
رابخألا رابخألا رخآ   رخآ

عقوملاةيسيئرلا ةعئاشلاةطيرخ  ةلئسالا  Arabic

ثحب  ... عقوملا ىف  ثحبلا 

ةينورتكلالا يعماجلاةموظنملا  ديربلل  لوخدلا 

ةعماجلا ةعماجلانع  نع 

ةلاسرلا ةيؤرلا و 

ةعماجلا فادهأ 

ىميظنتلا لكيهلا 

ةعماجلا تانوفيلت  ليلد 

ةعماجلاب نيلماعلا  ةباقن 

سيردتلا ةئيه  ءاضعأ  ىدان 

ةعماجلا ةعماجلاتارادإ  تارادإ 

ةعماجلا سيئر 

بالطلاو ميلعتلا  نوئش  عاطق 

ثوحبلاو ايلعلا  تاسدردلا  نوئش  عاطق 

ةئيبلا ةيمنتو  عمتجملا  ةمدخ  عاطق 

ةعماجلا ماع  نيمأ  عاطق 

تامولعملا ايجولونكتو  مظن  تامولعملاتاعورشم  ايجولونكتو  مظن  تاعورشم 

ةينورتكلالا ةباوبلا 

ةيرادإلا تامولعملا  مظن  ريوطت 

ةيمقرلا تابتكملا 

ينورتكلإلا ملعتلا 

تامولعملا ةكبشل  ةيساسألا  ةينبلا 

تامولعملا ايجولونكت  ىلع  بيردتلا 

قيوستلا

عقوملا عقوملاتايئاصحإ  تايئاصحإ 

730730 سيردتلا :  ةئيه  ءاضعأ  سيردتلا : ددع  ةئيه  ءاضعأ  ددع 

2794227942 ةيعماجلا : ةلحرملا  بالط  ةيعماجلا :ددع  ةلحرملا  بالط  ددع 

76377637 ايلعلا :  تاساردلا  بالط  ايلعلا : ددع  تاساردلا  بالط  ددع 

ىعامتجالا لصاوتلا  عقاوم  ىلع  ىعامتجالاانوعبات  لصاوتلا  عقاوم  ىلع  انوعبات 

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملا   ندملا نعنع   هذبن   هذبن
 :-  :- ةيعماجلا ةيعماجلا ندملا   ندملا فيرعت   فيرعت

ةيحص ةيحص وأوأ   ةيعامتجا   ةيعامتجا ةياعر   ةياعر تناك   تناك ءاوس   ءاوس ةعماجلا   ةعماجلا بالطل   بالطل ةياعرلا   ةياعرلا تاعاطق   تاعاطق مهأ   مهأ نمنم   ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملا   ندملا ربتعت   ربتعت
نيبرتغملا نيبرتغملا بالطلا   بالطلا اميسالو   اميسالو بالطلل   بالطلل ةلماكتم   ةلماكتم ةيعماج   ةيعماج ةايح   ةايح رفوت   رفوت يهف   يهف ةيضاير   ةيضاير وأوأ   ةيفاقث   ةيفاقث وأوأ   ةيملع   ةيملع وأوأ  

..
بلاطلا بلاطلا ًالوأ   ًالوأ ىعرت   ىعرت يهف   يهف يعماجلا   يعماجلا بلاطلل   بلاطلل بسانملاو   بسانملاو مئالملا   مئالملا يعامتجالا   يعامتجالا طسولا   طسولا يهيه   ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملاف   ندملاف

تناك تناك ءاوس   ءاوس ةصاخلا   ةصاخلا تاجايتحالا   تاجايتحالا ىوذ   ىوذ بالطلا   بالطلا ىلإ   ىلإ ةفاضإلابو   ةفاضإلابو برتغملا   برتغملا بلاطلا   بلاطلا مثمث   ًايملع   ًايملع قوفتملا   قوفتملا
2424 رادم   رادم ىلع   ىلع ماع   ماع لكشب   لكشب ةميلسلا   ةميلسلا ميقلا   ميقلا ميعدتل   ميعدتل ةنيعم   ةنيعم ةبسن   ةبسن دودح   دودح ىفىف   كلذو   كلذو ةيعامتجا   ةيعامتجا وأوأ   ةيحص   ةيحص

متي متي ندملاب ،  ،  ندملاب نيميقملا   نيميقملا بالطلا   بالطلا عيمجل   عيمجل لماكتم   لماكتم يئاذغ   يئاذغ ماظن   ماظن دجوي   دجوي كلذ   كلذ ىلإ   ىلإ ةفاضإلاب   ةفاضإلاب ًايموي   ًايموي ةعاس   ةعاس
ةلحرملا ةلحرملا هذه   هذه ىفىف   بالطلا   بالطلا تاجايتحا   تاجايتحا بسح   بسح اهعضو   اهعضو مثمث   ثالثلا   ثالثلا ةيئاذغلا   ةيئاذغلا تابجولا   تابجولا ميدقت   ميدقت هلالخ   هلالخ نمنم  

