
ميحرلا ميحرلا نمحرلا   نمحرلا هللاهللا   مسب   مسب
مكاح  دد مكاح موتكم   موتكم لآلآ   دشار   دشار نبنب   دمحم   دمحم خيشلا   خيشلا ومسلا   ومسلا بحاص   بحاص مساب   مساب

فانئتسالا فانئتسالا ةمكحم   ةمكحم
دبدب   فانئتسالا   فانئتسالا ةمكحم   ةمكحم رقمب       رقمب ويام  ٢٠٢١٢٠٢١   ويام قفاوملاءاثالثلا  ١٨١٨   قفاوملاءاثالثلا موي   موي ةدقعنملا   ةدقعنملا ةينلعلا   ةينلعلا ةسلجلاب   ةسلجلاب

ةرئادلا ةرئادلا سيئر   سيئر يماهتلا يماهتلا دمحم   دمحم ليلجلادبع   ليلجلادبع يماس   يماس يضاقلا يضاقلا ةة   ـــ ـــ سائرب سائرب
ةرئادلا ةرئادلا وضع   وضع تاهاط تاهاط فيان   فيان دياك   دياك فسوي   فسوي يضاقلا يضاقلا ةيوضعو   ةيوضعو
ةرئادلا ةرئادلا وضع   وضع ينيسحلا ينيسحلا دمحم   دمحم ليعامسا   ليعامسا يضاقلا يضاقلا وو                   

يراجت يراجت فانئتسا   فانئتسا ةنسل  ٢٠٢٠٢٠٢٠   ةنسل مقر  ٣١٠٧٣١٠٧   مقر فانئتسالا   فانئتسالا   
يحجارلا  زيعلادبع  ناميلس  دمحأ  :: فنأتسم فنأتسم

شياع  نسح  لامج  رمع  :: هدض هدض فنأتسم   فنأتسم
اتلا اتلا مكحلا   مكحلا تردصا   تردصا

ةنـسل مـقر ١٢٧  يوعدــلا  رداـصلا   مـكحلا  اـهب  طاـحأ  نأو  قبــس  مهعوـفدو  مهعاـفد  هـجوأو  اـهيف  موـصخلا  تادنتــسمو  ىوعدــلا  عئاـقو  نإ  ثـيح   ـــ 
، راركتلل ًاعنم  هب  درو  ام  نأشب  هيلإ  ةلاحإلاب  ةمكحملا  يفتكتو   ١١/٢٠٢٠  / ةسلجب ٢٥ ىراجت ك   ٢٠١٧

 . الكش نيفانئتسالا  لوبقب  ءاضقلا  قبس  هنإ  ثيحو   ــ 
عم ةـــــسلجل ٩/٥/٢٠٢١  لـــــيجأتلا  تررق  دـــــق  ةــــسلجب ٢٠/٤/٢٠٢١  ةــــمكحملا  تناـــك  اــــمل  هنإــــف  نيلثاــــملا : نيفاــــنئتسالا  عوـــضوم  نـــع  هـــنأ  ثـــيحو   ــ 

ةناـمالا تاذــب  كــلذو  ةــسلجلاب ٣٠/٣/٢٠٢١  رداــصلا  يدــيهمتلا  مكحلاــب  ةــبدتنملا  ةــنجللاب  لودــجلا  نـم  رودــلا  باحــصا  ءاربــخلا  نـم  ةــنجل  لادبتــسا 
شياـع نـسح  لاـمج  رمع  فنأتـسملا /- هدـض – فنأتــسملا  لـيكو  رــضح  ثـيح  ةــسلجبو ٩/٥/٢٠٢١  ريقتلا .  دروـلو  مكحلاــب  ةدراوـلا  تايحالــصلاو 

ثيح هـنأ ...  تنمـضت  يتـلاو  ىراـجت  ةنسل ٢٠٢٠  ىراـجت و٣١٣٤ ةنـسل ٢٠٢٠   ٣١٠٧ ماـقرأ نيمـضنملا  نيفاـنئتسالا  ةركذـم   مدـق  هنأـب  ررقو  ةـسلجلاب 
ىدـــيهمتلا مــكحلا  رهـــش ع  نــم  رثـــكأ  رورم  دـــعبو  موــيلا  ىتـــح  هــنأ  مكاـــحم د  عــقوم  ورتكلـــالا ع  ةيـــضقلا  فــلم  عـــالطالا ع  نــم  تباـــثلا 

