
ةيحبرلا ريغ  تامظنملا  زيمتل  دلاخ  كلملا  ةزئاج 

ءادأ  20212021 ءادأ ةقاطب   ةقاطب
ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب

نيكراشملل نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

ماعلا ماعلا ةمظنملا   ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ةمظنملا ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ىوتحملا ىوتحملا   
ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ءادأ  ءادأ ةقاطب   ةقاطب

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ءادألا  ءادألا ةقاطب   ةقاطب

ريغ تامظنملا  نيكمت  ربع  كلذو  ةكلمملا ، ةيؤر  فادهأ  قيقحت  يف  ةمهاسملا  ىلإ  اهلالخ  نم  ىعست  يتلاو  ةيحبرلا ،  ريغ  تامظنملا  زيمتل  دلاخ  كلملا  ةزئاج  يف  نيكراشملا  لكل  ءادألا  تاقاطب  دلاخ  كلملا  ةسسؤم  ردصت 

يعامتجالا .     اهرثا  ميظعتل  ةيرادإلا  اهتاردق  نيسحتو  ةيحبرلا 

؟؟ ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب يهام   يهام

ةيحبرلا ريغ  تامظنملا  زيمتل  دلاخ  كلملا  ةزئاج  يف  ةكراشملا  ةمظنملل  يرادإلا  ءادألل  يليلحت  ريرقت  نع  ةرابع  يه 

اهنم اهنم فدهلا   فدهلا

نهارلا عضولا  يف  يرادإلا  ةمظنملا  ءادأ  مييقت   .1

ةكراشملا تامظنملا  ءادأ  عم  ماعلا  ةمظنملا  ءادأ  نيابت  ةنراقم   .2

( تدجو نإ  ةزئاجلا ( يف  ةقباسلا  اهتاكراشم  يف  اهءادأ  عم  نهارلا  تقولا  يف  ةمظنملا  ءادأ  ةنراقم   .3

ةدمتعملا ريياعملا  يف  ةمظنملا  ءادأ  نيسحتل  ططخ  نمضتت  تاحرتقمو  تايصوت  ميدقت   .4

ةعبتملا ةيرادإلا  تاسرامملا  لضفأب  ةداشالا   .5

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج نيكراشملل  نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

يفارغجلا يفارغجلا عيزوتلا   عيزوتلا

ةقطنم نم  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

نيكراشملا يلامجأ  نم  ةبسنب %29  ضايرلا 

كوبت
1%

نازاج
1%

ضايرلا
29%

ةنيدملا
ةرونملا

9%

لئاح
3%

میصقلا
10%

دودحلا
ةیلامشلا

3%

فوجلا
1%

ةقطنملا
ةیقرشلا

21%

ةحابلا
1% ریسع

4%

ةمركملا ةكم 
18%

ةمظنملا ةمظنملا رمع   رمع

نم لقأ  اهرمع  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

ةنس  13

ةنس   13-313-3   

52.5 %52.5 %

ةنس   23-1423-14   

25.0 %25.0 %

ةنس   3434 نم   رثكأ       

17.5 %17.5 %

ةنس   33-2433-24  

5.0 %5.0 %

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج نيكراشملل  نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

ددع   ددع بسح   بسح ةمظنملا   ةمظنملا مجح   مجح   

نيلماعلا نيلماعلا

ددع ديزيال  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

ةفظومو فظوم  نع 25  اهيف  نيلماعلا 

نم 25 %45%45%45%45لقأ 

50 - 2528%28%28%28%

100 - 5110%10%10%10%

نم 100 %18%18%18%18رثكأ 

نيديفتسملا نيديفتسملا ددع   ددع

ةكراشملا تامظنملا  نم  ىلعألا  ةبسنلا 

ديفتسم ىلإ 5000  نيب 1000  ام  مدخت 

ةديفتسمو

31%31%31%31%

15%15%15%15%

35%35%35%35%

19%19%19%19%

10,001

رثكأف

5001 - 10,000

1001 - 5000

1 - 1000

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج نيكراشملل  نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

