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

    ةـظفاحلا ةـــــقرولا              *-*-*       
 دعب ةعبارلا ةعاسلا ىلع   20٢٠ زويلوي ٢٤ ةعمجلا موي  ةيئانثتسا ةرود ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل&ا دقع               

 ةرفينخ ةنيدم اشY روضحبو يعامجلا سل&ا سيئر  ابعأ ميهاربإ ديسلا ةسQر تحت ةرفينخ ةعامج رقمب تاعامتجالا ةعاقب لاوزلا 
 .لالهوب بوجحملا ديسلا 

 .اوضع  ٣٩ :           ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل6ا هنم نوكتي يذلا ينوناقلا ددعلا -
 .اوضع ٣٩ :                            سل6ا ةريظحب مهماهم نيلوازملا ءاضعألا ددع -
 .اوضع ٣٣ :                                                       نيرضاحلا ءاضعألا ددع -

 سـل6ا لـخاد ةـفصلا ٣٣ نورـضاحلا ءاـضعألا
 يعامجلا سلMا سيئر ابعأ ميهاربإ -١
 سيئرلل لوألا بئانلا  يشرح يناجتلا -٢
 سيئرلل يناثلاا بئانلا عيجقا فسوي نب -٣
 سيئرلل ثلاثلا بئانلا ليدرأ دمحم -٤
 سيئرلل عبارلا بئانلا عانعن نب دمحم -٥
 سيئرلل سداسلا بئانلا ريقفلا ةفيطل -٦
 سيئرلل عباسلا بئانلا ينارمع ديمح -٧
 يعامجلا سلMا بتاك عيجروب ديعسا -٨
 بتاكلا بئq يديحولا دمحم -٩

 يعامجلا سلMا وضع يسورد نامثع -١٠
 يعامجلا سلMا وضع وساد دمحم -١١
 يعامجلا سلMا وضع ةنوحتوبديعس -١٢
 يعامجلا سلMا وضع  تاسلاو ميهاربا -١٣
 يعامجلا سلMا وضع ةحلاصلا يدارب -١٤

 يعامجلا سلMا وضع كالسةرهز -١٥
 يعامجلا سلMا وضع شورحما ىفطصم -١٦
يعامجلا سلMا وضع روبابلا ديمح -١٧  
يعامجلا سلMا وضع رمع يفاولا -١٨  

  ٢٠٢٠ زويلوي رهشل ةيئانثتسا ةرود رضحم
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يعامجلا سلMا وضع يدبع دمحم -١٩  

 يعامجلا سلMا وضع يربص ليبن -٢٠
 يعامجلا سلMا وضع  يرمعلا نيسحلا -٢١

 يعامجلا سلMا وضع حاتيت زيزعلا دبع -٢٢

 يعامجلا سلMا وضع يرصq دمحم -٢٣
 يعامجلا سلMا وضع نوملقأ دمحم -٢٤
 يعامجلا سلMا وضع �� ىفطصملا.م -٢٥
 يعامجلا سلMا وضع ناروكع دمحم -٢٦
 يعامجلا سلMا وضع   قيزرو ىفطصم -٢٧
 يعامجلا سلMا وضع نينح ماهلإ-٢٨
 يعامجلا سلMا وضع وتوتهأ ةرهز-٢٩
 يعامجلا سلMا وضع شيليلق ماشه -٣٠
 يعامجلا سلMا وضع يجلع ناميإ -٣١
 يعامجلا سلMا وضع ءالدلا زيزع -٣٢
 يعامجلا سلMا وضع يبجوت ىفطصملا -٣٣

          
 ٠٥: رذعب نوبئاغلا ءاضعألا - 
  
 
 
 
 
 
 

 قازرم دمحم ٠١: رذع نودب نوبئاغلا ءاضعألا -
 .دحأ ال :     مهبصانم ةرغاشلا ءاضعألا -   

 : ةـيراشتسا ةـفصب نورـضاحلا -
 يساق يدهف : ةيوشابلل ةعباتلا حلاصملا  -         
 : ةداسلا ةـيعامجلا حلاصملا نم -         

 ةيعامجلا حلاصملا ريدم  نيمي ديعس -
  سل&ا ةطشنأ ةحلصم سيئر  حويرملا نامحرلا دبع -

 

 ةفصلا رذعب نوبئاغلا ءاضعألا
 سيئرلل سماخلا بئانلا يوازعلا دمحم
 يعامجلا سلMا وضع نوزحمأ ىفطصملا

 يعامجلا سلMا وضع ن�زمأ دمحم
 يعامجلا سلMا وضع لالعنب عيبر
 يعامجلا سلMا وضع هللا دبع وبأ دمحا .م
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 قلعتملا ١١٣٫١٤ مـقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٢ ةداملل اقبط ةسلجلا دقعل ينوناقلا باصنلا لامتكا نم دكأتلا دعبو
Yنوفظوملاو ءاضعألا ةداسلل و اشابلا ديسلل ركشو  بيحرت ةملكب ةسلجلا سيئرلا ديسلا حتتفا تاعامجل 
 نم بلطب اهدقع مت ةيئانثتسالا ةرودلا هذه نأ راشأ مث .ميركلا روضحلاو  مالعإلا لئاسو يلثممو نويعامجلا
  :يلاتلاك سل&ا راظنأ ىلع اهضرعب ماق يتلا لامعألا لودجب ةجردملا طقنلا كلذكو تاطلسلا

 لاـمعألا لودـج طـقن                                   
 ةيمنتو ةباغلاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملل سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجمب ةرفينخل يعامجلا سل6ا لثمم باختنا -١
 .ةحصلا ظفحو تاعامجلا زيهجتو ةيعيبطلا  دراوملا

 .ةرفينخل ةيلامشلا ةقطنملل يحصلا فرصلا لاغشأ زاجن� ةقلعتم ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٢
 ةطشنألا يحب يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا عورشم زاجنإل ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا -٣
 .كاكشا جا ةيداصتقالا

