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

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 ةعاسلا ىلع   20٢٠ سرام ١٩ سيمخلا موي سرام رهشل ةيئانثتسالا هترود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع               

 ةنيدم اش] روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسTر تحت ةعامجلا رقمب تاعامتجالا ةعاقب احابص رشع ةيداحلا
 .لالهوب بوجحملا ديسلا ةرفينخ

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل6ا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سل6ا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٣٠ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -

 سـل6ا لـخاد ةـفصلا  ٣٠ :نورـضاحلا ءاـضعألا
 يعامجلا سلMا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل يناثلا بئانلا عيجقا فسوي نب -٣
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا ليدرأ دمحم -٣
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٤
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٥
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٦
  يعامجلا سلMا بتاك  عيجروب ديعسا -٧
 بتاكلا بئp يديحولا دمحم -٨
 يعامجلا سلMا وضع ةحلاصلا يدارب -٩

 يعامجلا سلMا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م -١٠
 يعامجلا سلMا وضع شورحما ىفطصم -١١
 يعامجلا سلMا وضع  تاسلاو  ميهاربا -١٢
يعامجلا سلMا وضع لالعنب عيبر -١٣  

 يعامجلا سلMا وضع كالس ةرهز -١٤
يعامجلا سلMا وضع رمع يفاولا -١٥  
يعامجلا سلMا وضع يدبع دمحم -١٦  

 يعامجلا سلMا وضع حاتيت زيزعلا دبع -١٧

  ٢٠٢٠ سرام رهشل ةيئانثتسالا ةرودلا رضحم
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 يعامجلا سلMا وضع نينح ماهلإ -١٨
 يعامجلا سلMا وضع وتوتهأ ةرهز -١٩
 يعامجلا سلMا وضع  يرمعلا نيسحلا -٢٠
 يعامجلا سلMا وضع نوزحمأ ىفطصملا -٢١
 يعامجلا سلMا وضع يرصp دمحم -٢٢
 يعامجلا سلMا وضع �� ىفطصملا.م -٢٣
 يعامجلا سلMا وضع شيليلق ماشه -٢٤
 يعامجلا سلMا وضع يلجع ناميإ -٢٥
 يعامجلا سلMا وضع ءالدلا زيزع -٢٦
 يعامجلا سلMا وضع وساد دمحم -٢٧
 يعامجلا سلMا وضع يبجوت ىفطصملا -٢٨
 يعامجلا سلMا وضع يسورد نامثع -٢٩

 يعامجلا سلMا وضع دمحم قازرم -٣٠

  ٠٩: رذعب نوبئاغلا ءاضعألا - 
.  

 ةفصلا           ءاضعألا
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم 
 يعامجلا سلMا وضع ةنوحتوب ديعس 
 يعامجلا سلMا وضع ن�زمأ دمحم 
 يعامجلا سلMا وضع نوملقأ دمحم 
 يعامجلا سلMا وضع ناروكع دمحم 
 يعامجلا سلMا وضع   قيزرو ىفطصم 
 يعامجلا سلMا وضع يربص ليبن 

 يعامجلا سلMا وضع روبابلا ديمح
 يعامجلا سلMا وضع ىفطصم نوزحما

 
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -          

 : ةيراشتسا ةفصب نورضاحلا - 
 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -          

 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -
 يعامجلا يحصلا بتكملا سيئر بيبطلا يدرولا نيسي

 



3 
 

 
 : ةداسلا ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا نـم -
 

  .ةيوشابل] ةيلحملا تاعامجلا ةحلصم سيئر :     ليدرو ديشر   -
    

 مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعب   
 نوفظوملاو اشابلا ديسلاو ءاضعألا ةداسلل بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل] قلعتملا ١١٣٫١٤

  .ميركلا روضحلاو نويعامجلا
 وه برغملاو ملاعلا حاتجي يذلا �وروك ء]و رثا ىلع لماعلا ديسلا نم بلطب اهدقع مت ةيئانثتسالا ةرودلا هذه نأ راشأو
 دحلل ةيقابتسا ةيزارتحاو ةيئاقو تاءارجإو ريبادت ةدع تذختا ةيبرغملا ةلودلا ناف اذهل ريطخلا ء]ولا اذه نم ىنثتسي مل كلذك
 : يلاتلاك يهو لامعألا لودجب ةدراولا ةديرفلا ةطقنلا ضرع مث .ء]ولا راشتنا نم
 

 zوروك سوريف ءvو ةبراحمل اهذاختا بجي يتلا ةيزارتحالاو ةيئاقولا ريبادتلا نأشب لوادتلا  -١