نيديفتسملا نيديفتسملا سنج   سنج   

روكذلا مدخت  ةكراشملا  تامظنملا  ةيبلاغ 

ءاوس دح  ىلع  ثانإلاو 

ثانإو روكذ       

88.8 %88.8 %

ثانإ     

11.3 %11.3 %

ةمظنملا ةمظنملا طاشن   طاشن

يطغت ةكراشملا  تامظنملا  مظعم 

( ةدحاو ةنيدم  يلحملا ( قاطنلا  اهتطشنأ 

ىنطو       

ةنيدم نم   رثكأ  
40.040.0  % %

ىلحم       

ةدحاو ةنيدم  
60.0 %60.0 %

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



6 6 
ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج نيكراشملل  نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

يفيظولا يفيظولا نارودلا   نارودلا طسوتم   طسوتم   

تامظنملل يفيظولا  نارودلا  لدعم  طسوتم 

ماعلل 2020م

15%15%15%15%

لخدلا لخدلا رداصم   رداصم

اهتداريإ معد  يف  تامظنملا  مظعم  دمتعت 

، ةينيع ةيدقن ، دارفألا ( تاعربت  ىلع 
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% % 55  % % 44 

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج نيكراشملل  نيكراشملل ماعلا   ماعلا ليلحتلا   ليلحتلا

تامظنملا تامظنملا ةدايق   ةدايق يفيف   ءاسنلا   ءاسنلا ليثمت   ليثمت   

يتلا ةكراشملا  تامظنملا  ةبسن  تغلب 

ًايذيفنت ًاسيئر  وأ  ًاريدم  ءاسنلا  اهب  لغشت 

%25

25%25%25%25%

ةرادإلا ةرادإلا سلجم   سلجم يفيف   ءاسنلا   ءاسنلا ليثمت   ليثمت   

يتلا ةكراشملا  تامظنملا  ةبسن  تغلب 

سلجم يف  ءاضعأك  ءاسنلا  اهيف  كراشت 

ةرادإلا %39

39%39%39%39%

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ماعلا ماعلا مييقتلا   مييقتلا

يلاحلا ماعلل  مكتمظنم  ءادأ  حضوي  ينايبلا  مسرلا 

ةقباسلا تاكراشملا  ىف  مكتمظنم  ءادأ  حضوي  ينايبلا  مسرلا 

ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   
ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ماعلا  ماعلا ةمظنملا   ةمظنملا ءادأ   ءادأ
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ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ماعلا  ماعلا ةمظنملا   ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ريياعملا ريياعملا لكلك   يفيف   ةمظنملا   ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ماعلا مكتمظنم  ءادأ  حضوي  ينايبلا  مسرلا 

ةزئاجلاب ةكراشملا  تامظنملاب  ةنراقم 

30303030 30303030

25252525

30303030

25252525

30303030 30303030

17.517.517.517.5

19.319.319.319.3

16.116.116.116.1

19.819.819.819.8 20202020
21.921.921.921.9

13.913.913.913.9

29292929

24242424

18.518.518.518.5

28.528.528.528.5

25252525

29292929

26262626

ىلعألا تاجردلاةمیقلا   ةمركملاطسوتم   ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     

ةیجیتارتسالا رایعم  ةمكوحلا رایعم  ةيرشبلا دراوملا  رایعم  رامثتسالاو ةیلاملا  ةرادإلا  رایعم  تامولعملا ةینقت  رایعم  وملا ةیمنتو  لصاوتلا  رایعم  … رثألاو ءادألا  سایق  رایعم 
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ةيجيتارتسالا ةيجيتارتسالا رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

: ءادألا نيسحت  يف  رارمتسالا  اهفده  ةيلاتلا  تايصوتلاو  ذيفنتلا  مييقتو  ةعباتملا  ططخ  يف  ةصاخ  ةيجيتارتسالا  رايعم  يف  اهزيمت  ةمظنملل  بسحي 

ةلاسرلا صنب  هيبش  اهصن  نأ  ثيح  ةيؤرلا  ةغايص  ةداعا   •

ةطخلا 2021- 2024 تاهجوت  سكعتل  ينورتكلالا  عقوملا  ىلع  ةيجيتارتسالا  تاهجوتلاو  ةلاسرلاو  ةيؤرلا  صن  ثيدحت   •

