
2020  ةلةنالاةداعلا ةرولا  ةلج م

2020توأ15خراب ةقعلا
  لصالا عق  للاو  تافاللا  لعتو  للا للا ءاعأ ةفال دف ءاعسإ ىق

ةللا ق  2020  توأ  8  لا خراب  لذو  2020  ةل ةنالا ةداعلا ةرولل ةلج قع ّت يعاجإلا

 .احاص  ةشاعلا ةعالا مةاو

داقعنإل ينناقلا بالا فت مع اّم رلا ةفا اّحم ةللا ئر ّلا ةللا حفإ

 .حال عم ىلإ ةللا هه خأت ع نالعإلا ّت يلالا و ةللا

  ةعالا ىلع  2020  توأ  15  خراب ةناث ةلج قعل للا ءاعأ ةداّلا ءاعسإ ةداعإ ّت  قو

 : ةدالا ر لذو ةللا ق احاص فلا و ةشاعلا

يللا حأ·

 رح زف·

ىللا ع ءاف·

 شلا فم·

 شلا علا ع·

 ةلف يف·

ــــیاز لا·

 یالا فت·

 جر ب لامآ·

 عارلا ماللا ع·

 لف ب مان·

 بحب سا·

 دا لئاو·

 یاعلا يم·
 ةلف س·

 ةــنلا ةرهلا
ةللا نولا ةرازو
فالارـق ةـیلب

*           ***



 :ةدالارع نوبةللا ع غت
 ها ب ةن*
 ع ب دازهش *
 لف ب ماه م*
 هالا لاصو *
 حلاص جالا ناإ *
 ةف ب ن *
 ةفلخ سایإ *
 ةلف ماكإ *

 .ينلا علايلم و الا م عج ةللا ح ا
 .ةللل ماعلا تالا واعلا لن لا ةللاك

  بالا   ّنأ  اّم رلا ةفا و للا ءاعأ ةدالا  احم ةللا ئر لا ةللا حفإ
  لا ىلع حقلا لاعألا لوج للا ءاعأ ةداّلا ىلع ىلت ّث ةللا داقعنإل  فم  ينناقلا
 : يف للا و للا
 :لاـــــعألا لوج

2020سرام  21يف ةخرلا ىلوألاةـیداعلا ةرولا ةلج م ىلع ةقدالا*
2020ناـــ ـــــــــــــــــ ج20يف  ةقعلاةـئاسإلا ةرولا ةلج مىلع ةقدالا *
  ـ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــللا ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـلا تاـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــصت *
 لوألا ناـ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــعلا تاداـ ــــــعإ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تىلع ةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدالا*
 يـــــ ــــــنالا ناــ ـــــــــــــــــــــ ــــعلا تاداــــعإ لـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ىلع ةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدالا  *
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیللا عــــــــرالا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعام*
 تاـ ــ ــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصالسإلاــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ةـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــعام*
 ةـ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلم لـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئام *
         
  ة ّلعت لاعألا لو خأ ةقن ةفاضإ حاقإ عم لاعألا لوج ىلع للا ءاعأ قداص قو

.انورلا ضم م ةاق لل داعسإلا



 :لاــــــــــــــــــــــــــــعألالوج ةسارد يفقالنإلا ّت اه ثإ

   ةرولاو  2020  سرام  21  يف ةخرلا ىلوألا ةداعلا ةرولا ةلج  م ىلع ةقدالا  )1
 .2020ناج20يف ةخرلا ةئاسإلا
ةداعلا ةرولا ةلج م ىلع ةقدالا للا رانأ ىلع ةللا ئر ّلا ضع
 .2020ناج  20يف ةخرلا ةئاسإلاةرولاو2020سرام  21يف ةخرلا2020ةل ىلوألا

  ت مع ىلع كألا عم ترولا م ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا  عو
  للا اهلوات ی ل  يلاو  لاعألا لو ةجرلا اقلا لقلا يف تاللا ضام
 .عرالاسوتاصالسإلا س يقثب ةّصاخةقّلعلاوشاقلا

 يدلبلا بتكملا تا یصوت
*** 

  ع  ةق لا للا لا تاصت للا رانأ ىلع  ةللا ئر ّلا ضع
 :يفةللا للا لا ةقدام لتيلاوناللا