 .ةرفينخب ولامأ يحب ةيمومع ةحاس ةئي� نأشب لوادتلا -٤
 
 ةحئاج  نع ابضتقم اضرع مدق يذلا سيئرلا ديسلا لخدت لامعألا لودجب درو ام ةسارد يف عورشلا لبق   
 فرط نم ةحرتقملا ةنكمملا لئاسولا عيمجب هل يدصتلا بجي ايملاع اء�و ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم هتنلعأ يذلا �وروك سوريف
  .ةئيهلا هذه
 ىلع ء�ولا اذه يف مكحتلا يف ماه رود اهل ناك كلملا ةلالجل ةميكحلا تارارقلاو ةيماسلا تاهيجوتلا نأ راشأو  
 لاجر نم نيمهاسملا عيمجو لماعلا ديسلا مهسأر ىلع ةطلسلا لاجرل ركشو .ةيجراخلا لودلا فارتع� اذهو ينطولا ديعصلا
 ةيلوؤسملا حور نع و اهولدبت يتلا تادوه6ا ىلع ةيبطلا هبشلاو ةيبطلا رطألاو ةيندملا ةياقولا ،ةدعاسملا تاوقلا، نمألا
 لالخ نم £ونعمو £دام هتمهاسمو هتيلاعفو هتئبعت ىلع سل�6 هون امك ،اهيلع اون�أ يتلا ةقداصلا ةنطاوملاو ةيلاعلا
 يف طارخنالل دادعتسا ىلع سل6ا نأ راشأ ريخألا يفو .ء�ولا اذه ىلع ءاضقلا لجأ نم ةبكاوملاو ةيعوتلاو سيسحتلا

    .ةيلاعف لكب تاردابملاو تاءارجإلا فلتخم
 هل ناك هنأ راشأ مث ،ميركلا روضحللو ءاضعألا ةداسلل ركش ةملكب مدقت يذلا اشابلا ديسلا لخدت هدعبو  
 بناج ىلإ هطارخناو ىوتسملا يف تناك يتلاو ةلاعفلا هتمهاسم نع سل6ا ركشو 19 ديفوك ةيلمع ىلع رهسلا يف فرشلا
 ا® موقت تناك يتلا تاهيجوتلاو تاميلعتلا عم ةنكاسلل ريبكلا بواجتل� اضيأ هون امك ،ةلمحلا هتاه ةيادب ذنم ةطلسلا
 سيسحتلاو ةيعوتلا يف ةعباتملا ةرورض ىلإ اعدو .ينطولا ىوتسملا ىلع اجذومن ةرفينخ ةنيدم نم لعج هلك اذهو تاطلسلا

 دعابتلاو ةيرورض تحبصأ يتلا تامامكلا لامعتسا بجي اذهلو نينطاوملا ةحص ىلع ارطخ لكشي لازام ء�ولا اذه نأل
  .يعامتجالا
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  : ىلوألا ةطقنلا
   

 
 
 

 
 ةطلسلا فرط نم سل&ا ةسQر ا� تلصوت ةلاسر ىلع ءانب لامعألا لودجب تجردأ ةطقنلا هذه نأ راشأ : سيئرلا دـيسلا
 ةيمنتو ةباغلاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملل سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجمب  ةرفينخل يعامجلا سل1ا لثمم باختنا بلطت يتلا
 . سل&ا ءاضعأ مامأ ةلاسرلا صن ةوالتب ماق ثيح ةحصلا ظفحو تاعامجلا زيهجتو ةيعيبطلا  دراوملا

   
   
 
 

 تاعامجلG قلعتملا ١١٣-١٤ مقر يميظنتلا نوناقلا نم ٤٥و ٠٦ نيتداملG المع هنا راشأ  : سيئرلا دـيسلا
 ةعومجم ةريظح يف ةعامجلا ليثمت يف نيبغارلا سل1ا ءاضعأ عيمج مامأ تاحيشرتلا بG حتف متيس
 . سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا

 . ديحولا حشرملا وهو شيليلقا ماشه وضعلا حيشرتلل مدقت -
 : ةيلاتلا ةجيتنلا نع تزرفأ يتلا ينلعلا تيوصتلا ةيلمع حاتتفا نع سيئرلا ديسلا نلعأ مث .          

 .اوضع ٢٧ : تيوصتلا ةيلمع ءانثأ نيرضاحلا ءاضعألا ددع -
 : ةداسلا مهو اوضع٢٧  : شيليلقا ماشه ديسلا ةدئافل نيتوصملا ددع -
  عانعن نب دمحم -    .ليدرأ دمحم -      .عيجقأ فسوي نب -        .يشرح يناجيتلا -      .ابعأ ميهاربإ -
     .ءالدلا زيزع -   .تاسلاو ميهاربإ -       ةنوحتوب ديعس  -          .يديحولا دمحم -      .عيجروب ديعسا -
                    .شيليلقا ماشه -   .كالس ةرهز -    .وساد دمحم -        .حاتيت زيزعلا دبع -      .ينارمع ديمح -
 .وتوتها ةرهز -   .شورحمأ ىفطصم -    .يبجوت ىفطصم -       .يسوردا نامثع .-      .يجلع ناميإ -
      .نينح ماهلإ -          .يربص ليبن -    .نوملقأ دمحم -       .يرمعلا نيسحلا -      .روبابلا ديمح -
 .قيزرو ىفطصم-      .ناروكع دمحم  .-
 

            دحأ ال :  دض نيتوصملا ءاضعألا ددع -

 ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجمب ةرفينخل يعامجلا سلAا لثمم باختنا
 ةيعيبطلا دراوملا ةيمنتو ةباغلاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملل سلطألا

 .ةحصلا ظفحو تاعامجلا زيهجتو
 

 

 ضرــــــــــــــــعلا

 ةشقانملا
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 .دحأ ال  : تيوصتلا نع نيعنتمملا ددع -
 ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ةريظحب سل6ا ةيليثمتب زاف دق شيليلق ماشه : ديسلا نوكي ةجيتنلا هذه ىلع ءانبو

 .سلطألا
 

 
 

  
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
   سـل6ا بـتاك                     يعامجلاا سل6ا سـيئر     

 
 
 
 
 
 .عيجروب ديعسا                      .ابعأ ميهاربإ           
 
 
 

