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يذيفنتلاصخلملا

 ةيرشبلادراوملا ةرازول ةيونس عبرلا تازجنملا ريرقتلا ضرعتسي
 ءوـــضلا يـــقلي ثـــيح ، م2202 ةخبـــفلا لالـــخ ةـــيعامتجالا ةـــيمنتلاو
 رـــشابم لكـــشب ةـــطبترملاو ةيجيتاخبـــسالا تازـــجنملا زرـــبأ ىـــلع
 ىلاـعت هللا لـضفب تـققحت يتـلاو ،اهفادـهأو اـهتيؤرو اهتلاسرب
 ةــيعامتجالا ةــيمنتلاو ةيرـشبلا دراوملا ريزو يلاعم نم معدب مث
 يلاـــعملا باحـــصأو ،يـــحجارلا ناميلـــس نـــب دـــمحأ سدـــنهملا
 ةرازوــلا يبوــسنم نــم ةروكــشم دوــهجبو ،نيدعاــسملاو باوــنلا
تاماهــسإ اــهل ناــك يتــلاو قطاــنملاو تاــعاطقلا فــلتخم يــف
 يتــلا ،اهفادــهأ قــيقحتو ةيجيتاخبــسالا طــطخ ذــيفنت يــف ةريــبك
يتــــلا ةلماــــشلا ةــــيومنتلا ةريــــسملا مــــعد يــــف ًامدــــق يــــضمت
 مداــخ ةــموكح لــظ يــف ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملا اهدهــشت
 هدـهعيـلوو زـيزعلا دــبع نـب ناملـس كــلملا نيفيرشلا نيمرحلا
– ناملـــس نـــب دـــمحم ريـــمألا يـــكلملا ومـــسلا بحاـــص نيـــمألا
 ةــيؤر تاــهجوت عــم فادــهألا هذــهمءاوــتت ثــيح-هللا اــمهظفح
 ىــلع لـمعلا ةــيمهأ ىــلع دــكؤت يتـلاو ،2030 ةـحومطلا ةكلمملا
 ةــــئيبلا ريفوــــت ىــــلإ ةفاــــضإ ،ةمادتــــسم ةــــينطو ةــــيمنت قــــيقحت
 تــناك اــنه نــمو .جاــتنإلاو عادــبإلاو لــمعلل ةزــفحملاو ةبــسانملا
 لالـخ ةـلوذبملا دوـهجلا تارـمثب نوــكت ام هبشأ تازجنملا هذه
 قــيرط يــف ةريــخألا يــه تــسيلو م2202 ماــعلا نــم يناــثلا عــبرلا
 جماــنرب فادــهأ ةــفاك قــيقحتب يــسيئرلا فدــهلا ىــلإ لوــصولا
.2030 ةكلمملا ةيؤر تافدهتسمو ينطولا لوحتلا



 )189126( مــــــقر يرازوــــــلا رارــــــقلا رادــــــصإ
 مازــــــلإ يــــــضاقلا ـــــــه21/10/1443 خيراــــــتو
 يتـلا تامدخلا تاقاب دامتعاب تاكرشلا
 ةــــــلامعلاب ةــــــصاخلا ءالــــــمعلل اهمدــــــقت
 ةـــــــصصخملا ةـــــــصنملا يـــــــف ةـــــــيلزنملا
 اذــهيتأــيو " مادقتــسا ةــباوب" داــمتعالل
 قــيقحتل ةرازوـلا يعس قلطنم نم رارقلا
 ىــــــلع ةــــــظفاحملل ةــــــمزاللا تاءارــــــجإلا
هارارقتـــساو مادقتـــسالا عاـــطق ةمالـــس
ءدـــــبي ثـــــيح .هـــــيف تالماـــــعتلا ةـــــلادعو
اراـــــبتعا تاـــــقابلا داـــــمتعا قـــــيبطت

ً
 نـــــم 

م2022 وينوي1 . ـه1443 /11 /2خيرات

 يلامجإ نم )%68.7029( حلصلا ةبسن قيقحت مت
-م2022/5/1( ةخبــــفلا لالــــخ ةدراوــــلا ىواعدــــلا

 لــــيلقت يــــف كــــلذ مهاــــس دــــق و ) م2022/5/25
 كلذك و ةيلامعلا مكاحملا ىلع اياضقلا قفدت
 نيـــب ةـــيدقاعتلا ةـــقالعلا ىـــلع ةـــظفاحملا يـــف
لمعلا بحاصو لماعلا

 دـحأ لـخاد لاـفطأ ةفايـض زــكرم ليغشت
 ةــئيهت ةرداــبم نمــضب  يراــجتلا زــكارملا
  هذـــــه ربـــــتعتو  لـــــمعلا ةـــــئيب نيـــــسحتو
ةأرــملا نيــكمت  تارداــبم دــحأ ةرداــبملا
 تاــــــــهمألا صوــــــــصخلا هــــــــجو ىــــــــلعو
 يـــــف ةمهاـــــسملل فدـــــهتو ،تالماـــــعلا
 تالماـــــعلا تاـــــهمألا ةاـــــناعم صيـــــلقت
 زــــكارملا مازــــلإ لالــــخ نــــم نهلاــــفطأو
 ريفوـــــتب  )تالوـــــملا (ةـــــقلغملا ةـــــيراجتلا
 تاـــــــهمألل لاـــــــفطألا ةفايـــــــض زـــــــكارم
ةيراجتلا زكارملا كلت يف تالماعلا

MAY
ةـمءاوم جماـنرب ةداهـش ىلع ةأشنم23 لوصح
 يـف ةـقاعإلا يوذ صاخـشألا ةكراـشم نيسحتل
 تاداهـــشلا نـــم ددـــع رادـــصإو لـــمعلا قوـــس
 ريياــعملاو تاطاخبــشالا تــققح يتــلاتاــشنملل
 يوذ صاخـــشألل  لـــمعلا ةـــئيب يـــف ةـــبولطملا
 نـم دـيدعلا دـقعو صاـخلا عاـطقلا يف ةقاعإلا
 ةيزيفحتلاو ةيفيقثتلا لمعلا شرو

 لمعلا عاطق
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ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

MAY

MAY

MAY



MAY
جماــنرب نــم ةروــطملا ةخــسنلا قالــطا
 اــــهيف دــــمتعا يتــــلا يتاذــــلا ميــــيقتلا
 ةـمعادلا قئاـثولاو تادنتـسملا قافرا
جماــــنربلاب ةــــعجارم دــــعبتاــــشنملل
 ةدوـــــجلا ىوتـــــسم عـــــفرو هريوـــــطتل
 ةـــــيلآو دوـــــنبلاو ريياـــــعملا ةـــــعجارمو
تاـــــــشنملا لاـــــــثتما نـــــــم قـــــــقحتلا
 ةيرازولا تارارقلاو ةمظنألل

 ىــــلع لــــمعلا رــــصق رارــــق نايرــــس ءدــــب
 ةيرادإلا فئاظولا نهم يف نييدوعسلا
 ءاــنمأ ،ةــمجخبلا ،ةيراتركــسلا( ةدناــسملا
 ةبـــــسنب )تاـــــنايبلا يلخدـــــم ،نزاـــــخملا
اراـــبتعا )%100( نيطوـــت

ً
 ــــه1443/10/7 نـــم 

20,000 يلاوـــحب ، )م2022/5/8 قـــفاوملا(
 ةبـــــسن باـــــستحالو ،ةـــــيفيظو ةـــــصرف
 )5,000( روـــــجألل دـــــحلا نإـــــف نيطوـــــتلا
ايرهــــش

ً
نوزــــخملا ءاــــنمأو نيــــمجخبملل 

:ةفدهتسملا نهملا
ةيراتركسلا نهم-
ةمجخبلا نهم-
نوزخملا ءانمأ نهم-
تانايبلا لاخدإ نهم-

MAY

مئاوتم لمع قوس معد

 لوـــــح لـــــمع ةـــــشرو ةـــــلاكولا تـــــمظن
 كـلذو ،لمعلا قوس يف )ةأرملا نيكمت(
 روـــضحبو ،يلودـــلا كـــنبلا عـــم نواـــعتلاب
يـف تاـهجلا يــلثممو ءاكرشلا نم ددع
 تـلوانتو ،ةــيموكحلا تاعاطقلا فلتخم
اددــــع لــــمعلا ةــــشرو

ً
 عيــــضاوملا نــــم 

قوـــس يـــف ةأرـــملا ةكراـــشمب ةـــقلعتملا
 يلاــمجإ مــعد يــف ةأرــملا رودو ،لــمعلا
 اهتكراـشم عفر لالخ نم يلحملا جتانلا
لــــضفأو ،ةيداــــصتقالا ةــــموظنملا يــــف
 نيــــــكمت يــــــف ةــــــيملاعلا تاــــــسرامملا
،ةــيملاعلا تارــشؤملا ةــعلاطمو ،ةأرــملا
 ةرازوــــلا تارداــــبمو ،بــــناجلا اذــــه يــــف
 ةيرـــــــشبلا دراوـــــــملا ةـــــــيمنت قودنـــــــصو
يــــف تافدهتــــسملا قــــيقحتل )فدــــه(
.ةأرملا نيكمت

MAY

 طورــــشلا ةــــسارك دادــــعإ نــــم ءاــــهتنالا
 ماـظنلةـيذيفنتلا ةـحئالل  تافصاوملاو
 و ســــكع ىــــلإ فدــــهت يتــــلاو لــــمعلا
 ماـــظن يـــف داوـــملا تاليدـــعت ةـــمئاوم
 ماـــظن ريـــسفتب مهاـــست يتـــلاو لـــمعلا
اــــقفو لــــمعلا

ُ
 لــــمعلا ماــــظن ليدــــعتل 

 يجيتاخبـــسالا فدـــهلا نـــم ءزـــج اذـــهو
مئاوتم لمع قوس معد
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
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MAY

مئاوتم لمع قوس معد

 ةــيمنتلاو ةيرشبلا دراوـملا ةرازو تدـقع
 نيــــــب يقيــــــسنتلا ءاـــــــقللا ةـــــــيعامتجالا
 راوـــحلل ةــثالثلا ةــقالعلا فارــطأ يــلثمم
 فدــهي يذــلاو رــشع يناــثلا يـــعامتجالا
 لــمعلا قوـس مـعد تايلآ" ةشقانم ىلإ
زــــكرم يــــف "تايدـــــحتلاو صرـــــفلا نيــــب
 ،ينطوــــلا راوــــحلل زــــيزعلا دــــبع كــــلملا
 قوــس تاــسايسل ةرازوــلا لــيكو روــضحب
 دـــــبع نـــــب يناـــــه /سدـــــنهملا لـــــمعلا
 يلوؤـسم نم ددعو ،لجعملا نسحملا
.ةرازولا يبوسنمو

 ثيدــــحت" ىــــلع لــــمعلا نــــم ءاــــهتنالا
 ةـــيفعملاو ةيعانـــصلا ةطـــشنألا ةـــمئاق
 ىلإفدهت يتلاو , "يلاملا لباقملا نم
 مهاــست اــمك,  يعانــصلا عاــطقلا مــعد
 وـهو  ، وـمنلا ىــلع عاـطقلا عيجـشت يف
 تآـــــــشنملا ءاـــــــفعا ةرداـــــــبم" نمـــــــض
 "ةيعانصلا

MAY

 ريفـــس ةداعـــس عـــم ءاـــقل دـــقع لاـــمتكا
 ايـــــسينودنا ةـــــيروهمج ىدـــــل ةـــــكلمملا
 خيراــــــــتب يــــــــفقثلا ماــــــــصع /ذاتــــــــسألا

 روـضحب يـئرملا لاصتالا ربع م23/5/2022
 ةداعـسو ةيلودلا نوؤشلا ليكو ةداعس
 نــــم ددــــعو ةــــيلامعلا نوؤــــشلا لــــيكو
اـقف كـلذو ةرازولاب نيلوؤسملا