نم لــك  فــيلكت  مــت  ثــيحو  .ةــيومأملا  هذــه  رـــشابتس  يتــلا  ءاربــخلا  ةــنجل  ليكـــشت  مــتي  مــل  ةربــخلا  ةـــيومأم  دـــيدحتب  ةـــسلجب ٣٠/٣/٢٠٢١  رداــصلا 
ةربـخلا ةـيومأم  ءادأ  نـع  ًاـعيمج  اورذـتعا  دـقو  يروـصنملا  ةراـس  وزرملا ، نـسح  ع  يـسماشلا ، ملاـس  دراـشلا ، ديعــس  دـمحم  ءاربـخلا -: ةداـسلا 
ديكأـتب قباـس  ةربـخ  ريقت  هيأر   ءادـبا  ةـقباسل  هلادبتـسا  بـلطب  يحجارلا  دـمحأ  فنأتـسملا  ماـقو  اـحنظلا  ديعـس  دـمحم  ريبـخلا  نـييعت  مـت  اـمك 
هـسفنب دكؤي  هتاركذم  عيمج  ايلاح و  فنأتـسملا  نا  نيح  ريمعت   ةعومجم  ةصحب ٢٥ %  فنأتـسملل  شياع  رمع  هدض  فنأتـسملا  ةكارش 
ةلأـسمل اـيلاح  ىحجارلا  رارقأـب  لاز  دـق  هيلع  هضارتـعا  اـحنظلا و  ريبـخلا  عم  هفـالخ  ببـس  هعم  نوكي  اـم  وـهو  اـهب  رقيو  ةكارـشلا  هذـه  دوـجو  ع 

ريبــخلا لادبتـــسا  فنأتـــسملا  بــلط  ةرقوــملا ع  ةـــمكحملا  تــقفاو  دـــقف  كــلذ  مــغر  هــنا و  ــالا  عازنلا  ةـــيادب  اـــقباس   اـــهركني  ناـــك  ىتــلا  ةكارـــشلا 
ديدــهت نــم  ىحجارلا  دــمحأ  فنأتــسملا  هــب  ماــق  اــم  نأ  ثــيحو  .هلادبتـــسا  ىعدتـــسي  ىدــج  رربــم  ىا  دوــجو  مدــع  مــغر  ٢٠٢١ خــياتب ٥/٥ / اــحنظلا 

لمعلاـب بـغار  ريغ  ءاربـخلا  نـم  هـنييعت  مـتي  نـم  مـظعم  عـفد  مهلادبتــسال  بابــسا  قـالتخا  مهدـض و  اـياضقلا  ليجــستو  ىواكــشلا  ميدـقتو  ءاربـخلل 
نيبدــتنملا ءاربــخلا  ةــنجل  ماــيقل  ًارظنو  كــلذ ، ناــك  ذإو  .ةربــخلا . ]] ةـــيومأم  ةرـــشابمب  مــهفيلكت  نــع  راذـــتعالاب  نوــموقي  اــتلابو  ةيـــضقلا  هذـــه  ع 

ةمكحملا نإـــف  ةـسلجب ٣٠/٣/٢٠٢١ ،،،،  ةـمكحملا  هذـه  نـم  رداـصلا  ىدـيهمتلا  مـكحلا  قوـطنمب  ةدراوـلا  ةـيومأملا  ةرـشابمب  مـهفيلكت  نـع  راذـتعالاب 
- ةـيلاملا ةـعجارملا  ةرئاد  - تاعزانملا ةـيوستو  ةربخلا  ةرادإ  بدـن  ةـياجتلاو  ةـيندملا  تالماعملا  تاـبثإلا   نوناـق  نم  ةداـملا ٦٩  مـكحل  ًـالامعإ  ىرت 

ةمهملا ءادـأل  كـلذو  - اـهيلا راـشملا  ترذـتعا  يتـلا  ءاربـخلا  ةـنجل  نـم  ًالدـب  - نيـصتخملا ءاربـخلا  نـم  ةـيثالث  ةـنجل  اهرودـب  بدـنتل  مكاـحلا  ومــس  ناويدـب 