  

 ناف,توص ٢٧ ىلع شيليلقا ماشه ديسلا اهيف لصح يتلا ينلعلا تيوصتلا ةـجيتن ىلع اءانب -

 بادتنا ىلع  تيوصتلا ةيلمع ءانثأ نيرضاحلا هءاضعأ عامجr قداصي ةرفينخل يـعامجلا  سلAا

 سلطألا ةيبارتلا تاعامجلا ةعومجم ةريظح يف ةرفينخ ةعامج سلA لثممك شيليلقا ماشه ديسلا

 تاعامجلا زيهجتو ةيعيبطلا دراوملا ةيمنتو ةباغلاو ةئيبلا ىلع ةظفاحملل

  . ةحصلا ظفح و 

 
 
 

  
 

 رارــــقلا
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 : ةيناثلا ةطقنلا
 
  

 
 

 
 

   
  : سيئرلا دـيسلا
 – ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا  - ةيلخادلا ةرازو نيب ةكارش ةيقافتY قلعتت ةطقنلا هذه نأ اريشم لخدت 
 يحصلا فرصلG ةقلعتملا ةيتحتلا ةينبلا لاغشأ زاجنا نأشب ةرفينخب ةينكسلا تsدادولل سلطألا داحتا و ةرفينخ ةعامجو
 نأ دكأ امك سل1ا ءاضعأ راظنأ ىلع اهضرع يتلا ةيقافتالا صن ةوالتب مدقت ثيح ، ةرفينخب ةيلامشلا ةقطنملل
 ةيعماجلا ةاونلاو ايجولونكتلل ايلعلا ةسردملا ىلع يوتحت يتلا ةيلامشلا ةقطنملا ليه� يف ىربك ةيمهأ اهل ةيقافتالا هذه
 نأ الئاق فاضأ و.يحصلا فرصلا ةاونق مادعنا ببسب ةفقوتم يه يتلا ةينكس ةيدادو ٢٠ نم رثكأ ىلإ ةفاضإ
 ريغ يه يتلا عورشملا اذه يف مهرد ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ ب تردق يتلاو ةعامجلل ةيلاملا ةمهاسملا يف نمكي لكشملا
 ةعامجلا نأ ىلإ اضيأ راشأ امك .ةعامجلا ةينازيمب ةرشابم ترض يتلا �وروك ءGوب ةقلعتملا ةيلاحلا فورظلل ارظن ةرفوتم
 .يحصلا فرصلا تاونق ريرمت يف صاوخلل ةعباتلا يضارألا لالغتسا نع ةجتانلا تاضيوعتلا لمحتتس
 
 
 

 
  :  نوملقا دمحم دـيسلا
    
 عايض  مدع باوصلا نمف . مهرد ١١٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبمب مهاستس ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا تمادام هنا حضوأ       
 . عورشملا اذه يف اهتمهاسم ريفوت نع ثحبت نأ ةعامجلا ىلعو ةصرفلا هذه
 : سيئرلا ديسلا

 ةنيدملY ²داصتقا اجاور قلخيسو ةقطنملا كلتب يحصلا فرصلا ةيلاكشإ لحيسو ىوصق ةيمهأ هل عورشملا اذه نأ دكأ
 يف ريكفتلا بجي اذل . ايلاح ةعامجلا ةردق يف سيلو نكمم ريغ وه امب مازتلالا نكمي الو ةمهاسملا هذه ىلع رفوتت ال ةعامجلا نكل,
 . تاءاقل ةدع يف ءادألا يف اهلوبق نع تربع يتلا ت²دادولا عم لح داجيإ
 
 

 ةــــــــــــشقاــنملا

 ضرــــــــــــــــــعلا

 لاغشأ زاجن� ةقلعتم ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
 . ةرفينخل ةيلامشلا ةقطنملل يحصلا فرصلا
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 : ليدرا دمحم دـيسلا
 لمحت تsدادولا ىلعو يحصلا فرصلا لكشم نم يناعت ةنيدملل ةيلامشلا ةقطنملا نوك ىلإ هلخدت يف راشأ

 . غلبملا اذه لمحتل نيدعتسم مهف اوحرص امكو ةفلكتلا هذه
  : يبجوت ىفطصم دـيسلا

 وه هتاذ دح يف عورشملاو رامثتسا اذهو ةطسوتملا ةيعامتجالا ةقبطلا نم مه تsدادولا يطرخنم نأ حضوأ
 . ةجرحم ةيعضو يف ةعامجلا ةينازيم نأ ةصاخو رثكأ اومهاسي نأ مهيلعو حبرم عورشم
 : عيجقا فسوي نب دـيسلا

 لجا نم تsدادولا عم لصاوتلا بجيف عورشملا اذه يف مهم غلبمب مهاستس ةيلخادلا ةرازو مادام هنا راشأ  
 . هريفوت ىلع ةرداق ريغ يه يتلا ةعامجلا ةمهاسم لح داجيا
 : روبابلا ديمح دـيسلا

 ةعامجلا ةصحل ةبسنلG حورطم لكشملا مهم دج عورشملا نال ةيقافتالا هذه ىلع قفتم عيمجلا نG حضوا   
 . عورشملا اذه نم لوالا ديفتسملا يه ا¥ال تsدادولا عم رواحتلا بجي اذل
 : �� ىفطصم.م ديسلا

 ةمهاسملا هذه ىلع لوصحلا لجا نم ةيلخادلا ةرازو ىدل تلخدت يتلا ةيميلقالا تاطلسلا تادوهجمب هون   
 . ةعامجلا ةصح ليومت لجا نم ةهجلا ىدل لخدتلا سل1ا ىلعو, ةعجشملا
  : سيئرلا ديسلا

 ريفوت ىلع ةرداق ريغ اهلعجت يتلاو ةعامجلا ةينازيم اهفرعت يتلا ةداحلا ةيداملا تاهاركإلا مغر هنأ حضوأ
 فيلاكت بلطتي يذلا عورشملا اذه زاجنإل ةصرفلا هذه عييضت مدع بجاولا نم هنإف.ةيقافتالا يف ةدراولا ةمهاسملا
Gىرخأ ةهج نم ةعامجلا ةمهاسم نع ثحبلاو ةضه. 
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 زاجنال ةكارش ةيقافتا ىلع عامجإل� نورضاحلا ةرفينخل يعامجلا سلAا  ءاضعأ قداص                  
 ) يحصلا فرصلا عاطق  (ةرفينخ ةعامجب ةيتحتلا ةينبلا عيراشم                              

