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  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 رشع عبارلا ةرادإلا سلجم عامتجا رضحم

  ءاثالثلا :مويلا 08/02/2022 :خيراتلا 8:00  -7:00  :تقولا

 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

 ايجولونكتلاو ةلديصلل يبد ضرعمو رمتؤم يف ةكراشملا يف ةيعمجلا ةبغر ضارعتسا .1

 2021 ماعل يونسلا ءادالا ريرقت دامتعا .2

  .نجما ةكرش عم نواعتلاب بلقلا ةلمح ثيدحت .3

  .2021 ماعل يلاملا ريرقتلا صوصخب ثيدحتلا .4

  .ةيعمجلا ةيوضع عفد صوصخب ريكذتلا .5

  .ةفاضملا ةميقلا ةبيرض يف ليجستلاو يراجتلا لجسلا قالغا صوصخب ثيدحتلا .6

  .ةرون ةريمالا ةعماجو كراش ةيعمج نيب هيقافتا عيقوت .7
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عامتجالا تايصوتو عئاقو  

 يف ةكراشملاو ايجولونكتلاو ةلديصلل يبد ضرعمو رمتؤم يف ةكراشملا يف ةيعمجلا ةبغر ضارعتسا مت .1

 ربتعتو سويسكأ ةكرش انكيرش ربع اناجم ثوبلا ميدقت متيس ثيح  اهفادهاو اهتطشناو ةيعمجلاب يعوت ثوب

 .يلود رمتؤمو ضرعم يف اهتازاجنإ ضرعو روضحلل ةيعمجلل ةصرف

 يفرشم مهتفصب مسيوجلا دمحم و ىسوملا ةرون نم ًالك حيشرت متو كلذ ىلع سلجملا ءاضعا ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

 يف 420 ةميقب بادتنالا موسر و ةحايسلا ةجردلا ىلع ناريطلا ةميق ةيعمجلا لمحتت نا ىلع ةيعمجلا ليثمتل جمارب

  .مويلا

 

 2021 ماعل يونسلا ءادالا ريرقتلا ضرعتسا مت .2

 ةمكوح تابلطتمل لاثتما مومعلل ةرشنب تصواو 2022 ماعل يونسلا ريرقتلا ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

  .ةيلهألا تايعمجلا

 ةحئال بسح عورشملا ذيفنتل ةيعمجلا عم ةكرشلا تدقاعت ثيح .نجما ةكرش عم نواعتلاب بلقلا ةلمح ثيدحت .3

 سيمخلا موي نم كلذو ضايرلا يف ةيلاعف ةماقا ىلع نجما ةكرش عم قافتالا مت ةيداصتقالا عيراشملا ةرادإ

 سرام 13 دحالا موي ىتحو سرام10 سيمخلا موي نم ربخلا ةنيدم يفو 2022 ماعل رياربف 20 ىتحو رياربف 17

 يحصلا سلجملل ملست ةيملع ةقروب عورشملا ءاهناو اهنم ةيامحلاو بلقلا ضارمأب ةيعوتل 2022 ماعل

  .ةميقلا نم %30 يهو ةيقبتملا دقعلا ةميق لامكإب كلذ دعب ةكرشلا موقتسو .يدوعسلا

  :نم الك نييعت متي نا ىلع ةيلاعفلا ةماقا ىلع ةرادالا سلجم ةقفاوم تمت :ةيصوتلا

  .ةيئاهنلا ةقرولاو يثحبلا حرتقملا ةباتك :كرابملا اشر عم دقاعتلا )1

  و ىسوملا ةرونو ضايرلا يف ةلمحلا ىلع ماعلا فارشإلل دشرملا نمحرلا دبعو ىسوملا ةرون عم دقاعتلا )2

   .ةيقرشلا ةقطنم يف ةلمحلا ىلع ماعلا فارشإلل مسيوجلا دمجم

 .يريمثلا ارون ةذاتسألل ةريخألا ةعفدلا مالتسا دعب عورشملا نم %4 ةميقب ينفلا ضرعلا ميدقت ةأفاكم فرص )3

 

 لبق ةرادالا سلجم لبق نم هدامتعاو ةضرعل كلذو 2021 ماعل يئاهنلا يلاملا ريرقتلا ءاهنا ىلع لمعلا يراج .4

  ةيمومعلا ةيعمجلا سلجم يف هدامتعا

  .سرام رهش عامتجا يف هضارعتسا متيسو م2021 ماعل يلاملا ريرقتلا لمع ريس ضارعتسا مت :ةيصوتلا



pp 

 

 

 

  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 تاساردلاو ثوحبلل كراش ةيعمج
 1283 مقر ةيعمج

 

 بلطتم يه موسرلا دادس نا ًاملع ةيونسلا ةيوضعلا موسر عفد ةرورضب ةرادالا سلجم ءاضعا ريكذت مت .5

 ةلءاسملا وضعلا ضرعي امم ،وضعلا ةلاقتسا دعب ىتح ًادبا ةيوضعلا موسر طقست الو ةيوضعلا ىلع ظافحلل

 موسر قاقحتسا ءدبب ءاضعألا عيمجل ينورتكلإ ديرب لاسرا مت دقو .عفدلا مدع لاح يف ةينوناقلاو ةيلاملا

 .اهديدست مدع لاح يف ةقباسلا تاونسلا ةيوضع موسر نأ ىلع هيبنتلاو 2022 ماعل ةيوضعلا

 

 ةرادالا سلجم رضحم يف هيلع قافتالا مت امك ةفاضملا ةبيرضلا ةميق يف ليجستلاو يراجتلا لجسلا قالغا مت .6

  .رشع ثلاثلا

  .ةرادالا سلجم ةافاوم متيسو ةرون ةريمالا ةعماج عم مهافت ةركذم عيقوت نأشب ثحابتلا مت .7

 

 
  ةقفاوملا

 مسإلا روضحلا عيقوتلا

 يمزاحلا قلطم تنب مارم .أ رضاح 

 ميهد نب دهف نب رصان .د رضاح 

 يضريوعلا هللادبع .د رضاح 

 يدمحالا لالط .د رضاح 

 ينويسب نسح ىدم .أ رضاح 

 جارفلا هللا دبع نب يكرت .أ رضاح 

 دشرملا روصنم نب نمحرلا دبع .أ رضاح 

 

  يريمثلا ارون :رضحملا دادعا

 08/02/2022  :خيراتلا

 