ةعماجلاب .  .  ةعماجلاب ةيذغتلا   ةيذغتلا ىفىف   نوصصختم   نوصصختم ةذتاسأ   ةذتاسأ ةفرعمب   ةفرعمب ةينسلا   ةينسلا
ندملا ندملا لخاد   لخاد يمويلا   يمويلا هتقو   هتقو نمنم    %  % 7070 نمنم   برقي   برقي امام   ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملاب   ندملاب ميقملا   ميقملا بلاطلا   بلاطلا ىضقيو   ىضقيو

ةطشنألا ةطشنألا ريفوت   ريفوت ةيئاذغلا –  –  ةيئاذغلا تابجولا   تابجولا لوانت   لوانت نمنم (  (  بلاطلا   بلاطلا هجاتحي   هجاتحي امام   عيمج   عيمج ميدقت   ميدقت متي   متي هيلعو   هيلعو ةيعماجلا   ةيعماجلا
ةعاس  .   .  ةعاس   2424 رادم   رادم ىلع   ىلع كلذو   كلذو ةركاذملل )  )  ةركاذملل نكامأ   نكامأ ريفوت   ريفوت ءاخرتسالاو –  –  ءاخرتسالاو ةحارلا   ةحارلا ريفوت   ريفوت ةبسانملا –  –  ةبسانملا

 :-  :- ةيعماجلا ةيعماجلا ةنيدملا   ةنيدملا نعنع   ةذب   ةذب نن
        

ةنيدم ةنيدم ةيادبلا   ةيادبلا تناكو   تناكو تاداسلا   تاداسلا ةنيدمب   ةنيدمب ةيفونملا   ةيفونملا ةعماجل   ةعماجل عرف   عرف ءاشنإ   ءاشنإ ذنم   ذنم ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملا   ندملا تأدب   تأدب
فارشإ فارشإ تحت   تحت   20072007 ماع   ماع ىفىف   ةيبالط   ةيبالط ةيذغت   ةيذغت ةرادإو   ةرادإو ىبالط   ىبالط ناكسإ   ناكسإ ةرادإ   ةرادإ ءاشنإ   ءاشنإ متو   متو ةدحاو   ةدحاو ةيعماج   ةيعماج

ذنم ذنم ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملل   ندملل ةرادإ   ةرادإ تئشنأ   تئشنأ كلذ   كلذ دعبو   دعبو ةيفونملا   ةيفونملا ةعماجب   ةعماجب ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادالا   ةرادالا
20132013 سرام   سرام ىفىف   كلذو   كلذو تاداسلا   تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماج   ةعماج حبصتل   حبصتل ةيفونملا   ةيفونملا ةعماج   ةعماج نعنع   تاداسلا   تاداسلا عرف   عرف لاصفنا   لاصفنا

 :-  :- ندم ندم   44 نمنم   تاداسلا   تاداسلا ةنيدم   ةنيدم ةعماجب   ةعماجب ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملا   ندملا نوكتت   نوكتت
ىنبم ىنبم لكلك   ىنبم   ىنبم   22 ددع   ددع نمنم   نوكتتو   نوكتتو ىناثلا   ىناثلا ىحلا   ىحلا تامدخ   تامدخ روحم   روحم ىلع   ىلع عقتو   عقتو ةديدجلا   ةديدجلا تابلاطلا   تابلاطلا ةنيدم   ةنيدم --11

ةبلاط ةبلاط   380380 ىلاوح   ىلاوح عسي   عسي
ىفىف عقتو   عقتو ةبلاط   ةبلاط   420420 ىلاوح   ىلاوح عسي   عسي ىنبم   ىنبم لكلك   ىنابم   ىنابم   44 نمنم   نوكتتو   نوكتتو ةميدقلا   ةميدقلا تابلاطلا   تابلاطلا ةنيدم   ةنيدم - - 22

رشع رشع ةيداحلا   ةيداحلا ةقطنملا   ةقطنملا
ءاضعأو ءاضعأو ةعماجلاب   ةعماجلاب نيلماعلل   نيلماعلل ىرادإ   ىرادإ نكس   نكس ةرامع   ةرامع اهنم   اهنم تارامع   تارامع   1010 نمنم   نوكتتو   نوكتتو أأ ) )  ) ) بالطلا بالطلا ةنيدم   ةنيدم - - 33

