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 خدمات التعليم

جيي الـحاناتيياالـ ةييلاطنلـ للترييةل لح نلييةلـ كاتلرييةلفييال افييةلل1212/ل4/ل21فييالـ يي ل

 .لا باا%ل44ـ فللا بل،لحتلملل24ـ جاءلـ بالط،لنرثلجلسل إلحانانلنلـ ال

فيالكحياتالتطياللحاطنل،لل21حنلإب رل،لفال24لج الـالحاناتاالـ االـساح الناىل

%ل88.لـحانانلهالسالـللـسح ـللعصبللعاالللطقحني  للنطيااللحنابيا للتط ية

 . لخطحةلـ للترةل44ـعضاءلـ طفعةل.حتلملحنلحط سةللـ سا لر أ ل

لفييالقاعييةلـ ح اييبلـ ح  ييل لل22لل22فييالـ يي ل حيينلحييارللعطييطالللـ نلـ اعلييرمل طيياءا

لبنيثلل1212لل1222ـ ط ـسيال لللـ نلبا عاصحةلـسيح ـل اطريرملـتةيلالالفيالـ عيامل

 م1211لل1212خلةلعحلل

لقييطحالفييالـ حتاسييبةلاطييا ر للبيي ـحلللال قييالإ ييىلـ بيي ـحللـ حلضييلعةللـ بيي ـحلل

 .لج ىلتطاةالحلسعالنلللذ كل1212ـ حت ذنلل ذ كلـ انطرااللخلةلعحل

حسيولللـ اخليرلللاليلر لـ ت ياملـ اعلرحيالفيال:للفالاط ر لآخ ل للـ نلـ اعلرملقيال

ـب هامل وسلملإنلـ للـ نلقاحالفالستلـالـإلسياطالللـ كالكيرنل/ل اعلرملـ سرطللـ نلـ



بات رذلحلامللـسعةلإلعطـطلت املاعلرحالـ لـ حتاهلل اياحرنلـالتاةيا لـ حايلـلنل لاعليرمل

 .لحتحلـ   صلـ اعلرحرةل لجحرع،لاحاةرالحعل  اءـالـ لالب

ائلللـسيللبلاعلرحيالر ا يلللـلضحلـنلـ ت املـ اعلرحيالايملإعيطـطهلبليطفلاطلريةلـ تاي

 .علىلـ لا بللحةا  اه،للبحالراتاسبلحعلـ اتحرةلـإلسا ـارجرةل لبالط

 إتاةا لـ حلرطلحنلـ حوسساالـ اعلرحرةلبحخالفلـألقا رم

ـبيلب  علا،ل/لص حلحسولللـ حوسساالـ اعلرحريةلفيالحطر ريةلـطلبنيالـ سيرط:لـطلبنا

ال باعل عالللاناا ،لاططحانلخطحاالبأنلحط سارنلإباطـئرارنلةرطاالنطركالفالضانرا

لقطلخلطاالـإل اراحل للالبلـ ذرنل اتللرنصللنلعلىلـ اعلرملفيالـ خيرمل.لاعلرحرةلجرطن

 .ـ اطلرطرة

بطـالـ حطـ سلـ جطرطنلـ حةرطنلفالضانراالةرخلعح للنل رالفيالحطر ريةل:لقتطعل

 .قتطعلبأ ك لحنلـ بعةلحلرلنلتط ة،لبطـالاططرملخطحاالا

بلرط سلنلقبيللبتياءلـ حط سيارنلفيالـ  لـ ريبللـ لي فلـ حةيرطنلبيا لـحلل انلـ لال

 .ـ لتك،للاأكر لذ كلسلبالعلىلـ عحلرةلـ اعلرحرةللتاائللـ لالب

طةييتالحط سييارنلإباييطـئرارنلفييالـكحاريياللـ ارييط لبحطر رييةلل5/ل14لفييال:ل   بييا

 نيطلطل   بالباعالنلقسملـ اتحرةلـ حعحا رةلفالإقلرملـ طيا لب  يةلللنيطـالني سلـ

 .لللـ نلـ اعلرمللـ س ان

بييال12فييال:لسييلعا َحب َ اييالل-رلترييللطةييتالخحسييةلحييطـ سلةييرطالفييالحتييال لط  سيياااللن 

لل َنيي ـلل  ييبللفاييل لفييالحطر رييةلسييلعالبا اعييالنلبييرنلـ اصييط لـ اتحييل للللـ نل

 . ـ اعلرمللإطـ نلـقلرملـ طا لب  ة

**  

ـ اطريرملتصيفلـ سيتل ل،لبتياءلـعلتالإطـ نلـقلرملةحاللـ بن لـالنحي لفيالل4-21لفال

 .حط سةلفال رفلـإلقلرملـ تائالبحالراحاةىلحعلاضا رسلللحتاخلـإلقلرمل15

لبيطـالل1212-1222إفاااحلسبعلحطـ سلجطرطنلبا حطر رةلفالـ عاملـ ط ـسيال:لع لـ

لـلضييحلحسييولللـ اعلييرملفييالـ حطر رييةلـنل.لاسييلملفييال فييعلـ حةييا  ةلفييالـ اعلييرمل



لذ  للصلللحةا  ةلـ حي ـنلفيال.للا بل2441اعلرحرةل  لـ حطـ سلفانالـ   صلـ 

 .%84لتسبةلـ تجاحل%ل41ـ اعلرملـ ىل

ـعلنلح ابلـ اعلرملفالـالقلرملـاللسللانطر لتاائللح ضرةلحنلـتةلةلتةي ل:لـأللسل

 .ـ حطـ سللاةجرعلـ حةا  ةلفالـ اعلرم

العحيياللـلضييحلحسييولللـ ح اييبلـالسييااذلبييال لهباطيياب ،لـنلتسييبةلـ حييطـ سلاضيياع 

لصيلال.لحوسسيةلاعلرحريةلحنصيل نلفيالـ حطرتيةل245 اتالعلرهلقبللـإلساطالللحينل

  .%112حط سة،للـ لبلراطنلل442نا رالإ ىل

 إلطراطلـعطـطلـ لالبللإ ا اعلتسبلحةا  ةلـإلتاث 

ـةا الاطا ر لفي علـ اعليرملبحصيلعلإ يىلإلطرياطلـ حةيا  ةلفيالـ اعليرملفيال:لحصلع 

ل ذ كلـ ا عيالـ حيطـ سلـ ايال%.88ـإلساطالللبتسبةلحطر رةلحصلعلخالللستلـال

،للـ ا يياعلحةييا  ةلـ لا بيياالـ ييىل%81 اتييالفييالحتييال لحنييطلطنل،لـ ييىلنييلـ ال

81%. 

فالـلـئللحارلللـفاطالـ حعللحاالـ لـ طنلحنلحتلطةلطحياسلفيالحطر ريةلقتيطعل:لطحاس

 .لراطنلحةا  ةلـ لا باالفالـ ح نلةلـ حالسلة

التسبةلـ حةا  ةلفالـ ساب لتارجةل بعيطلـ حيطـ سل،ل  تلياللـلضحلحطر لـ حط سةلاطت

،لنريثل1222ـخذالا ا يعلحيعلـ اطياءلحط سيةلطحياسلـالباطـئريةلـ يىلـ حالسيلةلعيامل

 .لا بل152حنلـصلل%ل52بللالتسبةلـ لا باال

دمحمل/لحنلرل رللـعلنلحسولللـ اعلرملفالـقلرملـ طا لب  ةلـ سرط8فالـلل:لب  ةل-ـ طا 

انلـ جليلطلـ جا ريةل السيرعلفي صلـ اعليرمللنصيلللـ حيلـلترنلعليىلعلالـبي ـهرملبي

 .ـ اعلرملعنلق بلنططالتاائللعا رة

،للايملفياحل541حط سةلقبللـالساطالللـ ىلل12لـةا لـ ىلـ ا اعلـعطـطلـ حطـ سلحنل

 .ف صلاعلرحرةللـسعةلعب لـطخاللب ـحللاعلرملـ  با 



ـالسياكحا لـ  بري لفيالحجياللاعليرمللـلضحلح ابلـ اعلرملفيالـإلقليرمل5  15فال:لعتسبا

حنلـ حطـ سلفيالـ  ريفل،لح ينلحينلفياحل%ل82ـألساسلفالستلـالـإلساطاللللبتاءل

 .ف صلاعلرمللـسعةل ألل ال

حط سيةلحينلل122تجيانلـألحيرن،للجيلطل/للـلضنالحسول ةلـ اعلرملـألساسالـألسااذن

حط سيةلفيالل54 راضلـالل الللناىلـ ح نلةلـ حالسلةلفال رفلـالقلرم،للاملبتياءل

ل4للـطالتسييييييبةلـ حعلحييييييرنلبل%ل8554للـطنلتسييييييبةلـ لييييييالبلبتسييييييبةل.لـ حييييييطن

  %45للصلالحةا  ةلـإلتاثل.ـضعاف

  415ـ ح ـنلفالـ اعلرملب  لتالبتسبةلةلطالحةا  ةل:لـ جتلبا

لطعالحسولللـ خطحاالـإلجاحاعرةلفيالـ حطر ريةلفيالـإلجاحياعلـ اطررحيال اعلريللطل ل

 .ـ حعلحرنللـل راءلـألحل للـطـ ـالـ ضلـنال انسرنلتاائللـ لالب

 .1212-1222حنلرل رللقرملح ابلـ اعلرملفالطقحن  لـ عاملـ ط ـسالل2لفالـل**

ـ ييذ لةييا كلفرييهلـ حييط ـءللـ حةيي فلنلـ ا بلرييلنللحسييول للإطـ نللـلضييحلـ اطرييرمل

فيالـ ح نليةل%ل48فيالـ ح نليةلـالباطـئريةلل%ل88ـ حطر رة،لـنلتسيبةلـ تجياحلبلليال

 .فالـ ح نلةلـ كاتلرةل1255ـ حالسلةللل

 هطـرالاةجرعرةل لحاحرلرنلفالتاائللإحانانلـ ةلاطنلـ حالسلة

لا بلحنلحخالفلحيطر راالـإلقليرملنططيلـلل481حنلإب رل،لالطىلل28فالـ  ل:لـ جتلبا

،لجيائلنلل1212-1222تاائللعا رةلفيالـحاناتياالـ ةيلاطنلـ حالسيلةل لعياملـ ط ـسيال

 .عرتطرحاسللـ االاططملعلىلحسالىلـالقلرم

لا بيةلفيالحطر ريةلحطليللفيالـليا لل212قطحالللـ نلـ اعلرملهطـرالاةيجرعرةل ي ل:لحطلل