 : نيب
 - ةيبارتلا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا - ةيلخادلا ةرازو

 ةرفينخ ةعامج              و                                   

 برشلل حلاصلا ءاملاو ء�رهكلل ينطولا بتكملا  و

 ةرفينخ ةينكسلا ت�دادولل سلطألا داحتا  و                            

 :ةـــــــــــجاــــــــــــــــــــبيد
 يميظنتلا نوناقلا ذيفنتب) ٢٠١٥ زويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر نم ٢٠ يف رداص ١-١٥-٨٥ مقر فيرش ريهظ ىلع ءانب * 

 .تاعامجلY قلعتملا ١٫١٣٫١٤ مقر 

  نوناقلا ذيفنتب ) ٢٠١١ ربنتش ٢٩( ١٤٣٢ ةدعقلا يذ حتاف يف رداصلا ١٫١١٫١٦٠ مقر فيرشلا ريهظلا ىلع ءانب *

 .برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملY قلعتملا ٤٠٫٠٩ مقر

 ةيمومعلا ةبساحملا ماظن نسب ) ٢٠١٧ ربفون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداصلا ٢-١٧-٤٥١ مقر موسرم ىلع ءانب -
 .تاعامجلا نيب نواعتلا تاسسؤمو تاعامجلل

 قسانتملا هلكشب ةكلمملY ةدعاصلا زكارملاو ندملل يرضحلا جيسنلا ريوطت ىلإ ةيمارلا ةيماسلا ةيكلملا تاهيجوتلا راضحتسا -
 .اهتنكاس تاعلطت ىوتسم ىلإ ا� ءاقترالاو ،نزاوتملاو

 ،ةددعتم تاعاطق تالخدت ةيئاقتلا لفكت ةيقفأ ةبراقم ىلع ةمئاقلاو ةنيدملا ةسايسب ةقلعتملا ةيموكحلا ةسايسلا ليعفت راطإ يف *
 .اعيرس اروطت فرعت يتلا ةدعاصلا زكارملاو ندملل قسانتمو مجسنم ومن نامض ىلإ ةفداهلاو

 

 رارـــــــــــــــــــــــــــقلا
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 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلاو تالا&ا لكب يقرلاو ضوهنلا لجأ نم ةدقاعتملا فارطألل ةعمت&ا ةيوقلا ةدارإلا ىلع ءانب *
 .ةرفينخ ةنيدمل ةمادتسمو ةجمدنم ةيمنت نامض ىلإ ةيمارلا ةيئيبلاو

 مهلئاسوو مهدراوم فيظوتو نيلخدتملاو نيلعافلا فلتخم عم هليعفتو نواعتلا فيثكت ىلإ ةيمارلا ةيدقاعتلا ةكارشلا ةيلآل ازيزعت *
 .ةسوردم ةيمكو ةيعون فادهأ قفو ةمادتسملا ةيعامتجالا ةيمنتلا قيقحتل

 ةنيدمل ةيلامشلا ةقطنملل لئاسلا ريهطتلا عورشم زاجنإ يف ةيلحملا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا ،ةيلخادلا ةرازو ةمهاسم ىلع اءانب *
 . -PNAM – نمضملا لئاسلا ريهطتلل ينطولا جمÊربلا راطإ يف ،ةرفينخ

 ....................................... خيراتب ............... رهشل هترود مسرب ةرفينخ ةعامج سلجم ةلوادم ىلع اءانب *

 : يلي ام ىلع ةدقاعتملا فارطألا تقفتا                     
 ةيقافتالا فادهأو عوضوم : ىلوألا ةداملا
 ةيبارتلا ةعامجلY ةيتحتلا ةينبلا عيراشم زاجنإ لجأ نم ةدقاعتملا فارطألا فلتخم لخدت راطإ ميظنتو ديدحتب ةيقافتالا هذه قلعتت

 يف ةرفط قيقحت ىلإ فدÌو .عورشملا زاجنإ ةيفيكو فارطألل ةيلاملا تامازتلالا ،ةيقافتالا هذه ددحت امك ،يحصلا فرصلا عاطق ،ةرفينخ
 .ةيومنتلا عيراشملا نم ةعومجم لالخ نم ةعامجلل ةمادتسمو ةجمدنم ةيمنتو ةرفينخ ةنيدمل يرضحلا دهشملا
   : يلاتلا روحملا ىلع عورشملا تÊوكم زكترتو
 .) ىرسيلا ةفضلا ( ةرفينخ ةنيدمل ةيلامشلا ةقطنملل يحصلا فرصلا عورشم لاغشأ زاجنإ
 .عورشملل ةيلامجإلا ةيلاملا ةفلكلا : ةيناثلا ةداملا
 ينطولا بتكملا فرط نم ةزجنملا ةساردلا بسح ) مهرد نويلم ١٧( مهرد نويلم رشع ةعبس عورشملل ةيلامجإلا ةيلاملا ةفلكلا غلبت
 .ءاملا عاطقب برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل
 ءاكرشلا لخدت تالاجمو عورشملا ت�وكم : ةثلاثلا ةداملا
 : ةيلاتلا تÊوكملا نم ةعامجلY ةيتحتلا ةينبلا عورشم نوكتي

 

 ءاكرشلا ةفلكتلا عورشملا ت�وكم روحملا
 

 فرصلا لاغشأ زاجنإ
 ةقطنملل يحصلا
 ةنيدمل ةيلامشلا

 ةرفينخ

 نم رتم ٢٫٣٨٠ عضوو ءانتقا -
-٦٠٠ رطق ةمداعلا هايملا تاونق

 .ةحلسملا ةناسرخلا عون نم ١٨٠٠
 نم رتم ٣٫٢٤٠ عضوو ءانتقا -
-٣٠٠ رطق ةمداعلا هايملا تاونق