ً
 جماـنربل 

جراخلاب ةكلمملا ءارفس عم لصاوتلا

MAY

 عــــم لــــمع ةــــشرو دــــقع نــــم ءاــــهتنالا
 كــــلذو ةــــكلمملا يــــف دــــنهلا ةرافــــس
 ةــــــــيلامعلا ةــــــــقالعلا زــــــــيزعت فدــــــــهب
نأــشلا يــف رــظنلا تاــهجو ضارعتــساو
 ةرازوــــــلا تاــــــيئرم لاــــــصيإو يلاــــــمعلا
يلامعلا نأشلا يف ةرافسلل
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا
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MAY
يــقالطالا عاــمتجالا دــقع نــم ءاــهتنالا
 ةــــلاكو ةيجيتاخبــــسا ريوــــطت عورــــشمل
ةكرــــــش ذــــــيفنتب ةــــــيلودلا نوؤــــــشلا
 فدـــهي يذـــلاو EY غـــنويو تـــسنريا
 ةلماــــش ةيجيتاخبــــسا ةــــطخ  ريوــــطتل
 باحــــــصأ عــــــم ةــــــمئاوملاب ةــــــلاكولل
 ةحلصملا

ةـــلمحلا رـــثأ رـــيرقت دادـــعإ نـــم ءاـــهتنالا
ينهملا صحفلا جمانربل ةيمالعإلا

 ةيدوعـــــــسلا ةـــــــنجللا لاـــــــمعأ قالـــــــطنا
 انيثأ يف ةدقعنملاو ةكخبشملا ةينانويلا
 تاـسايسلا ليكو ةداعس ةرازولا لثميو
 لجعملا يناه .م ةيلامعلا

MAY

مئاوتم لمع قوس معد
MAY

قوــقحو ةــلامعلا لــقنت ىدــتنم قالــطنا
 ةــلامعلا ةرــجه ةرادإ نيــسحتو ناــسنالا
 يــــف دــــقعنملاو طــــسوألا قرــــشلا يــــف
 ةداعـس ةرازوـلا لــثميو كروـيوين ةنيدم
لــــمعلا ةــــئيب ريوــــطتو ةــــباقرلا لــــيكو
يبرحلاماطس.أ
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ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا



MAY
 يذــيفنتلا ســلجملا عاــمتجالا داــقعنا
 ةــيمنتلل ةيبرعلا ةمظنملل )113( ةرودلا
 نـم لــثمم ةكراـشمو روضحب ةيرادإلا
 ةرازولا هذه

 ةــــيمومعلا ةــــيعمجلا عاــــمتجا داــــقعنا
 ةـــيمنتلل ةـــيبرعلا ةـــمظنملل )57( ةرودـــلا
نــم لــثمم ةكراــشمو روــضحب ةــيرادإلا
 ةرازولا هذه

MAY 1718
مئاوتم لمع قوس معد

مئاوتم لمع قوس معد

 لمعلا عاطق
2022 - نم يناثلا عبرلا تازجنم

MAY
 نـــم دـــحلل يلودـــلا رمتؤـــملا داـــقعنا
 نــم لــثمم ةكراــشمو روــضحب  رــقفلا
 ةـــــــنجلل )38( مـــــــقر عاـــــــمتجالا داـــــــقعنا ةرازولا هذه

 نواعتلل ةمئادلا ةنجلل ةعباتلا ةعباتملا
 ةــــمظنم ىدــــل يراــــجتلاو يداــــصتقالا
  )كيــــــــسموكلا( يمالــــــــسإلا نواــــــــعتلا
 هذــــه نــــم لــــثمم ةكراــــشمو روــــضحب
ةرازولا

MAY 1920
مئاوتم لمع قوس معد

مئاوتم لمع قوس معد



MAY
 نـــم لوألا يـــبرعلا ىدـــتنملا داـــقعنا
 ةكراــــشمو روــــضحبةاواــــسملا لــــجا
نواــــعت ةــــيقافتا عــــيقوت نــــم ءاــــهتنالا ةرازولا هذه نم لثمم

 ةيرــــشبلا دراوــــملا ةرازو نيــــب كخبــــشم
 نوؤــــشلا ةرازوو ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو
 نأــش يــف ناكــسإلاو ةــيورقلاو ةــيدلبلا
 ةداهــــشو يــــفرحلا صيــــخخبلا داــــمتعا
نيترازولا ىدل ينهملا صحفلا

 ةــــلمح زيــــهجتو دادــــعإ نــــم ءاــــهتنالا
 ةمالــسلل يملاــعلا مويلاــب ةكراــشملا
 زارـبإل ىعـست ثــيح  ةينهملا ةحصلاو
يتـــلا تارداـــبملاو جماربـــلاو دوـــهجلا
 عــــم نواــــعتلاب ةرازوــــلا اــــهب تــــماق
 قوـس رارقتـسال ةقالعلا تاذ تاهجلا
 ةحــصو ةمالــس ةــفاقث ءاــنبلو لــمعلا
 رودحيـضوت لالـخ نـم ةــيملاع ةينهم
 ةحــصلاو ةمالــسلل ينطوــلا ســلجملا
 ةلمحلا راعش عم اهتمءاومو ةينهملا

اعم_لمعنل#

APRءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

APR
 ةمالـــــسلل ينطوـــــلا ســـــلجملا لـــــيعفت
 دـــــقع  مـــــت ثـــــيح ةـــــينهملا ةحـــــصلاو
 ينطوــــــــلا ســــــــلجملل لوألا عاــــــــمتجالا
 ةـــــسائرب ةـــــينهملا ةحـــــصلاو ةمالـــــسلل
 تاـهجلا يــلثمم روضحبو ريزولا يلاعم
 ةمالــسلا لاــجمب ةــقالعلا تاذ ةــينطولا
 ىعــــــــسي ثــــــــيح ةــــــــينهملا ةحــــــــصلاو
 دــــــــيحوتو نيــــــــسحت ىــــــــلإ ســــــــلجملا
 عــــفرو ةــــباقرلا تاءارــــجإو تاعيرــــشتلا
لــــمعلا قوــــس يــــف لاــــثتمالا ىوتــــسم
 عــــم لــــماكتلا قــــيرط نــــع ؛يدوعــــسلا
 ةمالـــــــــسلاب ةـــــــــقالعلا تاذ تاـــــــــهجلا
 ىوتــــــسملا ىــــــلع ةــــــينهملا ةحــــــصلاو
 لالغتــــــسالا ىــــــلع لــــــمعلاو ،ينطوــــــلا
 نوـــــكتل ؛تاردـــــقلاو دراوـــــملل لـــــثمألا
 اذـــــه يـــــف ادـــــئار اـــــجذومنأ ةـــــكلمملا
يملاعلا ىوتسملا ىلع لاجملا
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APR
لــخاد لاــفطأ ةفايــض زــكرم ليغــشت
 ةــــــنيدملاب  يراــــــجتلا زــــــكارملا دــــــحأ
 ةــــــــئيهت ةرداــــــــبم نمــــــــض ةروــــــــنملا
  هذـــه ربـــتعتو  لـــمعلا ةـــئيب نيـــسحتو
 ةأرملا نيكمت  تاردابم دحأ ةردابملا
 تاـــــهمألا صوـــــصخلا هـــــجو ىـــــلعو
يــف ةمهاــسملل فدــهتو ،تالماــعلا
تالماـــعلا تاـــهمألا ةاـــناعم صيـــلقت
 زـــكارملا مازـــلإ لالـــخ نـــم نهلاـــفطأو
 ريفوــتب  )تالوــملا (ةــقلغملا ةــيراجتلا
 تاـــــهمألل لاـــــفطألا ةفايـــــض زـــــكارم
 ةيراجتلا زكارملا كلت يف تالماعلا

 ةـــــسارد( رـــــيرقت دادـــــعإ نـــــم ءاـــــهتنالا
تآــــشنملا تاءارــــجإ ةــــسايس لــــيلحتو
 دـعب نع لمعلا ينبتل اهتبسانم ىدمو
 عـــقاو ســـكعي يذـــلاو )ةـــكلمملا يـــف
 هتيادب نم ةكلمملا يف دعب نع لمعلا
نآلا ىلإ

 نـــهم نيطوـــت رارـــق قـــيبطت نايرـــس أدـــب
 يذـلاو %60 ةبـسنب ةيحـصلا تاصصختلا
 تاربــــــتخملا فئاــــــظو (نــــــهم لمــــــشي
-يــــــــــــعيبطلا جالعلا-ةعــــــــــــشألا-ةيبطلا
 دــــحلا دــــيدحت عــــم )ةــــيجالعلا ةــــيذغتلا
 ــــب نيطوتلاـــب روـــجألا باـــستحالل ىـــندألا

 ينـفلل لاـير5000 و يئاـصخألل لاير7000
 ةــــــــفيظو5600 رارــــــــقلا رفويــــــــس اــــــــمك
نييدوعسلل

APR
ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

APR
 نـــهم نيطوـــت رارـــق قـــيبطت نايرـــس أدـــب
 نهملل%30 ةبسنب ةيبطلا ةزهجألا عاطق
 و ةـــيبطلا ةزـــهجألا ةـــينفلاو ةيـــسدنهلا

 فـــــــــيرعتلاو تاـــــــــعيبملا نـــــــــهمل40%
 اـــمك  ةـــيبطلا تامزلتـــسملاو ةزهجألاـــب
 لـهؤم يلماـحل روـجألل ىندألا دحلا غلب
 ينـــــفلل500 و  لاـــــير7000 سويرولاـــــكب
ةيفيظو ةصرف3000 رارقلا رفويس امك
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ىوقلا ةكراشم ةدايز
ىوقلا ةكراشم ةدايزاهتيلومشو ةلماعلا
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APR
 ىــندألا دــحلا رارــق قــيبطت نايرــس أدــب
 نـــهمل نيطوـــتلا باـــستحالل  روـــجألل
 ىندا دحكو نانسألا ءابطأو ةلدايصلا

 لاير7000

 عــم ينواــعتلا بيردــتلا لــمع ةــشرو دــقع
  ةــكلمملاب دـهاعملاو تاــيلكلاو تاعماجلا
 دراوـــــملا ةـــــيمنت قودنـــــص عـــــم نواـــــعتلاب
لــــيكو ةداعــــس ةداــــيقب )فدــــه( ةيرــــشبلا
 نــــم يــــلثمم ةكراــــشمو لــــمعلا نوؤــــش
 روــضحو ةرازوــلا يــف لــمعلا عاــطق تالاــكو
ةـــــسسؤملاو ميـــــلعتلا ةرازو نـــــم يـــــلثمم
 يــلثممو  ينـهملاو ينقتلا بيردتلل ةماعلا
 يــــــف دــــــهاعملاو تاــــــيلكلاو تاــــــعماجلا
 فدــهتو68 مهددــع غــلب يذــلاو ةــكلمملا
 يــــف بــــلاطلا ةــــلحر ميــــظنت ىــــلإ ةــــشرولا
اـــــــينوخبكلا ينواـــــــعتلا بيردـــــــتلا

ً
 رـــــــصحو 

ةـــيلآ حرـــشو ةـــصنملا تاـــقوعمو تايدـــحت
ادــــيهمت اــــهيلع لــــمعلا

ً
بــــسح اــــهقالطإل 

فده نم ةدراولا ةطخلا

 لـــــقن تاـــــيلمع ةـــــسارد نـــــم ءاـــــهتنالا
 مهلوخد نم ىلوألا ةنسلا لالخ ةلامعلا
ديـــــشرت ىـــــلإ فدـــــهت يتـــــلاو ةـــــكلمملا
 هذــــــه لالغتــــــسا مدــــــعو مادقتــــــسالا
 مـــهلقنو مهمادقتـــسا ضرـــغل ةـــمدخلا
 ىلوألا ةنسلا مامتإ لبق