 .ا  النلـ اتافسرةلفالـ اعلرمجللطلاةجرعلـ لا بااللانطر لحة

لقطحالـ لطـرالـ اةجرعرةل لا باالـ حطـ سلـ حالسلةلفيالضيلـنالـ ط ـلل لف رت يلل

 لاضحتالـ لطـرا.للحطلل

 .ـألطلـالـ ط ـسرةللـ ط ـجاال للا باالـآلاراالـ ىلـ حط سةلحنلـحا نلبعرطن



** 

سيلةلفيالحطر ريةللا يبلح نليةلحالل212فالكضلنلذ كلقطحالـ لطـرالـ اةجرعرةل  ل

 .ـكل طـا

ملةييلطالحطر رييةلطقحنيي  للا يي رملـ لييالبل1212حيينلسييباحب لل2فييالـل:للطقرحنيي  

 .ـ حا لقرنلفالـحانانلـ ةلاطنلـ حالسلةلـ للترةلخالللـ عاملـ حاضا

فييالـحانييانل%ل85لا ييبلـنيي لللتطيياللعا رييةلفييل لل222لاسييلملجييائلنلعتطرحاسييلل

 .ـ ةلاطنلـ حالسلة

 ييللتال لةييبابللـ للبييةلفييالحطر رييةلطقحنيي  لـ سييرطلفرلحييلنللقيياللحسييولللـإلانيياطلـ

 .حس نلـنلجائلنلعرتطحاسلل لالطل ل بر ل اطلرةلـ حتافسةلبرنلـ لالب

 طفعاالجطرطنلحنلحخالفلـ  لرااللـ حطـ سلـ حلترة

لا بلبا ةلاطنلبعطلل124حنلرلترللخ جالحط سةللرتالـ  ترةلـ طـخلرةلل24فالـل ** 

 .فالعططلحلملحنلـ حلنللـ ن فل.ط ـسةل عاحرن

لا ييبلبط جييةلل148حيينلرل رييللخ جييال لرييةلإعييطـطلـ حعلحييرنلبأسييح ـلل8فييالـ يي ل **

حنلهوالءلـ ليالبلبط جيةلل242لاخ جل.لـ ب ا  رلسللـ طبللملحنلحخالفلـ حجاالا

 .با ب ا  رلسللـ بعةلبا طبللمل224ـ طبللمللـ عا الل

نللـ عللملـالجاحاعرةلفالحطرتةلعط لقرحلحنلرل رللخ جال لرةلـ اجا ل22فالـ  ل **

حييينلل24با يييطبللملضيييحنلـ طفعيييةلـ ييي لل424با ب يييا  رلسللل125لا يييبلحيييتلمللل421

 .ـ اخ رل

لا بلبعطلط ـسةل عياحرنلل851حنلرل رللخ جالحط سةلطتطنل لاجا نلل24فالـل **

اخي جلـ ليالبلفيالحجياالالـ حناسيبةللعليلملـ سي  اا رةل.لهملحنلطفعارنلط ـسرارن

 .لهالـ طفعةلـ ااسعةلعة .لطـ نلـالعحالللعلملـ ح اباالبط جةلـ ةلاطنلـ

لا ييبلفييالل414باخيي رللل1212/ل4 حييالـنا ييالحط سييةللـسييح ـلـ  ترييةلفييالةييل ل**

 اسعةلحجاالالاعلرحرةلبعطلط ـسةل عاحرن،لفالـ حجاللـ حلتا



ل124لا بل،لحتلملل125حنلـكسلسلخ جالل4فالـ  لل:ل لرةلـ عللملبحا لت نا**

با ب ا  رلسللـكتانلبا طبللملفالحجاالالـألنراءللـ  رحراءللعللملـال ضللـ ح اباال

لـ حعللحييااللـ الكريي للـ سييجالاللـ  راضييرااللـ  رلريياءللـالنصيياءللـطـ نلـ كيي لنل

 .ـ سح رة

لا ييبلل411ملخ جييال لرييةلـ لتطسييةللـ اطاتييةلبحييا لت نييالل1212/ل8/ل24لفييال**

.للبا طبللمل151لا بلبا ب ا  رلسللل211ثلاخ جلبط جاالـ ب ا  رلسللـ طبللم،لنر

   .لعلملـ بنا للـ ل ـعةللـ اعطرن.للفالحجاالالهتطسرةللاطترةلحاتلعة

ـلضييحلـ حييطر لـ عييامل لاعلييرملـ عيياملفييالللـ نل.لم1212حيينلـكسييلسلل4لفييالـ يي ل**

حلسىلنسرنلتاربلفالـ الضرحلـ يذ لقيطملفيالـ سيحتا لـ يذ لت يملفيال/لـ اعلرملـ سرط

ـنلجللطلبذ ال حةا  ةل افةلـالل اللفالب تاحللـ اعلرملقبللـ ت ياحال،لحةير ـل  نل

،ل  ييلنلـ اعلييرملل1242لناييىلل1212ـ ييىللضييعلخلييةلعةيي رةلـسييا ـارجرةلات ييذلحيينل

 .ـ جرطلرانط لباالتاةا لـ حالـلنللـ خطحةلـ جرطن

ال،لطـعري1242لقاللـنلـ ب تاحللرلطفلعيطمللجيلطلـل ياللخيا جلحائيطنلـ اعليرملنايىل

 . اعلرللطل لـ حجراحعللة  اءلـ عحل

حنلـكسلسلاملـالعالنلعينللتايائللـحاناتياالـ ةيلاطنلـ للتريةل لعياملل21فالـ  لل**

بسيي ـالقبيي ل،لحييطر لـ لحا ييةللـ اطرييرملفييالـ حعلييطل/للـلضيينالـ ييط ال .لـ حتصيي مل

لا يبلل4888فيالـ حئيةلحينلـ ليالبل،لـ لل12ـ للتال لاعلرملـ عا اللـالبناثل،لـنل

%لل28حيتلمل.للا بل،لنططللـ تطاللـ حوهلةل لب يا  رلسللـ يطبللمل244458جحلةلحنل

 .. ط جةلـ طبللمل2442ـ ل%لل22لا بل ط جةلـ ب ا  رلسللل1424ـ لل

حنلسباحب لـعلنلحسوللللنطنلـإلحاناتاالـ للترةلفالللـ نلـ اعليرملل21فالـ  لل**

حيينلـ لييالبل%ل..12لا ييب،لـ للل282ـ ييفلللل42ـ سييرطلهباييالـسيي لالعيينلتجيياحل

ـ يفللـكتيانللكحياتلنلل52ـ جا سرنلإلحانانلـ ةلاطنلـ حالسلةلـ للترةلـ با غلعططهمل

 .1212لل1212فالـ عاملـ ط ـسال

حينلل28لنايىلـ ي لل21نرثلجلسلفالحطاعطلـالحانانلـ ذ لج ىلفيالـ  اي نلحيالبيرنل

تسيبالح  للـحانيانل،لل اتيالتسيبةلـ تجياحلفيالـقليرملعل424ةل لرلترللـ حاضالفال



،للفالـالقلرمل%ل52،للفالـقلرملـ طا لب  ةل%5552،للفالـالقلرملـ جتلبال5258%

،للفيالجتيلبلـ بني لـالنحي ل%48،للفالـقليرملةيحاللـ بني لـالنحي ل%48ـاللسلل

،لللفييال%1158،لفرحييال اتييالتسييبةلـ تيياجنرنلحيينلقييلـالـ ييطفاعلـال ا رييةل%ل4251

  .%222لالرةل ساللـ سلطـترةل

حيينلـ حجحييلعلـ عيياملهيينلل%ل42ـ لل412ـ ييفللل24تسييبةلتجيياحلللذ يي لـ سييرطلهباييا

 .لا باا

حنلسباحب ل  حالحط سةلالسا الـإلباطـئرةللـ حالسلةللـ كاتلرةلفيالل14لفالـ  ل**

تطيياللل4لناييىللل451لا بييالـنيي لللتطالييالعا رييةلحييابرنلل42حطرتييةل يي نلـقلييرملعتسييبال

ـ طفعييةلـ  ـبعييةللـ كالكييرنلل احلييةلفييالـحانييانلـ ةييلاطنلـ كاتلرييةلـ للترييةلحيينلحتاسييبا

 . لخطحةلـ للترة

لا بيياللـ ييذرنلةييا  للفييالل244لا ييبلحيينلـ لييالبلـ بييا غلعييططهملل222لقييطلـنيي لل

ـحانانلـ ةلاطنلـ كاتلرةلـ للترةلبعطلـ حا لملـ صفلـ كاتالعة لفالحط سةللـ سيا ل

ل22ر ييا للبسييالـلـنيي لللتيياقلللعا رييةلسيياهحالفييالـ انيياقلملبحسييالىلـ ب ييا  رلسلل

 .%2بحسالىلـ ةلاطنل،للقطلـ ا علذ كلحطا تةلبا عاملـ ذ لسبطهلب لل14ا طبللمللب

حيينلـ اييلب لط ةييتالحط سييةلإباطـئرييةلفييالحتلطييةلحط  ييالحطر رييةل لقييللل21فييالـ يي لل**

 .ـ فلتط ةل422عتسبالـقلرملـ طا لب  ةللب ل ةلبللالنلـ الحلرلنلل

 .رةللح ابرنفصلللط ـسل5لاضملـ حط سةلـ االةرطالفالحتلطةلل نالل

 لييارالب هيياتا،لـنلاةييررطلـ حط سييةل/للـلضييحلحسييولللـ اعلييرملفييالـ حطر رييةلـالسييااذ

 .رنللحة لةلـ اعلرملـال اطرحالفالـ حطر رةللرسلملفال فعلـ حةا  ةلفالحائطنلـ اعلرم

حنلـ الب عططلفالحطر رةلهر لاةلحتاطىل  فيعلـ حةيا  ةلـ حاطتريةلفيالل21فالـ  لل**

 .ـ بترةلـ انارةلـ اعلرحرةلـ اعلرملاحاةرالحع

لهييطفلـ حتاييطىلبنييثلـ اعيي فلعلييىلـسييبابلاييطتالـ حةييا  ةلفييالـ اعلييرملفييالجحرييعل

ـطـ ـالـ ضيييلـناللاحلريييطلـال ضيييرةل جليييلسلجحريييعلـالل ييياللفيييالحطاعيييطلـ ط ـسيييةل

