
 صميم منطقة سكنية الرد على استفسارات مشروع تخطيط وت

 الرد االستفسار

ٌرصووٓياٙوودييعووسْحيْوطوودعتيالىٍتهووتيالىطووخّسيتيْ وو ل يحسْ٘ووسٌدي .1

اىختووأي ْيرووٓوةيصٓ٘ووتيحٓعووظيوٓ ووطيْعووسْحيوٍتهووتيال ىوو ي

ييْوطدعخّد.

وريقيالصٓوةيالضٓ٘وتيلمىٓ وطيْواخودطي

الخر٘تووووتيلمخم ووووسيوووووًيوٓ ووووطيحا وووورةي

ْاألواعٗياخصٓصيالىٓ طيالىطدعتي

يْالىطدعت

لوووهيحلوووخى يْرٙهوووتيااضوووخسواسيال ووورْخاياموووٕياحاد ٙوووتي وووسودثي .2

ٍِسضوٙتيحغوسحيووورْعيال هوسي ىودييووٗيال تودباثيالىلوداّتي وزوود :ي

الخدروووتياخٍاٙووو يالخوووسودثيالٍّسضوووٙتيالصووودحوةياوووًيي1احاد ٙوووتي ي

ْزاوةياألوغد يال دوتيْاإلضكدي(يْذل يألِىٙخّدييٗياٙدييورْعي

يياوحبدعيذل يا ىمٙتيالخط ٙر.ال هسيْ

اٍسياإلعدلتي٘خهيحٓ ٙطياحاد ٙوتيالخوسودثي

يالٍّسضٙت

لوووهيحلوووخى يْرٙهوووتيااضوووخسواسيال ووورْخاياموووٕيصوووسْ يٌىوووٓذسي .3

 الرتياوستثياألح ود بيارصودبيحسْ٘وسٌدياضوسْ يحاصوٙمٗي٘غوسحي

ييالبٍٓحيالىراحيحط ٙرِديادلتر٘هتيالخٗيحٍدضبيردعبيال ى .

٘بوووًٙياموووٕياتضخلووودوٖيحهوووس٘هيصوووسْ ي

ياألح د يْحط ٙرحّد

ٌظراًيلمظرْفيالٓاد ٙتيالغدلٙتيْوديحهياإلااليياٍُيوًيإصراباثي .4

عظريورحهبوتي٘رصوٕيالٍظورييوٗيحىس٘وسيووسةيإ٘وسا يال ورْخيلىوسةي

يي.01/12/2020 ياأل  يلٙصبظيي ضبٓاًٙ

ي24/11/2020حهيالخىس٘سيلغد٘تي

ي ييور وسيال ىو يالر ٙطوٗيضوٙكٓيييوٗيإ موٙهي8ذ رييٗيالبٍسيو وهي .5

البخرابيِو ي٘ٓصوسي ٖيوختمبودثي دروتيلّو ايالىر وسميتيضوٙىدي يي

الغدصوووتيلم ىووو ييوووٗيالىٙوووساييحخر وووسييوووٗيالىراعووو ياألْلٙوووتييهوووأي

ْالىخ مهووتياضىووطيالى مٓووودثيْلكووًييووٗيالىراعوو ياأل وورٔييىووًي

الىاٙووسيلار٘ووقيال ىوو ي يي٘ ىوو ييووٗيالىهووريالر ٙطووٗيلالضووخادحةيوووًي

٘رصٕياٙدييْصّوتيٌظور هيي ديتيالكٓاحويالاٍٙتيالسااىتيْالىطداسة

ييٗيِ ايالىٓعٓ .