APR

مئاوتم لمع قوس معد

APR
 ميـــــق ثيدـــــحتو ةـــــعجارم نـــــم ءاـــــهتنالا
 نمــــض تاــــعاطقلا ضــــعب تافدهتــــسم
ىــلع اهــسكعو روــطملا تاــقاطن جماــنرب
 كــلذو , تاــقاطن ةرود اــهلوخدو ةــمظنألا
 لـمعتيتـلا تآـشنملا زيفحت ةدايز فدهب
 ، معاـــــطملا( تاـــــعاطقلا هذـــــه نمـــــض
)ةئزجتلاو ةلمجلا ، ةيبنجألا سرادملا

2930

3132

ىوقلا ةكراشم ةدايز
ءادأو ةيجاتنإ نيسحتاهتيلومشو ةلماعلا

ةلماعلا ىوقلا

مئاوتم لمع قوس معد
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APR
 طـــبرو ةفاـــضاو ثيدـــحت نـــم ءاـــهتنالا
 يداــــصتقا طاــــشن23 ددــــع فــــيرعتو
 ةــــــعجارمل مئاــــــقلا لــــــمعلا نمــــــض
 ةطـــشنألل ينطوـــلا ليلدـــلا ثيدـــحتو
 ىـــــلع هـــــقيبطتو isic4 ةيداـــــصتقالا
ةرازولا هذهل ةمظنألا

 رــشع نماــثلا عاــمتجالا داــقعنا لاــمتكا
 لــــــمعلا لاــــــجم يــــــف ءاربــــــخلا قــــــيرفل
 ســــــلجم لودــــــب ةــــــيلودلا تاــــــقالعلا
 ةيبرعلا جيلخلا لودل نواعتلا

 رــشع عباــسلا عاــمتجالا داــقعنا لاــمتكا
 ةــيندملا ةــمدخلا نوؤــشل ةــينفلا ةــنجلل
نواعتلا سلجم لودب ةيرشبلا دراوملاو

APR
مئاوتم لمع قوس معد

APR
 بـناجلا عـم ةــيقافتا عــيقوت نم ءاهتنالا
 ينهملا صحفلا نأش يف يدنهلا

3334

3536

مئاوتم لمع قوس معد
مئاوتم لمع قوس معد
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APR
 ةيلامعلا ةلاحلا ريرقت عفر نم ءاهتنالا
يلاـــعمل شيدالجنـــب ةـــلودب صاـــخلا
 هيلاعم ةقفاوم ىلع لوصحلاو ريزولا
 ريراـــــقتلا ىـــــلع ريوـــــطتلا لامكتـــــسال
 ةدراوـــلا تايـــصوتلا بـــسح ةـــيلامعلا
ريرقتلا يف

 نـم )%69.6142( حلـصلا ةبـسن قــيقحت مت
ةخبــفلا لالــخ ةدراوــلا ىواعدــلا يلاــمجإ
 مهاــس دــق و ) م2022/4/21-م2022/4/1(
 ىـــلع اياـــضقلا قفدـــت لـــيلقت يـــف كـــلذ
ىـــلع ةـــظفاحملاوهـــيلامعلا مكاـــحملا
 بحاصو لماعلا نيب ةيدقاعتلا ةقالعلا
.لمعلا

 يلاـــــحلا عـــــضولا لـــــيلحت نـــــم ءاـــــهتنالا
 تاكرـش ىــلع ةـباقرلل تاوجفلا ديدحتو
مهاـــسي يذـــلاو , مادقتـــسالا بـــتاكمو
 مادقتــسالا عاــطق تامدــخ نيــسحت يــف
 ةـــــئفلا دـــــيدحتو اـــــهريوطت لالـــــخ نـــــم
لمعلا بحاصو لماعلاهفدهتسملا

APR
مئاوتم لمع قوس معد

APR
يلاــــحلا عــــضولا لــــيلحت نــــم ءاــــهتنالا
مادقتـــسالا ةـــلحرل تاوـــجفلا دـــيدحتو
 يـــف مهاـــسي يذـــلا ةـــيلزنملا ةـــلامعلل
 دـيدحتو مادقتـسالا هــلحر ةدوـج ريوـطت
بحاـــصو لـــماعلا ةفدهتـــسملا ةـــئفلا
لمعلا

3738

3940

مئاوتم لمع قوس معد
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا
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APR
 يلاـــحلا عـــضولا لـــيلحت نـــم ءاـــهتنالا
 ةدوــــــج عــــــفرل تاوــــــجفلا دــــــيدحتو
 بـــــــــــــتاكمو تاكرـــــــــــــش ةءاـــــــــــــفكو
يـــف مهاـــسيس يذـــلاو .مادقتـــسالا
 لـــيلقتو مادقتـــسالا فيلاـــكت لـــيلقت
 ةـــــئفلا  دـــــيدحتو  مادقتـــــسالا ةدـــــم
 بحاصو لماعلا ةفدهتسملا

 ةـــــــــموظنم ةـــــــــسارد نـــــــــم ءاـــــــــهتنالا
 ءاـــــــنب ةداـــــــعإو ةـــــــيرادالا مادقتـــــــسالا
 مهاــــست ثــــيح تاريــــشأتلا فينــــصتو
 نيدـفاولا مادقتسا زيفحت يف ةساردلا
 ميـــــــــظنتو ةـــــــــيلاعلا تاراـــــــــهملا يوذ
 ةــــــــــضفخنملا ةــــــــــلامعلا مادقتــــــــــسا
 ةــــــــــــئفلاو ةراــــــــــــهملا ةطــــــــــــسوتملاو
.لمعلا بحاصو لماعلا ةفدهتسملا

 قـــــيرطلا ةـــــطراخ دادـــــعإ نـــــم ءاـــــهتنالا
 مادقتـسالا ةموظنم عورشمل ةيذيفنتلا
 ةيرادإلا

APR
ءادأو ةيجاتنإ نيسحت
ةلماعلا ىوقلا

JUNE
 نــــم )%80.7987( حلــــصلا ةبــــسن قــــيقحت
ةخبــفلا لالــخ ةدراوــلا ىواعدــلا يلاــمجإ
 مهاـــس دـــقو ) م2022/6/23- م2022/6/1(
 ىـــلع اياـــضقلا قفدـــت لـــيلقت يـــف كـــلذ
 ةمهاـسملا كلذكو ةيلامعلا مكاحملا
 ةـيدقاعتلا ةـقالعلا ىــلع ةـظفاحملا يف
لمعلا بحاصو لماعلا نيب

4142

4344

مئاوتم لمع قوس معد

مئاوتم لمع قوس معد
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JUNE
 عـــضولا ميـــيقتو ةـــسارد نـــم ءاـــهتنالا
 تاــــــمزالل ةــــــماعلا ةرادإلــــــل يلاــــــحلا
 نم ةرادإلا علطتتو, تاوجفلا ليلحتو
 اهتاردق زيزعت ىلإ ةلحرملا هذه لالخ
سيــسأتو عــضوو تاــمزالا ةرادإ ىــلع
 زـيزعت يـف مهاست ةلماكتم ةموظنم
ةحلصملا باحصأو نيلماعتملا ةقث

 ساــيقلا تاــيلآ ريوــطت نــم ءاــهتنالا مــت
ينـــــــفلا ءادألـــــــل ميـــــــيقتلاو ةـــــــعباتملاو
 تامدـخلا ريوطتو نيسحتل يليغشتلاو
فدـــهتو مادقتـــسالا عاـــطقل ةـــمدقملا
 ىوتـسم عـفر نيكمت ىلإ ةلحرملا هذه
مادقتسالا بتاكمو تاكرشل لاثتمالا

يلاــحلا عــضولا ةــسارد نــم ءاــهتنالا مــت
 تاجايتحالاو ةيلاحلا تاعيرشتلا ليلحتو
 يفةلصلا تاذ ةلعافلا تاهجلل ةحلملا
 ةـــماعلا تاروـــطتلاو مادقتـــسالا عاـــطق
 داــــشخبسالا فدــــهب لــــمعلا قوــــس يــــف
 نادــلبلااهعبتت يتلا تاسرامملا لضفأب
 ةطــــــشنأ حئاوــــــل لاــــــجم يــــــف ةدــــــئارلا
ةـــــنكمملا لوـــــلحلا داـــــجيإل مادقتـــــسالا
قيبطتلل ةلباقلاو

JUNE
مئاوتم لمع قوس معد

JUNE
 نيطوـــت رارـــق نـــم ةـــيناثلا ةـــلحرملا ءدـــب
 عــــيمجل %50 نيطوــــت ةبــــسنب ،امنيــــسلا
 :اــــهزربأو ،ةدناــــسملاو ةــــينفلا نــــهملا
 ينـــف ،يئامنيـــس ضرـــع زاـــهج لغـــشم
 ليغــــشت فــــظوم ،يئامنيــــس ضورــــع
الامكتـــسا ،ةاـــهط ريـــبك ،توـــصلا زاـــهج

ً
 

 ةـــيفيظو صرـــف قـــلخل ىـــلوألا ةـــلحرملل
.ةيدوعسلا رداوكلل

4546

4748

مئاوتم لمع قوس معد
مئاوتم لمع قوس معد
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JUNE
 "ةـــصخرملا ناريـــطلا نـــهم" نيطوـــت
 ىــلوألا ةــلحرملا أدــبت ،نيتلحرــم ىــلع
 قـــــفاوملا ه23/08/1444 نـــــم ًاراـــــبتعا

 دعاـــسم( :نـــهم لمـــشتو ،15/03/2023
 )يوــج لــحرمو ،يوــج بـــقارم ،راــيط
 يوـج لـقن راــيط( ةنهمو ،%100 ةبسنب
 ناريــط فيــضم( ةــنهمو ،)%60 ةبــسنب
ةـــيناثلا ةـــلحرملا أدـــبتو .)%50 ةبـــسنب
اراــبتعا

ً
 قــفاوملا ـــه ه23/08/1445 نــم 

 راـــــيط( :نـــــهم لمـــــشتو ،04/03/2024
 يوج فيضمو ،%70 ةبسنب يوج لقن
 .)%60 ةبسنب

اراــبتعا %50 ةبسنب "تايرصبلا نهم" نيطوت
ً
 

 يــف18/03/2023 قــفاوملا ـــه26/08/1444 نــم
 يـف ةــلماعلا صاخلا عاطقلا تآشنم عيمج
 )4( اـــــهب لـــــمعي يتـــــلا يدوعـــــسلا قوـــــسلا
 تايرصب ينف( :نهم لمشتو ،رثكأف نيلماع
 ،تايرصبو ءوض- يئايزيف ربتخم ينفو ،ةيبط
 نيلماــعلا لوــصح طخبــشيو ،)تايرــصب ينــفو
 نـمينهملا دامتعالا ىلعةنطوملا نهملاب
 ؛ةيحــــصلا تاــــصصختلل ةيدوعــــسلا ةــــئيهلا
 باـــستحالل روـــجألل ىـــندألا دـــحلا نوـــكي نأو
5,500 ةفدهتـسملا نهملا يف نيطوتلا يف
1000 نـــم رثـــكأ رارـــقلا اذـــه رفويـــسو ..لاـــير
 يـــــف عاـــــطقلا اذـــــه يـــــف ةـــــيفيظو ةــــصرف
ةكلمملا قطانم فلتخم

صــحفلا يــف ةــمدخلا ذــفانم " نيطوــت
 ىــلع كــلذو " تاــبكرملل يرودــلا ينــفلا
 ،%50 ةبـــسنب ىـــلوألا ةـــلحرملا ،نيتلحرـــم
 ثـــــيح %100 ةبـــــسنب ةـــــيناثلا ةـــــلحرملاو
ريدـــم( :ةـــنطوملا نـــهملا زرـــبأ نوكتـــس
 ،ةدوـــج ريدـــمو ،ريدـــم دعاـــسمو ،عـــقوم
سيئرو ،عقوم فرشمو ،يلام فرشمو
 ينــــف دعاــــسمو ،صــــحف ينــــفو ،راــــسم
 ،تامالعتـسا ينـفو ،ةنايص ينفو ،صحف
5000 نــم رثــكأ ريفوــتل ،)تاــنايب لخدــمو
 أدــبينأ ىلع .نينطاوملل ةيفيظو ةصرف
ارهـــش12 دـــعب رارـــقلا ذـــيفنت