 .لحباط ـالاخ رفلحصاعبلـ عحلرةلـ اعلرحرة



ـطـ ـالـ ضيلـناللطعالحطر لحطر ريةلهر لايةلـ سيرطلةيرخلـ يطرنلصيا حل اعلريللطل ل

لـالعرانلللـ جلاالـ حعترةل ات ريذلـ طيلـترنلـ طـخلريةل لنيطلحينلعيطملحةيا  ةلـالل يالل

  .فالـ اعلرم

حعلملجطرطلبا اعالنلحيعلل1522حنلـ الب لقاحالللـ نلـ اعلرملبااهرللل24فالـ  لل**

طصلح ابلـطـ نلـ حلـ طلـ بة رةل،لفالـلا لجليلطلـ يطفعلبا عحلريةلـ اعلرحريةللسيطلـ يت

 .فالـ حعلحرنلل فعلقط ـالم

لرجيي  لاييط ربلـ حعلحييرنلفييال لرييةلـسييح ـلالعييطـطلـ حعلحييرنللحط سييةلطتييطنلـ كاتلرييةل

لح  ييللـ اييط ربلـ حلتييالفييالعييط لهييا للللحط سييةلطتبلسيي للـ  ترييةللح  ييللاييط ربل

ةيي لةلـ ا رييالفييالطقحنيي  للحط سييةلـ كييل نلفييالطقحنيي  للحط سييةلحنابييا لـ  ترييةل

  .بسالـلحط سةللـ سا لر أ لل

حينللـ ايلب لل  حيالحط سيةلنيطتالـ حالسيلةلفيالحطرتيةلـسيح ـلـنيطلل42فالـ  ل**

النصللـلعلىلتارجةلححرلنلفالـحاناتاالـ ةلاطنلـ حالسلةل لعاملـ ط ـسيال عة للا با

 .،للخحسةلحعلحرنلتحلذجررنل1212/1212

اسيبةلـ ايالطـتئرللهباالفالـ  لحةلـ االـ طاهالفيالـ حت/لـلضحلحطر لـ حط سةلـالسااذل

ج الفالـ كالكرنلحنلـ ايلب لللعيالفرليالـ حريطـ رااللـ ةيلاطـالـ اططر رية،لـلضيحل

ل اتييالتاييائلل.للا بيياا%ل41لا ييبلجلسييلـل الحانييانلحييتلملل182حيينل%ل22تجيياحل

 .%24ـ لالبلـ ح  حرنللـ ك لحنل

 أبرز الخدمات الصحية

ـحاتئرييللل/،لـلضييحلحسييولللفيي علـ صيينةلبييا جتلبالـ ييط ال 1212فييالـلـئييللإب رييل

حن اآبلـطخاللـجللنلـالةعةلـ سيرترةللفنلصياالـ طليبللـ سيللـ حاليل نللحعيطـال

ـتااجلـ  لل لفالخحسلحساة راالباإلقلرمللا  ربلحعطـالـ عحلراالل عارةلـالل يالل

 .ـ خطجلفالحساة ىلعط لخلـال

**  

 اطلريةللفالذـالـ  ا نلـعلتالـ جحعرةلـ للترةل لحاب عرنلـ للعررنل ليطملـتليالاعحيلل

 .ـ االر للـ ات رمل اتحرةلحنالىلبتكلـ طمللالفر لـ طمل لحوسساالـ صنرة



لذ  لحسولللـ ات رمللـ اب علبا يطملفيالـ جحعريةلـ سيرطلقب رلتياسلقب اتسيائاللجيلطل

كالكيييةلحجحلعييياالابييي علبا يييطملحييينلـ يييللـ ـاللـ حوسسييياالـ ن لحريييةللـالانييياطـال

ريياطنل بريي نلفييالـالعضيياءلـ عيياملـ للترييةللـالصييطقاءللـالسيي ل،لحلضيينالاسييجرللل

 . 1212 رسلطملعاملل224222لـةا لـ ىلـ اب علبا ك لحنل.لـ حاضا

**  

%ل22حنلإب رللـعلينلح ايبلللـ نلـ صينةلفيالـاللسيللـ سيرل نلبتسيبةلل4لفالـل

 .علىلـالح ـضلـ االرسرل لعلرلالبا العرم

ـنلـ جليلطللب خيالـ آريا/للـلضحلحسولللصنةلـالس نللـ حجاحعلفالـ ح ابلـ سرط

%ل25ابذلل خ ضلـالعاقةللـ لفراالفالـالل اللـ ىلـ ص  للـ ةبابلـ يىلـ كي لحينل

 . ،لحةر ـلـ ىلـ ا اعلتسبلـ العرملالكتالعة لتلعا

لذ يي لحتسيي لب تيياحللـالتجييابلـ صيينالـ سييرطلنيي ل لل ييطح ئرللـ ا يياعلـ ييلالطنلفييال

ـ يىللرياطنلبتسيبةلـ عاملـ حاضا،للرةير لهيذـلـ ي قمل%ل82ـ حوسساالـ صنرةلبتسبةل

 .1222عنلعامل%لعة نلفال

/لحييينلـب ريييللـلضيييحلحيييطر لقسيييملـ يييلالطنلبحساةييي ىلـ لايييا،لـ يييط ال ل22لفيييالـل

اس اسالسالل ئلقا،لـنلحساة ىلـ لالطنلـ ح جعالـ للتاللرخلي لبرئيةلصيلبةل تطيلل

ـ حع فةلـ  علرةللاباطللـ اجا بل لحلتريرنلـ جيططلإضيافةلـ يىلحسياعرهلـ نكركيةل سيالحةل

  .لـحلللااحرنلعحلرةلـ لالطنـ ن

ل221لالطنلسيياةلـالفلللل1212لاةيير لحسيياتطـالـ حساةيي ىلإ ييىلـتييهلةييلطلفييالعييامل

%ل12قاطحاالحينلحساةي راالـقيا رملـ يبالطلـ سيا،لل اتيالتسيبةللل525ناحل،لحتلنل

  .حنلالكلـ نلـحلللضعنلعنلل ر لـ عحلراالـ ج ـنرة

 ** 

حن ايآبلـسيططلم،لـنلـ حساةي ىل/لةلـ سرطحنلـب رللقاللحطر لحساة ىلتط 21لفالـ  ل

رططملخطحاال عارةلـ ل ل ةللـألحلحةللـ لالطنللـ العرملـ حتا مللـالحي ـضلـ حعطريةل

لاعحللسالحوسساالصنرةلفيالضيلـنالحطر ريةل.للكر لـ حعطرةللـ العرةلـ صنرة

  .تط ةل نصلللـ س انلعلىلـ خطحاالعنلق ب،للاخ رفلـ ضلللعلىلحساة ىلتط ة



حنلإب رللـلضحلحسولللح افنةلـألح ـضلكر لـ حعطرةلفالـ ح ايبلل12ـللفال **

ـنلـحيي ـضلـ سيي   للضييلللـ ييطمللـلحييةلـ اييت سل،لل ييذ كلـحيي ـضلـ عرييلنللـ طلييبل

  .رح نلـ سرل نلعلىلـض ـ هالبالـ ةلـ حسببااللـ حاابعةلـ صنرة

** 

 صيرط راالـ اياللفالذـالـ  ا ن،لقاللحطر لـ صرط راالــ اسلسلرةلاس ا طالقطل،لـنلـ 

 .ـفاانالفالحخالفلـ حطنلاططملخطحاالحةللطنلبأسعا لحتاسبة

الـصللللبلغلل2228لـلضحللـنلـ عحللـ ذ لبطـلب احلصرط رةللـنطنلفالـسح ـلعامل

فالـكي طـاللبيا تالللاسيتالل4فالـسح ـللل1،لحتلال1212صرط رةلعاملل24عططهالل

  .الحصلعفالحتطف ـللعط لقرحلللـنطنلفال  نلللـنطنلفل1ل

** 

ـةا حسولللـ ح  يللـ صينالفيالعيط لقلعيطـطلبحطر ريةلكيااللل1212/ل4/ل11لفال 

فيال%ل22ت نالإ ىلـنلعططلـ نلـحيلللـ الايالرطحينلبا حاابعيةلـ صينرةلـ ا يعلبتسيبةل

 .ـ  بعلـاللللحنلـ ستة

ـلضييحلحسييولللـ صيينةلـ عاحييةلفييالحطر رييةلحتييطف ـلب تيياحللل1212/ل4/ل11لفييال**

لقيياللـنل.لإنلـ حال رييالا ييافحلببيي ـحللـ سييرل نلـ اييالاييت ملحسييبطاـ العرييةلـ حييت م،ل

ـألل ييالللـ حسييترنلرنايياجلنلـ ييىلـالهاحيياملـ خيياصل  ييلتلملع ضييةلـ كيي ل لحال رييا،ل

 .طـعرالـ ةعبلالصناحلبرئاه

لـةا لـ ىلاللريعلـ تاحلسيراالفيالجحريعلـطـ ـالـ ضيلـنال،لحو يطـلخ يضل ياه نل

 .%12بتسبةلل1212ـ حال رالعامل

الذـالـ  ايي نلـلضييحلحسييولللـ ابيي علبا ييطملفييالحساةيي ىلتط ييةلـ ححيي ضلعبييطللفيي**

ـ  نحنلدمحملتيل لـنلـ  كري لحينلـ ح ضيىل ياتللع ضيةلفيالـ سياب ل لحخيال لبسيببل

،للقيطلايملـ ابي علبا يطملفيالل1224تطصلـ طم،للـتا يالـ حةي لةلباقاحيةلبتيكلـ يطملعيامل

 .حلـلنل48ـالةل لـ كالكةلـ حاضرةل  ل



%ل12 حجاحعلبأهحرةلـ اب علبا طمللـطلبا اب علـ للعالبا يطملبتسيبةللذ  لـنللعالـ

 .،للراللبلبذللحلرطلحنلـ جلطل اللـنلـ ع ضلحعلـ للب

لفييالـلـخيي لإب رييل،لاط ريي لعيينلإسييلاملـ حوسسيياالـ صيينرةلـ حةييرطنلنييطركالفييال**

حطر راالـطلبناللةعبلبةحاللـ بن لـألنح لفالاطلرللـ حةا للـ صنرة،لـ اال اتيال

 .جهلس انلالكلـ حتال للاطلرللـ حااعبلـ تاجحةلعنلبعطلـ حسافةالـ

لبييطـلح  ييللعرالبييابللـ صيينالـ حةييرطلنييطركالبلييطفلاطييطرملـ خييطحاال ضييلـنالهطيي ل

لقيطلخلي لـفااياحل.للع ر بللعرالبابلللرططملخطحاالح ضيرةل لسي انلل يذ كلـ  نيل

 .ـ ح  للـ نطرثلـال اراحل طىلس انلـ حتلطة

الرططحلالـ ح  للعليىلالعيرملـالل يالللـالحليااللـ حاابعيةلقبيلللاةاحللـ خطحاالـ ا

 .لبعطلـ لالطنللحعا جةلـالح ـض

لـلضيحلحسياعطل.ل حالةلطالحتلطةلقطقطلفالحطر رةلةعبلـفاااحلتطلةلصنرةلجطرطن

دمحمتل لنحطلبانلـ تطلةلـ صنرةلل لالاساهملفالنصلللـ ح ضىلعاحيةل/لـ اح رض

 .الـ صنرةلعنلق بلـالل الللـ نلـحللخاصةلـ خطحا

 رلييلحا ـال لنصييلللعلييىلل22لـةييا لـ سيي انلـ ييىلـتلييمل يياتللر انلييلنلـ كيي لحيينل

ـ خطحاالـ صنرةل،للحيعلـفااياحلـ تطليةلـ صينرةلـسيالاعللـ نصيلللعليىلـ خيطحاال

 .عنلق ب

** 

لفالذـالـ  ا نلاط ر لعنلإطخاللعراطنلحلبسللفالحطر رةلنلنللـجللنللبرةلنطركة،ل

  .الكلـألجللنلـ لبرةلـإلسلاملـ  اعلل 

لـلضحلحسولللـ عراطنللـخصائالاحي رضلـ يلالطنللبرتيالعطباسالسيالبيانلـالجليلنل

اةياحللعليىلجلياللربي للنا يةلـ جتيرنلل1212ـ نطركةلـ االطخلالخالللةل لحا سل

 .ـ صنرةللصنةلـالملـ ناحل،لل ذ كلـجللنلـ لاقةلـ ةحسرة



ـ يىلـ ا ياعلـعيطـطلـ نلـحيللل1212ل حالـطالـألتةلةلـ حت ذنلخيالللـ  بيعلـاللللحين

لحاابعيةلـلضياعل%لل41بتسيبةلل1212ـ آلااللضعنلفالـ عراطنلحطا تيةلبيا  ا نلحينل

 .%1لـ العرملبتسبةل%ل44ـ نحللقبللـ لالطنلبتسبةل

تاحلسرةلفالـ حتيال لـ حلبيلءنلبا حال ريالل824 حالـفاطلـ حح ضلبرتالاللرعلـ  رنلل

 .411ـالفللل4لـطلرةلـ بللا سرال  لل

** 

حنلحارللـفاطلف علـ صنةلفالـقلرملةيحاللـ بني لبيانلتسيبةلالعيرملـألل ياللل2لفالـل

 .%25بللالفالـإلقلرمل

لطتطييللقل ق رييلس،لـنل/للـلضييحلحسييولللخييطحاالـ صيينةلـألسيي رةللـألهلرييةلـ سييرط

ـ جللطلـ جاطنلـ جا رةل ااحرنلصنةلـألل اللعنلل ر لـ اليرعملسياهحالفيالـ ا ياعل

تلعا،لحةر ـلـ ىلـ طضاءلـ ااملعلىلعيططلحينلـألحي ـضلل21ـ ىلل1حنلـتلـعلـ العرمل

 . بحافرلالـ نصبةللـ ةلل

دمحملـتييلـ ،لـتييهلاييمل/ل حييالـلضييحلحسييولللفيي علـ صيينةلبجتييلبلـ بنيي لبأإلتابة،ـ سييرط

ـسائصاللـح ـضل اتالحتاة نلبةي لل بري ،لحينلقبريللـ حال رياللـ نصيبةللـ سيعالل

جطرييطنللالسييرعلـ خييطحاا،للـتخ يياضلحيي ضللحوسييةلصيينرةل25ـ ييطر التارجييةلبتيياءل

 .ـإلرطللـ ىلـطتىلحنللـنطلفالـ حئة

لقاللـنلخطحاال عارةلـالحلحةللـ ل ل ةلـ اال اتالحطاص نلفيالحساةي ىلعصيب،ل

اجيي  لفييال ييللـ جيياءلـ حتلطيية،لرجيي  لـ العييرملـ حتييا ملنا رييالالكتييالعةيي لتلعييا،ل

ـ حوسسياالـ صينرةلح ينللحةير ـلـ يىلـنلـ سياء.لحنلـإلقلرم%ل22لاللرةلـ ك لحنل

 .%52ـ ىلنلـ ال%ل5حنل فعلـ لالطنلفالـ حوسساالـ صنرةلحنلـقللحنل

** 

اط ر ل للـ نلـ صنة،لرةر إ ىلـنلـ جللطلـ ايالبيذ الفيالسيتلـالل1212لفالحارلل

 .علىلحسالىلـ بالط%ل28ـ ىل%ل22ـإلساطالللح تالحنلبللغل عارةلـ نلـحللحنل



ـفي رمللبيآ ،لـنلحوسسياال/لنللـ حجاحيعلـ سيرطلـلضحلححكللحطر لقسملصنةلـألسي 

 .حوسسةلناىلـآلنل151خطحاال عارةلـ نلـحللاضاع الإذلبللال

** 

ـلضحلحطر لقسملـ انا رللـ لبريةلفيالحساةي ىل ي نلـنلالسيرعلل1212/ل5/ل12لفال

 .لاللر لخطحاالـ  نلصاالـ حخب رةل،لساهملفالـتجاللس رعل لعحل

ـقاصييا لـ  نلصيياالـ حخب رييةلفييالحساةيي ىل يي نلسيياحئرللرعطييلبلـنل/للقيياللـ سييرط

لبعييطهلعيينلقسييملـ ح ضييىلـ حيي ـجعرنلل كافييةلـ حسيياخطحرنل ييانلرةيي للضييللالفييال

 .لنلالـالة ا رةلحعلـفاااحلحخاب ـالجطرطن.لـ عحل

لذ  لـنلاطعرملـ طسمللبلذهلـ حعطـالساعطل اططرملـ  نلصاالـ حخب رةلجلئرال انا رلل

 . س   للكر هـ طملـ  رحرائاللح ضلـ سلللـ

حوسسييةلبجحرييعلحييطر راالـقلييرملل22لـةييا لـ ييىلا  رييبلحعييطـالـ انا رييللـ لبرييةلفييال

 .عتسبا،لحالخ فلحنلـ ضلللعلىلحساة ىل  ن

** 

  حنلحارللذ  لضحنلـألتةلةلـ صنرةلباستا،لـ ساءلخحسةلحوسساال15لفالـ  ل

   . صنرةللح  للعلملـ نة ـال لباعلضللح  للعلللفالبلـبةلـ بعةلعة 

لقاللـنلـ لفراالبح ضلـ حال راللتارجيةل  فيعلـ يلعاللـلـ يةلـ حسيبباا،لـتخ ضيال

لحاابعيةلـلضياعل%ل21ـ ىلـطتيىلحسيالىل،لحلضينالبليلغلاللريةلـ العيرمل الل يالل

 .%44لـ لالطنلفالـ حوسساالـ صنرةل%ل24ـ نلـحلل

** 

ـعلتيييالللـ نلـ صييينةلـنلـإلسييياكحا لـ يييذ لقاحيييالبيييهلبحيييتحلل1212/ل5/ل14لفيييال

 . ل لرةل اتحرةلـ طط ـالـ بة رةل،لنططالتجاحل بر ــأل

%ل82لذ  لـنلـ جللطلـ حبذل ةلفيالـ سيتلـالـ كالكيرنلـ حاضيرةلح تيالحينلنصيللل

 .حنلـ ةعبلعلىلـ خطحاالـ صنرةلفالطـئ نلعة نل رللحا ـا



،للـنلفترييالـ عييالجلـ لبرعييالحيينل%ل222لـةييا لـ ييىلـنلعييططلـأللبيياءلـلطـطلبتسييبةل

 .242ـ ص  للصللل

لعييططلخبيي ـءلل481ـ ييىلل24لذ يي لبييانلعييططلـ صييراط ةللفترييالـ صييرط ةلـ ا ييعلحيينل

،لحلضينالل241ـ يىلل18لفترالـالةعةلـ سيرترةلحينل524ـ ىلل22ـ انا رللـ لبرةلحنل

،للصيللنا ريال ي لل2222بانلعططلـاللباءلـالخصائررنلـ ذ ل يملراجيالللـ خحسيةلعيامل

 .لـصلةل انطر لـ حلرطلحنلـ الل لاللالـللـ جللطلحا%.ل2482،لبتحللبتسبةلل44

ـلضيييحلسييي انلحطر ريييةلـفعبيييالانطرييي لاطيييطملحةيييللطلفيييالـ خيييطحاالل185لفيييال**

 .ـالجاحاعرةلعاحةل،للـ حجاللـ صنالخاصة

لذ  لـ س انلـ ساءلـ عطرطلحنلـ حوسساالـ صنرةلنايىلـ  ريفلـ تيائال،للـ لصيللل

 .ـ ىلحسالىلـ نصلللعلىلـ خطحاالـالساسرةلعنلق ب

لـ يلالطنل%ل22لح ـجعيةلـ نلـحيلل%ل24للرةلـ العيرمل الل ياللتسيبةل مللصلالا

 %42فالـ حوسساالـ صنرةلتسبةل

** 

لفالرلترل،لـةياطلح ايبلللـ نلـ صينةلفيالـقليرملعتسيبالبا حةيا  ةلـ ةيعبرةلـ لـعريةل

 .التجاحلنحلةلـ العرم

لـلضيحلحسييولللبيي ـحللـ العيرملفييالـ ح اييبلـ سييرطلسياحئرللاسيي ا ولل،لتجيياحلنحلييةل

العرملبا نطنلـ االج الفالـالقلرملحنلـ كا ثللـ عةي رنللنايىلـ سيابعللـ عةي رنلـ 

حنلرلترللعلىلحسالىلـ بالطل،ضطلةيلللـالل ياللـ لبيائالـ عياب ل لنيطلطلبتسيبةلـ كي ل

 . %22حنل

،لللصيللـ العييرمل%ل4لقياللإنلـ العييرمل يانلرللييالبطـريةلسييتلـالـإلسياطالللتسييبةل

  %222جللبتسبةلتلعال،لـتل24ـ حططملنا رالـ ىل

** 

لفالذـالـ سرا لـعلتالللـ نلـ صنةلتجاحلنحلةلـ العرملبا نطنلضطلفر لسلةيللل

 .ـالل الللعلىلحسالىلـ بالط



لـلضحلحسولللب تاحللـ العرملـ للتالفالـ للـ نلـ سرطلارط لسلرنطقللـنلنحليةل

ةي رنلـ العرملبا نطنلفالـ عضللـ االج الحنلـ كا ثللـ عة رنللناىلـ سيابعللـ ع

 اططرمل%ل24 ةلللـالل اللل%ل24حنلرلترللـ حتص ملفال افةلـتناءلـ بالطل،لكلال

 . A فرااحرن

حينلرلتريللـ حاضيالفيالل42-14إعالنلتجاحلنحليالـ العيرملـ ايالجي الحينل:ـفعبا

 .%24ـفعبالضطلةلللـالل الللفرااحرنلـلبتسبةل

العرملـ كي لحينلللـلضحلحسولللـ خطحاالـ صنرةلفالـ حطر رةلـ سرطلـس ـالـحرتا

ـ ييفلل25تطلييةلالعييرملبا حطر ريية،للاطييطرملفرايياحرنلـل نييلـ الل54سيياةلآالفلل ييللفييال

 .ل ل

** 

لفالذـالـ  ا نلـةاطلس انلط فللبخطحاالعراطنلـ ضانرة،لحو طرنلـ حسياهحةلنسيبل

 .ـ طط ـال اخ رفلتلـقصلـ عراطن

الييل ـللـلضييحلـ سيي انلـنلخييطحاالـ عريياطنل فعييالحيينلـ ييلعالـ صيينا،للـنييطكال

 .صنرال خ ضلـالح ـضلـ اال اتالانطثلباالح ـضلـ حعطرةللـكتاءلـ نحلللـ لالطن

لفالحتاصفلرل رلـفاطلحسولللح ابلللـ نلـ صنةلفيالـقليرملـ طيا لب  يةلـ يط ال ل

نرللمل طـتالالل لـ خطحاالـ صنرةلفالـالقلرمل،لحلضينالبيانلتسيبةلـ العيرملبلليال

 .%51ال ك لحنللـ لالطنلفالـ حوسساالـ صنرةل%ل225

ـفاطلحسولللحوسسياالـ خيطحاالـ صينرةلفيالحطر ريةلحتصيل ـلـ ححي ضل:لحتصل ن

 ساالسلحلنلبيانلـ جليلطلـ جا ريةل السيرعلـ خيطحاالـ صينرةلل فيعللعيالـ حجاحيعل

 السييا اطنلحيينلـ خييطحاالـ صيينرةللانسييرنلـ خييطحاالـ حططحييةل لييالانطيي للالييل ـل

 .حلحلسا

الـ صنرةلحنلـ حوسساالـ صنرةلـ حتاةي نللذ  لبانلـ س انلرنصللنلعلىلـ خطحا

عرياطـالل،للـنلـ عحيللـ جيا  ل اليلر لل4فالحتالطلمللـ حاحكلةلفيالح  يللصينالل

الييكلـ حوسسيياالـ صيينرةلحيينلنرييثلـ طييط ـاللـ حناييلىلـطىلـ ييىلانسييرنلـ خييطحاال

 .ـ صنرةللـتخ اضل اه نلـالح ـض



10/ 08/ 2021  

 .لنطنلطمل،لباتحرةلحنالىلبتكلـ طمل22اب عللالبل لرةلـ لبللـ عللملـ صنرةلب ل

لـلضييينالـ حح ضيييةلـ يييمل ليييا لاسييي القالـنلـ ليييالبلباسيييح ـ لراب عيييلنلبا يييطمل

 . حع فالملـ جرطنلفالهذـلـ حجال،لحةرطنلبا حباط نلـ جحاعرةلـ االقاحللبلا

تالسرلم،لـنلـتةلةلـ اكطريفل ليالرحا/للقاللعحرطل لرةلـ لبللـ عللملـ صنرةلـ ط ال 

طل ل بر ل العرةلـ حجاحعل،للرجبلـنلر لنلـ اب علـ للعالبا طملكطافيةلحا سيخةلالل

 .انااجلـ ىلـ طعلن

18/ 08/ 2021  

الطىلحساة ىلـ ل االـ ح جعيالـ يللتالحينلفي علـ جحعريةلـ للتريةل حعياقالـ ني بل

ـ فلل48نللبلـالستانلبطرحةلب  ـت  ل الـال حاترةللحساعطـالعرترةلاحكلالفالـجلل

 .رل ل

لـلضحللبربلـالستانلبحساة ىلـل لاالـ ح جعالـ يط ال لب هياتالطب  ريلنلـ يذ ل

الطييىلـ حسيياعطنلـنلـالجلييلنلـ حططحييةلاسيياهملب عا رييةل اسييلرلل  يياءنلـ عحييلل،لحةييرطـل

  .با حباط نلـ االـاخذهالـعضاءلـ جحعرةلـ للترةل حعاقالـ ن بلب  ـت   الـال حاترة

نلجلاهلقاللـ سرطلـسططلملحسطتالـ حطرملفالحطرتةلحارتللـ ذ لسلملـ حساعطنلـنلـ طعملح

 .هللحلـصلةل لحساعطـالـ جا رةلبا اعالنلحعلف علـ جحعرةلـ للترةل حعاقالـ ن ب

30/ 08/ 2021  

نططالعتاب لـتا ا لـ نلـحللالل ـلحلحلسالفاللراطنلتسيبةلـ يلالطنلفيالـ حساةي راال

      .لفالحطر رةلقلعل

لـلضحلحسولللـ ح  للـ صنالفالحطر رةلقلعلللـ حح ضلجحياللتيل للرياطنلتسيبةل

حطا تيةلبا عياملـ حاضيا،لحيالسياهمل%ل4ملبي ل1212ـ لالطنلفالعتب لـ ح  للفيالعيامل

 .فالسالحةلـالحلحةللـ ل ل ة

31/ 08/ 2021  



ـ  اي نلحيالنططالنحلةلـ العرملضطلـ ةللللاللرعلفرااحرنلـللـ االـتا حيالـ يبالطلفيال

ق رييةلفييالل41ضييانرةللل21تجانييال بريي ـلفييالل1212حيينلرلترييللل14لناييىلل14بييرنل

 .حطر رةلقلعلللـقلرملةحاللـ بن لـالنح 

لـلضييحلحسييولللحاابعييةلـ حوسسيياالـ صيينرةلفييالـ حطر رييةلـ ححيي ضلحنحييلطلدمحمل

عكحانلـنلتسبةلتجاحلنحلةلـ الرعملضيطلـ ةيللل اتيالفيالـ حتيال لـ جبلريةللـ سيللرةل

ستلـالل5لاللرعلفرااحرنلـل الل اللطلنل%ل222انلرةللـ جل لبا حطر رةلتسبةللـ س

 .،لحةرطـلبا عحللـ لفالـ ذ لـبطـهلـ حط ـءللـاللباءلـ حرطـتررن%ل4255

14/ 09/ 2021  

ـعلنلح ابلللـ نلـ صنةلفالـقلرملجتلبلـ بن لـألنح لفالـ اطررملـ ذ لـج ـهلبللغل

 .فالـ حئةل24ىلحنلـ عاملتسبةلـ العرملفالـالةل لـ ساةلـالل 

نحطلـط ريس،لـنلعليىلحسيول الـ صينةلفيال/للـلضحلحسولللب تاحللـ العرملـ سرط

ـ حطر راالـخذلـالطلرةلفالـلـتلاللاللرعلالعلىلـ حوسساالـ صنرةللـ طراملبا حاابعةل

ـ جيياطنل الل يياللكريي لـ حنصييترنل ات رييذلفاعييلل بيي ـحللـ العييرمللـ خييطحاالـ صيينرةل

 ..ـألخ ى

** 

ـفاطلح ابلللـ نلـ صنةلفيالـالقليرملـ جتيلبالـنلاللريةلـ العيرمل الل ياللطلنلسينل 

 .%24ـ خاحسةل،لبللالتسبةل

لـلضحلحسولللب ـحللـ العرملفالـ ح ابلـ سرطل بي لملاخلحا رياملـنلـ العيرملرطيطمل

الكتييالعةيي لتلعييالحيينلـالحيي ـضلهييالـ سييلللةييلللـالل ييالللـ نصييبةللـ يي لبرالل

لـ ارااتلسللـ ر قانللـ الابلـ  ئيةللـ اليابلـ ي ـسللفري لسل لاياللـ سعاللـ طر ال

 .لـ سنائاللحخالفلـال الاباا

لـةا لـ ىلاططرملـ العرملـرضال لح ـنلفيالسينلـ يلالطنل،للفراياحرنلـل الل ياللحينلسينل

 .ـ ساةلـةل لـ ىلخحسةلستلـال ح افنةلـ عحى

25/ 9/ 2021 



ـ ن  ييالفييالحطرتييةل يي ن،للذ  يي لفيياللـفاانييالجحعرييةلحعيياقالـ نيي بلح  ييلـل لاأهرييل

ح ـسييملاطةييرنلـ ح  ييلل،ـنلـ ح  ييللـقييرملبييطعملفيي علـ جحعرييةلفييالحطرتييةلـةييالالا ال

 .ـال حاترةلبا اعالنلحعلة  ائلا

ـب هيامل  ل ريلنلفيالـ حتاسيبةلـنلـ ح  يلل/للقاللحسيولللـ ااهريللفيالـ جحعريةلـ سيرط

حعييياقرنلذل لـالعاقيييةلرعابييي لحلـصيييلةل جليييلطلسيييطلـناراجييياالـ حعييياقرن،للخاصيييةلـ 

 .ـ حلطلجة

لـةييا لـ ييىللجييلطلب تيياحلل جعييللـ ح  ييللرحييتحلـ خطحييةل لحعيياقرنل،للجعلييهلح النييال

 . لطلاعاالـ حجاحعلـالخ ىلحساطبال

06/ 10/ 2021  

 الري ل“ـنرالجحعرةلـ حعاقرنلجسطراللذهترالـ رلملـ عا حال لةلللـ طحاكالانالةعا ل

 ”.ـ عا ملبس عة

ـنلـ ةييللل“ب هيياتالبخيي  رنل/لـ حعيياقرنلجسييطراللذهترييالـ حطييطملقييالل ئييرسلجحعرييةل

ـ طحاكالرنطثلباصابةلجلءلحنلـ طحاغل،للاعحللـ جحعرةل لالعريةلل لحيلـلترنلعاحيةلل

لطعيالال سياءل.لحنلـجللالرر لـ ت  نلاجاهلـ حعياقرنل،لبنريثللا يلنللت ي نلـرجابريةل

علييىلتةيي لح ـ ييلللحوسسيياالاعلييرملللبترييةلانارييةلايياالءملحييعللضييعلمللحييعللـ عحييل

 . لحعاقرن

08/ 10/ 2021  

قيياللـ حييطر لـ لبييال حساةيي ىلقيي ـ لفييالحطرتييةلحصييلعلـ ييط ال للحييل لح ييلتنل،لـنل

ـ حعييطـالـ اطترييةلـ نطركييةلـ اييالـطخلييال لحساةيي ىلاسيياهطلبييطل ل بريي ل سيي عةللانسيينل

 .ـ خطحاا

للـلضيحلـنلـ حعييطـاللـ  يياط لـ بةي  لـنييطثلالرريي ـلتلعريالفييالخييطحاالـ حساةيي ى،

نرثلرخطملـ حساة ىلـ ىلجاتبلحطر رةلحصلعلس انلحطر راالقلعليلللطهليكللفي لل

 .لجلءلحنلةعب

22/ 10/ 2021  



 ـج ىلحساة ىلنلربالـ ح جعالعام

عحلريةلج ـنريةل بري نللبسيرلةلبالتريةل ح ضيىلقياطحرنلحينلل2522ـ ك لحنل 2020

 .حخالفلحتال لـ بالط

ط ال لرلسيرفلريلهتسلـنلحع يمللـلضحلحسولللقسيملـ عحلرياالفيالـ حساةي ىلـ ي   

ـ عحلريياالـ اييالـج رييال اتييالفييالعسيي لـ ابييللللـ حجييا  لـ بل رييةللـ لييططللـ حبييرضل

 ..لـ الابلـالحعاءللـ  ئةللـ ج لحلـ حاعلطةلبا س   

5/ 11/ 2021  

ـفاطلحطر لعراطنلـحباا اللـ حح ضلجحا لدمحملالل لخطحاال عارةلـالحلحةللـ ل ل يةل

 .%88لـ نلـحلل  ل%ل25 عارةلـالحلااللـالل اللـ ىللفالـ عراطنل اصللخطحة

حطا تةلبا عاملـ ساب لناىلقبيلل%ل44لقاللتسبةلـ نلـحللـ ح ـجعاالـ ا عالبلراطنل

 .%22بنلـ ال%ل82ـ احاللـ ستة،لل عارةلـالحلااللـالل اللـ اال اتال

15/ 11/ 2021  

حييتطسلإسيينا لـنل/لقيياللحييطر لحساةيي ىلقلطـرييفلـ عحييلحالفييالـالقلييرملـاللسييللـ سييرط

 .ـ حساة ىلرططملخطحاالجرطنلبسطلـناراجااهلحنلـ حعطـاللـ  اط لـ لبا

لـلضييحلـنلـ حساةيي ىلقييطلجلييللبا حعييطـالـ نطركييةلالحيي ـضلـ طلييبللـ سييلللـ عرييلنل

 .لـالستانللـالرطلللـالح ـضلـ بالترةللكر ها

صييائاللذ يي لـنلـ حساةيي ىلرضييملكالكييةلـلبيياءلـسييتانللكالكييةلـلبيياءلعحلحرييلنللـخ

حةر ـلـ يىللرياطنلـ يلالطنلفيالـ حساةي ىل.لـح ـضلبالترةللاسعةلحح ضرنلللحلتررن

  .  حطا تةلحعلـ عاملـ ساب %ل22بتسبةل

لـلضييحلـ عيياحللنلفييالـ حساةيي ىل،ـنلسييطلـ ييتطصلـلـللـ حةييا للـ اييال يياتللرعيياتلنل

 .حتلا

27/ 11/ 2021  



لا بةلـ رلملـ سابعلل212لا بلبرتلملل142خ جال لرةلـ لاال للبللـ عللملـ صنرةل

  .لـ عة رنلحنلتلفحب لبا ب ال رلسللـ طبللم

بعلييلملـ انا رييللـ لبرييةلل14لبربييالبا لييبلـ عحييلحاللل41لاخيي جلباالب يياال رلسل،ل

ل41لاسعةلفاللبلـ عرلنلللسبعةلفالـ اح رضللكالكيةلفيال عاريةلصينةلـ عريلنلل

عاريةلـ عاحيةل لح ضيىلفيالـ  ل88فالـ صنةلـ عاحة،للفيالـ يطبللملل11فالـ صرط ةلل

لكالكييةلفترييللصييرط ةلللـنييطلفتييالانا رييللللـنييطلفتييالـةييعةلسييرترةلللـنييطلفييالصيينةل

 .ـ برئة

 جللطلف علـ  عارةلـإلجاحاعرة

 طعملـس لـ ةلطـءللـ حعاقرنللذل لـ ناجة

مللـةييا اط ر لللـ نلـ عحييلللـ  عارييةلـالجاحاعرييةلإ ييىلـنل1212فييالحتاصييفلحييارلل

 .حلرا لتط ةلالعاتةلـس لـ ةلطـءل5ك لحنلـ ن لحةلـال ا رةلقطحالـ 

 حسيياعطنلـسيي لـ ةييلطـءلل2225نرييثلبييطـالـ ن لحييةلاطييطرملـعاتييةلـسيي لـ ةييلطـءلعييامل

تط ييةلل522ـ حنااجييةل،للقييطحالنرتلييالعةيي نلـ ييفلتط ييةل  ييللـسيي نل،للطفعييالباتا ييامل

 ل رصيللحجحيلعلـ حبليغلـ حطيطملنايىلةيل لطرسيحب لل1224ةل رال  للـس نلحنلعيامل

 .حلرلنلتط ةل15سةلحلرا للخحل1212

ملالطالسيالـسي لـنا قيالحتال ليالحيعل احيللـ ححال ياالفيالل1212/ل4/ل24فال **

تط ييةلل452ـ ييفللل88لقييطملـ ييطعملـ بييا غل.لعييطلنلبييا لبحطر رييةلنلنييللـ ييطعملـ حييا ا

  .ـال ا رلنلـ حطرحلنلفالـ حلج 

لـ اتحرييةلةييلطالحطر رييةلةيياحبرطللات ييرملسييحتا لاتييلر  ل لجييانلـ ااهرييلل  244 **

 .ـالهلرةلفالـالطـ ـاللـ ط ىلا  للنللل عارةلـ حعاقرنلل با لـ سنللـ حنااجرن

اسيي اقب ئرللقبيي  ل/للذ يي لحسييوللللنييطنلـ  عارييةلـالجاحاعرييةلبا طييا لب  ييةلـ سييرط

سالسا،لبانلـ لطفلحنلـ سحتا لـ اع فلعلىلـ حعاقرنللـ حلـلترنلـ حنااجرنلطـخيلل

   .اساهملفالـعاحاطهملعلىلذـالمـ حجاحعللخل لبرئةلحتاسبةل



حن اييآبلفسييلارا،ل/لـةييا لـ حييطر لـ عييامل طسييملـ  عارييةلـإلجاحاعرييةلـ سييرط  245 **

بحتاسبةلـ ذ  ىلـ كالكرنل الساطاللل،لـنلـ طسملقاملبإج ـءلط ـساالعطنلنيللللسيائلل

حةيي لعل عارييةلـجاحاعرييةلتارجييةلل21ـ ييطعمللـ جليياالـ حسييا رطن،للبا اييا القيياملبات رييذل

 .حنلقبرللطعملـألس لـ االا عىلـألراام.ل ط ـساالـ االـج راـ

لـةييا لـرضييالـ ييىلاطييطرملـ ييطعملبييا للـلملـ ط ـسييرةللـ تططرييةل ةيي ـءلـ ييل لـ حط سييال يي ل

حينلـالل ياللـ حناياجرنلحلتريالل2141لا بلحنااجلسيتلرال،للايط ربلنيلـ الل4522

  .احاةرالحعلـعحا هملبا اعالنلحعلـ حوسساالـ للعرة

ـ يفلطلال لل14قطملـ حلـلتلنلـ حطرحلنلفيالحخاليفلـ يطلللـ كي لحينلل211اللف **

تط يةل اتحريةلصيتطل لـحاتيةلـ ةيلطـءلل122ـ يفللل222لـ ك لحنلعة نلـ فلرل لل،ل

 .لـ جحعرةلـ للترةل حعاقالـ ن ب

تط ةل اتحرةلصتطل لـحاتةلل522ـ فللل222لقطحالـ حجحلعةلـ حع لفةلبلالعىلحبلغل

ريل لل يت سلل1122جا رةلـال ا رةلفالف ـربيل غلـال حاتريةلبحبليغلـ ةلطـءللـعضاءلـ 

  .ـ ل ض

حطعيطلحاني كل لحعياقرن،لل222ملاسيلملحساةي ىلـ لايال1212حينلرلتريلل5فيالـ ي ل **

نرثلللعالاليكل.لـ ذرنلرالطلنلـ  عارةلـ صنرةلفالقسملـ عالجلـ لبرعالبا حساة ى

 .ااـ حطاعطلـ حان  ةلـ ىلجحرعلـالقا رملنسبلـإلناراج

ملقطملحل  لللـ ن لحةلفالحطر ريةلحطل يلللطعحيالحا ريال ي ل1212رلترل12بحتاسبةل **

 .ـس نلةلرطلفالـ حطر رةل21

تط ةلالسي لـ ةيلطـءلفيالضيانرةلهيطـحللبحطر ريةلل224122لفالذـالـ سرا لقطملحبلغل

  .حنلرلترلل12طقحن  ل،لبحتاسبةلـ  ل

ـ ن لحريةلفيالـ حطر ريةلحبليغلللفالهر لاالـرضيا،لقيطملـ اجيا للعحياللـ حوسسياا **

 .تط ةلالس لـ ةلطـءلـ حنااجةلفالـ حطر رةل2544424

لـلضييحلحييطر لحطر رييةلهر لاييةلـ سييرطلةييرخلـ ييطرنلصييا حلـنللـ ابيي علـ ييذ لقيياملبييهل

