( صالختسالا تاعطتقم عبط و دادعإ دهعتملا ىلع نيعتي *  
. ةرفينخ ةنيدمل رمتسملا يعامجلا يئابجلا رارقلا هيلع صني امل اقبط تانحاشلا و تارايسلا و   

. ةعمجلا موي ةليط ريبكلا دجسملا ةطحمب تاجاردلاو تانحاشلاو تارايسلا فوقو نع ءادألE حمسي ال      : رشع نماثلا لصفلا  
: رشع عساتلا لصفلا  

بوكر ايلك اعنم مهيلع عنمي امك '' ةطحم سراح''  ةيسنرفلا و ةيبرعلE اهيلع بتكي ةراشإ اوعضي نأ و ريغلا نع مهزيمت تالذب اودتري نأ هيرومأم وأ دهعتملا ىلع نيعتي  
. تارايسلا لسغ وأ رانلا لاعشإ وأ ةطحملا يف ةفقاولا تارايسلا   
 تاقرسلا دض و هلمعب همايق نع مجنت يتلا راطخألا و قيرحلا دض نيمÆ دقع هل نوكت نأ امازل هيلع نيعتي و تاجاردلا و تارايسلا ةقرس نع لوؤسملا هدحو دهعتملا ىقبي و
. ىرخأ ضارغأل ةطحملا لالغتسا مدع و هعم نيلماعلا صاخشألا نع تpايب ميدقتب مزتلي و اهعوقو لمتحي يتلا  

تاعزانملا ثلاثلا بابلا -    
:   نيرشعلا لصفلا

: ةيلاتلا تالاحلا يف ضيوعت يÝ ةبلاطملا نود و نومضملا ديربلا قيرط نع ايباتك دهعتملا راذنإ دعب ةيغال ءاركلا ةيلمع حبصت -  
  ءاركلا ةدقع اذك و تالمحتلا و طورشلا رتفد دونب دحأل دهعتملا مارتحا مدع*
  ماعلا نوناقلا دض ةحنج وأ ةفلاخم هباكترال مكاحملا ندل نم هدض ردص مكح*
  البقتسم ثدحتس يتلا وأ ايلاح ةقبطملا ةيرادإلا ةطرشلE ةقلعتملا ةيميظنتلا و ةينوناقلا تايضتقملا مارتحا مدع*
  هالعأ رشع يناثلا لصفلE ةددحملا ةدملا لالخ لالغتسالا بجاو ءادأ مدع*
هالعأ روكذملا رمتسملا يئابجلا رارقلا تايضتقمب لالخإلا*  
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:نورشعلا و يداحلا لصفلا  
. �دو هتيوست ةلاح يف كلذ و ةصتخملا مكاحملا ىلع رمألا ضرعي لالغتسالا دقع و تالمحتلا و طورشلا رتفد دونب دحأ ريسفت لوح دهعتملا و ةعامجلا نيب عازن ةلاح يف  

عبارلا بابلا  
ةفلتخم تايضتقم  

:نورشعلا و  يناثلا لصفلا  
 فرط نم هيلع ةقداصملا دعب ارارق ذختي ةعامجلا    سيئر نإف لالغتسالا نع فقوت اهنع جتن وأ يداع لكشب قفرملا ريبدت لغتسملا ىلع رذعت و ةرهاق ةوق عوقو لاح يف 

. تالمحتلا شانك   ةعجارم وأ يرارطضالا فقوتلا ةرتف ةيطغتل لالغتسالا ةدم ديدمت وأ ةيئاركلا ةموسلا ةعجارم امإ ةصتخملا تاطلسلا
نورشعلا و ثلاثلا لصفلا  

  يتلا تpايبلا و قئjولا عيمج ميدقتب دهعتي امك اÙ ةطونملا ةيشيتفتلا ماهملE مايقلل كلذل اينوناق ةلهؤملا ةبقارملا حلاصم عيمج مامأ لا§ا حسفي نأ دهعتملا ىلع نيعتي
. حلاصملا هذه ةيرومأم ليهست اáأش نم  

: نيرشع لا و عبارلا لصفلا  
. لمعلا اÙ يراجلا ةيميظنتلا و ةينوناقلا تايضتقملا قفو تالمحتلا رتفد طورشل اقبط لالغتسالE صيخرتلا مربي  

: نورشعلا و سماخلا لصفلا  
. تاجاردلا و تانحاشلا و تارايسلا فوقو تاطحم لالغتسE صيخرتلا ىلع ةبترتملا بئارضلا و ربمتلا و ليجستلا رئاوص دهعتملا لمحتي  

: نورشعلا و سداسلا لصفلا  
. لامعتسالل ةحلاصلا ريغ تارايسلا ةسارح هيلع عنمي امك اهعون ناك امفيك ةعلس ةيأ اهلغتسي يتلا ةيعامجلا ةطحملE نزخي نأ دهعتملل حمسي ال  

: نورشعلا و عباسلا لصفلا  
مهل لوخت ةيرادإ اقاروأ اومدق اذإ وأ ةيرادإ ةمهمب مهمايق ءانثأ ةيلحملا تاعامجلا وأ لودلل ةعباتلا تارايسلا باحصأ نم ةسارحلا بجاوب بلاطي نأ دهعتملا ىلع بجي ال  
. نا§E ةسارحلا   

: نورشعلا و نماثلا لصفلا  
اقبط كلذ و ةفلاخملا سفن باكترا يف هيدامت ةلاح يف ةيلام ةمارغ هبقعت اراذنإ هل هجوت نأ اهلغتسي يتلا ةطحملا دودح دهعتملا زواجت ةلاح يف ةيعامجلا حلاصملل قحي  
. لمعلا يراجلا نيناوقلل   

: نورشعلا و عساتلا لصفلا  
. صيخرتلا ةدم ءاهتنا ىتح طورشلا سفنب قوقحلا يوذ ةدئافل تاطحملا لالغتسE صخري لغتسملا ةافو ةلاح يف  

: نوثالثلا لصفلا  
مقر يميظنتلا نوناقلا نم ١١٧ ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ضرعتلا لجا مارصنا دعب الإ لوعفملا ةيراس تالمحتلا شانك تايضتقم حبصت ال  

  ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هيلع ريشاتلا دعبو ضرعتلا ةلاح يف تاعامجلE قلعتملا ١١٣٫١٤
 
........................... يف ةرفينخ                                                          قوبسم دهعتملا متاخو عيقوت  
  ةرفينخ ةعامج سيئر                                                                 ظفحت نودب لبوقو أرق ةرابعب

                                                               
     Æلماعلا ديسلا ةريش        

 ------------------------------------------------- 

 سـل\ا بـتاك                          يعامجلا سل\ا سـيئر

 
 
 

 .عيجروب ديعسا                          اـبعأ ميهاربإ        
 .هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج A@إ صالخ;و ءالو ةيقرب عفرب س1ئرلا  مدقت  مات'&ا #"و

 .لاوزلا دعب ةقيقد ٣٠ و  ةسماخلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو


