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...سيئرلا ةملك

تازاجنإ نع مالكب ددعلا اذه حتتفن نل
وأ ،ةيلاتلا تاحفصلا يف اهيلع نوعلطتس
ّدب الو يتلا ءامتنإلاو عافدنإلا حورب
يتلا ةنيدملا هذهل اهب نوعّتمتت مكنأ

نع مّلكتن نلو ،ةنضاحلا ّمألا انل تراص
،تاعّلطتو راكفأو ةّيلبقتسم عيراشم
ضرأ ىلع مكعم اهمجرتنس انمالحأف
اهّنأل نومّعنتتو اهب نوحرفتسو ،عقاولا
هذهب مككّسمتو مكناميا نم ةعبان
.ةّيجذومنلا ةنيدملا
ىلإ ثلاثلا لصفلا ةيادب عم ،ركش ةملك
اهناكسو ،ةيمزاحلا ءانبأ ّلك
عم نوبواجتي نيذلا ،اهيف نيرمثتسملاو
مغرف ،اهعيراشمو ةّيدلبلا تاءادن
يتلا ةبعصلا ةّيداصتقإلا فورظلا
ًالابقإ ةّيدلبلا تدهش ،دالبلا اهددهشت
تقافف موسرلا ديدست ىلع نيفّلكملا نم
،ةئاملاب نينامثلا ةيابجلا ةبسن يلاتلاب
اذهب ةقث ديدجتو ،زاجنإ هتاذ ّدحب وهو
يذلا لمعلابو هسيئربو يدلبلا سلجملا
.انتنيدم ةحلصمل هب علطضن
انلهأ مهو ،ةّيمزاحلا رابكل ءافو ةملك
دواعن نيذلا ،انؤامتناو انتّزع ،انرخفو
نم ىلوألا عيباسألا يف مهميركت ةلمح
اّنم نوّقحتسي مهّنأل ،عبارلا لصفلا
ءيلملا مهتايح راوشم ىلع ريدقتلا
لئاوع رمثملا ،ءاطعلاو ةّبحملاب
هذه ىلا ةيمتنمو ،ةدضاعتم ،ةكسامتم
 .ةيمزاحلا ،ةخماشلا ةنيدملا
ال نيذلا ،ةّيمزاحلا بابشل عيجشت ةملك

،ةّيئامنإلا عيراشملا نومّدقي نوّكفني
بابشلا ضبنب ةّيبألا ةنيدملا نونّيزيو
 .دّدجتلا حورو
حاتتفاب ّىلجتتس اناضرمل ةاساوم ةملك
يذلا ةّيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم
PDNU ـلا هطئارخو هتاسارد تّدعأ
ةّيبطلا تادعملا ثدحأب هديوزت ّمتو
ةطساوب ،ينابايلا بعشلا نم ةبهك
درف روتكدلا قيدصلا بئانلا ةداعس
،ةيمزاحلا يف ربكألا رمثتسملا ،يناتسب
 .ةيداصتقإلا اهتضهنب ًامود نمؤملاو
ءاضعأ يئالمز ىلا ريدقتلاو ةبحملا لك
ةدّدجتملا مهتقث ىلع يدلبلا سلجملا
يراتخم ىلاو ،دودحماللا مهمعدو
ةدايق امهعم لّكشن نيذلا ةدلبلا
راجتلا ةنجل ىلاو ،ةّيمزاحلل ةدّحوم
ةيدلبلا يفظوم مومعو تايلاعفلاو
ةروصلا مسر لمكتسن مهعم نيذلا
ةنيدم ىقبتل ةيمزاحلل ةيراضحلا

.ةيجذومن
،ةءانب ةّينب دقتنم ّلكل نانتما ةملك
موقنل ،مرتحن اهاّيإو ظعّتن مكئارآبف
تردص نوكت دق ةوفه ّيأ حيحصتب
ال ،معنلا ميدي ركشلا ّنألو .دصق نودب
انلساري نم ّلك ىلا ركش ةيحت نم ّدب
ينثيو يعامتجإلا لصاوتلا تاحفص ربع
انمعديو ،انيديأ ىلع ّدشيو انلمع ىلع
انتّيمزاح ىقبت يك لمعلا ىوتسم عفرنل
.«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم»

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

بابشل عيجشت ةملك
ال نيذلا ،ةّيمزاحلا
نومّدقي نوّكفني
،ةّيئامنإلا عيراشملا

ةّيبألا ةنيدملا نونّيزيو
حورو بابشلا ضبنب
.دّدجتلا
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يروخلا اهزن مألا ميركت

ياوغارابلا ةرافس لفح

  :ايراغلب ضرعم
ةيملاعلا ةفاقثلا ةمصاع

ةيمزاحلا ةيدلب يف ايناركوأ ريفس

يرتم ايليا بألا ةملك

ةّيعامتجا تاكراشم
لفح و لاحر ماصع نانفلا ضرعم-

 هبهو ةدهاج ةنانفلا موبلأ قالطإ
لاقتنإلا ةديس ةيعر-ةيبابشلاناجللا-

اباسب

ةزّيممعيراشم
ةيمزاحلا ةباغ-
مويلاو سمألا نيب :ردصملا يف زرفلا-

يواغلا يليا راتخملا ةملك - «انيفو انم»

 يلاملا ريرقتلا

 يرادإلا ريرقتلا
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ةيمزاحلا ةّيدلب نع ردصت
 سلجملا سيئر فارشإبو

رمسألا سايلا ناج

ذيفنتو دادعإ
برح .ج يور

RAIDY PRINTING GROUP S.A.L

www.raidy.com | raidy@raidy.com

A TASTE OF SUMMER

LABORA NEEDS YOU
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يف تبسلا موي ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ةحاب تّصغ
لصف ةيادبب لافتحإلل ءاقدصألاو لهألاب9102/7/2
ًاموي ةيدلبلا يف ةيبابشلا ناجللا تمّظن ثيح ،فيصلا
ًاضرعم نّمضتremmus fo etsat A ناونعب ًاّيهيفرت
،ةزّيمم ةيبابش ًاحور ىفضأ ةيوديلا لاغشألل ًاينف
ةيوديلا لاغشألاو ةيورقلا ةنوملا نيب مهلاغشأ تعّونتف
بتكلا ىلا ةفاضإلاب ،تايفرحو ةنيزو زيرطت نم
ًاباعلأ يهيفرتلا مويلا نّمضت امك ،ريثكلا اهريغو مسرلاو
ًاضورع –semaG elbataflni – سمرك – لافطألل
 .ةيلحتو جاص – تاجاردلاو تاناويحلل ةيلسم

A TASTE OF SUMMER

يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم  ةيبابشلا ناجللاتاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 ةيبابشلا ناجللا لافتحا

(نيميلا نم) ةروصلا يف ودبيو ،ةيبابشلا ناجللاو برح يور ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا لوؤسملا نوطسوتي يناريع جروجو يواغلا يليا ناراتخملاو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 – يواغلا ينوطنأ – نورام اتيغ – وشار لاتسيرك – يماشلا يليا – وشار انايلا – هللطع انايتات – ارمسلا امير – دعسم لبرش – ينب جروج – متاح ايام – ديمك لبرش
.ديمك يليا – نيصغ لاتسيرك

.ليلخ وبا يسنان ةسنآلا ةروصلا يف ودبتو ،نيضراعلاو ضرعملا دقفتي رمسألا ناج سيئرلا
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ةقفرب رمسألا سايلا ناج سيئرلا يبابشلا راهنلا حتتفا
هّون دقو ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ نم ددعو ةدلبلا يراتخم
مهتاءاطع ىلع مهركشو ،ةّيبابشلا ناجللا دوهجب سيئرلا

ًاربتعم ،ةيراضحلا ةيمزاحلا ةروص ىلع ًاقنور يفضت يتلا
كلاح فوشتب ةنيدم» ةيمزاحلا ىقبت مهعمو مهب ّنأ
!«اهيف
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لضفألا ميدقت ىلع ةيمزاحلا ةيدلب تبأد
،نينسلا ّرم ىلع ،ةقابسلا تناكف ،اهئانبأل
ةفاضتساو ،ةيونسلا تاناجرهملا ةماقإب
 .نانبل يف نفلا موجن رابك

حّرص امك ،بابشلل ًامئاد ةيولوألا ّنألو
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر
دوهجلا ّلكل ةيريدقت ةوطخبو ،رمسألا
ةيدلب تعد ،ةيبابشلا ناجللا اهلذبت يتلا
بابشلا نم ةعساو ةعومجم ةيمزاحلا
زرألا تاناجرهم يف ةكراشملل ايابصلاو
يذلاnonabeL elimS لفح – ةيلودلا

يف نييديموكلا نيلثمملا نم ًاددع ّمض
.9102/7/31 يف تبسلا موي كلذو ،نانبل

ماما نم تاصابلا تقلطنا ،ةياغلا هذهلو
ناك ثيح ،برلا زرأ هاجتاب ةيدلبلا
وجلاب تزّيمت ،ةلاّعف ةكراشم ةيمزاحلل
 .حرملا يبابشلا

ةيبابشلا ناجللا تعفر لفحلا ةياهن يفو
صخشب ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ركش باتك
ةياعرلاو ةبحملاو معدلا ّلك ىلع اهسيئر
.اهب مهطيحي يتلا

 يف ةكراشملا
ةيلودلا زرألا تاناجرهم

يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم  ةيبابشلا ناجللاتاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

عجعج اديرتس ةبئانلا عم ةيبابشلا ناجللا نم دفو
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تعد ،بيلصلا عافترا ديع ةبسانمل
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةّيبابشلا ناجللا
ةءاضإ لفح ىلا ءاقدصألاو لهألا
رصقلا ةحاب يف ةلعشلاو بيلصلا
 ؛9102/9/61 يف نينثإلا ليل يدلبلا

ءاضعأو سيئر رضح ةبسانمللو
ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا
اهتاّيلاعفو ةّيمزاحلا راجت ةنجلو
تابهارلل ةديسلا ةيوناث ةسيئرو
يزق ايليماك تخألا تاينوطنألا

ريبك دشحو ةيمزاحلا اياعر ةنهكو
.نييمزاحلا نم
رمسألا سايلا ناج سيئرلا هّجوت
ةئنهتلاب ةيبابشلا ناجللا ىلا ةيادب
ىلع ّدشو ،ةزّيمملا ةركفلا ىلع

 ةيبابشلا ناجللاتاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 بيلصلا عافترإ ديع

 – يراغلبلا ريفسلا – يزق ايليماك تخألا – ردب جروج بألا – ابيلص ليبن بألا – شوفرح بيبل .م – رمسألا داليم – تبات ينوط :(نيميلا نم) لوألا فصلا
ديمك يليا – برح يور – انهم جروج – يواغلا يليا راتخملا – يماشلا هردنا – نايربرب لفوه – زوريك لاشيم بألا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.يواغلا ينوطنا – ينب جروج – نورام اتيغ – ديمك لبرش – ليلخ وبا يسنان – ليافور كيام – يماشلا يليا : (نيميلا نم) يناثلا فصلا
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تاطاشنلا نم ديزملا ميدقتل مهدي
مهنأل ةيعامتجإلاو ةينفلاو ةيفاقثلا

،ةيمزاحلا مدو لبقتسملا ضبن مه
يف ةمهاسملا ىلع ةفاشكلا ركش ّمث
اهدعبو رومألا طبضو ميظنتلا

ثيح لفحلا نييمسرلا عم قلطأ
راتمأ ةعبرا لوطب بيلصلا عفترا
ّمتو ،يدلبلا رصقلا ةحاب يف ءيضأو
.ثارتلا ىلع ظافحلل ةلعشلا دقو
زوريك لاشيم بألا كراب اهدعب

نيرضاحلا (سكور رام ةيعر نهاك)
يورق ءاشع لفح يف اوكراش نيذلا
 .ةلئاعلاو ةبحملا حورب لّلكت

اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

.ميظنتلا يف نوكراشيو بيلصلا نوسرحي نانبل ةفاشك
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<<
قابس يفmaeT RBS heimzaH قيرف كراش
noltauDيدان همّظن يذلا اتاعلس يف etile
موي اتاعلس ةّيدلبو شيجلا ةدايق عم نواعتلاب
يف ّلح دقو،9102/7/41 هيف عقاولا دحألا
ّنس نيب لاجرلا ةئف) احج لبرش ةثلاثلا ةبترملا
حابر حالص ىلوألا ةبترملا يفو ،(ةنس92و02
 .(ةنس93و53 ّنس نيب لاجرلا ةئف)
ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر أنه
ةيضايرلا ناجللا بابش رمسألا سايلا ناج
يذلا قحاسلا زوفلاو ءادألا يف مهزّيمت ىلع
نوكراشي يتلا تاقابسلا ّلك يف هنوققحي
يليا ةيضايرلا ةنجللا قسنم ركش امك ،اهيف
تايناكمإ ًاعضاو ،هدوهج ّلك ىلع يماشلا
قيقحتل اهبابش فـّرصتب ًامود ةيمزاحلا ةيدلب
بابش عيمج ًايعاد ،تاحومطلاو لامآلا لك
يتلا ةطيشنلا ناجللا يف ءاوضنإلل ةنيدملا
بلق يف ةّيبابشلا حورلا ثب ىلع لمعت
.ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا

ةيضايرلا ةنجللا

اتاعلس - نولتايد قابس يف ةكراشملا

ةيضايرتاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم
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نودمحب - نولتايد قابس يف ةكراشملا>>

يضايرلا حاجنلا موي9102/7/82 :دحألا
 .زايتماب ةيمزاحلا بابشل

يفmaeT RBS heimzaH قيرف كراش
هتمّظن يذلا نودمحب نولتايد قابس
ةيدلب عم نواعتلابTSUA ةعماج
ناكو ،نمتنموهلا يدانو نودمحب
نييرابتم ثالث نم ًافّلؤم قيرفلا
احج لبرش ،ىتم جروج.د مهو نيدرفنم
.يماشلا لبرش يليإو
ّدس نولثايرت يف حابر حالص كراش امك
نواعتلابetile يدان همّظن يذلا حوربش
لّوألا زكرملا قّقحو ،شيجلا ةدايق عم
،ةنس93و53 ّنس نيب لاجرلا ةئف نم
.نيقباستملا عيمج نيب يناثلا زكرملاو
ةئف نم ثلاثلا زكرملا ىحج لبرش قّقح
.ةنس92و02 ّنس نيب لاجرلا
ًاضيأ قّقح دقف يماشلا لبرش يليإ اّمأ
03 ّنس نيب لاجرلا ةئف نم ثلاثلا زكرملا
.ةنس43و
عباّرلا زكرملا يف ّلح ىّتم جروج روتكدلاو
.ةنس05 ّنس قوف لاجرلا ةئف نم
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اديص - نولتايرت قابس يف ةكراشملا>>

9102 لوليأ نم لوألا يف دحألا
دصحب ةّيبابشلا ةّيضايرلا ةنجللا رمتست
دقف ،نانبل قاطن ىلع تايلاديملاو زئاوجلا

دحألا مويmaeT RBS heimzaH كراش
يلودلا اديص نولثايرت قابس يف9102/9/1
يلودلا اديص نوتارام ةيعمج هتمّظن يذلا
فارشإ تحتو اديص ةيدلب عم نواعتلاب
.نولثايرتلل ّيويسآلاو ينانبللا نيداحتإلا
نيرابتم ةعبرأ نم ًافّلؤم قيرفلا ناكو
رصن ريشب بّردملا ،حابر حالص مهو نيدرفنم
نم فّلؤملا ةعرسلا قابس يف ىحج لبرش و
تاجاّردلا ىلع رتموليك02 ،ةحابس رتم057
 .ضكر رتموليك5و
ىوتسم عفر دقف يماشلا لبرش يليإ اّمأ
ةفّلؤملا ةيبملوألا ةفاسملا ىلا ةّرملا هذه يّدحتلا
ىلع رتموليك04 ،ةحابس رتم0051 نم
ىهنأ دقو ،ضكر رتموليك01 و تاجاّردلا
ثالثب هتريسم يف ىلوألا ةّرملل ةيبملوألا ةفاسملا

ًاّيضاير ًازاجنإ ربتعُي هتاذ ّدحب اذهو ،تاعاس
  .ّيلحملا ديعصلا ىلع

ةئف نم ثلاثلا زكرملا حابر حالص قّقح
.ةنس93و03 ّنس نيب لاجرلا
لاجرلا ةئف نم يناثلا زكرملا ىحج لبرشو
.ةنس92و02 ّنس نيب

ةنجللا رمسألا سايلا ناج سيئرلا أّنه
ةبستكملا تايلاديملا ىلع ةّيضايرلا

نم ًاعيمج ضكرن انّنأ ًاربتعم ،تازاجنإلاو
،ًايلاع اهمسا عفرو ةيمزاحلا ةحلصم لجأ
يف مهل مئادلا ةيدلبلا معد دّدج دقو
 .ةّيضايرلا مهتريسم

 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا #

ةيضايرلا ةنجللاةّيمزاحلا ةّلجم
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نيرتاكةسنآلاةطساوب ،يبونجلا نتملا لحاس يف اروبال بتكم ماقأ
نينثإلاموي هيمزاحلا ةيدلب يف ًايهيجوت ًاعامتجإ،صبيصب
بلط ةئبعتب اومّدقتي يكل يلحملا بابشلا اعد ثيح9102/70/51
ًاثيدح نيجرختم بالط مهو ،صاخلاو ماعلا نيعاطقلا يف فيظوت
ةيبيردت ةرود عامتجإلا اذه لمش دقو ،ةلاطبلا نم نوناعي دارفأو
ىلا يدؤي امم ةفرتحم ةقيرطب ةيتاذلا ةريسلا ريضحت ةيفيك لوح
 .فيظوتلا صرف زيزعت
نالعإلا رشن نأ يبونجلا نتملا – اروبال فيظوتلا بتكمل قبس دق ناكو
 :هليعافم ةيراس لازت ال يذلا يلاتلا