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا
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ةداملا صنل  ةـفلاخملا  موهفمل  ًالامعأ  اهيف  ةـموصخلل  يهنم  ءاضق  رودـص  نيحل  فياـصملا  تبلا   ءاـجرأ  عم  مكحلا  اذـه  قوطنمب  درتس  يتلا 
 . ةيندملا تاءارجإلا  نوناقل  ةيميظنتلا  ةحئاللا  نم   ٥٥

بابسألا   بابسألا ةذهلف   ةذهلف
- ةــيلاملا ةــعجارملا  ةرئاد  - تاــعزانملا ةــيوستو  ةربـخلا  ةرادإ  بدــنب  نيلثاــملا ، نيفاــنئتسالا  عوـضوم  لــصفلا   لــبقو  / ًاــيوضح ةــمكحملا  تـمكح 

ريبـخ ثلاـثلاو  ــصم ، ريبـخ  اـثلاو  ىراـمعم ، يــسدنهريبخ  مهدـحأ  -)) نيــصتخملا ءاربـخلا  نـم  ةـيثالث  ةـنجل  اهرودـب  بدـنتل  مكاـحلا  ومــس  ناويدـب 
لاــجم صـــصختم   اــسح  ريبــخبو  ةـــياقعلا  عياــشملاو  تاراــقعلا  مــييقت  لاــجم  صـــصختم   يراـــقع  ريبــخب  ةناعتـــسالا  ةـــنجللو  اـــسح ))،

نيفانئتسالا فلم  اهتادنتـسمو ع  ىوعدـلا  قاروأ  عـالطالا ع  دـعب  اـهتمهم  نوكت  كـلذ --،]]  رمـألا  مزلو  ىـضتقا  اذإ  ةـيلاملا [[  تاـنايبلا  قيقدـت 
يدــيهمتلا مـكحلا  قوـطنم  ةدراوـلا   ةــيومأملا  ثـحبل  كــلذو  تادنتــسم ، نـم  موـصخلا  اــهل  همدــقي  نأ  ىــسع  اــمو  اــهيف ، ةــمدقملا  تادنتــسملاو 

لك تاـضارتعا  ءوـض  اهذـيفنتو   اهــصحفو  ةــسلجب ٢٥/٤/٢٠١٧- ىراــجت ك  ةنــسل ٢٠١٧  مـقر ١٢٧  يوعدــلا  ةــجرد   لوأ  ةــمكحم  نــم  رداــصلا 
نيفاـنئتسالا نيذـه  نـم  لـكل  نيتحراـشلا  نيتركذـملاب  ًاليـصفت  ةـنيبملاو  قباـسلا ، ةربـخلا  ريقت  ةراـثملا ع  اـمهنعاطمو  نيفاـنئتسالا  فنأتــسم  

، ىراجت ةنــسل ٢٠٢٠  مـقر ٣١٠٧  فاـنئتسالا  بابـسأل  ةـحراشلا  ةركذـملا  ةـياهنب  ًاليــصفت  ةـنيبملا  ةـمهملا  ءادـألو  ثـحبلا ،  لـحم  نـيحورطملا  نيلثاـملا 
ءاربــخلا ةـــنجل  عادـــيا  دـــعب  ةـــمدقملا  اـــمهعافد  تاركذـــمب  ةـــنيبملا   - قباـــسلا ةربـــخلا  ريقت  نيفنأتـــسملا ع  نــم  لـــك  تاـــضارتعا  ءوــض  كلذـــكو  

ىراجت ةنــسل ٢٠٢٠  مـقر ٣١٠٧  فاـنئتسالا  فنأتــسملا   ةـيقحأ  يدـم  ناـيبل  ًـالوصو  كـلذو  ةـجرد ،،  لوأ  ةـمكحم  ماـمأ  اـهريقتل  ةــقباسلا  ةــبدتنملا 
ىدــم ناـيبل  ًـالوصو  كلذــكو  همدــع ، نـم  كـلذ  ساـسألا   ناــيب  عـم  روكذــملا  ، هفاــنئتسا  ةــجرد و  لوأ  ةــمكحم  ماــمأ  ةيلــصألا  هاوـعد  هتاــبلطل  

