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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
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 ثلاثلا ةرادإلا سلجم عامتجا عئاقوو ةدنجأ

  ءاعبرألا :مويلا 05/02/2020 :خيراتلا ءاسم ٧ ىلا ٦ نم :تقولا

 ثلاثلا ةرادإلا سلجم عامتجا روضحل نيوعدملا

 مسالا بصنملا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ ةرادإلا سلجم سيئر

 ميهد نب دهف نب رصان .د ةرادإلا سلجم سيئر بئان

 يريمثلا نمحرلادبع ةرون.أ  يذيفنتلا سيئرلا

 يعضجلا دعس نب ماشه .د وضع

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ وضع

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ وضع
 ينويسب نسح ىدم.أ وضع
  يدمحالا لالط .د وضع

 
 شاقنلا رواحم

  يلبقتسم عورشم يأ يف ةيرادإلا فيراصملا ةبسن ةشقانم

 يف لماع وضعك يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع ،ينامثعلا عاجش هيزن روتكدلا ةيوضع دامتعا ةشقانم
   .ةيعمجلا

 غلابلاو اهتميقب عربت دقو ةيعمجلل يبساحم جمانربك "ةيلاملا نوؤشلا ماظن " جمانرب دامتعا ةشقانم
  ميهد نب دهف نب رصان روتكدلا يدوعس لاير 2000 اهرعس

  :ةيلاتلا تاسايسلا ةشقانم

 ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا دعاوق 

 تانايبلا ةيصوصخلا ةسايس

 )كلذ ىلع دانب تالجسلا ميسقتو( تادنتسملا فالتاو ظفح تاسايسو قئاثو

 ةيلهألا تايعمجلل حلاصملا ضراعت تاسايس
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  ةيلاملا ةحئاللا

  يذيفنتلا ريدملا ةحئال

 لاومألا ليسغ ةحئال

 لاير 1,220,000 وه 2020 ماع لالخ هقيقحت بولطملا تاياعرلاو ةيعمجلا تامدخ نم يلاملا فدهتسملا

  ةيعمجلل تايوضعلا عيمج لوبقب يريمثلا ارون ةذاتسألا ضيوفت ةشقانم

 

عامتجالا عئاقو  

     "ةيرادإ فيراصم " ىمسم تحت عورشم يأ ةميق نم ىصقا دحب ٪ 14.5 دامتعا

   .ةيعمجلا يف لماع وضعك يضريوعلا نمحرلا دبع هللا دبع ،ينامثعلا عاجش هيزن روتكدلا ةيوضع دامتعا

 2000 اهرعس غلابلاو اهتميقب عربت دقو ةيعمجلل يبساحم جمانربك "ةيلاملا نوؤشلا ماظن " جمانرب دامتعا
  ميهد نب دهف نب رصان روتكدلا يدوعس لاير

  :ةيلاتلا نيناوقلاو تاسايسلا دامتعا
 ةماعلا ةفيظولا تايقالخأو يفيظولا كولسلا دعاوق

 تانايبلل ةيصوصخلا ةسايس

 )كلذ ىلع دانب تالجسلا ميسقتو( تادنتسملا فالتاو ظفح تاسايسو قئاثو دامتعا

ةيلهالا تايعمجلل حلاصملا ضراعت تاسايس  

تاغالبلا يمدقمو تافلاخملا نع غالبإلا تاسايس  

لاومألا ليسغل ةيذيفنتلا حئاولو تاسايس  

لاومألا ليسغل ةيذيفنتلا حئاولو تاسايس   

   ةيريدقتلا اهتميقو ةيعوطتلا لامعالا فينصت ليلد

  ةيلاملا ةحئاللا

  يذيفنتلا ريدملا ةحئال

لاومألا ليسغ ةحئال  
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 لاير 1,220,0000 وه 2020 ماع لالخ هقيقحت بولطملا تاياعرلاو ةيعمجلا تامدخ نم يلاملا فدهتسملا

 ةرادإ سلجم برقأ يف اهضارعتساو ةيعمجلل تايوضعلا عيمج لوبقب يريمثلا ارون ةذاتسألا ضيوفت