تايدلب قاطن نمض نيفظوم نع ثحبت وأ لمع بلاط تنك اذإ
نينثإلا نم) عوبسألا مايأ ةليط انعم لصاوتيبونجلا نتملا لحاس
نم نكمتنل ظ ب5 ةعاسلا ةياغلو ص8 ةعاسلا نم (ةعمجلل
.مكلبق نم ةمزاللا ةرامتسإلا ةئبعتو ةدعاسملا
18-20 91 40 :يويلخلا
moc.enilnoarobal@ecffiomcms :ينورتكلإلاديربلا
ربكأ فيظوتو بيردتو هيجوتل«uoy deen arobaL» جمانرب
تايدلب داحتإ» عم نواعتلاب اروبال ةيعمج هتقلطأ بابشلا نم ددع
.«يبونجلا نتملا لحاس

LABORA NEEDS YOU
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سكور رام ديع تالافتحإةّيمزاحلا ةّلجم

(ةيدلبلاو ةدلبلا) ةيمزاحلا عيفش ،زكور سيدقلا ديع ةبسانمل
رام ةسينك يف ًايلافتحا ًاسادق8102/8/51 ءاعبرألا ءاسم ميقأ
انهاك هيف هنواعو رطم سلوب نارطملا ةدايس هسأرت سكور
ريبك ددع ةكراشمب ،رغاد ليما بألاو زوريك لاشيم بألا ،ةيعرلا
،ءاضعأو ًاسيئر ،يدلبلا سلجملا روضحو ةيمزاحلا اياعر ةنهك نم
 .ةيعرلا ءانبأ نم نينمؤملا تائمو ،اهتايلاعفو ةدلبلا يراتخمو
لهأ ّمض ،ةسينكلا ةحاب يف ةبحم ءاشع ةيهلإلا ةحيبذلا الت
نم ًاصوصخو ًاضعب مهضعب اودياع ثيح ،اهناكسو ةيمزاحلا
.ًاعيفش هل هذختيو سكور مسا لمحي
ةنجل لبق نم مظنملا يونسلا ءاشعلا لفح كلذ قبس دق ناكو
.ةيعرلاو ةدلبلا ءانبا نم ًاريبك ًاددع ّمض دقو ةيعرلا فقو
ريخ فلأب متنأو ديع لك

سكور رام ديعتالافتحإ

– رتاسلا دبع سلوب نارطملا ةدايس – يلاغفلا زكور يماحملا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا :نيميلا نم
.نوع نالآ بئانلا ةداعس – زوريك لاشيم بألا
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.ينانبللا ينطولا ديشنلل ًافوقو روضحلا – سكور رام ةيعر فقو ةنجل هتمظن يذلا يونسلا ءاشعلا لالخ
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القت ترام ديع تالافتحإ

ةعيفشو ،اهتعيفش ديعب ةيمزاحلا القت ترام ةيعر تلفتحا
يف نينثالا موي تاديهشلا ىلوأ – القت ةسيدقلا ،ةيمزاحلا
سلوب نارطملا ةدايس ةيهلإلا ةحيبذلا سأرت ثيح،9102/9/32
ينور بألاو ردب جروج يروخلا ةيعرلا ينهاك هنواعي رتاسلا دبع
 .قوتعم

باون مهسأر ىلع ناكو ،ةلئاه دادعأب ةسينكلا نونمؤملا ّمأ
،(تاينوطنألا تابهارلا ةيعمج ةسيئر) يروخلا ةهزن مألا ،ةقطنملا
سيئر ،ةدلبلا يراتخم ،ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعأو سيئر
ريبك دشحو ةدلبلا تايلاعف ،سرادملا ءاردم ،راجتلا ةنجل ءاضعأو
 .ءاقدصالاو لهألاو تايصخشلا نم

يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم

9102 -3 لصفلا -94 ددعلا | 16

.سويراغ يجان .د بئانلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – قوتعم ينور بألا – ردب جروج بألا ةروصلا يف ودبيو ،رتاسلا دبع سلوب نارطملا ةدايس لابقتسا يف
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،ىربكلا ةيمزاحلا ةلئاع ّمض ةبحم ءاشع سادقلا الت
ناج سيئرلا ىنمت دقو ؛اهتاءامتناو اهاياعر فلتخمب
نأو دايعألاب ةرماع ةيمزاحلا ىقبت نأ رمسألا سايلا
نأش ءالعإ ىلع ةرهاس القت ةسيدقلا نيع ىقبت
.«اهيف كلاح فوشتب» ةنيدم ىقبتل اهتنيدم

910217 -3 لصفلا -94 ددعلا |
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

ةدلبلا يراتخمو ةيمزاحلا ةيدلب سلجم ءاضعاو سيئر كراش
يف تبسلا موي ةيمزاحلا تايلاعف نم دشحو راجتلا ةنجل سيئرو
ةبسانمل يروخلا اهزن ةسيئرلا مألل يناهتلا ميدقتب9102/8/3
ةيوناث يف تاينوطنألا تابهارلا ةيعمجل ةماع ةسيئر اهباختنا
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرل ةملك تناك دقو ،ةيمزاحلا - ةديسلا

 :اهيف ءاج ،رمسألا سايلا ناج
ةسمخ وحن اهيف متيضمأ امدعب ةبيبحلا ةّيمزاحلا مويلا نورداغت»
اهترادإ متيّلوت يتلا ةسردملا نأش ءالعإب اهيف متمهاس ًاماع نيثالثو
،انتنيدم مساو ةيمزاحلا يف يفاقثلا قشلا يلاتلاب متيلعأف ،اهتسائرو
انتنيدم مسا لاصيا يف ،ةصاخلا مكتقيرط ىلع ،انل ءاكرش متنكو
 .ةراضحو يقرو زّيمت نم مويلا هيلع وه ام ىلا ةبيبحلا
لاوط مكمسا تلمحو اهّمه متلمح يتلا مكتسردم نورداغت