 : ةقلسةئاد لم·
ئا ةلا ةنلا س ةل ةش حاص ّض ةلع ةق مالا  ىلع ةقدالا  -
  لئاس دجووئالا ىلع لا قفن يف ةصاخةللاوةلا ىلع ةللا اهتاثأل ةن ب
 .لا لق م ةّف جاح زانإ مع ةن فالا ةّ ةّم

.ةئالا لم حقم ىلع للاءاعأ قداص ةلوالاعو
 :فّلا ةعام و ةداقإلا و ةلالا نولا ةل·

نولا زو ّلا رم و تاللل يساسألا نناقلا م  138  لفلا ماحأ الع
صاخ باح حف تاءاجإ و تاب لعلا و  2020  ام  18  يف خرلا  12  دع ةللا
 . تاعلاو تاهلل
ّلعی فالارق ةلب ةئافل باح حف ىلع ةقدالا للا رانأ ىلع ضوعلا
 : ةلالا تانالا ح لذ و تاعلا و تاهلا
."فالارق ةلل ةللا ةلا قوص " :بالا سا*
 .ةّماع ةلم تاذ عرام زانإ : فاهألا*



 .ةلا ةلا ت و ةناص-  :  تالالا*
 .ةللا تاهلا ت  -

 .ةللا تاراقعلا ةناص و ت  -               
 .لا حقم ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و
  ىلع اءاب و ةنألا م ةلج فاقإ و يّلا لا و  انورلا ةفل يللا ثألل ان
 : للا رانأ ىلع ضوعلا ،ةللا تاللا و قاسألل غّلا م ةلج لام
ام ه و ةسألا قلا ملل ةلا د25.274.615  هرق ملعم ح ىلع ةقدالا  -
صال مللا ّهعت و اقم ةّللا نیلا  عج صالخ ةش  ةسأ قس  11  دع لباق
 .2020  س هش ىفملقیلا يقا
ب مان  لا  ةقدام مع عم حقلا اه ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و        
 .لف
للا عللا غّل ةلا د887.500  ة هشأ ةثالث ملعم ح ىلع ةقدالا  -
 .اقم نیلا صالخ  ةش
ب مان لا ةقدام مع عم  حقلا اه ىلع للا ءاعأ  قداص ةلوالا ع و        
 .لف
ةش  د1000  ه ا تاجاللا ةّم غّل ةلا عباسأ  5  ملعم ح ىلع ةقدالا  -
  .ةّلا ءا ةقّلعلا وةرالا و ةعالا داتإ ةّمب ةّللا نیلا صالخ
ب مان  لا  ةقدام  مع عم  حقلا اه ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و        
 .لف
  ضغلا يف ل  مّ قت م ّلل ةئالا لاعلا م هشأ ةثالث ة ح أم ىلع ةقدالا-
  ةش  لذ و انورلا ةف لالخ هنأ فقت یلا ةللا تّاللا   يغّل ةلا
  .2020  س ىفم هاقأ لجأ يف و همب ةللا نیلا ةفال هصالخ

زف یّلا ةقدام مع عم حقلا اه ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و
 لف ب مان و رح



  :لا و تاملا ءاسإ و ةرادإلا نولا ةل·
لاعلا  لعلا و تاللل يساسألا نناقلا م  140  لفلا ماحأ الع

ّس ىلع ةقدالا للا رانأ ىلع ضوعلا ، ةللا درالا ةت راإ يف و مسلا و
 :ـب ّلعت لاعم
 : قلا تاراق و خر ملعم *
 .حالا علا لل يم  400= يفاص  2م1000دوح ىلإ-
 .حالا علا لل يم500= يفاص2م1000قف ام-

یّلا ةقدام مع عم لا حقم ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا   ع و
 .لف ب مان و رح زف
 .ةعدلا تاءامإلا لعی ملعم-
 .حالا عدلا ءامإلا عد100-

ب مان یّلا ةقدام مع عم  حقلا ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و
 .رح زفو لف
  :ةحفلا ةلا و ةرالا ةاقلا ةل*
حقلا ح لذ و عابإ و باش ةج عم ةكاش ةافتإ ءامإ ىلع ةقدالا  -
.حالا

مان ّلا ةقدام مع عم لا حقم ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا   ع و
 .لف ب
ةّلم م  78  لفلا هلع ّی ام  ينلا علا ةل ثاحإ ىلع ةقدالا  -
   ّل ع  حاو لم با ينلا علا تانّم م ةللا هه   نّتو  ةّللا تاعالا
 .تالاوتالا فبةلموةنناقلا ولا اهب فتةج  وأةم
.للاللا ءاعأ ةفال ةحفم ةللا نأ اك