ً
 خيراـــت نـــم 

.هقالطإ

JUNE
مئاوتم لمع قوس معد

JUNE
 ةطشنأ تامدخ ميدقت ذفانم " نيطوت
 ددـع نمضتت يتلا " دورطلا لقنو ديربلا

طاشن14
ً
 لقنو ديربلا ةطشنأ نم اًيعرف ا

ارابتعا كلذو ،دورطلا
ً
 ــه23/05/1444 نـم 

 رارـقلا لمـش اـمك ،م17/12/2022 قفاوملا
 ءاـــسؤرلا نـــهمل %100 ةبـــسنب نيطوـــتلا
 فئاـــــظول %60 ةبـــــسنبو ،و نييذـــــيفنتلا
 ةبــسنبو ،اــيلعلا ةرادإلــل لوألا ىوتــسملا

 ةرادإلــل يناــثلا ىوتــسملا فئاــظول 70%
نـــم رثـــكأ رارـــقلا اذـــه رفويـــسو .اـــيلعلا

عاــطقلا اذــه يــف ةــيفيظو ةــصرف7000
 .ةكلمملا قطانم فلتخم يف

4950
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مئاوتم لمع قوس معد
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JUNE
 ةبـسنب "ءالـمعلا ةـمدخ نـهم" نيطوت

 ةــــمدخ مدــــقت يتــــلا تآــــشنملل 100%
طاــــشن وأ يــــسيئر طاــــشنك ءالــــمعلا
 هذـــــهدـــــيهعت لالـــــخ نـــــم وأ مـــــعاد
 اـهئالمع ةـمدخل ىرـخأ ةهجل ةمدخلا
 اـهيف اـمب ،لـصاوتلا لئاـسو لالخ نم
 كـلذو ،ةيفارشإلاو ةيدايقلا فئاظولا
اراــــبتعا

ً
 قــــفاوملا ـــــه23/05/1444 نــــم 

رثــكأ رارـقلا اذه رفويسو ،م17/12/2022
.ةيفيظو ةصرف4000 نم

 ةطـــــــشنأ7 يـــــــف عـــــــيبلا ذـــــــفانم " نيطوـــــــت
 نيلماـعلا يلاـمجإ نـم %70 ةبـسنب "ةيداصتقا
 ذــفانم نيطوــتلا رارــق نمــضتيو .ذــفنملا يــف
 عـــــيب ذـــــفانم" ةـــــيلاتلا ةطـــــشنألا يـــــف عـــــيبلا
 عــــيب ذــــفانم"و ،"ةمالــــسلاو نــــمألا تادــــعم
 عــيب ذــفانم"و ،"رويــسلاو ملالــسلاو دعاــصملا
 ،"ةحابـــــسلا تاـــــمامحو يعانـــــصلا بـــــشعلا
 ةزــهجأو هاــيملا ةــيقنت تادــعم عــيب ذــفانم"و
 نيوــــمتلا تادــــعم عــــيب ذــــفانم"و ،"ةــــحالملا
 ذــفانم" ىــلإ ةفاــضإلاب ،"ةــيئابرهكلا تاــبرعلاو
مزاوـــــلو ديـــــصلاو ةـــــيئاوهلا ةحلـــــسألا عـــــيب
 تاودأو تادـــــعم عـــــيب ذـــــفانم"و ،"تالحرـــــلا
 هذـهيف نهملا زربأ نوكتس ثيح ."فيلغتلا
 ،قودنـص نيـمأ ،فرـشم ،عرـف ريدـم( ةطشنألا
 رثكأ رفويسو )ءالمعلا ةمدخو ،نئابز بساحم
 ذــيفنتلا زيـح رارقلا لخديو .ةفيظو12,000 نم
ارهش12 رورم دعب

ً
.هرودص خيرات نم 

 تاـسرامملا لـضفأ ةـسارد نـم ءاهتنالا
 ضرـــــــعلا فارـــــــشتسا يـــــــف ةـــــــيملاعلا
 لـــيلحتلاو لـــمعلا قوـــس يـــف بـــلطلاو
ةــــــــيرايعملا تاــــــــنراقملاو يليــــــــصفتلا
لـــمعلا فدـــهب ةـــيملاعلا تاـــسرامملاو
 ىنـــــعت ةـــــينطو ةدـــــحو سيـــــسأت ىـــــلع
 قوــــسل بــــلطلاو ضرــــعلا فارــــشتساب
 تاراـهملاو تاصصختلا ديدحتو لمعلا
ةبولطملا ةيلبقتسملا

JUNE

ىوقلا ةكراشم ةدايز
اهتيلومشو ةلماعلا

JUNE
 ليجـــست ةـــمدخ قالـــطاو ريوـــطت نـــم ءاـــهتنالا
  ةيرــشبلا دراوــملا ةرازو يــف تآــشنملا كالــم
 ريفوتىلإ فدهي يذلاو ,ةيعامتجالا ةيمنتلاو
 لالــــخ نــــم ةأــــشنملل كــــلام  نيــــيعت ةــــمدخ
 تاـنايبلا هذـه ســكعل , ةــينوخبكلإلا تامدخلا
 لـــمعلا قوـــس يـــف ةـــلماعلاىأـــشنملا ىـــلع
 تاقاطن جمانرب نمض ةأشنملا قاطنو
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JUNE
 سـلجملا لـيعفتل يناـثلا عاـمتجالا  داقعنا
  روـضحب ةـينهملا ةحصلاو ةمالسلل ينطولا

 ءاــــضعأ و ماــــع نيــــمأو سيــــئر  نــــم الــــك
ضارعتــسا مــت ثــيح  نيرقوــملا ســلجملا
ناـــــجللاو يـــــميظنتلا لـــــكيهلا : نـــــم الـــــك

 قرـــفو ناـــجللا لـــمعل ةـــمظنملا دـــعاوقلا،
 لاـمعأل يذـيفنتلا صخلملا، ةينفلا لمعلا

 ةـطراخلاو فادهألا لمشت يتلاو سلجملا
 ةمالـــسلل ينطوـــلا ســـلجملل ةيجيتاخبـــسالا
صــــخلملاو هــــتاردابمو ةــــينهملا ةحــــصلاو

 دـيعاوم، ءادألا سايق تارشؤمل يذيفنتلا
 ةـــــحخبقملا ةدـــــنجألاو ســـــلجملا عاـــــمتجا

 داـمتعا مـت اـمك .مداقلا سلجملا عامتجال
 يـميظنتلا لكيهلا ىلع ةقفاوملا .1  يلاتلا
                                                          :يلي امل اقفو

 تآــــــــــفاكملا ةــــــــــنجل ماــــــــــهم دانــــــــــسا .أ
 ءاــغلإو ةــيذيفنتلا ةــنجللا ىــلإ تاحيــشخبلاو

                                                                                                .تاحيشخبلاو تائفاكملا ةنجل
 يلخادــــــلا عــــــجارملا ةــــــيعجرم نوــــــكت-ب
 ةـــنجلل ةـــينفلاو ســـلجملا نيـــمأل ةـــيرادإلا

.ةيذيفنتلا
 ةــــــينوناقلا نوؤــــــشلا ةــــــيعجرم نوــــــكت .ج
.سلجملل ماعلا نيمألل
 لــــمعلا قرــــفو ناــــجللا ىــــلع ةــــقفاوملا .2
.ةيذيفنتلا ةنجللا تايصوتل اقفو ةينفلا

لـمعل ةـمظنملا دعاوقلا ىلع ةقفاوملا .3
.ةينفلا لمعلا قرفو ناجللا
تاـــهجلا ىـــلع ميـــمعتلا ىـــلع ةـــقفاوملا .4
 ةـــــناما عـــــم قيـــــسنتلا نأـــــشب ةـــــيموكحلا
 عورــــــشم ىــــــلع لــــــمعلا دــــــنع ســــــلجملا

 لاـــجم يـــف اـــهوحن وا حئاوـــل وا تاعيرـــشت
.ةينهملا ةحصلاو ةمالسلا
 حيراـصتلاو حاـصفإلا مدع جذامن دامتعا .5
 سلجملاـــــــــــب ةـــــــــــقالعلا تاذ ةـــــــــــيمالعإلا
 قرـــــفو ناـــــجللا ءاـــــضعأ ىـــــلع اـــــهميمعتو

.سلجملل ةعباتلا ةينفلا لمعلا

 تازاــــجنإب ةــــيلودلا لــــمعلا ةــــمظنم ةداــــشإ
 لاـــــجم يـــــف ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا

 تــــققح ثــــيح ةــــينهملا ةحــــصلاو ةمالــــسلا
 ةمالــسلا ريوــطتو نيــسحتل ةــظوحلم تازاــجنإ
 تاباصإو ثداوح نم دحلاو ةينهملا ةحصلاو

 كـلذ يـف اـمب ،ينطوـلا ىوتسملا ىلع لمعلا
 ةحــصلاو ةمالــسلل ينطوــلا ســلجملا ليكــشت

فـــيظوتو بيردـــتل جماـــنرب دادـــعإو ةـــينهملا
 دادـــعإو لاـــجملا اذـــه يـــف نيـــصتخملا فالآ
 ةـــينطولا ةـــسايسلا ريوـــطتو ينطوـــلا فـــلملا

 ةرازوـلا تـماق اـمك ةينهملا ةحصلاو ةمالسلل
 ةمالــسلل يلودــلا يدوعــسلا رمتؤــملا ميــظنتب

 ،م2021ربمفوــــن رهــــش يــــف ةــــينهملا ةحــــصلاو
 ةحـصلاوةمالـسلل ةـينطو ةيجيتاخبـسا ريوطتو
 نـــع غـــيلبتلل ينـــطو ماـــظن ريوـــطتو ،ةـــينهملا

ةــينهملا ضارــمألاو لــمعلا تاباــصإو ثداوــح
 طيــــطخت لاــــجم يــــف ةرازوــــلا تاردــــق ءاــــنبو

 ةمالـــــسلا شيـــــتفتل يجيتاخبـــــسالا لاـــــثتمالا
 ويدـــيفلا ةفاـــضا مـــت اـــمك ،ةـــينهملا ةحـــصلاو
 ةـيمنتلاو ةيرشبلا دراوملا ةرازو هتردصأ يذلا

 يلاـعم نـم لـك هيف طلسي يذلاو ةيعامتجالا
 ةـــــــيمنتلاو ةيرـــــــشبلا دراوـــــــملا رـــــــيزو بـــــــئان

 رــصاننــب هللادــبع روتكدــلا لــمعلل ةــيعامتجالا
 ريوطتو ةباقرلل ةرازولا ليكو ةداعسونينثوبأ
 يــبرحلا رماــع نــب ماطــس ذاتــسألا لــمعلا ةــئيب

 ةـينهملا ةحصلاو ةمالسلا ماع ريدم ةداعسو
 ميهارــــبا نــــب دــــجام سدــــنهملا ةرازوــــلا يــــف

 يتــــلا تازاــــجنالا مــــهأ ىــــلع ءوــــضلازيوــــفلا
 يــــف ةيدوعــــسلا ةــــيبرعلا ةــــكلمملا اــــهتققح
 ةخبـفلا لالـخ ةـينهملا ةحصلاو ةمالسلا لاجم

ةـــمظنم ةداـــشإ طـــبار مـــكل قـــفرم ، ةيـــضاملا
:ةيلودلا لمعلا
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JUNE
 ميــــظنت عورــــشمل لــــمع ةــــشرو دــــقع
 رطاــــخملا تاذ نــــهملا يــــف لــــمعلا
 ثــــيح  تاــــهج10 ةكراــــشمب  ةــــيلاعلا
 نهملاـــب ةـــمئاق ريوـــطت  ىـــلإ فدـــهت
اـــــقفو ةـــــيلاعلا رطاـــــخملا تاذ