هيف مكدارأ ّبرلا ّنأل ىلعأ بصنم ىلا نولقتنتو ،ةيضاملا تاونسلا
اهب ضافأ يتلا مكتانزوب ملعألا وهو ،ةنبهرلاو هتسينك ةمدخل
ةّبحمو ،لصاوتو داصتقاو ةرادإ نسحو ،ةفاقثو ،ملع نم مكيلع
 .اهركذ لوطي يتلا ريثكلا اهريغو ،ةقيمع ايؤرو ،حاتفناو ،حماستو
،يروخلا اهزن ةسيئرلا مألا
،اهراجت ةنجلو ةدلبلا يراتخم انعمو ،ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا مساب
،مكتّيصخشو مكصخشب ريدجلا ديدجلا بصنملا ىلع مكئنهن
اّنك انّنأب رخفنو ،انتنيدم يف يقارلا ينهملا مكراوشم ًايلاغ نّمثنو
 !ىقبنسو ،مكعم نواعتو لصاوت ىلع
حاجنلا اهؤلم ةديدج ةّيحورو ةّينهم ةريسم مكل ىنمتن امك
نأب ةديكألا انتقثو مئادلا انلمأ عم ،هنوقحتست يذلا راهدزإلاو
.«مكمامتهاو مكتياعر تحت ،ةدلبو ةسسؤم ،ةّيمزاحلا ىقبت

يروخلا اهزن مألاميركت
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رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر دهش
موي ةيناوغارابلا ةرافسلا ةيكلم كص ميلستو ملست لفح ىلع
ءانبا نم ًادشح ّمض لفح لالخ9102/7/62 هيف عقاولا ةعمجلا
 .تايلاعفلاو نانبل يف ةيناوغارابلا ةيلاجلا
نمض ةرافسلا رقم اهيلع عقي يتلا ضرألا تحبصأ ،ليصافتلا يفو

اهتمّدق امدعب ياوغارابلا ةلودل ًايمسر ًاكلم يدلبلا ةيمزاحلا قاطن
نم ّلك ىلا ةيكلملا كص ميلست ّمتو ،اهل ةكرتشملا ةقادصلا ةئيه
ريفسوairoS inoilgitsac otrebla siuL  ياوغارابلا ةيجراخ ريزو
.osoiciV rattiB bidA odlavsO نانبل يف ياوغرابلا
ةيملاعلا_وحن_ةوطخ_ةيمزاحلا#

ياوغارابلا ةرافس لفح
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ضرعمةّيمزاحلا ةّلجم

يف يدلبلا سلجملا سيئرل ةيبيحرت ةملك عم لفحلا ةيادب
يذلا حاتفنإلا ىلع اهيف دّدش رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا
،بلقلاو لقعلل الإ دودحب فرتعت ال يتلا مويلا ةيمزاحلا هشيعت
ىلا ةيراغلبلا ةيروهمجلا سيئرل ةيخيراتلا ةرايزلا ًاركذتسم
هّون ، ايراغلب ريفس ةداعسل ركش ةملك اهتلت ،ةيمزاحلا ةيدلب
نأشلا يف لمعلل ًالاثم اهربتعا يتلا ةيمزاحلا تازاجنإب اهيف
امك ،ايراغلب يف ةحايسلا نع ًايقئاثو اًمليف اهدعب ضرُعو ،ماعلا
ناميا ةديسلا نانبل يف ايراغلب يجيرخ ةلثممل ركش ةملك تناك
ةرهسلا نيزلا يفوص نوناقلا ةفزاع تنّيزو ،نسحلا وبا

 .ةّيبرط تاعوطقمب

 - ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ةملك
رمسألا سايلا ناج ديسلا
نانبل يف يراغلبلا ريفسلا ةداعس»
ءالجألا ةيمزاحلا اياعر ةنهك
ةيمزاحلا سرادم ولوؤسم
ةينانبللا بازحألا ولوؤسم
 اهراجت ةنجلو ةيمزاحلا اراتخم ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز
ءاقدصألاو لهألا
 انُتّيمزاح ... ِنئادملا ُةمجن
ِلصو ُةزمهو ،ةينانبللا قطانملا ِءاقتلإ ُةطقن ... ٌةخماش ... ٌةّيبأ

ةيملاعلا ةفاقثلا ةمصاع :ايراغلب ضرعم
ًالافتحاو ،ايراغلب ةيروهمجل ينطولا ديعلا ةبسانمل
(9102 ماعلل ةيفاقثلا ةمصاعلا) فيدفولبةنيدمب
ناونع» مساب ًاضرعم ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
نينثالا موي ايراغلب نم نيماّسر ةعومجمل «نفلا
يلف ةيولعلا ةعاقلا يف9102/9/61 هيف عقاولا
نايوب ايراغلب ريفس ةداعس روضحب يدلبلا رصقلا
ًاسيئر) ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملاو فيلاب
اهتايلاعفو اهراجت ةنجلو ةدلبلا يراتخمو (ءاضعأو
اياعر ةنهكو يسامولبيدلا كلسلا دارفأ نم دشحو
يجيّرخ نم ةعومجمو سرادملا ءاردمو ةيمزاحلا

 .نانبل يف نيميقملا ايراغلب تاعماج

– (ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم) ربهلا نانح ةديسلا – يراغلبلا ريفسلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – ديمك لبرش – يفاص وبا ليلخ ضوفملا – يواغلا يليا راتخملا  (نيميلا نم)
.يفاص وبا نيدان ةسنآلا – يبنلا فزوج ررحملا – يبنلا لبرش ضوفملا – انهم جروج
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 ...ةعّرفتملا هِنييارشب ضبانلا َنانبل ُبلق ،ةمصاعلا
ٍدغ وحن ةتباث ًةوطخ ًامود َوطخت نأ اهاندرأ يتلا ،انُتـّيمزاح اهّنإ
!ةّيملاعلا وحن لب ال ،قرشم
اهرّوطتب يهاضت ًةنيدم تراص يتلا ةعداولا ةقطنملا ،ةيمزاحلا
ةيروهمجلا َسيئر يلاحلا ماعلا يف تلبقتسا اهنأبُ رخفت ،ندملا ىربك
تاعماج يجيّرخو ةيراغلبلا ةيلاجلا ءاقلل ٍةرايز يف ةيراغلبلا
ةّيلخادلا ةريزو يلاعمل انِسلجم َردص انحتف امك ،نانبل يف ايراغلب
نيماّسرو باّتكو نييمالعإو لصانقو باونو ءارفسلو تايدلبلاو
 .ةّيملاعلا مصاوعلا ِفلتخمو نانبل نم نييعماجو
ّنألو ،تاغللا َّلك ُدّحوي َمسرلا ّنألو ،َبوعشلا ُدّحوت ٌةغل َنفلا ّنألو