ي(27 اٌظريإصداتييوكرو

ِ ي٘لى يال ىو ي ٖيوختمبودثي دروتياىٓايهودثيْااخىودحاثيووًي .6

 ٖيصّووتيوضووىٙتيْاييْصووسثي٘رصووٕيذ ووريِوو َيالضّوودثيْ وو ل ي

٘رصووٕيالخم ٙووسيعووٓ يوووًيضووٙخغى يوضووٓنيالخووس ٙقيْالىراص وودثي

ييىطخلدوموًي ب يردعبيال ى ي نيالي–ْصسثييإيي–ْالخرا ٙصي

 ديووتيالرضووٓنيْالخووس ٙقيحلووى يالسواضووتي

يوًي ٖيصّتيوتمٓات

حواضتي ْلٙتيْ٘خهيوخدعبتيْزاوةيالبٙ تي٘رصٕيحٓعٙظيال ٍدرريالىتمٓاوتييوٗيحواضوتيحهٙوٙهياألروريالبٙ وٗي .7



ِْ يضخكٓيياىبمغياعخٙدعٗيحهٓوٓيياخغس٘سَي يي٘خركيلمىٍد صًٙي

ييلخط ٙرَم

آاضوووووووتتيالطووووووومتتيْاتموووووووبيووووووووًي

ْحكووٓييحطوو ٙرةيالسواضووتياتضخلوودوٖي

يوووٗيعووود ي وووديي وووراوييعوووىًيال تووودب

يالٓزاوةيا ى يحواضتي ررياٙ ٗيوخكدومت

٘رصٕيحٓعٙظيال ٍدرريالىتمٓاتييٗيحواضتيالخهٙٙهياألرر٘تيِْو ي .8

ضووخكٓيياىبمووغياعخٙوودعٗيحهٓوووٓيياخغس٘ووسَي يي٘خووركيلمىٍد صووًٙي

ييلخط ٙرَم

وخدعبتيحا رةياٚردويال دوتياًيعر٘قي

ٓحي ٘ووتيو ودلهي رر٘ووتيالطومتتيلخغس٘ووسيْصو

يوووٗيوٍتهوووتيالسواضوووتيلخٓرٙهّوووديعوووىًي

السواضتبي ىديْحكوٓييحطو ٙرةيالسواضوتي

يعىًيال تدب

ٌرصٓياٙدييحغى يردعبيال ى يحكماتيالريوطيالىطودعٗيْيغوٓصي .9

الخراتيالىتمٓاتيِْ يضخكٓيياىبمغياعخٙدعٗيحهٓوٓيياخغس٘وسَي يي

يي٘خركيلمىٍد صًٙيلخط ٙرَم

وووووًيوختمبوووودثياتضخلوووودوٖيْعووووىًي

يحط ٙرةيال تدب

٘رصوووٕيحٓعوووٙظيإذايوووودي ووودييالىلووورْ يو اوووٕيووووًيال ووورا بي .10

ييْالرضٓني نيتم

يغٙريو إ

الخبراثيالىخخصصتيلملور تي٘ضوبي ييي يي9ْوحييٗيالبٍسيو هي .11

لغدبياوخراعيِ َيالىوسةيٌظوراًيإضٍٓاثيٌهخرطيي7حكٓييعىًيآ ري

لهمووتيالىلوودو٘طيالىلووداّتييووٗيالىىمكووتي ىووديٌهخوورطيإعووديتيووورعي

اضخىراويحٓاصسيالكدحويال ٖياى يامٕيِ َيالىلدو٘طييٗياللور تي

ييالٕيالٓ جيالغدعر.

يحبهٕي ىديِٗيادلٓرٙهت

٘رصٕيحٓعٙظيوسٔيٌْتود يحهوس٘هي وسودثيالخصوىٙهيالى ىدو٘وتي .12

ْالٍّسضووووٙتيالىتمٓاووووتيلم ٍدرووووريالطووووكٍٙتي ْيالخووووسودثيال دوووووتي

 دلىساوشيْالىر سيالصغٗيْالىضىوطيالخضودوٖيْالىطوضسي...الو ي

ييوختمبدثيالىرعمتيالزدلزت.ي7الٓاوحيعىًيالبٍسيو هي

ي(23اٌظريإصداتيو هي 

ياتضخرووووودحٖ٘رصووووٕيحٓعووووٙظيالىختمبوووودثيالخاصووووٙمٙتيلمووووسلٙ ي .13

الىرعموتيالخدوطووتيي5.6لمخصوىٙهيالغ ورٖيالوٓاوحييووٗيالبٍوسيو وهي

ي1ي الٍّد ٙت(.