ً
 اـــــمل 

 ماـــظن نـــم ررـــكم131 ةداـــملا هيـــضتفت
 ماـظن يف اهثادحتسا مت يتلا لمعلا
 اــــمب تالاــــجملا عــــيمج يــــف لــــمعلا
 ةــيملاعلا تاـسرامملا زربأ عم قفاوتي
 ةـــيموكحلا تاـــهجلا عـــم قيـــسنتلابو
 قالـــــطإو ،طاـــــشنلا اذـــــهل ةـــــصخرملا
 ةـــــيوعوتو ةـــــيفيرعت ةـــــيبيردت جمارـــــب
 نيلماـعلا نيفظوـملا عــيمجل عاطقلل
 عــفرل ةــيلاعلا رطاــخملا تاذ نهملاــب
 ريفوـتو ،.يعوـلاو يفرعملا ىوتسملا
 لوــصحلل ةــيبيردتلا جماربــلل تاراــبتخا
 ،نـــهملا هذـــهب لـــمعلا صيخرـــت ىـــلع
 لــــيلقت ىــــلإ عورــــشملا فدــــهي اــــمك
 نيلماــــعلا ةــــيامح زــــيزعتو رطاــــخملا
 دــحلاو لــمعلا قوــس ةءاــفك نيــسحتو
 رئاــسخلا لــيلقتل لــمعلا ثداوــح نــم
 يــــــف لــــــمعلا ةــــــئيب ةــــــيبذاج عــــــفرو
 ،ةيدوعــــــــــسلا ةــــــــــيبرعلا ةــــــــــكلمملا
 عـــــــــيمج : عورـــــــــشملا فدهتـــــــــسيو
تاذ نهملاــــب نيلماــــعلا نيفظوــــملا
 يــف مهاــسي ثــيح .ةــيلاعلا رطاــخملا
  صاــخلا عاــطقلاو  يموــكحلا عاــطقلا
 تاــــــــــــعاطقلا يــــــــــــف نيلماــــــــــــعلاو
 ىـــلا قرـــطتلا مـــت اـــمك ،ةفدهتـــسملا
 حئاوـــــــــللاو ةـــــــــيرايعملا تاـــــــــساردلا
 ةقالعلا تاذ تاميظنتلاو

 نيـــسحت ةـــحئال داـــمتعا :40 مـــلعم لاـــمتكا
 ةحـصلاو ةمالـسلا يـف ةــينهملا تايكولسلا
 ةــــــحئاللا هذــــــه صتــــــخت ثــــــيح  ةــــــينهملا
 ةـــينهملا تايكولـــسلا نيـــسحت تاـــبلطتمب
 ةـــئيب يـــف ةـــينهملا ةحـــصلاو ةمالـــسلا يـــف
اــباجيإ اــهريثأت كلذــكو ،لــمعلا

ً
 اــملــك يــف 

 ءادأ ىــلع مهدعاــسي اــمم نيلماــعلاب طيــحي
 راودألا حيـــــــــــــــضوتب كـــــــــــــــلذو لـــــــــــــــمعلا
 خيـــسرت يـــف مهاـــست يتـــلا تايلوؤـــسملاو
 ةمالـسلا يـف ةــيباجيإلا تايكولسلا موهفم
لمعلا تائيب يف ةينهملا ةحصلاو

 ينطوـــــــلا ماـــــــظنلا :5 جرـــــــخم لاـــــــمتكا
  تردص ثيح  ةينهملا ةحصلاو ةمالسلل
 ميــــظنت ىــــلع ءارزوــــلا ســــلجم ةــــقفاوم
ةحــــصلاو ةمالــــسلل ينطوــــلا ســــلجملا
ىــــلإ ســــلجملا فدــــهي ثــــيح ةــــينهملا
 ىــلع ةــينهملا ةحـصلاو ةمالسلا ةمكوح
 قيــــسنتو دــــيدحتو ينطوــــلا ىوتــــسملا
 تاذ ةــــــيموكحلا تاــــــهجلا نيــــــب راودألا
 ةــــــسايسلا ذــــــيفنت ةــــــعباتمو ،ةــــــقالعلا
 ،ةــــينهملا ةحــــصلاو ةمالــــسلل ةــــينطولا
 ةحــصلاو ةمالــسلا ىوتــسم عــفرل كــلذو
 ةـــفاكل لـــمعلا ةـــئيب نيـــسحتو ،ةـــينهملا
 ثداوــــح راـــطخأ نـــم دــــحلاو ،تآـــشنملا
ةينهملا ضارمألاو تاباصإلاو لمعلا
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 ةيمنت تامدخ قيقحت
ةمادتسم ةيعامتجا

APR
 ةــيلزنملا ةــيعامتجالا ةــياعرلا ةــمدخ ءدــب
ةـياعرلا تامدـخ ميدـقت نع ةرابع يهو
 يـف ةـقاعإلا يوذ صاخـشألل ةيصخشلا
 رـسأل ةرزاؤملا تامدخ نم عونك لزنملا
 يـف مهـسي امب ةقاعإلا يوذ صاخشألا
 ايعامتجا مهنيكمت

  زـــــكرم تاديفتـــــسم نـــــم ناـــــتنثا لوـــــصح
ىـــــلع جرخلاـــــب ثاـــــنإلل لماـــــشلا لـــــيهأتلا
 ةيناـضمرلا ةـلوطبلا يف ةيزنوربلا ةيلاديملا
ضاــيرلاب ةــقاعإلا يوذ يداــن اــهمظن يتــلا
ايــشتوبلا ةــبعل يــف ةــسفانملا تــناك ثــيح
 يناثلا زكرملا ندصحو

5 يــــف ةــــينواعت11 ددــــع سيــــسأت مــــت
 نمــضتت ،ةــكلمملا يــف ةــيرادإ قطاــنم
 تاــينواعت8 سيسأت تاينواعتلا ةمئاق
 ةـــينواعتو ةيحايـــس نيتينواـــعتو ةـــيعارز
.ةيناكسا

 ســــلجم ةرادإ ســــلجم ةــــلكيه ةداــــعإ مــــت
 يـفيرعت عاـمتجا دـقعو ةينواعتلا تايعمجلا
 ةرادإلا ســــــــلجمب تايلوؤــــــــسمو ماــــــــهمب
ةيلبقتـــــسملا تاـــــعلطتلا ضرـــــعو دـــــيدجلا
 تافدهتــــــسملا زرــــــبأو ينواــــــعتلا عاــــــطقلل
 عاطقلا نيكمتل
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 ةيمنت تامدخ قيقحتةمادتسم ةيعامتجا

ةمادتسم ةيعامتجا



 ةيرــــــــشبلا دراوــــــــملا ةرازو فدهتــــــــست
 تاــــيقتلم دــــقع ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو
 يـفتاــينواعتل ةيدرف تارايزو ةيقطانم
هذـــه تـــقلطنا ثـــيح ةـــكلمملا قطاـــنم
 مــت ،يــضاملا رياــني رهــش يــف تالــمحلا
 ةـــقطنم يـــف تاـــينواعتلل ىـــقتلم دـــقع
 . ةـــــينواعت51  روـــــضحب ةـــــمركملا ةـــــكم
 لئاـسر لاـصيإ تالـمحلا هذه فدهتست
 قــلعتي اـميفو عاـطقلل اهتايولوأو ةرازولا
 يـــــــلحملا جتاـــــــنلا يـــــــف ةمهاـــــــسملاب
 يـــــــــف تاـــــــــينواعتلا رـــــــــثأو يلاـــــــــمجإلا
 ةــــــــــيعوتو ةيداــــــــــصتقالا ةمهاــــــــــسملا
 ةيداــــــــصتقالا تاودألاــــــــب تاــــــــينواعتلا
 ةــينواعتلا ئداــبملاب مازتلالا عم ةثيدحلا
 يــــــف ةــــــعبتملا لاــــــمعألا جذاــــــمن يــــــف
 يتـــلا تايدـــحتلا ةـــعباتم و .تاـــينواعتلا
لالــخ نــمو برــق نــع تاــينواعتلا هــجاوت
 مـــهف يـــف مهاـــسي ةـــيناديملا تاراـــيزلا
 لوـــــــلحلا داـــــــجيإ و لكاـــــــشملل قـــــــمعأ
اهيطختل

 داشرإلا جمارب ريوطتو ءانب لمع ةشرو ليعفت
 ةقاعإلا يوذ صاخشألا رسأل يرسألا
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 مــت ةدوــجلا ةــلاع ةــيندم ةــمدخ ةرداــبم نمــض
قئاـثولا ظـفحو لوادـت راــسم لــمع ةـشرو دقع
 لوادـــــت نـــــع ةلوؤـــــسملا فئاـــــظولا ةـــــساردل
 يــــلثمم نــــم110 روــــضحب ةــــيموكحلا ةــــقيثولا
 ةــــيموكحلا تاــــهجلا نــــم83 ددــــعب تاــــهجلا
 نيـــــــكمتل ةـــــــمزاللا رـــــــطألا حيـــــــضوت  فدـــــــهب
 صاــــخلاو ماــــعلا نيعاــــطقلا يــــف نيفظوــــملا
 تاــــــسايسلا ريوــــــطت لالــــــخ نــــــم مهيلهأــــــتو
راــــسم يــــف نيفظوــــملا رــــصحو تاعيرــــشتلاو
 ريياـــــــعملا داـــــــجيإو ةـــــــقيثولا ظـــــــفح لوادـــــــت
.نيلماعلا عاضوأ ةجلاعمل مزاللا فينصتلاو

 دراوــــملا ةرادا ىــــلا لوــــحتلا ةرداــــبم نمــــض
 يلاــحلاعــضولا ميمــصت لاــمتكا مــت  ةيرــشبلا
 ةرازو  ( يــــــــهف ةيرــــــــشبلا دراوــــــــملا تارادإل
 ةوعدــلاو ةيمالــسإلا نوؤــشلا ةرازو , ةــضايرلا
 تاـــــــهجلا نـــــــم) عافدـــــــلا ةرازو , داـــــــشرالاو
 ىـــلافدـــهت يتـــلاو ,ةفدهتـــسملا ةـــيموكحلا
 تايوتـــسم دـــيدحتو صيخـــشت ىـــلع زيـــكخبلا
ةرادال ةيـــسيئرلا بـــناوجلا فـــلتخمل جـــضنلا
 زجنملا اذه مدخيو ةرازولاب ةيرشبلا دراوملا
 ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرادإ ىـــلإ لوـــحتلا ةرداـــبم
 ةموكحلا يفظوم ةيجاتنإ نيسحت فدهب
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 دراوـــــملا ةرادا ىـــــلا لوـــــحتلا ةرداـــــبم نمـــــض
 عــــــــضولا ميمــــــــصت لاــــــــمتكا مــــــــت ةيرــــــــشبلا
 نـميـف ةيرــشبلا دراوــملا تارادإل فدهتسملا
 ةرازو ( يــهو ,ةفدهتــسملا ةــيموكحلا تاــهجلا
ةوعدــــلاو ةيمالــــسإلا نوؤــــشلا ةرازو , ةــــضايرلا
 ىـــلا فدـــهت يتـــلاو) ةـــعافدلا ةرازو , داـــشرالاو
 دراوــملل فدهتــسملا جــضنلا ىوتــسم دــيدحت
ينــــمز قــــفأ بــــسح ،"ةــــمءالم رثــــكألا" ةيرــــشبلا
 ةرازوـلل ةيجيتاخبـسالا تاـيلوألا ىـلعً ءاـنب ،ددحم
جــــــضنلا تايوتــــــسم دــــــيدحت ىــــــلا ةفاــــــضإلاب
 يـــف ةيرـــشبلا دراوـــملا تالاـــجمل ةفدهتـــسملا
 اـــهنع ةـــجتانلا لوـــحتلا قـــيرط ةـــطراخو ةرازوـــلا
 عــضولا ىــلإ جــضنلل يلاــحلا حــضولا نــم رورــملل
 قيقحت يف زجنملا اذه مهسيسو فدهتسملا
 ةموكحلا يفظوم ةيجاتنإ نيسحت فده
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