 PEHD عون نم ٥٠٠

  ةينف ةأشنم ١٧٦ ءاشنإ -

 
 

 نويلم ١٧
 مهرد

 ةماعلا ةيريدملا ةيلخادلا ةرازو
 ةيبارتلا تاعامجلل

 ةرفينخ ةعامج
 ء�رهكلل ينطولا بتكملا

 برشلل حلاصلا ءاملاو
 ت�دادولل سلطألا داحتا

 ةرفينخب ةينكسلا
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 ةينمزلا اهتلودجو ليومتلا رداصم : ةعبارلا ةداملا
 ذيفنت لجأ نم ،عورشملا بحاص برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملا ةينازيم ةدئافل اÌامهاسم دصرب ةدقاعتملا فارطألا مزتلت
 : ةيقافتالا هذه عوضوم عورشملا
 

 ةيلامجإلا ةفلكتلا عورشملا
 )مهرد(

 )مهرد( ةمهاسملا ءاكرشلا

 فرصلا لاغشأ زاجنإ
 ةقطنملل يحصلا

 ةرفينخ ةنيدمل ةيلامشلا

 
١٧٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ 

 ةيلخادلا ةرازو
 تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا(

 ) ةيبارتلا
 ةرفينخ ةعامج

 ت�دادولل سلطألا داحتا
 ةرفينخ ةينكسلا

 
١١٫٩٠٠٫٠٠٠٬٠٠ 

 
٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ 
٢٫١٠٠٫٠٠٠٬٠٠ 

 
 ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ عوـــــــــــــــم6ا  

 
 ،فرط لك ةمهاسمل ةيوئملا ةبسنلا بسح هتيطغت متت ،فارطألل ةيلاملا تامهاسملا عم ةنراقم عورشملا زاجنإ ةفلكت زواجت ةلاح يفو -
 .ةيقافتالا هذهل قحلم عوضوم ةيفاضإلا تامهاسملا نوكت ثيح
 ءYرهكلل ينطولا بتكملا ةينازيم ىلإ ةيقافتالا هذه جمÊرب قيقحتل ةيلاملا اهتمهاسم ليوحتب ةيبارتلا تاعامجلل ةماعلا ةيريدملا مزتلت -
 .عورشملا بحاص هرابتعY برشلل حلاصلا ءاملاو
 برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملا ةينازيم ىلإ ةيقافتالا هذه جمÊرب قيقحتل ةيلاملا اهتمهاسم ليوحتب ةرفينخ ةعامج مزتلت -
Yعورشملا بحاص هرابتع. 
 ينطولا بتكملا ةينازيم ىلإ ةيقافتالا هذه جمÊرب قيقحتل ةيلاملا هتمهاسم ليوحتب ةرفينخ ةينكسلا ت²دادولل سلطألا داحتا مزتلي -
 .عورشملا بحاص هرابتعY برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل

 ةلحرم نم ،لاغشألا زاجنإ لحارم عيمج عبتت يف ةدقاعتملا فارطألا لك كارشÍ برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملا مزتلي -
 .عورشملل يئاهنلا ملستلا نيح ىلإ تالمحتلا رتافد دادعإ

 .عيراشملا هذه زاجنإل ةمزاللا تاراقعلا ةيعضو ةيوستب ةعامجلا مزتلت امك
 ةيلامشلا ةقطنملل يحصلا فرصلا لاغشأ زاجنإ ىلع فارشإلاو عبتتلYو زاجنÍ برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملا مزتلي -
 .)ىرسيلا ةفضلا( ةرفينخ ةنيدمل
 مدقت بسح كلذو .عورشملا بحاص هتفصب برشلل حلاصلا ءاملاو ءYرهكلل ينطولا بتكملا ةينازيم باسح ىلإ تامهاسملا هذه لوحت
 : يلاتلا لكشلا ىلع لاغشألا

 .ةقفصلا نع نالعإلا دنع ةيلامجإلا اهتمهاسم نم %20 ةبسن ليوحت ىلع ةكراشملا فارطألا لمعت -
 .%50  زواجتت ةبسنب لاغشألا زاجنإ يف مدقتلا دعب ةيلامجإلا اهتمهاسم نم ا%60 ةبسن ليوحت ىلع لمعت امك -
 . %70زواجتت لاغشألا زاجنإ ةبسن يف مدقتلا دعب ةيلامجإلا اهتمهاسم نم %80 ةبسن ليوحت ىلع ةكراشملا فارطألا لمعتس امك -
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 امب ءاكرشلا ةافاومو %100 ةبسنب لاغشألا زاجنإ دعب ةيلامجإلا ةيلاملا مهتمهاسم نم %90 ةبسن ليوحت ىلع اضيأ ءاكرشلا لمعيس -
 .لاغشألل ةيئاهنلا تافوشكلاو لاغشألل تقؤملا ملستلا ديفي

 .عورشملل يئاهنلا ملستلاو ةيئاهنلا تافوشكلا ضرع دعب ءاكرشلا ةمهاسم يقY ليوحت متيس امك -
 ةروتافلY بتكملا فرط نم امهلصوت دعب كلذو نيرهش ىدعتي ال لجأ لالخ ةصح لك ديدست ةدقاعتملا فارطألا ىلع بجي امك
 .ضورعلا بلط نع نالعإلا نم ةخسنب ادكو لاغشألا زاجنÍ ةقلعتملا
 : مقر تحت ةكلمملل ةماعلا ةنيزخلا ىدل بتكملل يكنبلا باسحلا ىلإ ةيلاملا ةمهاسملا هذه غلبم ليوحت بجيو