 ،دودح نود نم ِةدئفألا َّلك ُشعنت ىقيسوملا
،بلقلاو ِلقعلل الإ ٍدودحب ُفرتعن ال انّنألو
VIDVOLP ةنيدم نم نيماّسرب ًالّوأ َلفتحنل نيعمتجم َمويلا انارَت
َقّوذتنلو،9102 ماعلل ةيملاعلا ةفاقثلا ُةمصاع يه يتلا ةيراغلبلا
انِتالافتحا َعباتنلو ،نيزلا يفوص ةنانفلا عم نوناقلا ىلع ِفزعلا َّيقر
ٍءاشعل مُكوعدنف ،بيلصلا عافترا ديع ةبسانمل ةينانبللا انِديلاقتب
َجوازتتل ةيدلبلا ِةحاب يف هِعفرو بيلصلا ِةءاضإ ِلفحو يناجم يورق
.ةّيملاعلا ةنيدملاو ،نانبل ُبلق ،ةيمزاحلا يف ديلاقتلاو تاراضحلا
 ،ءازعألا اهيأ
َمويلا انُتنيدم ُضيفت كلذل ،هايملل ًازوواح ينعي انِتيمزاح َمسا ّنإ

.يزقلا ايليماك تخألاو يراغلبلا ريفسلا عم ضرعملا دقفتي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

،ًامدُق يضمتو ،توريب ِِرهن ِةلاصأو رطانقلا ِةقارع نم ًاقثبنم ًارّوطت
امك ىقبتل ،مالحألا نم ٍديزمو راكفألاو ِتازاجنإلاب ًةلّمحٌم
«!اهيف كلاح فوشتب ةنيدم» اهومتدَهع
،ةيفاقثلا تاطاشنلا هذه ذَّفنو َّضحو مَّمص نم ّلكل ًاركش
ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللاو ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ركشلاب ّصخنو
 ،ةيمزاحلا

 ًاعيمج مكِروضحل ًاركش
 ...ةمداق ةرمثم تابسانم يف ءاقللا ىلاو
 ...متشع
 ...ةيمزاحلا تشاع ...ايراغلب تشاع
.«!نانبل شاع

ضرعم
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ايراغلب تاعماج يجيرخ – نسحلا وبا ناميا ةديسلا ةملك
 ،ايراغلب ريفس ةداعس
،نييسامولبيدلاو ءارفسلا ةداعس
،ةيمزاحلا ةيدلب ءاضعأو سيئر ةضح
،ءالمزلاو تاليمزلا ،ةداسلاو تاديسلا
،ميركلا لفحلا اهيأ

ديلاقتلاو ةغللاو ةفاقثلاو ةداهشلا انلمحف ،ايراغلب يف ملعلا انبلط
.ةيراغلبلا
،نانبل يف ايراغلب دهاعمو تاعماج يجيرخ ةيعمج مساب
،ًادئار ًاجذومن اندادعإو ،انناضتحا ىلع بعشو ةلود ايراغلب ركشن
تابف .ًازيمت تاعماجلا رثكأ يف ةيميلعتلا جهانملا لضفأب انحيلستو
ماعلا نيعاطقلا يف ةمهم زكارم نوؤوبتي ايراغلب يجيرخ نم ديدعلا
.صاخلاو
لافتحالا اذه ةفاضتسا ىلع ةقيرعلا ةيمزاحلا ةيدلب ركشن امك
ةنميهلا نم اهريرحتو ايراغلب لالقتسا ةبسانمب ريبكلا ينطولا
،نانبل خيرات يف تماد امك امامت نورق ةسمخ تماد يتلا ةينامثعلا
يف ةفاقثلا ةمصاعVIDVOLP ةنيدم ةيمستب يفاقثلا لافتحالاو
.9102 ماعلل ابوروأ
،سدقملا مويلا اذهب كيرابتلاو يناهتلا صلاخ ،بيلصلا ديع ةبسانمبو
.ريخ فلأب متنأو بيلص ديع لكو
61 / 9 / 9102 ةيمزاحلا
نسح وبا ناميا

tra sorbeH - افوكناب اينات ةديسلا ةملك
نفلل ايؤر رشع ةثالث
(ايراغلب) فيدفولب لمحت،9102 يناثلا نوناك1 نم اًرابتعا
 .دحاو ماع ةدمل ةيبوروألا ةفاقثلا ةمصاع بقل (ايلاطيإ) اريتامو
نفلا رشن ىلا نانبل يف «تراسوربه» ضرعم فدهي
لصت يكل  راغلبلا نفلا ءاربخ كارشإ ربع ،ةيراغلبلا ةفاقثلاو
.روهمج عسوأ ىلإ ةيبوروألا ميقلاو نيعدبملا لئاسر
31 نويع لالخ نم ،ايراغلبو فيدفولب ،ضرعملا مّدقي
ندملا مدقأ ىدحإل ةينفلا ةايحلا نولثمي اًيزمر اًنانف
.ملاعلا يف ةسداسلا ةنيدملا – بكوكلا اذه ىلع ةلوهأملا
رهنل ةميدقلا ءامسألا دحأ ىلا ضرعملا اذه ةيمست دوعت
ةضبانلا ةعبسلا لالتلا نيب قفدتي يذلا ،سوربيه - ازتيرام
 .ةنيدملا يف ةايحلاب
ديرفلا اهخانم نأل «نينانفلا ةنيدم» فيدفولب ىلع قلطي
نينسلا فالآ ربع نينانفلا نم ديدعلا بطقتسا ،هعون نم
طامنأو عاونأب ةزيمم لامعأ قلخل عفادلاو ماهلإلا مهحنمو
يف ةايحلا يفلألا يفاقثلا ثارتلا اده ديعتسي .ةفلتخم
.فيدفولب ةنيدمب اورثأت نيذلا نينانفلا تاحول
ىلع ظافحلاو زيزعتل بسنألا رسجلا نفلاو ةفاقثلا دعت
بخنلا لبق نم نانبلو ايراغلب نيب ةيدولا تاقالعلا
يتلا ةنيتملا تاقالعلا ىلاو نيدلبلا الك يف ةينهملاو ةيركفلا
.نينسلا رم ىلع تينب
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تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ةيعامتجإتاكراشمةّيمزاحلا ةّلجم