ـصيينابلـ حايياج لفييالهر لاييةللـ بييل،للحتحييللـ بسيياارنللعحيياللحوسسيياالـ ن لحييةل



ل21للرعييهلالسيي لـ ةييلطـءلفيياللـ جبلييةللـ ةيي  االـ عاحلييةلفييالـ حطر ريية،لقييطلاييملا

  .ضانرة

ـسي نلةيلرطلاطلينلفيالحخاليفلـطـ ـالضيلـنالحطر ريةلل422لفالرل رللالطيالل **

 .عط لخلـاللباالقلرملـ جتلبالحساعطـالحا رةللعضلرةلاحكلالفالل ـعةلحل ـعلم

ل41لـنلـ حباط نلـألهلرةلساهحالفيالل ـعيةلحيلـ علاليكلـألسي لـضيافةلـ يىلاللريعل

جحعييالبحتاسييبةلـنريياءلـ عةيي رنلحيينلرلترييللرييلملذ يي ىلـ ةييلطـءللتط ييةل122ـ ييفلل

 .ـس نلةلرطلفالحتال لسححلللحا لالفلللعط لـب ـهامل82ـالب ـ ل  ل

ـ يفلتط يةلل244 حالالطالـألس لـ حنااجةلفالعط لقلعطـطلبحطر رةلكااللت نيالحبليغل

 .حططملحنلـ حنسترن

ايال يرسل ليال ـعلبعيطلط ـسيالاللـفاطالـطـ نلـ  طر رةلـنلـ اب علللعلعليىلـالسي لـ 

 .حنلـالطـ نلل جتةلـ ط رة

 .لة  الـالس لـ حالطرةل لطعمل،لعلىلـ علنلـ ةعباللـ ن لحالـ حساح 

 خطحاالـ حراه

 

تجاحلخطحاالالفر لـ حراهلفالحطر رةلنحلحا للـ ىلـ ا اعلتسبةلنصلللـ س انلعليىلل

عائةيةلعليالتيل ،لـنللـلضنالحطر لـ حطر رةلـ سيرطنل%.ل15ـ ة بلـ صا نةلـ ىل

  .ـالساكحا لـ جا  لالتةاءلـ خطحاالـ  ئرسرةلنط لتاائللح ضرةلفال افةلـ حجاالا

  

** 

ـلضيينالإطـ نلـقلييرملجتييلبلـ بنيي لـالنحيي لـنلـ جلييلطلـ جا رييةلل1212/ل4/ل5لفييال

حنلق ىلـالقليرملعليىلحرياهلـ ةي بل%ل45 السرعلخطحاالـ حراهلـس  العنلنصللل

 .ـ صا نة



 لـ عامل طسيمل اتحريةلـ حعحا ريةلـ سيرطلاسي احا راملريلهتسلعيطمللجيلطلبتريةللـفاطلـ حطر

انارةل خطحاالـ حراهلخا جلحطرتةلعصبلقبللـالساطاللل،لل يانلـ حلـلتيلنلرطلحيلنل

باةييررطلخلـتيياالاجحرييعلحريياهلـالحلييا لنسييبلقييط ـالمل،للقييطلـاخييذالخلييلـالجيياطنل

 .الرجاطلنللجذ  ل لحة لة

ط تالعنلـ ارانلمل نللحة لرةلـ حراهللـالساط ـ لـ ذ ل حالعب لس انلضانرةلـت **

 .نصلللعلره

لذ يي لـ سيي انلبيياتلمل يياتللرلـجلييلنلحةييا للتارجييةل اعلييللحصيياط لحريياهلملبةيي لل

حا   ،لحالـجب همل السا اطنلحنلحراهللـط لب  يةلكري لـ صيا نةل لةي بل،ل  ينلنيلل

 .ـ حة لةلساهملفالـساط ـ لنراالملـ حعرةرة

**  

إعييالنلـنلخييطحاالحريياهلـ ةيي بلـ صييا نةلفييالـالقلييرملـأللسييللل1212ل/4/ل21لفييال

 .فالـ  رف%ل28اللال

لـةا لـ ىلـنلـ ط ىلانصللعلىلـ حراهلبا لاقةلـ ةحسرةللحن  االـ ضخللةانتاال

 .ـ صلا رلللـ ضخلبا طفعلـ رطل للخلـتالحا لت ناللال ل 

لخاصييةلـ حيي ـنلـ ايياللذ يي لـنلحةييا رعلـ حريياهلهييذهلـسييلحالـرجابييالفييالنرييانلـ سيي انل

الجلال اللر لت سلاللـس الانلبعطلللـللحصياعبلجليبلـ حرياه،لل يذ كلـ نيطلحينل

 .ـالح ـضلـ تااجةلعنلاللثلـ حراه

ذ يي الللـ نلـال ـضيياللـ رحيياهللـ برئييةلـتلييالت ييذالـعحيياللحةييجعةلل155لفييال**

 . ضحانلـالساخطـملـ حاسال للـ  ـةطلل ال ـضاللـ حراه

نلضلحراهللحطلـتابربلل152لبتاءلساةلخلـتااللـ ك لحنلبئ لل1421لـلضحلن  ل

حضييخةلل4825تطيياللاللرييعللل2511ـ ييفل رلييلحا للبتيياءلل55حريياهلبلييلللـ كيي لحيينل

حلرا لتط ةلالتةلةلل2454اعحللبا لاقةلـ ةحسرةل،للـةا ـ اط ر لـ ىلـساكحا لبنلـ ال

نارييةل اخييلرنلـالسا ةييافللجحييعلـ حعللحييااللـالطـ نللـالسيياخطـمللـ سيياءلـ بترييةلـ ا

 .ـ حراهلـ سلنرةللالفر لـ حراهللكر ه



**  

ـلضحلح ابلخطحاالـ حراهلفالـإلقلرملـ جتلبالـ ساءلحةا رعلـ حراهلفالل5/ل14لفال

 .ق رةلفالـالقلرملفالستلـالـالساطالللبلطفلالفر لـ حراهل122ـ ك لحنل

عيييطللـلضيييحلحسيييولللـ ح ايييبلـ سيييرطل بييي لملحسيييطاتال،لإ سييياءلحةيييا رعلحرييياهلعيييطنلب

ق رييةلاعحييللبحن  يياالـ ضييخللـ لاقييةلـ ةحسييرةللـ ييطفعلـ رييطل لل144ـالسيياطالللفييال

 .حنلس انلـالقلرملعلىلـ حراهلـ صا نة%ل42لـ ارا لـ  ل بائال رنصلل

لـةا لـ ىلـنلخلـتاالاجحرعلـ حراهلـ حةرطنلفالحخالفلحتال لـالقلرمل،لاسيلمل اتحريةل

حيينلحييطنلـالقلييرملعلييىلـ حريياهل%ل44ـ حريياهلـ جلفرييةللضييحانلاييلفر لـ حريياه،للانصييلل

 .بةانتاالـ صلا رل%ل14باالتابربلل

**  

ـلضييحلـ اط ريي لـ حطييطملفييالإجاحيياعلإطـ نلـقلييرملةييحاللـ بنيي لل1212/ل4/ل21لفييال

ـألنح لـ حاللحةا رعلحراهلقلعللللـر ـفا الفالـلا لجللطلنصيلللـ حيلـلترنلعليىل

لطلسيلنرةللجلفريةلفيالحيطر راالحراهلـ ة بلـ صا نةل،للـ طراملبا ط ـساال بتاءلسيط

 ق ل نللـطلبنا،للسربطـلـ عحللق ربا

**  

ـلضنالـطـ نلضانرةلـق علنللحة لةلـ حراهلـ اال اتالالـجهلـ ضانرةلل114لفال

 .ـ لـقعةلفالحطر رةلتط ةلبسببلاعلللحة لعلـ حراه

لـلضييحللحييطر لـ ضييانرةلـ سييرطلحلسييىلصييا حلـنلـ حةيي لةلتاجييال علييللفييالـ بئيي ل

 . ل للحضخةلـ حراهـال الـ

لذ  لـ سي انلـنلـ حةي لةلـكي العليىلنرياالملـ رلحرية،لطـعيرنلـ عحيللـ جياطل لنرلل يةل

 .طلنلنطلثلحكللهذهلـ حة لة

**  



ج الـعحاللصراتةلحة لعلحراهلـ ة بلـ صا نةلفيالضيانرةلل1212/ل8/ل28لفال

،للـ يذ لـ فلتط ةلبحساهحةلحنلـ حلـلترنلفالـ حلجي ل125للاللبحطر رةلف للبا ل ةل

 .القفلعنلـ خطحةل نلـ الكحاتالستلـا

لـلضيينال جتييةلـ حريياهلفييالـ اط ريي لـ ييذ لقطحاييهلفييالح ـسييملاطةييرنلـ حةيي لعل،لـنل

 رليلـاللجت راي للللحبيةلضيخلل154ـ صراتةلج البة ـءلحل يطللاقيةلةحسيرةلبطيلنل

 .لـتابربلحراه

** 

ا لملـ سيييرالخيييطحاالـ حرييياهلفيييالعرييياطـال  حيييطللعيييطلفا ييي1212/ل22/ل12لفيييال

 .لنةرةا للحساة ىلنطاالـ عحلحالفالحطر رةلنطاا

لـلضحلحسولللح ابلللـ نلـ صنةلفالـ حطر رةلـ حح ضلقب حسطللقب هلريالـنل

ـ ييفلتط ييةلخلطييالـال اريياحل ييطىلـ حلترييرنلل452حةييا رعلـ حريياهلـ اييالـ سييرالب ل ييةل

 .ـ صنررنللـ ح ضى

 بتيىلـ اناريةلـالخي ى،للذ  لـنلـ حة لعلرةحللبتياءلخلـتياالحرياهللحيطلـالتابريبللـ

 .باالضافةلـ ىلصراتةلـ ل فلـ ططرحة

** 

ملـفيياطالللـ نلـال ـضيياللـ حريياهللـ برئييةلبييانلخييطحاالحريياهل1212/ل22/ل14لفييال

 .فالـ بالط%ل82ـ ة بلـ صا نةللصلال تسبةلـ ك لحنل

لـلضييحلـ حييطر لـ عييامل طسييملـ حييلـ طلـ حائرييةلفييالـ ييللـ نلـ سييرطلحسييطاتالقب سالسييال،ل

بلييطنللق رييةلبا ل ييةلـ كيي لحيينلخحسييةلحلرييا لتط ييةل،لل2428حةييا رعلـ حريياهلفييالـ سيياءل