٣١٠٨١٠١٠٠٠١٢٤٠٠٠٥٠٩٩٠١٨٧. 
 عبتتلاو فارشإلا : ةسماخلا ةداملا
 اهل دهعيو ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا ةسQرب عبتتلاو ةدايقلل ةنجل ثدحت ةيقافتالا هذه عوضوم ،عيراشملا زاجنإ عبتتو ذيفنت لجأ نم
Yربلا زاجنإ ىلع فارشإلÊةدقاعتملا فارطألا يلثمم نم ةنجللا هذه نوكتتو .اهل ةددحملا لاجآلا مارتحا عم ةيقافتالا هذه عوضوم جم، 
Yاعامتجا دقعتو .اهلاغشأل ²رورض هروضح ةنجللا ىرت نم لكل ةفاضإلÌةرورضلا تعد املكو ،لقألا ىلع رهشأ ةثالث لك ةرم ا 
 .عورشملا ذيفنت عبتتل ،كلذل

 .ةدقاعتملا فارطألا ىلع اهتلاحإو لاغشألا زاجنإ ىوتسم مدقت نع ريراقت دادعإ ىلع ةنجللا رهست امك
 .ةرفينخ ةلامع رقمب ةنجللا تاعامتجا دقعت
 عورشملا مييقت : ةسداسلا ةداملا
 .صقاونلا ةجلاعمب ةليفكلا لبسلا نع ثحبلاو عورشملا ذيفنت ريس لوح يونس مييقت عضوب قيسنتلاو عبتتلل ةنجل موقت
 ةيقافتالا لوعفم ن£رس : ةعباسلا ةداملا
 ىلإ لوعفملا ةيراس ىقبتو ةصتخملا تاطلسلا فرط نم اهيلع ريشأتلاو ءاكرشلا فرط نم اهيلع ةقداصملا دعب ةيقافتالا هذ� لمعلا متي

 .عورشملا ذيفنتب ةطبترملا ةيرطسملاو ةيرادإلاو ةيلاملا بناوجلا عيمج ةيوستو ،ا� ةطبترملا ةطشنألاو لاغشألل يئاهنلا ميلستلا نيح
 تافالخلا ةيوست : ةنماثلا ةداملا

 قفاوتلا راطإ يف هل ةمئالملا لولحلا داجيإو هتساردل قيسنتلاو عبتتلا ةنجل ىلع لاحي ،ةيقافتالا هذه ذيفنت وأ ليوÑ نع جتÊ فالخ لك
 .يضارتلاو
 ةيقافتالا ةعجارم : ةعساتلا ةداملا
 ،ةصاخ ةيليصفت قحالم  يف تاليدعتلا نيودت متيو ،اهفارطأ نيب قافتY ،ةرورضلا دنع ،ةيقافتالا هذه تايضتقم ضعب ليدعت نكمي
 .ةيقافتالا هذه دادعإ تاءارجإ سفنل عضختو .ةيقافتالا هذ� قحلتو فارطألا اهيلع عقوي
 
  .............................. : يف ةرفينخب ررحو         
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 ةكارش ةيقافتا
 )يحصلا فرصلا عاطق( ةرفينخ ةعامجب ةيتحتلا ةينبلا عيراشم زاجنإل

 ةرفينخ ميلقإ

 
 

 -----------------------------                       
               
             
   سـل6ا بـتاك                  يعامجلا سل6ا سـيئر   
 
 
 
 
      عيجروب ديعسا                    ابعأ ميهاربإ                          
 

 ةرفينخ ةعامج سيئر ديسلا
 

 ةرفينخ ةينكسلا ت£دادولل سلطألا داحتا سيئر ديسلا
 

 
 برشلل حلاصلا ءاملاو ء�رهكلل ينطولا بتكملا ماعلا ريدملا ديسلا

 
 

 ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا

 ةيلخادلا ريزو ديسلا ةريش¼
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 : ةثلاثلا ةطقنلا
 
  
 
 
   

  : سيئرلا دـيسلا 
 يحب يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا عورشم زاجنإل ةكارش ةيقافتا لوح ةيلماع ةلاسرب لصوت هنأ راشأ 
 ةيقافتالا نأ ثيح ٢٠٢٠ سرام رهشل هترود لالخ اهيلع قداص ةهجلا سلجم نأ ثيح ،- كاكشإ جإ – ةيداصتقالا ةطشنألا
 راظنأ ىلع اهضرع نم دب ال هيلعو تاحيقنتلا ضعب اهيلع تعقو ٢٠١٨ سرام ةرود لالخ سل&ا اهيلع قداص يتلا ىلوألا
  . ريغتت مل فارطألا تامهاسم نأ املع ةقداصملا لجأ نم رقوملا سل&ا

   
   

  : سيئرلا دـيسلا
 . سل&ا راظنأ ىلع ةيقافتالا صن ةوالتب دقت   
 .ةشقانم نودب اهيلع عامجÍ سل&ا قفاو ةيقافتالا ضرع دعب 

 
  

                      
 عورشم زاجنإل ةكارش ةيقافتا ىلع عامجإل� نورضاحلا  ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سل6ا ءاضعأ قداص      
  : يلاتلاك ةرفينخب كاكشإ جإ ةيداصتقالا ةطشنألا يحب يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا 

 :ةـــــــــــجاــــــــــــــــــــبيد          

 داصتقالاو ةيديلقتلا ةعانصلا ناديم يف ةنكاسلا تايجاحل ةباجتسالا ىلع اعيمج لمعلل ةيقافتالا ىلع نيعقوملا ءاكرشلا ةدارإل ارابتعا * 
 .ةنيدمل� ثولتلا لاكشأ فلتخم نم فيفختلل كلذو يعامتجالاو ينماضتلا

 ،اهتمهمو ةيفرحلا ةعانصلل رابتعالا ةداعإ ىلإ يمارلا ٢٠٠١ ربنتش ١٣ خيراتب يماسلا هباطخ يف ةدراولا ةيمسلا ةيكلملا تاهجوتلل اذيفنت *
 .يويحلا عاطقلا اذهل ةددجتم ةض¸ مئاعد ءاسرإل ،فلاسلا اهدجم ءايحإ ىلع المعو

 .٢٠٠٩ زويلوي ٣٠ خيراتب شرعلا ديع ةبسانمب هباطخ يف ،سداسلا دمحم كلملا ةلالجل ةيماسلا ةيكلملا تاهجوتلل اذيفنت *