،ةيملاعلا مصاوعلا فلتخم ىلع ةدمتعملا حاتفنإلا ةطخ نمض
سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ىقتلا
ةلود ريفس،9102/9/02 هيف عقاولا ةعمجلا موي ،رمسألا
لبس يف ًايوس اثحابتو شاتسوأ روهيا ديسلا نانبل يف ايناركوأ
وحن ةقابس تاوطخ يف ةيمزاحلا ىقبتل بقترملا نواعتلا
.ةيملاعلا

ايناركوأ ريفس
ةيمزاحلا ةيدلب يف
ةملك>>

يرتم ايليا بألا
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ةيبابشلا ةنجللا
ةديس ةيعر
اباسب لاقتنإلا

تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ةيعامتجإتاكراشمةّيمزاحلا ةّلجم

سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر دفوأ
هليثمتل ةّيبابشلا ناجللا نم ةعومجم رمسألا
ةيعر هتماقا يذلا لفحلا يف يدلبلا سلجملاو
يف ةديسلا ديع ةبسانمل اباسب لاقتنالا ةديس
9102/8/61
– جلدم ليوج – ديمك لبرش :ةروصلا يف ودبيو

يواغلا ينوطنا -  يماشلا يليا– عمل اتير – ليلخ وبا يسنان – دعسم لبرش

سايلا ناج ديسلاةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئرفيلكت ىلع ءانب
مكديفن تابسانملا نم ددع يف يدلبلا سلجملاوهليثمتل انل رمسألا

 :يلي امب
عقاولا سيمخلا موي لاحر فسوي ماصع نانفلا تاحول ضرعم-1
– ةيمزاحلا) تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا ةيوناث يف9102/7/4 هيف
،تاسايقلا فلتخم نم ةّربعم ةّيتيز تاحولب زّيمت يذلا (روهمجلا
سيئرلل لسرأ دقو ،تايلاعفو تابهار نم ًازّيمم روضحلا ناكو
 .مارتحالاو تايحتلا لكيدلبلاسلجمللو
ةعاسلا دنع كلذو هميمرت داعملا ديلوتلا مسق حاتتفا روضح-2
ةعاق يف9102/7/4 هيف عقاولا سيمخلا موي رهظ دعب نم ةسماخلا

مسق ءابطأل ًاميركت ناك ثيح ،عوسي بلق ىفشتسم يف تارضاحملا
.ليتكوك لفح كلذ ىلت ديدج ىنبم حاتتفا نع نالعإلاو ،ديلوتلا
ضرأ» ناونعب ديدج يئانغ موبلأ رادصإ لفح يف ةكراشملا -3
– قسرس فحتم يف9102/7/01 هبهو هدهاج ةنانفلل «رجغلا
نينانفو نييمالعإو نييسايس نم ًافيثك روضحلا ءاج ثيح ،ةيفرشألا
.فحتملا ةحاب يف ٍقار ليتكوك لفح هالت ،نيلثممو
نسح دنع نوكن نأ لمأ ىلع ،مكتقث ،سيئرلاةرضح ،مكل نيركاش
 مكنظ
مارتحا لكب

نايربرب هفيلخ امير

 لاحر ماصع نانفلا ضرعم
>> هبهو ةدهاج ةنانفلا موبلأ قالطإ لفح و

<<
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<<
داليملاةّيمزاحلا ةّلجم

ةيدلب تايولوا نم ةئيبلا نأل
ةنئاكلا ةحسفلا ليوحت ّمت  ،ةيمزاحلا
يلاوح ةحاسمب ةيلورفشلا رسج تحت
ًاريبك ًاددع ّمضت ةباغ ىلا م م000.01
يتلا ةيجرحلا تاتابنلاو راجشألا نم
متتو ،ةغلاب ةيانعب اهتنايص متت
ةباغلا هذه حاتتفال ًايلاح ةساردلا
لماكلاب اهزيهجت دعب ،ةثدحتسملا

،ثولتلاو توصلل لزع تادعمب
ةفاقثلاو ةفاظنلا ىلع ةظفاحملاو
 .ةباغلا هذه يف ثارتلاو

تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ةزّيممعيراشمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةباغ
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<<

نانبل برضت تايافنلا ةمزأ :5102 –4102
نم زرفلا عوضوم حرط يف اهنيح ةقاّبسلا تناك ةيمزاحلا ةيدلب نكل
ةبسنب ةيمزاحلا لهأ بواجت دقو ،ةمزاللا تاليهستلا ّلكب ردصملا
قيلت ،ةفيظنو تايافنلا نم ةيلاخ عراوش ةجيتنلا تناكو ،ةريبك
.مهفويضو نييمزاحلا رورمب

زرفلا ةيلمع مكعم لمكتسن:9102
ةفاشكلا عم نواعتلاب ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا موقت ثيح
،ةينبألا عيمج ىلا تارايزب ،ةصاخ تاقاطبب نيدّوزم ،يندملا عمتجملاو
ليعفت ةداعإب اهلالخ نوموقي ،ةدمتعملا عراوشلا تاميسقتل ًاقفو
ةكرش صيصخت دعب اميس ال ،ًالماش ردصملا يف زرفلا نوكيل ةوعدلا

ءاعبرألا ،نينثالا مايا ةزورفملا تايافنلا عفرل ةصاخ ةنحاش ولب يتيس
ميدقتب ةيمزاحلا ةيدلب موقت نأ ىلع ؛عوبسأ لك نم ةعمجلاو
.زرفلاب مزتلي ىنبم ّلكل ًاناجم رمحأ بعوتسم
حاجنلا_لمكتسن_مكعم#
ايف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