 
 .ميقعتلا داومو داتعلا ءانتقال ةيفاكلا ةيلاملا تادامتعالا ةجمربو      
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  : ىلوألا ةطقنلا

 
 
   

  : سيئرلا دـيسلا
 ميدقتو تاطلسلا ةدعاسمو ةيلمع ريبادتو  تاءارجإ ذاخت] ساسأل] قلعتت ةطقنلا هذه اريشم لخدت           
 نم دحلل ةيقابتسا ةوطخ ذاختاو. ملاعلا يف ةيرشبلا ددهي يذلا �وروك ء]و ةبراحم نم نكمتن ىتح يكيتسيجوللا معدلا
 تايصوتلا  مارتح] م¡راقأ اوثحي  نأ سل&ا ءاضعأ نم بلط امك. انم ةبيرقلا ةيبروألا لودلا ضعب يف لصح امك هراشتنا
 ٤٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم دصر مت هناف تادامتعالا صوصخب امأ . تويبلا يف ثوكملا ةصاخو ا¡ ديقتلاو تاطلسلا نع ةدراولا
 تادامتعا ةجمرب نم دبالو فاك ريغ غلبملا اذه ناف ةكئاشلا ةيعضولا هذه ماما نكل تاديبملا ءارشل ةعامجلا ةينازيمب مهرد
 لصفب دوصرملا مهرد ٤٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم ةفاض] ةينازيملا ليدعتب موقيس سل&ا ناف اذهل ميقعتلا داتعو داوم ءارشل ىرخأ
 ٨٠٠٫٠٠٠٬٠٠ دوصرملا دامتعالا حبصيل تارشحلاو تايليفطلل تاديبملا ءارشب قلعتملا لصفلا ىلإ ينفلاو يفاقثلا طاشنلا
 لصفلا نم نيجاتحملا حلاصل ت�وعمو تاب¡ صاخلا لصفل] مهرد ٤٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبي دامتعا دصر متيس هنا امك. مهرد
 .تايعمجل] قلعتملا

 
 
 
  :  اشابلا  دـيسلا
 اذه نأ ثيح , دجتسملا �وروك ء]و راشتن] ةجرح ةلحرم نم رمي ملاعلا نأ ىلع هلخدت يف دكأ   
 هذه نأ ولو سوريفلا اذ¡ ت]اصإ ةدع رخآلا وه فرع هناف برغملل ةبسنل]و, صاخشألا نيب ةعرسب رشتني سوريفلا
 نم ةعومجم ذاخت] تماق تاطلسلا لعج  امم .ن·رورض رذحلاو ةطيحلا داختا نكل راوجلا لود ضعب عم ةنراقم ةليلق تالاحلا
 قيبطت ربع هعم ةيدجب لماعتلاو ء]ولا اذه ةروطخب اوعي نا بجي نينطاوملا نكل. هراشتنا نم دحلل ريبادتلاو تاءارجإلا
 تالاحلا يف الإ عراشلا ىلإ جورخلا مدعو لزانملا يف ثوكملا ةصاخو ةينعملا تارازولاو تاطلسلا نم ةدراولا تايصوتلا
 ءاضعألا ةداسلا اعدو. نينطاومل] جعت يتلا نكامألا بنجت بجي هنا امك ىفشتسملا ةر·ز وا لمعلل امإ ةلجعتسملاو ةيرورضلا
 ءيش نينطاوملا فرط نم نواعتلا نأ الئاق فاضأ امك.نويمومع صاخشأ و نيبختنم مÀأل مهكولسب لاثملا اوطعي نأ

 اهحلاصمب اهيلع ركشت تادوهجمب تماق ةعامجلا نأ راشأ امك . كاتفلا ء]ولا اذه ىلع بلغتلا نم ىتح يمازلإ و يرورض
 تادامتعا جمربي نا سل&ا نم بلط ريخألا يفو. ةعامجلا لخاد ميقعتلا تايلمعب مايقلاو تاطلسلا بناج ىلا رهست يتلا
 .البقتسم لصحي نا نكمي دق امل ازارتحا و اقابتسا ةيفاكلا تايمكل] ميقعتلاو ريهطتلا تاديبمو داوم ءانتقال ةيفاضإ ةيلام
 