ةلف  س ةـــقدام  مع عم لا حقم ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا  عو
 .ىللاع  ءافوبحب ساو



  لعی ا  تالاو  تالاو  الا عم يرالا لعلا أم لق ىلع ةقدالا  -
تاداعإلا  حو  ،لع جمانب فو ةلا ةلا  ةناصو  ل ةم عرام زانإ
 .ةفلاوةدصلا

 .لف بمان افحإ عم حقلا اه ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالاعو



  : لوألا ناعلا تاداعإ  لتىلع ةقدالا: عضلا
ناعلا  تاداعإ لت عوم  ىلع ةقدالا للا رانأ ىلع ضوعم هنأ ةداقإلا و ةلالا نولا ةل ئر ّلا ّب  

و ةلا ةاعلا و ةـ فالا فم يف اهلالغسإل ةّللا نولا ةرازو م تاعام لت راعإ " دأ  48  ة  ةداعلا ةلوالا " لفل لوألا
 : يلالا لولا ح لذ و تاداعإلا هه يغت ال لفلا يف ةملا تاداعإلا راعإ

 راـــیلا با
 تادامتعإلا تالیوحتلا ةمسرملا تادامتعإلا لــــــــصفلانایب لصفلا

-+ف-ف ةرقفلا لصفلا لیوحتلا دعب
ةایحلل  دادعإلا راطإ يف نیصبرتملا ىلإ ةدنسملا حنملا011020010000

 ةینھملا
5000-50000

300012000-15000 ءاملا كالھتسإ022010002000
20003000-5000 ةیرادإلا حلاصملل ثاثأ ءانتقإ022010005000
500500-1000 تاءانبلا نیمأت022010009003
10000-1000داشر ةموظنم لالغتسإ022010020003
10001000-2000 لقنتلل ةیرتمولیكلا ةحنملا022010024002
20000-2000ةلثمألا دادعإ فیراصم022010034000
10002000-3000ریقاقعلا ءارش022020030001
128000-8000048000 ةیداعلا ةلوانملا022020031001
20003000-5000اھمیظنت و رورملا ةكرحب ءانتعإلا022020036001
20000-2000 ةنایصلا تاقفن033020023001
85004500-73000 ةّیحصلا ةیاقولا فیراصم033020025000
2000020000-40000ىرخأ تالخدت033020099000

48.00048.000 = ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمجلا

  رالا و شلا فمرالا م ل ةقدام مع لت عم  للا اه ىلع للا ءاعأقداص ةلوالا ع و          

 .ةلف يف



  :2020ةل ينالا ناعلا لخاد تاداعإ  لت: عضلا

قإ ح و  ،ةضالا  ةعاقلا   لغت ةداعإ  عوم زانإ ماتإ راإ يف و هنأ ةلالا و ةداقإلا نولا ةل ئر ّلا ّب
  فالغلا ل  ةلا لاعألا و ةّفلا تاحالصإلا ع ءاجإ و قلا فالغلا ةلازإ يف ةللا ةلوألا لاغشألا ع زانإ ةّفلا ةسارّلا
 : يلالا حقلا ح تاداعإ لت ىلع ةقدالا للا رانأ ىلع ضوعلا ةعاقلل یلا

 راـــیلا با
  تادامتعإلاتاـــــــــقفنلا نایبف.ف ةرقف لصفق ج ع

 ةمّسرملا
  دھعتملا غلابملا

 اھب
  غلابملا
ةعوفدملا

  تادامتعإلا
ةیقبتملا

 تالیوحتلا
+-

II3-06615000100010.000.000-20.000.000--20.000.000ةیمومعلا قئادحلا ةئیھت

II3-066150005000لیمجتلا و ةئیھتلا تایلمع

ىرخألا

22.000.000--22.000.000-22.000.000

II3-066160004000تآشنملا ةئیھت و ءانب  

 ةیضایرلا

165.000.000163.212.200-1.787.80032.000.000-

43.787.80032.000.00032.000.000-207.000.000163.212.200 = ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمجلا

  شلا فمرالا م ل ةقدام مع لت عمللا اه ىلع للا ءاعأ قداص ةلوالا ع و    

 .ةلف يف رالا و



 :ةللا عرالا سةعام  : عضلا

 :ةللا عرالا س ةع  ام للا للا رانأ ىلع ضوعلا

 عورشملل ةیلوألا ةفلكلا تاظـــــــــــــحالملا
)دأ(  عیراشملا نایب

 ةعباتملا ددصب عیراشم

6 خض ةّم ل ضرأ ةق ع لا د·

راید  نلم

 عقالا و  ةقلس يح یهت و ةهت

2021-2022

  لقل لجأ خآ دّح و ضوعلا ل ع نالعإلا ّت

 .2020توأ  19ضوعلا

8032.