APR
دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

 ةأــــفاكم رارــــق رادــــصا ةــــمدخ ةــــتمتا
ةـقاعإلا يوذ نـم نييعماـجلا بالطلا
عـــفر ىـــلإ اـــهلالخ نـــم ىعـــسن يتـــلاو
تامدــــــخلا ةــــــتمتأب مازتــــــلالا ةبــــــسن
 فدــــــهلل اــــــقيقحت كــــــلذو ةــــــيمقرلا
 زـــيزعتب قـــلعتملاو لوألا يجيتاخبـــسالا
 ءاكذلاوةنمقرلا ىوتسم

 تاليدـعت لـمع مـت ةدوـجلا ىوتسم عفرل
 ةــــمدخلل نيمدختــــسملا تاــــشاش ىــــلع
 نــكمت يتــلا طباوــضلا ضــعب ليدــعت مــتو
 فئاــظو ضارعتــسا نــم ةــنجللا لوؤــسم
 باحـــصأل حمـــست يتـــلاو يـــئزجلا دـــقاعتلا
 ةــنجللا تاــيئرم ىــلع عالـطالا نم يلاعملا
 تارارــقلا ذاــختا يــف دعاــست يتــلاو ةــينفلا
لامعألا ةيقوثوم نم عفري امم ةبسانملا

APR

 لالـخ نـم كـلذوةــنمقرلا ىوتسم زيزعت
 تامدـخلا نـم ديزملا ةتمتأ ىلع لمعلا
 تاــسايس كــنب عورــشم قالــطا مــت دــقف
 ءاــشنإ ىــلا فدــهي يذــلاو لــمعلا قوــس
 عاـطق تاسايس عيمجل لماش عدوتسم
 ريوـــــــــطت تاءارـــــــــجإ هـــــــــتمتأو لـــــــــمعلا
 ةــيلامعلا تاـسايسلا ةـلاكول تاسايسلا
 تاـسايس داجيإو ثحبلا ليهستل كلذو
 ةـــــفرعمو ةرازوـــــلا يـــــف لـــــمعلا عاـــــطق
 نيطبترـــــــــــملا ةحلـــــــــــصملا باحـــــــــــصا
 ةسايسلاب

 بلط ميدقتل ةديدج ةشاش ةفاضإ مت
 يتاــــنايب ةــــصنم ىــــلع تاــــنايب ليدــــعت
 لاــــمعألا تاــــجايتحال ةــــيبلت ةــــيفيظولا
 ةيـــصخشلا تاـــنايبلا ليدـــعت مـــت ثـــيح
 ءاـــــــــطعاو تالهؤـــــــــملاو ةـــــــــيفيظولاو
كلذب ةرازولا صتخمل ةديدج ةيحالص
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دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



APR
 يتلاو تانايبلا نم ةدافتسالا ميظعتل
ةيجيتاخبــــسالا فادــــهألا ىدــــحإ يــــه
 طبرلا مت دقف يمقرلا لوحتلا ةلاكوب
 ةيرــــشبلا دراوــــملا ةرازو نيــــب ينــــقتلا
 ةــيمنت قودنـصو ةــيعامتجالا ةيمنتلاو
 كـــــلذو )فدـــــه( ةيرـــــشبلا دراوـــــملا
يــــف ةدوــــجوملا تاــــنايبلا ةكراــــشمل
 نمـــــــــضتت يتـــــــــلاو ماـــــــــمت ماـــــــــظن
 ةداــــــعإو ،تاــــــفاقيإلاو ،تاــــــفلاخملا
 ةلاحو ،تاضاخبعالا لوبق دعب غلابملا
 لـــضفأ ىوتـــسم قـــقحي اـــمب دادـــسلا
 نيــبلــماكتلا زــيزعتو تاــنايبلا ةدوــجل
ةحلصملا باحصأ

 يكذـــــلا لـــــيلحتلل ةـــــماعلاةاردا تدـــــقع
 ةرادإ بتكم  عم لمع ةشرو  رارقلا معدو
 ةـــبرجت ىـــلع مـــهعالطاو ينطوـــلا تاـــنايبلا
 تاـــــــنايبلا ةرادإ يـــــــف  ةدـــــــئارلا ةرازوـــــــلا
 لداـــبت ىوتـــسم عـــفرل كـــلذو  اـــهتموكحو
حاجنلا براجتو تاربخلا

APR

 لاـــثتمالا ساـــيق جذوـــمن لـــيعفتو  ءاـــنب
تاـــنايبلا ةـــمكوحو ةرادإ راـــطإ طباوـــضل
 نــمكــلذو ةيــصخشلا تاــنايبلا ةــيامحو
 تاــــنايبلا ةــــمكوح راــــطإ لــــيعفت لالــــخ
 ةءاــــــفك عــــــفر لــــــجأ نــــــم ،اــــــهتيامحو
 لوـحتلا ةـلاكو لـخاد لاـمعألا ةيقوثومو

 يمقرلا

 ةـــيمنتلاو ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرازو طـــبر
 تاـــــمولعملا زـــــكرم عـــــم ةـــــيعامتجالا
 نـــم دـــكأتلل كـــلذو  اـــينوخبكلا ينطوـــلا
 ةــمظنأ نيــب ةيبايــسناب تاــنايبلا لداــبت
 ةمهاــسملا لــجأ نــم زــكرملا و ةرازوــلا
 تاــــــنايبلا رفاوــــــت رــــــشؤم زــــــيزعت يــــــف
اهتحاتاو
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



APR
 ريوــطتلاو ءاــنبلا لــحارم عــيمج قــيثوت
 ماـــــظنلل تاـــــنايبلا عدوتـــــسم لـــــخاد
 هـــترادا ىـــلع دعاـــسي اـــمم  يزـــكرملا
 ةـــجاحلا دـــنع هـــيلا عوـــجرلاو البقتـــسم
 كــلذو ةــفرعملا لــقن و ةرادا تاــياغل
 تانايبلا نم ةدافتسالا ميظعتل

دــــييأت ماــــظن ىــــلع تاليدــــعت ةفاــــضا
تارـشؤم ةـحول ىــلع اهـسكعو دقاعتلا
 مــــعد زــــيزعتل كــــلذو  ،لاــــمعالا ءاــــكذ
 رمتــــــسملا ةــــــجاحلاو  رارــــــقلا ةعانــــــص
 ةينوخبكلالا تامدخلا ريوطتل

APR

 دـعب ةفلتخملا ريراقتلا نم ديدعلا ريفوت
  ةددـعتم رداصم نم اهجمدو  اهعيمجت
 عيراــــشملا نــــم دــــيدعلا مدــــخت يتــــلاو
 مـــــعد يـــــف تمهاـــــس ثـــــيح ،ةـــــمئاقلا
 ةرازوــــلا ىوتــــسم ىــــلع رارــــقلا ةعانــــص
ةرادإ ،ءاـــصحإلا ةـــئيه(  اـــيجراخ و اـــيلخاد
 نوؤـــــــــــــــشلا ةـــــــــــــــلاكو ،عيراـــــــــــــــشملا
 فدــهلا قــيقحتل كــلذو )خلا....ةــيلامعلا
 لوـــحتلا ةـــلاكول سماـــخلا يجيتاخبـــسالا
 ةدافتـــسالا ميـــظعتب قـــلعتملاو يـــمقرلا
 يكذلا ليلحتلا تاردقو تانايبلا نم

 يلخادــــــلا لاــــــثتمالا ساــــــيق لــــــيعفت
 ةــــمكوحو ةرادإ تافــــصاومو طباوــــضل
 ةيـــصخشلا تاـــنايبلا ةـــيامحو تاـــنايبلا
 و تاـــــعامتجا ةدـــــع دـــــقع لالـــــخ نـــــم
كـــلذو ةـــينعملا تارادإلا زاـــجنا ةـــعباتم
 لاــــــمعألا ةــــــيقوثومو ةءاــــــفكل ازــــــيزعت
 ةيمقرلا
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



APR
 لجــس فــلأ15 نــع دــيزي اــم ةــقباطم
 ةيلامـــشلا دودـــحلا ةـــعماج يـــجيرخل
 تالجــــس يــــف  ةــــيلمع394 ســــكعو
 ةـــيوجلا طوـــطخلا يفظوـــمل ةرازوـــلا
 عـــفر فدـــهب يزـــكرملا ماـــظنلا يـــف
 ةـــيفيظولا تاـــنايبلا ةدوـــج ىوتـــسم
عاــــطقلا يفظوــــم فدهتــــست يتــــلاو
 ماعلا

 يكذـلا لــيلحتلل ةماعلا ةرادإلا تقلطأ
 ريراــقتو تارــشؤم تاــحول رارــقلا مــعدو
99 براــــقي اــــمم تاعدوتــــسملا ماــــظن
 ،ةــيكذ ثــحب تاــكرحمو رــيرقتو رــشؤم
 تاليــلحت مدــقت ةــيلعافت تاــحول يــهو
 ةردـــــقلا زـــــيزعتل ةـــــمدقتم تارـــــشؤمو
 جاــــــــــــــيتحا تاــــــــــــــبلطل  ةــــــــــــــيليلحتلا
دراوــملا ةرازوــب ةــصاخلا تاعدوتــسملا
 ةــــفاكب ةــــيعامتجالا ةــــيمنتلاو ةيرــــشبلا
.اهعورف

APR

ةــــليلحتلا ريراــــقتلا نــــم هــــعومجم ءاــــنب
زــــيزعتل  ساــــيقلا تاــــحولو تارــــشؤملل
:نم لك عم تانايبلا لدابتو نواعتلا
 ةيعانـصلا تاـمولعملل ينطوـلا زكرملا-
ةينيدعتلاو
 و ةريغـــصلا تآـــشنملل ةـــماعلا ةـــئيهلا-
 ةطسوتملا
  تامولعملا ةينقت و تالاصتالا ةرازو-
ةيلاملا ةرازو-
)فده( ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص-
ىوتــــسمل ازــــيزعت زــــجنملا اذــــه يتأــــيو

ةرازولا يف ءاكذلاوةنمقرلا

 ةلمح نمض ةيوعوت لئاسر4  قالطا مت
 تاــمولعملا نمأــب ةــيعوتلل يــعاو كــلخ
 عـــــفرب ةـــــلمحلا هذـــــه مهـــــست ثـــــيحب
 ةرازوــلا يبوــسنم ىدــل يعوــلا ىوتــسم
 ةـــينمألا تاـــسرامملا زربأـــب مهفيرـــعتو
 نـمألا تاردـق عـفر ةرداــبم مدخت يتلاو
ةرازولا يفيناربيسلا
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعتةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



MAY
 مــعدو يكذــلا لــيلحتلل ةــماعلا ةرادإلا تــقلطأ
 يكذلا كرحملا ريراقتو تارشؤم تاحول رارقلا

 ددعو رشؤم12 براقي امم  ةرداصلا تاريشأتلل
 ،يــكذ ثــحب كرــحم19 ىــلا ةفاــضإلاب ريراــقت3
 تارـشؤمو تاليـلحت مدـقت ةيلعافت ةحول يهو

 نـــــــع ةـــــــيليلحتلا ةردـــــــقلا زـــــــيزعتل ةـــــــمدقتم
 .اـــهعون وا اـــهتلاح بـــسح ةرداـــصلا تاريـــشأتلا

 ليـــــصافت ىـــــلع ةـــــحوللا هذـــــه يوـــــتحت اـــــمك
 :تآــــــــشنملا بــــــــسح ةرداــــــــصلا تاريــــــــشأتلا
 )نــهملاو تآــشنملا  ، تايــسنجلاو تآــشنملا(

 ماـخ تاـنايب لكـش ىـلع اهـضارعتسا متـي يتلاو
 ًءاـــنب مالعتـــسالل يـــكذ ثـــحب كرـــحم ةطـــساوب

ةلخدملا تاددحملا ىلع

 مـــتدـــقف نيفظوـــملا نيـــكمتو راودألا زـــيزعتل
  عوـــــمجمب ةرازوـــــلا يفظوـــــم نـــــم5 بيردـــــت

