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إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح  93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى  93نسُخ َ ٔ 4103ص انًبدح  43يٍ لبٌَٕ انعشٚجخ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى  5نسُخ  ٔ 0333تؼذٚالتّ ٔ َص انًبدح  5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال االيٛشٚخ سلى 5
نسُخ َ 0344ص ٔتؼذٚالتّ تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال غٛش انًُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف انًشدٕو سٔث ٍٛدٚشاٌ
است ٍٛتبيُٛبٌ سلى انٕغُٚٔ 3350111499 ٙؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ غشٚك انذائشح
ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد كبيم لطؼخ األسض انًٕصٕفخ ادَبِ -:
لطؼخ األسض سلى  449يٍ دٕض ٔاد٘ انؼبلت سلى  3لشٚخ انخبنذٚخ يٍ أساظ ٙانًفشق ثًسبدّ إجًبنٛخ
 34411و4
ٔانًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔ يخطػ االساظ ٙثًب ٚه-: ٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض خبسد انتُظٛى ٔ ْ ٙيجبٔسح نًضسػخ لبئًخ ٚصهٓب غشٚك تشاث ْٙ ٔ ٙسٓهخ ( يستٕٚخ )
ٕٚجذ ػهٗ سطذٓب ثؼط انذجبسح تذتبد انٗ تُظٛف ٔ خبنٛخ يٍ االشجبسٔ ,لذ جبءد انمًٛخ انتخًُٛٛخ ثًجهغ
إجًبن 04141 ٙدُٚبس( احُٗ ػشش انف ٔ سجؼًبئخ ٔ خًسٌٕ دُٚبس ) يفصهخ كًب ٚه-: ٙ
 34411و 1391 X4دُٚبس =  04141دُٚبس ( احُٗ ػشش انف ٔ سجؼًبئخ ٔ خًسٌٕ دُٚبس )
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
انًذهٛخ يصطذجب يؼّ  % 01يٍ انمًٛخ انتخًُٛٛخ انًمذسح نمطؼخ االسض ػهًب ثؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕاثغ
تؼٕد ػهٗ انًضأد االخٛش 3

سئٛس نجُخ انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
سبنى يذاَبد

إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح  93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى  93نسُخ َ ٔ 4103ص انًبدح  43يٍ لبٌَٕ انعشٚجخ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى  5نسُخ  ٔ 0333تؼذٚالتّ ٔ َص انًبدح  5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال االيٛشٚخ سلى 5
نسُخ َ 0344ص ٔتؼذٚالتّ تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال غٛش انًُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف انًشدٕو خهٛم يذًذ
يصطفٗ ساظ ٙسلى انٕغُٚٔ 3330109433 ٙؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ غشٚك
انذائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد كبيم لطؼخ األسض انًٕصٕفخ ادَبِ -:
لطؼخ األسض سلى  911يٍ انجٛبض سلى  4لشٚخ صٕٚهخ يٍ أساظ ٙشًبل ػًبٌ ثًسبدّ إجًبنٛخ  0153و4
ٔانًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔ يخطػ االساظ ٙثًب ٚه-: ٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض تُظٛى سكٍ ( أ ) كًب اٌ انخذيبد يتٕفشح تمغ ػهٗ شبسػ ٍٛخهف يجذ٘ يٕلٚٔ ,مغ يٍ
ظًٍ لطؼخ االسض انًٕصٕفخ اػالِ ثُبء سلى  04يستغم شمك فُذلٛخ يكٌٕ يٍ تسٕٚخ ثًسبدخ  0111و4
تًخم كشاجبد ٔ انطبثك األسظ ٙثًسبدخ  995و4يستغم صبنخ استمجبل ثبإلظبفخ انٗ كٕف ٙشٕة ٔ انطبثك
االٔل ٔانخبَٔ ٙانخبنج ٔانشاثغ ثًسبدخ  344يتش يشثغ يستغهخ جًٛؼٓب استذْٕٚبد يكٛفخٔ ,لذ جبءد انمًٛخ
انتخًُٛٛخ ثًجهغ إجًبن 0199341 ٙدُٚبس يهٔ ٌٕٛحًبَٛخ ٔحالحٌٕ انف ٔاسثؼًبئخ ٔخًسٌٕ دُٚبسا يفصهخ كًب
ٚه-: ٙ
االسض 0153و 511 X4دُٚبس =  530311دُٚبس ( ستًبئخ ٔٔادذ ٔاسثؼٌٕ انف ٔ اسثؼًبئخ دُٚبس )
انتسٕٚخ 0111و 041 X4دُٚبس = ( 041111يبئخ ٔ خًسٌٕ انف دُٚبس )
انطبثك األسظ 995 ٙو 911 X4دُٚبس =  004911دُٚبس ( يبئخ ٔ خًسخ ػشش انف ٔ حًبًَبئخ دُٚبس )
انطبثك االٔل ٔ انخبَ ٔ ٙانخبنج ٔ انشاثغ  344و 441 X 4دُٚبس = ( 490441يبئتٔ ٔ ٍٛادذ ٔ حالحٌٕ انف
ٔ يبئت ٔ ٙخًسٌٕ دُٚبس )
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ 91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
انًذهٛخ يصطذجب يؼّ  %01يٍ انمًٛخ انتخًُٛٛخ انًمذسح نمطؼخ االسض ػهًب ثؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕاثغ
تؼٕد ػهٗ انًضأد االخٛش 3

سئٛس نجُخ انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
سبنى يذاَبد

إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح  93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى  93نسُخ َ ٔ 4103ص انًبدح  43يٍ لبٌَٕ انعشٚجخ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى  5نسُخ  ٔ 0333تؼذٚالتّ ٔ َص انًبدح  5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال االيٛشٚخ سلى 5
نسُخ َ 0344ص ٔتؼذٚالتّ تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال غٛش انًُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف ادًذ دس ٍٛيذًٕد شبٍْٛ
سلى انٕغُٚٔ 3430104911 ٙؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ غشٚك انذائشح ظشٚجخ انذخم
ٔ انًجٛؼبد كبيم لطؼخ األسض انًٕصٕفخ ادَبِ -:
لطؼخ األسض سلى  039يٍ دٕض يغبسٚت دسجبٌ سلى  3لشٚخ صثٕد ٔسٛم دسجبٌ يٍ أساظَ ٙبػٕس ثًسبدّ
إجًبنٛخ  409333و4
ٔ انًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔ يخطػ االساظ ٙثًب ٚه-: ٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض تُظٛى سكٍ ( د ) كًب اٌ انخذيبد يتٕفشح ْٔ ٙخبنٛخ يٍ انجُبء تمغ ػهٗ شبسع يؼجذ