30303030

17.517.517.517.5

29292929

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ةمكوحلا ةمكوحلا رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

ةرادإلا يف  ةيزكرماللا  ققحتو  تالماعملا  قفدت  تاراسم  ةمكوحو  طبض  نم  ززعت  نأ  اهنأش  نم  يتلاو  تالماعملاو  تارارقلا  دامتعا  يف  ةمظنملا  يف  ةيلخادلا  ةباقرلا  زيزعتل  تايحالصلا  ةفوفصم  ةسايس  ريوطت   •

لبقملا ماعلا  ةينازيم  دامتعاو  يونسلا  ريرقتلا  ضرع  اهيف  امب  ةيمومعلا -  ةيعمجلا  عامتجا  ةرادإل  ةيلآ  دادعإ   •

ءادألا مييقت  تايلآ  ةفاضاو  ةرادإلا  سلجمل  ةعباتلاو  ةلعافلا  ناجللا  ةفاضإ  لثم  ةمظنملا  ةيصوصخ  سكعتل  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأل  ةيلخادلا  لمعلا  ةحئال  ريوطت  لامكتسا   •

يداصتقإلاو يعامتجإلا ،  : ىوتسملا ىلع  هل  ططخملا  رثألا  قيقحت  نم  ققحتلا  يف  مهتيلوؤسم  اهيف  امب  ةرادإلا  سلجم  ءاضعأ  ءادأ  مييقتل  ةمظنملا  اهمدختست  ةيلآ  دادعإ   •

يداصتقإلاو يعامتجإلا ،  : ىوتسملا ىلع  هل  ططخملا  رثألا  قيقحت  يف  هتيلوؤسم  اهيف  امب  يذيفنتلا  ريدملا  ءادأ  مييقتل  ةيلآ  دادعإ   •

نيديفتسملا ىلع  جماربلا  جئاتن  ةعباتم  ةصاخ  ةرادإلا  سلجم  لبق  نم  ةيونسلا  لمعلا  ةطخ  مييقتو  ةعباتمل  ةيلآ  دادعإ   •

ةرادإلا سلجم  يف  ةلثمم  ريغ  اهنا  كلذ  مغر  ةأرملا  نوؤشب  ىنعت  ةمظنملا   : لاثملا ليبس  ىلع  ، ةمظنملا ةلاسر  قيقحتل  ةيرورضلا  ةعونتملا  تاءافكلا  دوجو  نم  دكاتلل  ةرادإلا  سلجمل  تاءافكلا  ةفوفصم  ريوطت  لامكتسا   •

30303030

19.319.319.319.3

24242424

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج
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ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

ةيرشبلا ةيرشبلا دراوملا   دراوملا رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

ةمظنملا يف  يقالخأ  قاثيم  ىلإ  حلاصملا  براضت  ةسايس  ةفاضا   •

ةيجمارب تاءارجإ  قفرملا  نمّضت  ثيح  ىدح  ىلع  جمانرب  لكل  سيلو  ةمظنملا  يف  نيلماعلا  لكل  دحوم  ةيلخادلا  تاءارجإلاو  تاسايسلا  ليلد  ريوطت   •

جئاتنلا قيقحت  زارباو  ةمظنملا  فادهأب  ءادألا  طبر  نيفظوملا  مييقت  ةيلآ  نمضتت  نأ   •

كلذ بابسأ  يف  رظنلل  فقوتلا  مهملا  نمو  نيب 6% و %31  حوارتي  ةيضاملا  تاونس  ثالثلا  لالخ  ةمظنملل  يونسلا  يفيظولا  نارودلا  لدعم   •

25252525

16.116.116.116.1
18.518.518.518.5

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     

0

10

20

30

ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



13 13 
ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

رامثتسالاو رامثتسالاو ةيلاملا   ةيلاملا ةرادإلا   ةرادإلا رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