 تاعامجلاو ةيمومعلا تاسسسؤملاو ةلودلا فرط نم ،ةحاتملا لئاسولا لك ةئبعت ىلإ يمارلا ةيبرغملا ةكلمملا روتسد نم ٣١ لصفلل رابتعا *
 .قحلا ةاواسملا مدق ىلع ،نينطاوملاو تانطاوملا ةدافتسا بابسأ ريسيتل ،ةيبارتلا

 زيهجتلا عورشم زاجنال ةكارش ةيقافتا ىلع ةقداصملاو ةساردلا
 . كاكشا جا ةيداصتقالا ةطشنألا يحب يحصلا فرصلل يجراخلا
 

 ضرـــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا

 رارـــــــــــــــــــــــــقلا
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 .ةمادتسملا ةيمنتلل ةينطولا  ةيجتارتسإلل ارابتعا *

 .ةئيبلا ةيامحل ةينطولا ةيجتارتسإلل ارابتعا *

 ىدارفلا عانصلا لخد نيسحت ىلع ةفداهلا يعامتجالاو ينماضتلا داصتقالاو ةيديلقتلا ةعانصلا ةرازول ٢٠١٦ ةينطولا ةيجتارتسإلا ةيؤرلل ارابتعا *
 .هتيسفانت ىوتسم عفر ةيغب عاطقلا ميظنتو

 .تاهجل� قلعتملا -١٤-١١١ مقر يميظنتلا نوناقلا رادصÁ )٢٠١٥ ويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ نم ١-١٥-٨٣ مقر ريهظلا *

 .تاعامجل� قلعتملا ١٤٫١١٣ مقر يميظنتلا نوناقلا رادصÁ ) ٢٠١٥ ويلوي ٧( ١٤٣٦ ناضمر ٢٠ نم ١٫١٥٫٨٥ مقر ريهظلا *

 .اÂاعومجمو تاهجلل ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب )٢٠١٧ ربمفون ٢٣ (١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداص ٢٫١٧٫٤٤٩ مقر موسرم *

 تاسسؤمو تاعامجلل ةيمومعلا ةبساحملل ماظن نسب )٢٠١٧ ربمفون ٢٣( ١٤٣٩ لوألا عيبر ٤ يف رداص ٢٫١٧٫٤٥١ مقر موسرم *
 .تاعامجلا نيب نواعتلا

 .٢٠٢٠ سرام ٠٢ خيراتب ةدقعنملا سرام رهشل ةيداعلا هترود مسرب ةرفينخ لالم ينب ةهج سلجم ةلوادم ىلع ءانب *

 ..................................... خيراتب ةدقعنملا............... رهشل........ هترود مسرب ةرفينخ ةعامج سلجم ةلوادم ىلع ءانب *

 ............................خيراتب ةدقعنملا ..........رهشل ......... هترود مسرب ين�زلا ومحأ ىحوم ةعامج سلجم ةلوادم ىلع ءانب *

  نيب قافتالا مت

      ين�زلا ومحأ ىحوم ةعامج سلجم      ةرفينخ ةعامج سلجم     ةرفينخ لالم ينب ةهج سلجم

 : يلي ام ىلع

 ةيقافتالا عوضوم : لوألا لصفلا

 – كاكشإ جإ – ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألا يحل يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا عورشم زاجنإ ىلإ ةيقافتالا هذه يمرت  
 .عورشمل� ةيقافتالا هذهل ةقحاللا لوصفلا يف هيلإ راشملاو

 ةدقاعتملا فارطألا : يناثلا لصفلا

 .ين�زلا ومحوأ ىحوم ةعامج *  .ةرفينخ ةعامج سلجم*  .ةرفينخ لالم ينب ةهج سلجم *

 عورشملل ةيئيبلا فادهألا : ثلاثلا لصفلا

 لومعملا ةيئيبلا ريياعملا مرتحي راطإ يف برشلل حلاصلا ءاملاو يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتل� ةيداصتقالا ةطشنألا يح طبر ىلإ عورشملا فدهي
Éآلا نم دحلل اËىلإ ةفاضإل� ةئيبلا ىلع ريثأتلا ةسارد ىلع ءانب كلذو قفرملا اذه لالغتسا ىلع ةمجانلا ةئيبلا ىلع ةمداعلا هايملل ةيبلسلا ر  
 .عورشملا زاجنإ دعب ةيداصتقالا ةطشنألا يحب نييفرحلا ليكشت ةداعإ رثإ ىلع اهتيبذاج نيسحتو ةنيدملا ةفاظن يف هتمهاسم
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 عورشملل ةيلامجإلا ةفلكتلا : عبارلا لصفلا

 يجراخلا يحصلا فرصل� – كاكشإ جإ -ةينماضتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألا ةقطنم طبر عورشمل ةيلامجإلا ةفلكت ردقت  
 .مهرد ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ ب برشلل حلاصلا ءاملاو

 فارطألا تامازتلا : سماخلا لصفلا

 حلاصلا ءاملاو يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا عورشم زاجنإل مهرد ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ غلبم صيصختب ةرفينخ لالم ينب ةهج سلجم مزتلي -
 .برشلل

 .- كاكشإ جإ – ةينماضتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألا ةقطنم ىلإ ةيدؤملا ةيسيئرلا قيرطلا ةئيهتب ةرفينخ ةعامج سلجم مزتلي -

 .اÂاقفن ىلع ركذلا فنآلا عورشملا لاغشÐ ةقلعتملا صخرلا عيمج ميلستب ين�زلا ومحأ ىحوم ةعامج سلجم مزتلي -

 عورشملا لماح : سداسلا لصفلا

 .مهرد ٣٫٠٠٠٫٠٠٠٬٠٠ ب ةردقملا ةيلاملا هتمهاسم صوصخب عورشملل الماح ةرفينخ لالم ينبل يوهجلا سلMا ربتعي  

 عبتتلا ةنجل : عباسلا لصفلا

 .عورشملا زاجنإ لحارم عيمج عبتتب دهعي ،ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا ةسÓر تحت ةدقاعتملا فارطألا نيب عبتتلل ةكرتشم ةنجل ثدحت 