جضء يُٓب ػهٗ يستٕٖ انشبسع ٔ انجضء انخهف ٙيُذذس دٕان 3 ٙيتش ٔ انمطؼخ يشتفؼخ ٔ كبشفخٔ ,لذ جبءد
انمًٛخ انتخًُٛٛخ ثًجهغ إجًبن 44111 ٙدُٚبس ( احُٗ ٔ ػششٌٔ انف دُٚبس )3
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ 91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
انًذهٛخ يصطذجب يؼّ  % 01يٍ انمًٛخ انتخًُٛٛخ انًمذسح نمطؼخ االسض ػهًب ثؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕاثغ
تؼٕد ػهٗ انًضأد االخٛش 3

سئٛس نجُخ انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
سبنى يذاَبد

إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح  93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى  93نسُخ َ ٔ 4103ص انًبدح  43يٍ لبٌَٕ انعشٚجخ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى  5نسُخ  ٔ 0333تؼذٚالتّ ٔ َص انًبدح  5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال االيٛشٚخ سلى 5
نسُخ َ 0344ص ٔتؼذٚالتّ تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال غٛش انًُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف يذًذ ػجذ هللا يذًذ
يكبدهّ سلى انٕغُٚ 3430104510 ٙؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ غشٚك انذائشح ظشٚجخ
انذخم ٔ انًجٛؼبد فٛال انًٕصٕفخ ادَبِ -:
لطؼخ األسض سلى  410/4941فٛال يٍ دٕض او انسًبق انجُٕث ٙسلى  3لشٚخ ٔاد٘ انسٛش يٍ أساظ ٙغشة
ػًبٌ ثًسبدّ إجًبنٛخ 019+943خذيبد يتش يشثغ
ٔ انًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔ يخطػ االساظ ٙثًب ٚه-: ٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض تُظٛى سكٍ أ يمبو ػهٓٛب انفٛال انغشثٛخ سلى  ٔ ِ 49انؼبئذح نهسٛذ يذًذ ػجذ هللا يذًذ
يكبدهّ ػجبسح ػٍ غبثك تسٕٚخ ثًسبدخ  019يتش تًخم صبنخ ٔ يستٕدػبد خذيبد ٔ غبثك أسظ ٔ ٙغبثك
أٔل ثسًبدخ كم غبثك  054يتش يشثغ ثًجًٕع  943يتش يشثغ ٔ انجُبٚخ اسثغ ٔاجٓبد دجش ٔ ,لذ جبءد
انمًٛخ انتخًُٛٛخ ثًجهغ إجًبن 433411 ٙدُٚبس( يبئت ٔ ٍٛاسثؼخ ٔ تسؼٌٕ انف ٔ خًسًبئخ دُٚبس ) يفصهخ كًب
ٚه-: ٙ
انطبثك االٔل ٔ انطبثك االسظ 943 ٙيتش يشثغ  141 Xدُٚبس =  439111دُٚبس( يبئت ٔ ٍٛحالحخ ٔ أسثؼٌٕ
انف دُٚبس )
انطبثك تسٕٚخ  019يتش يشثغ  411 Xدُٚبس = ٔ ( 40411ادذ ٔخًسٌٕ انف ٔ خًسًبئخ دُٚبس )
انًجًٕع  433411 = 40411 + 439111دُٚبس ( يبئت ٔ ٍٛاسثؼخ ٔ تسؼٌٕ انف ٔ خًسًبئخ دُٚبس )
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ 91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
انًذهٛخ يصطذجب يؼّ  % 01يٍ انمًٛخ انتخًُٛٛخ انًمذسح نمطؼخ االسض ػهًب ثؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕاثغ
تؼٕد ػهٗ انًضأد االخٛش 3

سئٛس نجُخ انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
سبنى يذاَبد

إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح (  )93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى ( )93نسُخ َٔ 4103ص انًبدح ( )43يٍ لبٌَٕ
انعشٚجخ انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى ( )5نسُخ ٔ 0333تؼذٚالتّ َٔص انًبدح ( )5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال
االيٛشٚخ سلى ( ) 5نسُخ ٔ0344تؼذٚالتّ ٔنغبٚبد تذصٛم دمٕق دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد يٍ ظشائت
ٔغشايبد تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال انغٛش يُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف دهً ٙادًذ دهً ٙانكٛالَ ٙانشلى انٕغُٙ
( ) 3500104149نزا ٚؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ غشٚك نجُخ انجٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
انًشكهخ ف ٙانذائشح دصخ انًكهف ثٕالغ  03دصخ يٍ اصم  99دصخ يٍ لطؼخ االسض ٔيب ػهٓٛب يٍ يُشآد
ٔاشجبس كًب ْ ٙيٕصٕفخ ادَبِ :
لطؼخ االسض سلى ( ) 0491يٍ دٕض او ارُٚخ انجُٕث ٙسلى  41لشٚخ ػًبٌ يٍ اساظ ٙػًبٌ ثًسبدخ
اجًبنٛخ  914يتش يشثغ يمبو ػهٓٛب ػًبسح ٔانًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔيخطػ
االساظ ٙثًب ٚه: ٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض يُظًخ سكٍ (ة) ٔػهٗ شبسػٕٚٔ ٍٛجذ ظًٍ انمطؼخ انًٕصٕفخ اػالِ اشجبس يتُٕػخ
ٔثُبء سلى (ٚٔ )91تكٌٕ انجُبء يٍ كشاد يسمٕف ثبنمشيٛذ ثًسبدخ  94يتش يشثغ ٔغبثك اسظ ٙثًسبدخ
 411يتش يشثغ يؤنف يٍ حالث غشف َٕو ٔدًبئ ٍٛيطجخ ( ساكت ) ٔغبثك أل ثًسبدخ  411يتش يشثغ
ْٕٔ ػجبسح ػٍ ثُبء ػظى يمطغ يٍ انذاخم ْٕٔ غٛش جبْض ٔغبثك حبَ ٙثًسبدخ  411يتش يشثغ ٚتؤنف يٍ
حالث غشف َٕو ٔدًبو ػذد حالحخ ٔيطجخ ٔصبنٌٕ ٔسفشح ثبإلظبفخ انٗ تذفئخ ٔكًب اٌ نهجُبء اػًبل خبسجٛخ
ٔاسٕاس ٔلذ جبءد انمًٛخ انتخًُٛٛخ نهذصخ انًؼشٔظخ نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙانًٕصٕفخ اػالِ ثًجهغ اجًبنٙ
( )039419دُٚبس ( يبئخ ٔحًبَٛخ ٔاسثؼٌٕ انفب" ٔيبئتبٌ ٔحالحخ ٔسجؼٌٕ دُٚبس ) يفصهخ كًب ٚه: ٙ
 914111دُٚبس ( حًبًَبئخ ٔاحُبٌ انفب" دُٚبس )=  0111دُٚبس  Xكبيم لطؼخ االسض  914يتش يشثغ
كبيم انكشاد تمذس لًٛتّ  3111دُٚبس ( اسثؼخ االف دُٚبس )
كبيم انطبثك االسظ ٙتمذس لًٛتّ  31111دُٚبس (اسثؼٌٕ انف دُٚبس )
كبيم انطبثك االٔل تمذس لًٛتّ  91111دُٚبس ( حالحٌٕ انف دُٚبس )
كبيم انطبثك انخبَ ٙتمذس لًٛتّ  41111دُٚبس ( خًسٌٕ انف دُٚبس )
كبيم االػًبل انخبسجٛخ ٔانسٕس ٔاالشجبس انًتُٕػخ  5111دُٚبس ( ستّ االف دُٚبس )