: ءادألا نيسحت  يف  رارمتسالا  اهفده  ةيلاتلا  تايصوتلاو  مييقت 2017 ، يف  هل  هيونتلا  مت  امل  اعوجر  ةمظنملا  ءادأ  يف  ظوحلم  روطت  كانه 

نيتلصفنم نيتحئال  يف  اهلصفو  ةدحاو  ةحئال  يف  تاءارجإلاو  تاسايسلا  نيب  عمجلا  متي  الأ  نسحتسملا  نم  نكلو  ةيلخادلا ، ةباقرلا  قيقحتو  يلاملا  لمعلا  ميظنتل  ةدمتعمو  ةنودم  ةيلام  تاءارجإو  تاسايس  ةمظنملا  ىدل   •

صاخلا عاطقلا  ردصم  نم  ةصاخو  ليومتلا  رداصمل  عونتلا  نيسحت  ىلع  لمعلا   •

اهتازاجنإ عم  ةنراقملاب  ةيرادإلا  اهفيراصمل  ةلوقعملا  ةبسنلا  ةمظنملل  بسحي   •

30303030

19.819.819.819.8

28.528.528.528.5

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



14 14 
ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

دراوملا دراوملا ةيمنتو   ةيمنتو لصاوتلا   لصاوتلا رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

: ءادألا نيسحت  يف  رارمتسالا  اهفده  ةيلاتلا  تايصوتلاو  مييقت 2017 ، يف  هل  هيونتلا  مت  امل  اعوجر  ةمظنملا  ءادأ  يف  ظوحلم  روطت  كانه 

ةيلاملا مئاوقلا  لمشيو  يفاو  يونس  ريرقت  رادصإ   •

دراوملا ةيمنتل  رامثتسالا  دئاع  كلذكو  ةيلاملا  دراوملا  ةيمنتو  لصاوتلا  ططخ  يف  اهزيمت  ةمظنملل  بسحي   •

30303030

21.921.921.921.9

29292929

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



15 15 
ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

تامولعملا تامولعملا ةينقت   ةينقت رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

ةينقت نم  ىوصقلا  ةدافتسالل   ( نيمعادلاو ةيرشبلا ، دراوملا  ةيلاملا ، تامدخلاو ، جماربلا  ةفلتخملا ( تانايبلا  دعاوق  نيب  طبرلا  يف  ايجولونكتلا  لامعتسا  ًاديدحتو  تامولعملا  ةينقت  رايعم  بناوج  عيمج  يف  اهزيمت  ةمظنملل  بسحي   •

تامولعملا

25252525

20202020

25252525

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



16 16 
ءادألا ءادألا ةقاطب   ةقاطب   

ةمركملا ةمركملا ةكم   ةكم ةقطنمب   ةقطنمب ةيرسألا   ةيرسألا ةيمنتلل   ةيمنتلل ةدوملا   ةدوملا ةيعمج   ةيعمج ةمظنملا  ةمظنملا ءادأ   ءادأ

رثألاو رثألاو ءادألا   ءادألا سايق   سايق رايعم   رايعم

تايصوتلا تايصوتلا

ططخلا ليدعت  كلذ  ىلع  ءانبو  فادهألا  قيقحت  يف  اهمدقت  ةفرعمل  مييقتلاب  ةمظنملا  موقت  يك  اهليلحتو ، اهعمج  نع  لوؤسملاو  اهعمج  تقوو  ةبولطملا  تامولعملا  عون  اهيف  ددحُي  نأ  ىلع  مييقتلا  ةطخ  لامكتسا   •

ةفلتخملا اهجماربل  يعامتجالا  دئاعلا  مهف  يف  اهزيمت  ةمظنملل  بسحي   •
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13.913.913.913.9

26262626

ىلعألا ةمیقلا  
تاجردلا طسوتم  

ةمركملا ةكم   ةقطنمب   ةيرسألا   ةیمنتلل   ةدوملا   ةیعمج     
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ةيحبرلا ةيحبرلا ريغ   ريغ تامظنملا   تامظنملا زيمتل   زيمتل دلاخ   دلاخ كلملا   كلملا ةزئاج   ةزئاج



ًادلاخ رثألا  ىقبيو 
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