 رنصييللـ كيي لحيينلحلرييلنللسييبعحئةلـ ييفلحييلـلنلعلييىلحريياهلـ ةيي بلـ صييا نةلتارجييةل

 .ـ جللطلـ جاطنلـ اال لالجا رةلحتذلكطـنلـالساطالل

با لاقيةلـ ةحسيرةلل442حتليالبحن  ياالـ ضيخللل185لذ  لبانلهذهلـ حةا رعلاعحيلل

حيينلحةييا رعلـ حريياهلل422با ييطفعلـ رييطل ل،للاييطـ لل241با ارييا لـ  ل بييائاللل252ل

 .بلجانلـ ط ى



** 

ملبطـلحة لعللحراهلـ ة بلـ صا نةلفالعط لن ق للبحطر ريةل1212/ل21/ل42لفال

 . حلرلنلتط ةلـ خطحاال454  لتالـ ذ لـتةألبا ل ةلحا رةللبللال

بتياءلـ حتلطيةلعليىلـتابريبلحرياهللرةاحللـ حة لعلـ ذ لةرطلباتسير لقيط ـالسي انللـ

 .بلللل رللحا للـنطللخلـنل بر للتطلاالاللرع

 خطحاالـ  ل باء

 

1/ 08/ 2021  

ج الـعحاللحطلخللللـ  ل باءلفالة  لحطرتيةلـفعريالفيالـليا لالسيرعلـ خيطحاال

 .ـ  ل بائرة

ـعحييطنلل48لـلضييحلـ حةيي فلعلييىلـ عحييللـ حلتييطسلعتييط رلنلاسيي احا راملا  رييبل

حايي لناييىلـآلن،للرالقييعلـتليياءلـ حةيي لعلق ربييا،لل2422ـسييالكلبلييلللل ل بيياءللحييط

 .حةرطـلبا حةا  ةلـ لـعرةل لحلـلترن

ـ ييفلتط ييةلـ ييىلجاتييبلـ حةييا  ةلفييالـ عحييللل222لـلضييحلـ سيي انلاطييطرحلملـ كيي لحيينل

الهحرةلـطخاللـ  ل باءلـساسال اللر لحتلطالمل،لحةيرطرنلباعضياءلةي  ةلـ  ل بياءل

 .التجاللـ عحللفاللقاه

 .مل1212/ل2/ل24لفال

ـلضييحلح اييبلخييطحاالـ  ل بيياءلفييالعصييبلسيي رانلـ عحييلل صييراتةلـالضيي ـ لـ اييال

 نطالبا  ل باءلنللـ االاةحللا  ربلـعحطنلـ  ل باءلـ االسطلالتارجةلـ علـصفل

 .ـ حل رة،للحطلـالسالكلـ  ل بائرة

ل42ةللقيياللـنلخييللـ  ل بيياءلرطييطملـ خييطحاال طيي ىلجتييلبلطت ا رييالـ اييالابعييطلحسيياف

 . رلةحا لحنلعصب،لحةرطـلبحةا  ةلـ س انللـف ـطلقلـالـ طفاعلفالـعحاللـ صراتة

** 



 خدمات المواصالت واإلتصاالت

مللـعلتييييالللـ نلـ حلـصييييالاللـالاصيييياالاللعيييينلإسييييائتافلل1212/ل5/4لفييييالل

 .ـ  نالالـ جلرةلـ حنطلطنلحنللـ ىلـ بالطلفالحتاصفلـب رللحنلـ عاملـ حاضا

ـ ييللـ نلـنلـ يي نالالـ جلرييةلسييابطـلحيي نللـنييطنلفييالـألسييبلعلحيينلطبيياللـلضيينال

 .ل ذ كلحنلـطرسلـبابا،للسااخذلـ خللـالـ اللحةلبا اطررملـ حساح ل لعحلرة

حارللـفاطالللـ نلـإلاصاالاللـ حلـصالالبانلاللرةلـالاصياالالفيالل21لفال **

حلريلنلل222ك لحينلتارجةلـالساكحا لـ ذ لجي ىلبيا %ل22ـ بالطلجل ـفراللصللـ ىل

  .تط ة

لـلضييحلللريي لـالاصيياالاللـ حلـصييالالـ سييرطلاس اسالسييالب هيياتالـنلـ ن لحييةل

بي جلـاصياالالل222قاحالبانطرثلحعطـالةيب ةلخيطحاالـ لياافلـال ضيالللـقاحيةل

%ل85ـ لاافلـ تطالللـ حعطـالـ ح ابلةلبلاللـطخاللـالتا تراللالسيرعلال،ل رنصيلل

  .احنلـ ةعبلعلىلخطحاالـالاصاال

بتصفلحرلاللـال،للـطالباسيعرنلل1222لقاللـنلخطحاالـالتا ترالـ االبطـالعامل

 .ضع الفالـ عة نلستلـالـ حاضرةلتارجةلـ جللطلـ حبذل ة

** 

ـعلينلقسيملـ تطيللـ بي  لفيالـالقليرملـاللسيللات ريذلـعحيالللل1212حنلرلرل24لفالـ  ل 

 .لالسللةلـ تطللـ ب  تاجنةل ح ـقبةلات رذلـ طلـترنللـ اعلرحاالـ االـصط ا

لـلضييينالحسيييول ةلـ طسيييملـ سيييرطنلإحلتيييالـفيييل قالـ طرييياملباعحييياللح ـقبيييةلاع فيييةل

ـ حلـصييالاللفنييصلـ سييرا ـاللـ اأ ييطلحيينللجييلطل خصييةلقريياطنلـ سييرا ـنل لسييائطرنل

  .لـتةلةلـخ ى

للل1228ـ ييفلسييرا نلعيياحالل54لـةييا الـ ييىلـجيي ـءلـ  نلصيياالعلييىلـ كيي لحيينل

 . حتحلـالل لرةل سالحةلـال لـحللـ ححال اا،لطـعرةلـ سائطرنلل1222



سيرا ـالل2525نافليةل  يابللل1222ملـعلتيالـ يللـ نلـطخيالل1212/ل5/ل15لفال

 ـج نلفالستلـالـالساطالللـ كالكرنلالنطـثلتطلةلتلعرةلفالقلاعلـ حلـصالالـ عاحة

. 

االملـفاطالة  ةلنا ـالفالـقلرملعتسبالـتلالاعحيلل البريةللحاللبيل1212/ل1/8لفال

  .ـ حلـلترنللالسرعلـ خطحاالفالـالقلرملباسعا لحتاسبة

لـلضحلحسولللـ   علـ سرطلـنحيطلعليالةيلملـنلاعلرحياالح افنيةل ل لتياللخي ـبل

ـ لي  لايوك لسييلبالعليىلـتةيلالملل كييملذ يكلرعحليلنلبجطرييةلباجيالللهيذهلـ انييطراال

 . اططرملخطحاالجرطنل لحلـلترن

ـ ىلـسح ـلعرالب عط،لـ يىلجاتيبلـ خيطحااللـةا لـ ىلبطءلخطحاالـ حلـصالالحنلل

ـ حططحةلعليىلخليللل ي نلـسيح ـل ي نلنطياال ي نلعرالب عيطللطـخيللحطريةل ي ن،ل

 .لرلجطلب تاحلل بطءلخطحاالـ حلـصالالعلىلخللنطاالـكل طـا

ملقاحالةي  ةلني ـال لحلـصيالالـ عاحيةلبجليلطل اليلر ل1212/ل22/ل22لفال **

 .راطنلـ نافالاللالسرعلخللللـ حلـصالاخطحاالالبااهرللـ طط ـالـ بة رةللل

لـلضحلـ حسيولللـالطـ  ل لةي  ةلـ سيرطلحلسيالقلـئيالـنلـالسياكحا لـ  بري لـ يذ ل 

لـ طييط ـالل425اطييلملبييهلـ ن لحييةلفييالـ ةيي  ةلح يينلحيينلـ ا يياعلعييططلـ ن يياالالـ ييىل

 . 258لعططلـ خللللـ ىلل2222ـ بة رةلـ ىل

اع فيييةلحتاسيييبةلحييينلـالهيييطـفلـ  ئرسيييرةللقييياللـنلاطيييطرملـ خيييطحاالـ سييي رعةلـالحتيييةلب

 . لة  ة،للذ كلباج ـءلـ  نلصاالـ صنرةل لسائطرنللـ ت رةل لسرا ـا

** 

سيرا نلل22قامللف علـ تطللـ بي  للفيالـالقليرملـاللسيللبالي رملل1212/ل22/ل12لفال

ـ ييفلتط ييةللحصيياط نلل522ـةييل لحضييالبحبلييغلحييا القييط هلل5خا  يالـ طييلـترنلخيياللل

 .سائ ل45 خصللـ طراطنلحنل



ـحلتةلـفل قا،لـنلـكلبلـ سرا ـالـ حخا  ةل لطياتلنل/لـلضنالحسول ةلـ لرئةلـ سرطن

هالسرا ـالخاصةل،لضيبلاللهيالاعحيللبلي  لكري لقاتلتريةلعبي لللسحاسي نلفيال

 . ـسح ـللل  لحتطف ـلللحصلعلللل  ن

حبيا غلـحلتةلـ ىلـنلـ س  راالكر لـ طاتلترةلاجب لـ حساف لعلىلطفعل/لـةا الـ سرطنل

حا رةلضخحةلـضافةلـ ىلـ خطحاالكر لـالحتة،للاملالي رمل يللسيرا نلحخا  يةل لطياتلنل

 .ـالفلتط ةل22ـ ىلل5حالبرنل

** 

ملخصصالة  ةلن ـال لحلـصالالـ عاحةلنافلةلفيالل ري ل1212/ل22/ل24لفال

ـسييحالل يي ن،لباع فييةلحتاسييبة،للذ ييكلبعييطلـتجيياللاعبرييطللإصييالحلل ريي لابييةلعةيي ن،ل

عينلكطييالمل لنصيلللعلييىلخيطحاالـفضييللبعيطلـ حيياللـعحياللـ السييعةللعبي لـ سيي انل

 .لـالصالح

 رليلحا ل،لالليبللطفيعلل212ل اتالـ سيرا ـالـ ايالاعحيللفيالـ ل ري لـ بيا غللل يهل

تط ةل ل ـ يبلـ لـنيط،للحيعلبيطءلحلـصيالالةي  ةلني ـالرنصيللنلعليىلل422حبلغل

 .تط ةل42ـ خطحاالبسع ل

 


