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 نيوعدملا

 مسإلا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ سيئرلا

 ميهد نب دهف نب رصان .د سيئرلا بئان

 يضريوعلا هللادبع .د وضع

 يدمحالا لالط .د وضع

 ينويسب نسح ىدم .أ وضع

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ يلاملا فرشملا

 شاقنلا رواحم

 ةعماج يف هللا دبع كلملا دهعم قيرط نع كرامجلل ةماعلا ةئيهلا يف صاخلا "ليمعلا توص " عورشم رثعت ضارعتسا
 تاعفدلا ةعباتمل ةاماحم بتكم نييعت يف تبلاو كرامجلاو لخدلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا لبق نم دوعس كلملا

 ةيقبتملا

 عامتجالا عئاقو

 ةعماج يف هللا دبع كلملا دهعم قيرط نع كرامجلل ةماعلا ةئيهلا عم ليمعلا توص عورشم ضارعتسا مت .1
 ةلحرم لك ذفنت لحارم ٤ نم نوكملاو يضاملا 2020 ربوتكأ ذنم هيلع لمعلاب كراش تأدب يذلاو دوعس كلملا
  .يونس عبر لكشب

 كلملا دهعم نم اهتاعفد مالتساو كرامجلل ةماعلا ةئيهلا نم اهلوبقو ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا ذيفنت مت .2
  .هللا دبع

 تبلط ،ةبيرضلاو ةاكزلل ةماعلا ةئيهلا عم كرامجلل ةماعلا ةئيهلا جامدنا دعبو مايأب ةثلاثلا ةلحرملا ءاهتنا لبق .3
 يف اهنأو ةثلاثلا ةلحرملا تانايبلا عمج نم انيهتنا اننا مهغالبا متو يهفش لكشب لمعلا قاطن ريغت ةئيهلا
 مدع تدافأو تاجرخملا مالتسا تضفر ةئيهلا نا الا .اهيلع قفتملا ديعاوملاو دقعلا بسح ميلستلا روط
 ةبلاطملا ضفر مت امك ديدجلا قاطنلا ىلع ةعبارلاو ةثلاثلا ةلحرملا لمع ةداعإو قاطن ريغت تبلطو اهلوبق
  .اهذيفنتب انمق يتلا ةثلاثلا ةلحرملل ةيلاملا

 لمع مايأ ثالث لالخ درلا متي نا ىلع ةعبارلا ةلحرملل ديدجلا ينفلا ضرعلا لاسرإب انمق قاطنلا ريغت بلط عمو .4
  ميدقلا لمعلا قاطنب ةنراقم ةيلاع ةتفلكت ديدجلا لمعلا قاطن نا ًاملع .انيلع درلا متي ملو
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 تايصوتلا

 ةميق نم ٪ 15و ةمدقم ةعفد يدوعس لاير فلأ 20 نع ةرابع ناكو يماحملل يلاملا ضرعلا ضارعتسا مت •
 .ةيضقلا يف زوفلا لاح يف ةلصحملا غلابملا

 تاهجلا ىدل ةبلاطملا عفر تاءارجإ يف ءدبلل ةاماحم بتكم عم دقاعتلاب يريمثلا ارون يذيفنتلا ريدملا ضيوفت •
   .ةيرادإلا تاءارجإلا ةفاك ءاهناو ةصتخملا

 

  ةقفاوملا

 مسإلا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ 

 ميهد نب دهف نب رصان .د 

 يضريوعلا هللادبع .د 

 يدمحالا لالط .د 

 ينويسب نسح ىدم .أ 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ 

 

 

رضحملا دادعإب ماق  

يريمثلا ارون :يذيفنتلا ريدملا  

 17/08/2021 نينثالا
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