ةيرادالا ةيرادالا ةئيهلل   ةئيهلل تارامع   تارامع   33 عاطقتسا   عاطقتسا متمت   ثيح   ثيح بلاط   بلاط   650650 ددع   ددع ةنيدملا   ةنيدملا بعوتستو   بعوتستو سيردتلا   سيردتلا ةئيه   ةئيه
ةعماجلل ةعماجلل ةرادإ   ةرادإ ءانب   ءانب نمنم   ءاهتنالا   ءاهتنالا نيحل   نيحل ةعماجلا   ةعماجلا ةرادإب   ةرادإب

بلاط بلاط   140140 ىلاوح   ىلاوح بعوتستو   بعوتستو ةرامع   ةرامع   1212 نمنم   نوكتتو   نوكتتو بب  )  )  ) ) بالطلا بالطلا ةنيدم   ةنيدم
باعيتسال باعيتسال كلذو   كلذو   2013/20142013/2014 ماعلا   ماعلا ىفىف   ةضايرلاو   ةضايرلاو بابشلا   بابشلا ةرازو   ةرازو نمنم   اهريجأت   اهريجأت متو   متو بابشلا   بابشلا لزن   لزن - - 44

ةبلاط ةبلاط   300300 ىلاوح   ىلاوح بعوتستو   بعوتستو تانبلا   تانبلا ةصاخو   ةصاخو بالطلا   بالطلا ةفاثك   ةفاثك
ةركاذم     ةركاذم ةلاصو   ةلاصو ةيسامخ   ةيسامخ ةرك   ةرك بعلمو   بعلمو ىبالطلا   ىبالطلا طاشنلل   طاشنلل ةلاصو   ةلاصو اهب   اهب صاخ   صاخ معطم   معطم ةنيدم   ةنيدم لكب   لكب دجوي   دجوي

نيدلا نيدلا ماصع   ماصع روتكدلا / / روتكدلا ذاتسألا   ذاتسألا ديسلا   ديسلا ةسائرب   ةسائرب ةرادإ   ةرادإ سلجم   سلجم ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملا   ندملا ىلع   ىلع فارشإلا   فارشإلا ىلوتي   ىلوتي   
ندملل ندملل ةماعلا   ةماعلا ةسايسلا   ةسايسلا عضول   عضول كلذو   كلذو بالطلاو   بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان ىلوتم  -   -  ىلوتم

ىلع ىلع روطتلا ) ) روطتلا يعاودو   يعاودو رومألا     رومألا تايرجم   تايرجم نمنم   تادجتسملا   تادجتسملا بكاوت   بكاوت يتلا   يتلا  ) ) تاليدعت تاليدعت ةيأ   ةيأ حارتقاو   حارتقاو ةيعماجلا   ةيعماجلا
ةعماجلا ةعماجلا سلجم   سلجم دمتعيو   دمتعيو ةماقإلا ،  ،  ةماقإلا ماظنو   ماظنو ةيرادإلاو   ةيرادإلاو ةيلاملا   ةيلاملا مظنلا   مظنلا كلذكو   كلذكو ةيعماجلا   ةيعماجلا ندملا   ندملا ةحئال   ةحئال داوم   داوم

 . . تاليدعت تاليدعت نمنم   اهيلع   اهيلع يرجي   يرجي امو   امو ةحئاللا   ةحئاللا هذه   هذه

ميلعتلا ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق
بالطلاو بالطلاو

بالطلاو بالطلاو ميلعتلا   ميلعتلا نوئش   نوئش عاطق   عاطق

عاطقلا عاطقلا ةيسيئر   ةيسيئر

عاطقلا عاطقلا رابخأ   رابخأ

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةعماجلا   ةعماجلا سيئر   سيئر بئان   بئان
بالطلاو بالطلاو

يميظنتلا يميظنتلا لكيهلا   لكيهلا

يعماجلا يعماجلا ميوقتلا   ميوقتلا

ميلعتلا ميلعتلا نوئشل   نوئشل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

حوتفملا حوتفملا ميلعتلا   ميلعتلا

بالطلا بالطلا ةياعرل   ةياعرل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيعماجلا ةيعماجلا ندملل   ندملل ةماعلا   ةماعلا ةرادإلا   ةرادإلا

ةيبطلا ةيبطلا ةرادالا   ةرادالا

ةيضايرلا ةيبرتلا  ةيلكل  ةيلخادلا  ةحئاللا  عورشم  ىلع  ةقفاوملا 

ةعماجلاةيسيئرلا ةعماجلانع  سيردتلابالطلاتارادإ  ةئيه  ىملعلاءاضعأ  تادحووثحبلا  طئاسولازكارم  زكرم 
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قيوستلا

ةيصوصخلاةيسيئرلا انعمةسايس  لصاوت 
تاداسلا 2014 ةنيدم  ةعماجل  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
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