راید نلم

  س ناج م ءج و سرام23يح ةهت

هالا

  ةلازإ لعی ةلوألاغشأ زانإل ةناث ةراسإ ءاجإ ّ ت

قلا فالغلا

163  ةضالا ةعاقلا ةضرأ لغت

 ةزاترإلا لا فح دأ555 ةعلا ةلواقلا لق م لاغشألا فاقإ لت ت

 ةلم عرام

 ةینارمعلا ةئیھتلا ةلثمأ ةعجارم

 : ةلالا باسألل لعم ةسارلا عوم
 .يسلا ئالا ةسارلا م یت راق روص مع·
.تاسارلا م م ةسارلا فاسإل لم داعإ ت·

25 ةیل ةناعلا ةهلا لام ةعجام
ةقلس

یل2019ةلج29خراب هلا ةرازب لع ةلج قع ت
رق ةناعلا ةهلا لا ةصالا ةلا ةرلا ام
 .فالا

- ةیل ةناعلا ةهلا لام ةعجام
 فالا رق

و اــه ةعجالا أم ىلع للا للا لق م ةقدالا ت
ةرادإلا حلام عم لا ضوعلا ل فلم داعإ د  ن
.ناسإلا و هلل ةهلا

ةیل ةناعلا ةهلا لام ةعجام
 حلاص دالوأ



2020ةنسعیراشم

  ّت و توأ4لجأ خآ دّح و ضوعلا ل ع نالعإلا ّت

 ضوعلا حف
610 000 تاقلا عت

لا وضوعلا حف ّت وضوعلا ل ع نالعإلا ّت

 .لخلا جمانب يف
60 000  يمع ت

000 230 .ةمزاللا تاسارلا داعإل تاسارلا م لت ّت عسلا ةق تاقلا عت

000 370 .ةمزاللا تاسارلا داعإل تاسارلا م لت ّت عسلا ةق يمع ت

  ّلعلا ءللةلا هف وضوعلا ل ع نالعإلا ّت

)شلا ىهقم قف رات ءاف ءاب
100 000

: يلالا جمانلا حةرالا قاسألا ءاب و ةهت

.ةیلا لافألا دان بق2م170رات ءاف ءاب *

لف جهب كاسألاقس ةهت *

لف جهب ةحالفلا ةضاعلا ت و مه *

  توأ18لجأ خآ دّح و ضوعلا ل ع نالعإلا ّت

2020. 
80 000 )لالقسإلا ةحاس ةهت (تاقلا هعت و ةناص

000 55 .دّولا ل نذإ داعإ و ضوعلا حف ّت  للا عدلا ةهت

00050 .ةلواقلا عت و هف وضوعلا ل ع نالعإلا ّت  ةقل ةللا ةئالا ةهت

30 ةلواقلا عت وضوعلا حف ّت 000  يمعلا لا ةش ةناص

 : يلی ام ىلع قافتإلا ّت ةلوالا ع و       
 .ةداقإلا تاءالل ةلا تاداعإلليفلاجمانلا داعإ ةسارد م-
  هت عوم لح ينلا علا و فاألا ةفار ةت ةّماع ةلج ةمب-
 .ةقلس يح یهت و
   ةهلاةلمأةعجام عوم زانإ يف خألا لح فاألا ةفا عم ةلج ةمب-
 .ةناعلا



 : انورلا ض ةقّلعلا ةئاقلا تاءاجإلا يف لا : عضلا
ةلج قع ىلع قافتإلا ّت انورلا ضم م ةاقلل داعإلا و داعسإلا راإ يف

  تاتلا و تاءاجإلا  یل  ةلخلا فاألا ةفا ّت يلا  انورلا م ةاقلا ةل
 . انورلا ءاو يفت م ّلا و ة اقلل ةمزاللا

 . اءام ةلالا ةعالا ىلع ةللا خا اهب و
 هـــــــــراب ررّح و