 ، روكذـملا هفاـنئتسا  ةـجرد و  لوأ  ةــمكحم  ماـمأ  ةــلباقتملا  اـهاوعد  مـضنملا   ىراـجت  ةنــسل ٢٠٢٠  مـقر ٣١٣٤  فاـنئتسالا  فنأتــسملا   ةـيقحأ 
امهنيب ةيببــسلا  ةــقالعو  أـطخلا ، اذــه  بـترت ع  دــق  ررــضو  أــطخ  ، نـم  هـب  بلاــطملا  ضيوـعتلا  رــصانع  ناــيب  ثـيح  نـم  كــلذ  ساــسألا   ناــيب  عـم 

لك ةـيقحأ  يدـم  نايبل  ًالوصو  ةـجيتنلابو  نيفرطلا  نيب  باسحلا  ةيفـصت  كلذـكو  همدـع ، نم  كلذ  ساـسألا   ناـيب  عم  ررـضلا ، كـلذو  أـطخلا  كـلذ 
ةقيقح ناـيبل  الــصوت  اـعافدو  ًاـبلطم  ىوعدــلا  عاـفد ط  هـجوا  قـيقحتو  لاوحـألا ، لــك  نيلثاــملا   نيفاــنئتسالا  نـم  لــك  هتاــبلط   فنأتــسم  
ةرورـــض يري  ةـــيموكح  ريغ  وأ  ةـــيموكح  ةـــهج  يأ  لاـــقتنالاب ا  ةـــبدتنملا  ءاربـــخلا  ةـــنجلل  تحرـــصو  .اـــهيف  قــحلا  هجوــل  اراـــهظاو  ىوعدـــلا  عـــقاولا  
ةربــخلا ةـــنجلل  ةـــنامألا  دادـــسب  نيفاــنئتسالا  نــم  لـــك  نيفنأتـــسملا   تــمزلاو  نــيمي , فــلح  ريغب  نــيفرطلا  دوهـــشو  لاوــقأ  عامـــسو  اـــهيلا  لاـــقتنالا 
ةناــمالا نــم  هبيــصن  عادــيإب  اــمهنم  لــك  تــفلكو  نيفاــنئتسالا ،  نيفنأتــسملا   نــم  لــك  نــيب  ةفــصانم  مــهرد  فــلأ  نوــسمخ  غــلبم  اهردــق  ةــبدتنملا 

مدـــع لاـــح  اـــمهتلاحب   نيفاـــنئتسالا  رظنل  ةــسلج ٢٥/٥/٢٠٢١  تددــحو  ةــبدتنملا ، ءاربــخلا  ةــنجل  فياــصمو  باــعتأ  هــمذ  ةـــمكحملا ع  ةـــنيخ 
 . فياصملا لصفلا   تقبأو  هريقت  ريبخلا  عدوي  يتحو  ةنامألا  دادس  ةلاح  فانئتسالا   رظنل  ةسلجو ٢٢/٦/٢٠٢١  ةررقملا  ةنامالا  دادس 

عيقوتلا عيقوتلا
يماهتلا يماهتلا دمحم   دمحم ليلجلادبع   ليلجلادبع يماس   يماس يضاقلا /  /  يضاقلا
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عيقوتلا عيقوتلا
ينيسحلا ينيسحلا دمحم   دمحم ليعامسا   ليعامسا يضاقلا /  /  يضاقلا

عيقوتلا عيقوتلا
تاهاط تاهاط فيان   فيان دياك   دياك فسوي   فسوي يضاقلا /  /  يضاقلا

هب تقطن  يتلا  ةئيهلا  امأ  هيلع ، تعقوو  مكحلا  تردصأو  مكحلل  ىوعدلا  تزجحو  ةـعفارملا  تعمـس  يتلا  يه  مكحلا  اذـه  ردـصب  ةـنيبملا  ةـئيهلا 
.هب قطنلا  ةسلج  رضحم  قفو  ةلكشملا  يهف 

... No items to show

ةيكذلا ةيكذلا ماكحألا   ماكحألا

مقر 3107/2020/305 ىوعدلا   

نم 3 ةحفص 3 
( تاراسفتسالا ةماعلا -  ةينورتكلالا  انتامدخ  مكاحم د ( عقوم  لوخدلاب ع  هتحص  نم  ققحتلا  مكنكميو  ًاينورتكلإ  دمتعم  عقوم و  دنتسملا  اذه  * 