 سوريف ءvو ةبراحمل اهذاختا بجي يتلا ةيزارتحالاو ةيئاقولا ريبادتلا نأشب لوادتلا

 .ميقعتلا داومو داتعلا ءانتقال ةيفاكلا ةيلاملا تادامتعالا ةجمربو zوروك

 
 ضرــــــــــــــــعلا 

 ةـــــــشقانملا
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 بابسأ نعو. ١٩ ديفوكب فورعملا �وروك ء]و لوح ضرعب يعامجلا يحصلا بتكملا سيئر بيبطلا مدقت كلذ دعب -

 ةعامجلا بارت ىوتسم ىلع لخدتلا جم�رب نيب امك. هراشتنا نم دحلل تاءارجإلاو ريبادتلاو, ء]ولا ضارعأ اذكو هراشتنا
 ةفاظنلا و ةياقولا يف ةلثمتملا هيشفت نم دحلا لجا نم لماعتلا ةيفيكو ء]ولا  ةروطخب سسحتلاو ةيعوتلا يف لثمتي يذلا
 لقنلاو تالفاحلاو اهيفنصب ةرجال تارايس نم لقنلا لئاسوو نزاخملاو تارادالا و ةيمومعلا  نكامالل ميقعتلاو ريهطتلاو
  . ةينعم ىرخأ تارادإ ةيعمب ةنمثالاو ةيئاذغلا داوملا ةدوج ةبقارم كلذكو  ةنيدملا ىوتسم ىلع يرضحلا

 
 , شورحما ىفطصم , دحم ليدرا, ىفطصملا م ·] ,عانعنب دمحم , دمحم يدبع ةداسلا نم لك لخدت قايسلا سفن يفو    -

 بلطت ةمدخ يأ ميدقتل ةراشإلا نهر مÀأ ىلع ةيلوؤسم لكب اوربعو نيذلا ىفطصم يبجوتو ريقفلا ةفيطل يشرح يناجتلا
 لصفل] دامتعا دصرب اوبلاط امك , نينطاوملا ةمالس ىلع اظافح هراشتنا نم دحلاو ء]ولا اذه ةبراحملو نطولا حلاصل مهنم
  .هللا ردق اذإ لصحت دق ةأجافم يأل ابقرت هب ظافتحالاو نيجاتحمل] صاخلا
 
  نع  م�اضيوعتب هبئzو بتاكلاو م�اونو نجللا ءاسؤر و بتكملا ءاضعأ و سيئرلا عربت ريخألا يفو                 
  . ١٩-ديفوك– zوروك سوريف ةحئاج ريبدتب صاخلا قودنصلا يف ةمهاسملل ٢٠٢٠ سرام رهش
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   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 ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو     

 ةينازيمب تاقفنلv ةصاخلا لوصفلا ضعب ليدعت ىلع عامجإلv نورضاحلا ةرـفينخ ةعامج سلجم ءاضعأ قداص     
 . يلاتلا لكشلا ىلع ٢٠٢٠ ةيلاملا ةنسلا مسرب ةرفينخ ةعامج
 لصفلا ىلإ ينفلاو يفاقثلا طاشنلا فيراصم لصفلv ادوصرم ناك يذلا مهرد ٤٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم     ةفاضإ -

 . مهرد ٨٠٠٫٠٠٠٬٠٠ دامتعالا حبصيل تارشحلاو تايليفطلل تاديبملا ءارش
 تzوعمو تابه لصفلا ىلإ هتفاضإو ةيفاقثلا تايعمجلv قلعتملا لصفلا نم مهرد ٤٠٠.٠٠٠٬٠٠ غلبم مصخ -

 .مهرد ٤٠١٫٠٠٠٬٠٠ دوصرملا دامتعالا حبصيل نيجاتحملا حلاصل
 

 : ةحرتقملا فيراصملا  : باوبألا نايب : لوألا ءزجلا

     مهرد  ٤٥٫٩١٠٫٠٠٠٬٠٠                          : ١٠ بابلا عومجم 
 .مهرد ١١٫١٠٣٫٠٠٠٬٠٠       : ٢٠ بابلا عومجم 
 مهرد   ١٤٫٨٣٠٫٠٠٠٬٠٠      : ٣٠ بابلا عومجم 
  .مهرد  ١٨٫٥٢٨٫٤٢٥٬٠٠              : ٥٠ بابلا عومجم 
 .مهرد       ٦٢٨٫٥٧٥٬٠٠      : ٦٠ بابلا عومجم 

  مهرد ٩١٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠              : عوـــــــــم4ا           
  

  
 

  
 

 رارــــــــــــــقلا