 تاــــــــــحول نــــــــــم ددــــــــــع  ىــــــــــلع ةعاــــــــــس64
 ىوتــــسم عــــفر فدــــهب ،)Dashbords(ةداــــيقلا
 ريراــــقتلاو تارــــشؤملا تاــــحول عــــم لــــماعتلا

 نيفظوـــــملا تاردـــــق زـــــيزعت ىـــــلإ ةفاـــــضإلاب
 تاـــــمولعملا ميدـــــقتو تاـــــنايبلل ةـــــيليلحتلا
 ةعانـــص معدـــل كـــلذو ةرازوـــلا يـــف تاداـــيقلل
 ةـلاكو نيفظوـمل  بيردـتلا فادهتساو رارقلا
 نيطوـتلا ةلاكو، عورفلاو ةدناسملا تامدخلا

 ةلاكوو , نيكمتلاو يعامتجالا نامضلا ةلاكو،
 ةيلامعلا نوؤشلا

MAY

 زـيزعتلو ةرازولا يف ءاكذلاوةنمقرلا ىوتسم عفرل
 ىــلع لــمعلا مــت اــهتحاتاو تاــنايبلا رفاوــت ىوتــسم

 حلاـــــصل ةـــــيليلحتلا ريراـــــقتلا نـــــم ةـــــعومجم ءاـــــنب
 :عم نواعتلا
 ةـــــئيهلا- :تاـــــمولعملا ةـــــينقتو تالاـــــصتالا ةرازو-

راقعلل ةماعلا
ةحصلا ةرازو-

ةيلاملا ةرازو-
 :ةيرشبلا دراوملا ةيمنت قودنص-
:نيدعتلا و ةيعانصلا تامولعملل ينطولا زكرملا-

 تاـــهيجوتل  الاـــثتما :ناويدـــلاب رارـــقلا مـــعد زـــكرم-
 دادــــــعا تاــــــنايب ريفوــــــت مــــــت يــــــكلملا ناويدــــــلا

 تاونــس ســمخلا لالــخ نييموــكحلا نيدــعاقتملا
.ةيضاملا
:ءاصحإلل ةماعلا ةئيهلا-

 زـــيزعلا دـــبع كـــلملا ةزئاـــج يـــف ةرازوـــلا ةكراـــشم-

ةدوجلل

 اـيفيظو لجـس فـلأ2445 نـع ديزي ام ةقباطم
 حيحــصتو دوعــس نــب دــمحم ماــمالا ةــعماجل

 يــــف ماــــعلا عاــــطقلا يفظوــــمل لجــــس200
 ةدوــج ىوتــسم عــفر لــجأ نــم كــلذو   ةــلودلا
 ةيفيظولا تانايبلا
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا
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 لـــــــيلحتلل ةـــــــماعلا ةرادالا تـــــــقلطا
 دــيوجت عورــشم رارــقلا مــعدو يكذــلا
 يــفمهاــسي يذــلا تاــنايبلا حيــقنتو
 ةيجيتاخبـــسالا تافدهتـــسملا قـــيقحت
 ةدوــــــج ىوتــــــسم عــــــفرب ةــــــقلعتملا
 عورـشملا اذـه فدـهي ثيح ،تانايبلا
 يـــف ةرازوـــلا تاـــنايب ةدوـــج عـــفر ىـــلا
 ذـــيفنت لالـــخ نـــم تاـــعاطقلا عـــيمج
 حالــصإلا طــطخو ةيحيحــصتلا لوــلحلا
 دـــــعاوق ىـــــلا لوـــــصولل اـــــهتايولواو
.ةحقنمو ةدوجم ةيليغشت تانايب

يكذــــلا لــــيلحتلل ةــــماعلا ةرادالا تــــقلطا
تاحلطــصم قــيثوت عورــشم رارــقلا مــعدو
 تاـــــــــنايبلا سوماـــــــــق ءاـــــــــنبو لاـــــــــمعألا
 ةـــــــمدخلا عاـــــــطق( ثالثـــــــلا تاـــــــعاطقلل
 تامدــخلا عاــطق ،لــمعلا عاــطق ،ةــيندملا
 نمةدمتعملا جذامنلا بسح )ةكخبشملا
 دــــــيدحتو تاــــــنايبلا ةرادإ بــــــتكم لــــــبق
 اــهكالمليــصافتو تاــنايبلا هذــه فينــصت
 ةــــــــمظنألا نيــــــــسحت طــــــــطخ ةــــــــعجارمو
 ةـــينبو تاـــعاطقلاب ةـــقلعتملا ةيليغـــشتلا
 دــــيدحتل ةفدهتــــسملاو ةــــيلاحلا لاــــمعالا
 ريــــيغتلل ةــــلباقلاو ةيلبقتــــسملا تاــــنايكلا
 رــــــــشؤملا ىــــــــلع اــــــــباجيا رثأيــــــــس اــــــــمم
 تانايبلا ةدوجب قلعتملا يجيتاخبسالا

MAY

 يكذــلا لــيلحتلل ةــماعلا ةرادالا تــقلطا
 ةــيجهنمو راطإ ءانب عورشم رارقلا معدو
 جذوــمن سيــسأت فدــهب تاــنايبلا ةدوــج
 تاـنايبلا ةدوـج سايقو فيرعتل يعجرم
 ىــــلا ةفاــــضإلاب ةرازوــــلا ىوتــــسم ىــــلع
 ريوـــــــطتو ميمـــــــصتل ةـــــــينقتلا لوـــــــلحلا
 تاــنايبلا ةدوــج صــحفل ةــينقت تاــكرحم
 ةـــــــــــــماعلا ءادألا تارـــــــــــــشؤم ءاـــــــــــــنبو
 ىــــــلع تاــــــنايبلا ةدوــــــجل ةــــــصصخملاو
،ةمظنألاو تاعاطقلاو ةرازولا ىوتسم

 ةــبرجت ىــلع ديفتــسملا لوــصح نامــضل
 ضــــــعب ىــــــلع ثيدــــــحتلا مــــــت ،ىــــــلثم
 دــنع اهــضعب ءاــغلا مــت ثــيح طباوــضلا
:لثم دقاعت ليجست
 جرـــختلا خيراـــت نا نـــم قـــقحتلا طباـــض-
 ةـــيادب خيراـــت نـــم ربـــكأ نوـــكي الأ بـــجي
لمعلا
 ةـمدخ ناــيب دوـجو نـم قـقحتلا طباض-
هتامدخ ةيهتنم تناك اذإ
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعتةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا
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MAY
 ليهــستلا اهنأــش نــم تاليدــعت ءارــجا
ىوتـــسم عـــفرو نيمدختـــسملا ىـــلع
رذــعت( ةــمدخ ةفاــضإب كــلذو مهاــضر
 دوـــجو لاـــح يـــف ديفتـــسملا حيـــشرت
 طباوـــــــــض ىـــــــــلإ )يراـــــــــجت لجـــــــــس
 لجــــس دوــــجو نــــم دــــكأتلا/لــــمعلا
 تالاــــــحلا يــــــف ديفتــــــسملل يراــــــجت
:ةيلاتلا
 زــــــجحب فــــــيظوتلا صتــــــخم ماــــــيق-
.ديفتسملل ةفيظو
 لجـــسم لـــبق نـــم بـــلطلا ةفاـــضإ-
.ديهشلا ةهج

 تامدــــــــــخلا ةــــــــــحاتا ىــــــــــلع لــــــــــمعلا
ةـــــيمقرلا تاوـــــنقلا ىـــــلع ةفدهتـــــسملا
ةــنمقرلا ىوتـسم نم ززعي هرودب يذلاو
 تامدــــــخ ةفاــــــضا مــــــت دــــــقف ءاكذــــــلاو
 ةيحالــــــصلا باحــــــصا نــــــع مالعتــــــسالا
:لالخ نمةيموكحلا تاهجلاب
 ةـــمئاق نـــع مالعتـــسالا ةـــمدخ ريوـــطت-
راتخم ةيحالص عونل اقفو نيمدختسملا
 نـــــــــع مالعتـــــــــسالل ةـــــــــمدخ ةفاـــــــــضا-
 ددحم رود ىلع نينيعملا نيمدختسملا
 باحـــــصأل ةـــــمدخلا ةـــــحاتإ متـــــيو عباـــــت
 ةرازو وا ةــيموكحلا ةــهجلا يــف ةيحالــصلا
 ةيرشبلا دراوملا

MAY

تامدخ ةدوج ىوتسم عفر ىلع لمعلا
ةـــهجلا عـــم ةـــتمتالاو طبرـــلا مـــت لـــمعلا
 ريدـم ةيحالـص بلط لالخ نم ةيموكحلا
:ةيموكحلا ةهجلاب تامدخ
 ريـــــــغ نيدـــــــقاعتملا نيفظوـــــــملا طـــــــبر
 ةــتمتا و ةــيموكحلا ةــهجلا عــم نيمــسرلا
 تامدـــــخ ريدـــــم ةيحالـــــص بـــــلط ءارـــــجا
 يـــــنوخبكلا لكـــــشب ةـــــيموكحلا ةـــــهجلل
 لماكلاب

 يفينـــصتلا ىمـــسملا راـــهظا ليهـــستل
 ىمــــسملا راــــهظا ةــــمدخ ةفاــــضا مــــت
 تاــــبلط عــــيمجل ةــــيفيظولا تاــــنايبلاب
لالـــخ نـــم تاـــشاشلا لـــك يـــف قـــيثوت
يفيظوــــلا ىمــــسملاو ةــــنهملا راــــهظا
 ينهملا جردتلاو فظوملل
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 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا
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MAY
 نامـض لالـخ نـم لاـمعألا ةءافك عفر
عــــم لــــماكتلاب ةــــقلعتملا تاءارــــجالا
 تالاــح يــف كــلذو يزــكرملا ماــظنلا
 دوـــجوب راعـــشالا عـــم ةـــيقخبلا تاـــبلط
 قـيرط نـع كلذ متيو هثودح دنع أطخ
 ماــتلا لــماكتلا نمــضت ةاــكاحم لــمع
يزكرملا ماظنلا عم

 ةــمدخ ىــلع تاليدــعتلا قالــطاو ةفاــضا
 تارارــــــقلا بــــــسحب نــــــهملا نيطوــــــت
 دـحلاطبر لالخ نم اهنيطوتب ةقلعتملا
 اـمم يـميلعتلا لهؤملاب بتارلل ىندألا
 ىـــــضر ىوتـــــسم عـــــفر يـــــف رـــــثالا هـــــل
ديفتسملا

MAY

 مــــتيليغــــشتلا زيــــمتلا قــــيقحتل ايعــــس
 حئاوــــللا نــــع مالعتــــسالا ةــــمدخ ةــــحاتإ
 مالعتـسالا متـي  ثيحب ةأشنملل ةيلخادلا
 ،ةأــشنملا مقرــب ةــيميظنتلا حئاوــللا نــع
  :ةيلاتلا تانايبلا مالعتسالا ةجيتن رهظتو
 عوــــن- ةأــــشنملا مــــقر– ةأــــشنملا مسا
ريـــغ ،ةدـــمتعم( ةـــحئاللا ةـــلاح- ةـــحئاللا

دامتعالا خيرات- )ةدمتعم

 ةيوـــــست ةـــــيلآ ىـــــلع تانيـــــسحت لـــــمع
 ةرداـــبم ءاـــشنا لالـــخ نـــم تاـــفلاخملا
 تاــــــفلاخملا لودــــــج قالــــــطإل ةــــــعبات
 ليدــعت لــمع مــتو ،دــيدجلا تاــبوقعلاو
 ىـــلوألا تاـــفلاخملا ةيوـــست ةـــيلآ ىـــلع
 نيطوـــتلا لـــباقم تاـــفلاخملا ةيوـــستو
 يجيتاخبـسالا فدـهلا عم ايشامت كلذو
 ةيمقرلا لامعالا ةيقوثومو ةءافك زيزعت
 اـمب تاءارـجالا ةـسدنه ةداـعا لالخ نم
لامعألا ةءافك نم عفري
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MAY