مويلاو سمألا نيب :ردصملا يف زرفلا
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يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يف دولوملا وهو0391 ماع ةيمزاحلا سنوم هدبع ديسلا ىتأ
.2191 ماع حايشلا
ًادلو  رشع دحأ دالوألا نم امهلو ،يلاغف ايدان ةديسلا نم جّوزتم
– سويناط مه هؤانبأو ،دالوألل هّبح ببسب (تانب4 و بابش7)
مهيدلو نوجوزتم ،سيرومو هراشب – لياخم – زكور – سايلا
تيفياو ،ليسرام ّنه هتانبو ؛ًابزاع لاز امف جروج اّمأ ،دالوأ

.ًادالوأ نّهل تاجّوزتم ّنهعيمجو تيلويفو تيجروجو
مايأ ىلع امردنجلاب ةيادب سنوم هدبع ديسلا طرخنا
ديسلا دنع ةراجنلا لقح يف اهدعب لمعو ،يسنرفلا بادتنالا

 .ةليوط ةرتف سبيعد سجرج
نم لكل ةرطع ةعمس وذو يأرلا ميقتسم هتايح لاوط ناك
.اذه انموي ىتح ركذت هتريس تلاز امو ،هفرع

يواغلا يليإراتخملا

باش ناك موي سنوم ودبع

ينورام /07لجس-سنوم هدبع لآ

يسنرفلا بادتنالا مايا امردنجلا يف هقافر عم سنوم ودبع عمجت ةروص

داليملاةّيمزاحلا ةّلجم تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

موي سنوم ودبع
باش ناك

ايركز سويناط ديسلل ريدقت ةداهش
ماعويد ليتوا ىفشتسم يف ديع
كاذموي ىضرممك هتامدخل6491
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يواغلا يليا راتخملا فيشرا نم

كالتما تبثت عمل سايلا بيجن ديسلا سكور رام فقو ليكو نع ةرداص ةيخيرات ةقيثو
توريب ةينارطم ىدل ةتبثم6391 ماع ةيمزاحلا يف نفدمل ريفص بويا راودا ديسلا
6391-01-2 يف ةينوراملا

.0591 ةيروفصعلل يبهذلا ليبويلا

.0391 ماعلا ىلا دوعي ةيكلم كص 5981 ماعلا ىلا دوعي ةيكلم كص
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يلاملا ريرقتلا
تادراولا

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم

ثلاثلا لصفلالوليأبآزومتتاليصفتلا
(س) ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس ريغ ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
ةتقؤملاو ةمئادلا تانالعالل صيخرت مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
 ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
 ةلئاسلا تاقورحملا عبزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
ريخأت ةمارغ
ةظوحلم ريغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
 ةمارغلا عم ريمعتلا مسر
عومجملا

000,933,761
000,046,651
000,889,58
000,002
000,03
000,508,62
000,143,1
000,186,2
000,813,1
-   
000,335,1
000,007
000,04
000,130,5
000,250,7
000,361
000,168,654

000,482,689
000,015,867,2
000,375,509
000,609,2
000,09
000,388,04
000,740,2
000,980,4
000,999,1
000,005
000,098,8
000,710,2
000,651
000,704,23
000,853,12
000,979
000,886,877,4

000,364,593
000,107,206,1
000,944,864
000,051
000,03
000,960,8
000,404
000,708
000,293
000,003
000,207,3
000,053
000,82
000,087,8
000,000,9
000,104
000,620,994,2

ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر
امك نانبل فرصم
9102/9/03 يف درو
 ل ل654.983160.72 غلب

000,284,324
000,961,900,1
000,631,153
000,655,2
000,03
000,900,6
000,203
000,106
000,982
000,002
000,556,3
000,769
000,88
000,695,81
000,603,5
000,514
000,108,228,1
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يلاملا ريرقتلا
تارداصلا

ثلاثلا لصفلالوليأبآزومتتاليصفتلا

000,330,311
000,834,53
000,827,49
000,127,5

000,614,2
000,861,8
000,387
000,305,8
000,882,5
000,831,2
000,571,2
000,780,1

000,483,22

000,753,91
000,678,21
000,026,5
000,055,41
000,057,75
000,005,01

000,592,3
000,056,31
000,524,1
000,089,1
000,504,4
000,072,744

000,000,27
000,707,043
000,650,601
000,390,092
000,282,02
000,000,9
000,443,4
000,079,12
000,358,11
000,188,84
000,470,12
000,813,6
000,576,12
000,569,61
000,938,2
000,579,24
000,016,4
000,099,3
000,869,76
000,673,51
000,399,72
000,845,44
000,008,46
000,005,02
000,005,41
000,953,8
000,224,44
000,524,31
000,198,5
000,055,81
000,469,193,1

(9102/3 لصفلا لالخ ةددسم سيئر بئانو سيئر) ةسائرلا تاضيوعت
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تايلالا ءارش
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

 ةماعلا قرطلا ةنايص
 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
 ةماعلا قئادحلا ءاشنا
سوردلا تاقفن
نيزوعملا ةدعاسم
ةيريخلا فاقوالا ةدعاسم
 ةيعامتجالا تاطاشنلايف ةمهاسملا
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
 عومجملا
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يدلب سلجم ةسلج رضحم
يدلب سلجم تارارق
ةّيرادإ تارارق
 ةّيمسرلا رئاودلا ىلإ ةرداص تالماعم
فلتخم
– ميماعت – ركش لئاسر – تاوعد – تابلط
تانالعإ – تالسارم – تاراذنإ

(3/9102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا
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ةمّلسمو ةزجنم :نينطاوملا تالماعم
 زاجنإلا ديق :نينطاوملا تالماعم
ءانب صخر
 ناكسإ صخر

 ةّيعامتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هريغو ىواكش - تاضارتعا

(3/9102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا
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ةلئاع08   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.007.17ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.009.82  ةميقبتادعاسم6اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم
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القت ترام ديع تالافتحإسكور رام ديعتالافتحإ
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا

9102- 3 لصفلا -94 ددعلا

ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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