انًجًٕع انكه 394111 ٙدُٚبس ( تسؼًبئخ ٔاحُٗ ٔحالحٌٕ انف دُٚبس ) ٔػه ّٛتكٌٕ لًٛخ انذصخ انتخًُٛٛخ
انًؼشٔظخ نهجٛغ
لًٛخ االسض كبيال" ٔ 394111دصص انًكهف انًؼشٔظخ  039419 = 03/99دُٚبس ( يبئخ ٔحًبَٛخ
ٔاسثؼٌٕ انف ٔيبئتٔ ٙحالحخ ٔسجؼٌٕ دُٚبسا" )
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ 91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
انًذهٛخ يصطذجب يؼّ  % 01يٍ انمًٛخ انتخًُٛٛخ انًمذسح نمطؼخ االسض ػهًب ثؤٌ أجٕس انُشش ٔ انطٕاثغ
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إػالٌ ثٛغ ثبنًضاد انؼهُٙ
صبدس يٍ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔانًجٛؼبد نهًشح انخبنخخ
استُبدا نُص انًبدح  93يٍ لبٌَٕ ظشٚجخ انذخم سلى  93نسُخ َ ٔ 4103ص انًبدح  43يٍ لبٌَٕ انعشٚجخ
انؼبيخ ػهٗ انًجٛؼبد سلى  5نسُخ  ٔ 0333تؼذٚالتّ ٔ َص انًبدح  5يٍ لبٌَٕ تذصٛم االيٕال االيٛشٚخ سلى 5
نسُخ َ 0344ص ٔتؼذٚالتّ تمشس انتُفٛز ػهٗ االيٕال غٛش انًُمٕنخ انؼبئذح نهًكهف ششكخ انفب نهصُبػبد
االسًُتٛخ ٔ ػصش انضٚتٌٕ سلى انٕغُٚٔ 411133901 ٙؼهٍ نهؼًٕو ثبَّ يطشٔح نهجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٙػٍ
غشٚك انذائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد كبيم لطؼخ األسض انًٕصٕفخ ادَبِ -:
لطؼخ األسض سلى  05يٍ دٕض انجضٚشح سلى  40لشٚخ ثششٖ يٍ أساظ ٙإسثذ ثًسبدّ إجًبنٛخ  4159يتش
يشثغ
ثًب ٚه-: ٙ
ٔ انًٕصٕفخ دست تمشٚش انخجشح ٔدست سُذ انتسجٛم ٔ يخطػ االساظٙ
تج ٍٛاٌ لطؼخ االسض خبسد انتُظٛى ٔ يمبو ػهٓٛب ثُبء يٍ انُٓجش ثًسبدخ اجًبنٛخ  411يتش يشثغ يخصصخ
نؼصش انضٚتٌٕ ٔٚذتٕ٘ انُٓجش ػهٗ يؼصشح نهضٚتٌٕ ثخط ٙإَتبد ٔكًب أَّ ٕٚجذ ثُبءػهٗ األسض نغبٚبد
سكٍ انؼًبل ٔيكبتت ثًسبدخ  011يتش يشثغ ٔ ,لذ جبءد انمًٛخ انتخًُٛٛخ ثًجهغ إجًبن 493191 ٙدُٚبس
خًسًبئخ ٔ اسثغ ٔ حالحٌٕ انف ٔ سجؼًبئخ ٔ حًبٌَٕ يفصهخ كًب ٚه-: ٙ
االسض  4159و 919191 = 51 X 4دُٚبس ( حالحًبئخ ٔ حالث انف ٔ سجؼًبئخ ٔحًبٌَٕ دُٚبس )
انُٓجش  411و011 X 4دُٚبس =  41111دُٚبس ( خًسٌٕ انف دُٚبس )
سكٍ انؼًبل  011و 01111 = 011 X 4دُٚبس ( ػششح انف دُٚبس )
لًٛخ خطٕغ االَتبد =  ( 411111يبئت ٙانف دُٚبس )
لًٛخ االػًبل انخبسجٛخ =  ( 44111خًسخ ٔ ػششٌٔ انف دُٚبس )
انًجًٕع =  439191دُٚبس(خًسًبئخ ٔ اسثغ ٔ حالحٌٕ انف ٔ سجؼًبئخ ٔ حًبٌَٕ ) تًخم لًٛخ االسض ٔ يب
ػهٓٛب يٍ ثُبء ٔ أالد ػصش انضٚتٌٕ
فؼهٗ يٍ ٚشغت ثبنششاء يشاجؼخ دائشح ظشٚجخ انذخم ٔ انًجٛؼبد انطبثك  41يذٚشٚخ انشؤٌٔ انمبََٕٛخ نجُخ
انجٛغ ثبنًضاد انؼهُ ٔ ٙتمذٚى انؼشٔض خالل ٕٚ 91يب يٍ انٕٛو انز٘ ٚه ٙتبسٚخ َشش ْزا االػالٌ ثبنصذف
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