MAY

 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعتةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



MAY
 نمأـــــــــب يعوـــــــــلا ىوتـــــــــسم عـــــــــفرل
  ةرازوـــلا يبوـــسنم ىدـــل تاـــمولعملا
 نمـــض ةـــيوعوت لئاـــسر4  قالـــطا مـــت
 فـــيرعتلل كـــلذو ،يـــعاو كـــلخ ةـــلمح
 مدختيتلاو ةينمألا تاسرامملا زربأب
يناربيـسلا نـمألا تاردـق عـفر ةردابم
ةرازولا يف

 ثالثل دحوملا لوخدلا ةمدخ قالطا مت
 يتامدـــــــخو دراوـــــــم :يـــــــهو ةـــــــمظنأ
 نيــكمت يـف مهـسي يذـلاو ،تالسارمو
مــهأ ىــلإ لوــصولا نــم نيمدختــسملا
 مساــــــــب ةرازوــــــــلا تامدــــــــخو ةــــــــمظنأ
 اـــمم ةدـــحاو رورـــم ةـــملكو مدختـــسم
 نـمألا طباوـض ىوتـسم عـفر ىلا يدؤي
يناربيسلا

MAY

 ةحاتإو لولحلا لضفأ ميدقت ىلع اصرح
 ةءاـفكب ةــيلاع ةدوج تاذ ةلاعف تامدخ
مــــت ةــــتمتؤم تاءارــــجإو لــــضفأ ذــــيفنت
 ةــــــــيامحلاو معدــــــــلا ةــــــــصنم قالــــــــطإ
 ريوـــــطت ةرداـــــبمل ةـــــعباتلاو ةـــــيعامتجالا
 ةـــــيمنتلا عاـــــطقل ةـــــيمقرلا ةـــــموظنملا

 ةيعامتجالا

 اـهتمكوحو تانايبلا عم لماعتلا ميظنت
 اهرودـــــب يتـــــلاو ةيجيتاخبـــــسا ةـــــيولوأك
 فدـــــــــهلا قـــــــــيقحت يـــــــــف مهـــــــــستس
 يليغــشتلا زيــمتلا قــيقحت يجيتاخبــسالا
 ىــلع ةــظفاحملا دــهعت ريفوــت مــت دــقف
 امب اهنع حاصفإلا مدعو تانايبلا ةيرس
اهب فارطالا عيمج مازتلا نمضي
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MAY

MAY

 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



MAY
ةقاعإلا يوذ جامدنا نيكمت
لمعلا قوس يف

 تامدـخلاةــتمتاب مازتـلالا ةبـسن عفرل
 نيديفتــسملا ىــلع اريــسيتو ةــيمقرلا
 ةـــــــــصاخلا تاـــــــــجايتحالا يوذ نـــــــــم
 ةـصصخملا تامدـخلا ىلع لوصحلاب
 رارـــق رادـــصا ةـــمدخ ةـــتمتا مـــت ،مـــهل
 يوذ نـم نييعماجلا بالطلا ةأفاكم
 ةقاعإلا

 دــيدحتل ينــهملا ميــيقتلا ةــمدخ قالــطإ
 ةــــــــــقاعإلا يوذ صاخــــــــــشألا ةــــــــــيلهأ
 بيردــــــــتلا صرــــــــف نــــــــم مهنــــــــيكمتل
 ةداـــيز يـــف مهاـــسي اـــمم ،فـــيظوتلاو
 يـــــف ةـــــقاعإلا يوذ تاـــــئفلا ةكراـــــشم
 مهطارخناو ةفلتخملا عمتجملا حئارش
لمعلا قوسب

MAY

 عــــم تاــــنايب ةكراــــشم ةــــيقافتا عــــيقوت
ةريغــــــصلا تآــــــشنملل ةــــــماعلا ةــــــئيهلا
يـــف ةمهاـــسملا فدـــهب  ةطـــسوتملاو
 دادــــعإ ،اــــهميوقتو تآــــشنملا فينــــصت
 تاحوـــــــسملاو ثوـــــــحبلاو تاـــــــساردلا
 عاـــطقب ةـــقلعتملا ريراـــقتلاو ةيئاـــصحإلا
 حئاوــــللاو ةــــمظنألا حاخبــــقا ،تآــــشنملا
مـــــعدو ةـــــيمنتب ةـــــصاخلا تاـــــسايسلاو
 دــــــعب اــــــهقيبطت ةــــــعباتمو تآــــــشنملا
اهدامتعا

تاــــنايبلل ةدــــيدج داــــعبا قــــلخ فدــــهب
تاــــنايبلا عاوــــنا نيــــب قــــسانت ءاــــشناو
  ةددـــــــعتم رداـــــــصم نـــــــم ةـــــــفلتخملا
 دادــــعا معدــــل  اهفينــــصت و اــــهميظنتو
 تامالعتـسالا معد  و ةيليلحتلا ريراقتلا
 ثالـث ءاـشنإ مـت ،  ةــتقؤملا وا  ةمظنملا
قـــــيثوت ةـــــمدخ تاـــــنايبل تاعدوتـــــسم
 ةــــــمدخو، يلاــــــملا لــــــباقملا ةــــــمدخ,
 اذــــه مهاــــسيو ،ةيكراــــشتلا تاــــقالعلا
 رـشؤم تافدهتـسم قــيقحت يف زجنملا
تانايبلا ةيقوثومو رفوت ىوتسم
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JUNE

JUNE

 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



JUNE
 ةرازوـلا يبستنم ةءافك ىوتسم عفرل
 نيفظوــملا نيــكمتو راودألا زــيزعتلو ،
 سار ةـلاكو يبـستنم بيردـت مت دقف
 ةداــيقلا تاــحول  ىــلع يرــشبلا لاــملا
  ،)نايب ةمدخ ريراقت و تارشؤم ةحول(
 عـــم لـــماعتلا ىوتـــسم عـــفر فدـــهب
 ةفاضإلاب ريراقتلاو تارشؤملا تاحول
 نيفظوـــــــملا تاردـــــــق زـــــــيزعت ىـــــــلإ
ميدـــــــــــقتو تاـــــــــــنايبلل ةـــــــــــيليلحتلا
 ةرازوــــلا يــــف تاداــــيقلل تاــــمولعملا
 رارقلا ةعانص معدل كلذو

تاـــنايبلا ةدوـــج ىوتـــسم عـــفر فدـــهب
 و حيحــــــصتو ســــــكع مــــــت ةــــــيفيظولا
  الجـــــس280   نـــــع دـــــيزي اـــــم ةـــــقباطم
 ةــماعلا ةــسسؤملا يفظوــمل  اــيفيظو
  دــــقنلا ةــــسسؤم يفظوــــمو  دــــعاقتلل
 عاــطقلا تاــيقرت فالا11 ســكع كلذــكو
 ةـــيقرت ةفاـــضإلاب ميـــلعتلا ةرازوـــل ماـــعلا

 يميلعتلا ملسلا ىلع ملعم1800

JUNE

  عــــم تاــــنايب ةكراــــشم ةــــيقافتا عــــيقوت
يـــف ةمهاـــسملا فدـــهب ةـــيلخادلا ةرازو
 يـف قــلعت تانايبب ينطولا دصرملا معد
 ماــعلاو صاــخلا عاــطقلل ةــماعلا ىوــقلا
 ماــيقلا نـم دصرملا ينكمت ىلإ فدهتو
 قــلخو رارــقلا ةعانــص مــعد يــف هراودأــب

 تانايبلل ةديدج داعبا

 ةلمح نمض ةيوعوت لئاسر4  قالطا مت
 تاــمولعملا نمأــب ةــيعوتلل يــعاو كــلخ
 عـــــفرب ةـــــلمحلا هذـــــه مهـــــست ثـــــيحب
 ةرازوــلا يبوــسنم ىدــل يعوــلا ىوتــسم
 ةـــينمألا تاـــسرامملا زربأـــب مهفيرـــعتو
 نـمألا تاردـق عـفر ةرداــبم مدخت يتلاو
ةرازولا يفيناربيسلا

4142
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JUNE

JUNE

 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعتةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا



JUNE
 ةـــمكوحو ةرادإ راـــطإ لـــيعفت فدـــهب
 ةيـصخشلا تاـنايبلا ةـيامحو تانايبلا
 ةباوب ىلع ةيصوصخلا راعشإ رشن مت
 ةـــــــيمنتلاو ةيرـــــــشبلا دراوـــــــملا ةرازو
 اــم عــم ةــمءاوملاب كــلذو  ةــيعامتجالا
 تاــــــنايبلا ةــــــيامح ماــــــظن يــــــف درو
يــــف زــــجنملا مهاــــسيو ، ةيــــصخشلا
ةيجيتاخبسا تارشؤم ةدع قيقحت

تاـــنايبلا ةدوـــج ىوتـــسم عـــفر فدـــهب
 و حيحــــــصتو ســــــكع مــــــت ةــــــيفيظولا
  الجـــــس280   نـــــع دـــــيزي اـــــم ةـــــقباطم
 ةــماعلا ةــسسؤملا يفظوــمل  اــيفيظو
  دــــقنلا ةــــسسؤم يفظوــــمو  دــــعاقتلل
 عاــطقلا تاــيقرت فالا11 ســكع كلذــكو
 ةـــيقرت ةفاـــضإلاب ميـــلعتلا ةرازوـــل ماـــعلا

 يميلعتلا ملسلا ىلع ملعم1800

JUNE

 عربــتلاتافدهتسم قيقحت يف ماهسإلل
 ةــــمدخ قالــــطا مــــت ،يــــمقرلا لوــــحتلاو
 ةصنمللاوجلا قيبطت يف عيرسلا عربتلا
 عربـــتلا نـــم عربـــتملا نكمتـــي يـــكل عربـــتلا
 ىــلإ لوخدــلا ىــلإ ةــجاحلا نود ةرــشابم
.بلطلا ليصافت

 ةـــصنملل دـــيدجلا قـــيبطتلا قالـــطإ مـــت
 ىوتـسم ززـعي يذلاو تاعربتلل ةينطولا
 مـــــهأ نـــــم ربـــــتعيو ءاكذـــــلاوةـــــنمقرلا
 لالـخ نـم كـلذو ةيجيتاخبسالا فادهألا
 ةيمقرلا تاونقلا ىلع تامدخلا ةحاتا
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JUNE

JUNE

 دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا

دراوملا ةرازول يمقرلا لوحتلا زيزعت
ةيعامتجالا ةيمنتلاو ةيرشبلا
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 ةمتاخلا

 ىـــلعةـــيعامتجالا ةـــيمنتلاو ةيرـــشبلا دراوـــملا ةرازو يـــف انـــصرح
 ريفوــت ىــلع رــشابم لكــشب سكعنــت يتــلاو انتافدهتــسم قــيقحت
 نيـسحتو ةرازوـلا جمارـب نم نيديفتسملل تامدخلا نم ديزملا
 يـف لـمعلا ريوـطت ىلع زيكخبلا جهن يف رارمتسالاو اهنم مئاقلا
 يـحبرلا ريـغ عاـطقلا تاــنكمم ةداـيزو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا
 ةلوهـس ىــلع تاـعاطقلا زيفحتو روطتلاو ومنلا ىلع هتدعاسمل
 تاءارـــــجإلا عيرـــــستو تامدـــــخلا نيـــــسحتو لاـــــمعألا ةـــــسرامم
 هللالــلكي نأ نيــلمآ .ةرازوــلا عــم يــعمتجملا لــصاوتلا لــيعفتو
يـــف تازـــجنملا هذـــه لـــك لـــعجي نأو ،قيفوتلاـــب دوـــهجلا هذـــه
اهيديفتـسمو ةرازوـلا ءالمع ةفاكل تامدخ لضفأ قيقحت ليبس
.اهفارشإ تحت عقت يتلا تاهجلاو
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