 ةيقافتالا قحلم : نماثلا لصفلا

 .ةيلصألا ةيقافتالا ىلع ةقبطملا ةرطسملا سفنل عضخي قحلمب ةيقافتالا ىلع ليدعت وأ رييغت يأ لاخدإ نكمي ال 

 تاعازنلا ضف : عساتلا لصفلا

 ةهج يلاو ديسلا وأ ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا فرط نم هيف ثبلل رمألا ضرعي ةيقافتالا دونبب ةدقاعتملا فارطألا دحأ ءاقو مدع ةلاح يف 
 .ةرفينخ لالم ينب

 راهشإلا : رشاعلا لصفلا

 .ةدقاعتملا فارطألا تارقم يف اهقيلعت ةصاخو ةنكمملا راهشإلا لئاسو لكب ريغلا ىلإ ةيقافتالا تايضتقم غالبإ متي 

 ةيقافتالا ذيفنت : رشع يداحلا لصفلا

 .ةصتخملا تاطلسلا فرط نم اهيلع ريشأتلاو ةدقاعتملا فارطألا عيمج فرط نم اهيلع عقوتلا دعب لوعفملا ةيراس ةيقافتالا هذه حبصت 
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 عورشم زاجنإل ةكارش ةيقافتا

 – كاكشإ جإ – نماضتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةطشنألا يحب يحصلا فرصلل يجراخلا زيهجتلا

 تاـــــــــــــــــــــــعيقوتلا

 ةرفينخ ةعامج سلجم سيئر ديسلا ةرفينخ لالم ينب ةهج سلجم سيئر ديسلا

 ةرفينخ ميلقإ لماع ديسلا ين£زلا ومحأ ىحوم ةعامج سلجم سيئر ديسلا

 ةيلخادلا ريزو ديسلا ةريش¼

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

 .سـل6ا بـتاك       .يرضحلا سل6ا سـيئر      
 
 
 

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                     
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 : ةعبارلا ةطقنلا   
 
  
 
   

  : سيئرلا دـيسلا 
 ةئيهتب قلعتتو سل&ا ةسQر ا� تلصوت ةيلماع ةلاسر ىلع ءانب لامعألا لودجب تجردأ ةطقنلا هذه نأ راشأ  
 .مهرد ٢٫٨٠٩٫٨٠٠٬٠٠ غلبت عورشملا ةفلكت نإف ةلاسرلا هذ� ةقحلملا ةيلوألا ةساردلا بسحو ،ةرفينخب ولامأ يحب ةيمومع ةحاس
 ةنكاسلل تاجاجتحا ةدع دعب تاءاقل ةدع يف شاقن عوضوم ناكو تارم ةدع سل&ا هيف لوادت عورشملا اذه نإف حيضوتللو
 عم ضوافتلا مت العفو .ةيمومع ةقيدح يأ هيف دجوت ال يتلا ولامأ يح ةنكاسل يهيفرت ءاضف قلخب يدانت تناك يتلا ةروا&ا
  .قافتالا متو ةيميلقإلا تاطلسلا ةدعاسمب نمثلا لوح راقعلا باحصأ
 Yتمت ،فارطأ ةثالث كلم يف يهف ا� عورشم زاجنإ دارملا تاراقعلل ةبسنل Ñمهو دحاو فرط تاقحتسم ةيد 
 ،راقعلا نمث نم ةءاملا يف نيسمخ ترفو دق ةعامجلا نإف فيطللا دبع ىزعأو قابللا نيوخألا امهو نيرخآلا نيفرطلا امأ ،ةثرو
 مضي ةعامجلا هب تلصوت يتلا ريخألا عورشملا نأ فاضأو اقحال جمربيس غلبملا نم رخآلا فصنلاو ابيرق ةيلاملا غلابملY نولصوتيسو
 متيس يتلا ةرطسملا ديدحتل ةكلاملY لاصتالا بجي هيلعو اقباس اجمربم نكي مل يذلا نوزحمأ ةشئاع ةلالل كلم يف رخآ اراقع
 .راقعلا اذه لالغتسا لجأ نم اهعابتا
 عورشلا لبق يراقعلا ءاعولل ةينوناقلا ةيعضولا ةيفصت ىلوألا ةلحرملا يف بلطتي عورشملا زاجنإ نإف هتاه ةلاحلاو 

       .ةقيدحلا عورشم زاجنإ يف
   
   
 

  : يبجوت ىفطصم دـيسلا
 ءادأ ةيادبلا يف بلطتي عورشملا زاجنإ نكل ،ولاما يح ناكسل ةبسنلY عورشملا اذه ةيمهأ ىلع دكأ   
 .تاراقعلا يكالم تاقحتسم
  : عانعن نب دمحم دـيسلا 
 نم دب الف هزاجنإلو ةماع ةفصب ةنيدمللو يحلا ةنكاسل ةبسنلY ةفاضم ةميق هل عورشملا اذه نأ راشأ    
 .ا�احصأل تاقحتسملا ءادß راقعلا ةيفصت

 
 
 
 

 ةرفينخب ولامأ يحب ةيمومع ةحاس ةئي� نأشب لوادتلا
 

 ضرـــــــــــــــعلا

 ةـــــــــشقانملا
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 .سـل6ا بـتاك       .يرضحلا سل6ا سـيئر  
 
 
 

 .عيجروب ديعسا                      ابعأ ميهاربإ                      
 
 
 
 
 
 .هديأو هللا هرصن سداسلا دمحم كلملا ةلالج ىلإ صالخإو ءالو ةيقرب عفرب سيئرلا  مدقت  ماتخلا يفو  
 .لاوزلا دعب ةسداسلا  ةعاسلا ىلع ةسلجلا تعفرو     
 
 

 رارـــــــــــــــــــــــــقلا

 ىلع عامجإل� نورضاحلا  ةرفينخ ةنيدمل يعامجلا سلAا ءاضعأ قداص   
 يذلا راقعلا ةيفصت دعب ةرفينخب ولامأ يحب ةيمومع ةحاس ةئيهتل ةيئدبملا ةقفاوملا ءاطعإ

  .ةمزاللا تادامتعالا ريفوتو عورشملا اذه هيلع ديشيس
 

 
 
 

  
 