وٓا وووووطيالخووووووسودثيال دوووووووتيوزوووووو يي-1

الىطووضسبيالىسوضووتبيالىر ووسيالصووغٗبي

وٓا ووووطيي-2ْ ووووود ًيالخريٙووووُيالغووووسا قي

الٓعوووساثيالطوووكٍٙتيْعطوووبيالخصوووٍٙ ي

وٓا وطيي-3 رغٙرةبيوخٓضتتبي بٙورة(ي

الخٓضووووطيالىطووووخهبمٗيْعطووووبيالس٘وووودحةي

يوٓا طيوبكدثيالتر ي-4الطكدٌٙتي



ِوو يوتمووٓ يحصووىٙهيوووبكتيروورفيرووغٗي ْيوغتووتيحٍهٙووتي ْي .14

يي اليُم

حصووىٙهيوووبكتيروورفيرووغٗي٘تمووبي

حةيْ ٙاٙتيواتّدياىغتتيالخٍهٙتيالىٓصٓ

عدلٙوودً.يْتي٘تمووبيحصووىٙهيوغتووتيحٍهٙووتي

يصس٘سة

٘رصووٕيحٓعووٙظيالىتمووٓ ياس ووتيوووًي تووتيٌهوو يالى ريووتيإلووٕي .15

ووًيعٙوذياوسحيالىوٓظاًٙيي5.7وٓظاٗيالطومتتيالوٓاوحةييوٗيالبٍوسي

ييْعبٙ تيالخسو٘بيالىتمٓ يْوساَيالسوٍٗ.

وٍّسضًٙياغٙذي٘خهياعالاّهيي3حسو٘بي

امووٕيحادرووٙ يال ىوو يْ٘ ىمووٓاي  ووبدعي

ًيالطمتتيْاتضخلدوٖي ال ياوحبدعياٙ

ييخرةياى يالسواضت

حطوو ٕيالطوومتتيإلووٕيإ٘ضوودحيي  “ 1.4 “ إووودوةيإلووٕيالبٍووسيو ووه .16

حصدوٙهيْيوختتودثيٍِسضوٙتيلمٓعوساثيالطوكٍٙتيوودومتي  وسودثي

ائاووووساحيالخصوووودوٙهيياتضخلوووودوٖالبٍٙووووتيالخغخٙووووت(يبيِوووو يضووووٙهٓني

لّودي نيحغس٘وسيي prototypeالخاصوٙمٙتيلمٓعوساثيالطوكٍٙتيْإاوساحي

يامٕيالىختأياللىٓلٗمييدْاضخخساودحّوٓا  ّدي

إاساحيالخصدوٙهيالخاصٙمٙتيلمٓعساثي

لّديي prototypeالطكٍٙتيْإاساحي

امٕييدْاضخخساودحّحغس٘سيوٓا  ّديْ

ي.الىختأياللىٓلٗ

لىغتووتيالخٍهٙووتيضووخكٓييوووًيعووىًي ووسودثييالخصووىٙهيالخاصووٙمٗ .17

يالبٍٙتيالخغخٙتمي٘رصٕيالخٓعٙظ

تيحٍهٙتبيتوختتدثيلىغلهي٘تمبي

ْلكًيعمبيوختتدثيلمصرفي

الصغٗيلراتّديام ر يٌهتتيلىغتتي

يالخٍهٙتيالىٓصٓحةيعدلٙدييٗيالبٙ د

يائاوساحابيور سيال ىو بيضوٙهٓنياتضخلودوٖي8إودوةيالٕيالبٍسيا .18

الىختأياللىٓلٗيْيالخصودوٙهيْيالىختتودثيالالزووتييوٗيوكخبوُي

الر ٙطٗيالسا هيلمخصىٙهيادإلعديتيالٕيالس٘ودواثيالىٍخظىوتيلىٓ وطي

٘رصووٕييالىٙساٌٙووتبالطوومتتيالخووٗيحلووى ياتصخىداوودثيْيالس٘وودواثي

يالخم ٙسمي

ي(8ٌ هي ىديْوحييٗيالبٍسي 

وٍّضٙووتييلخهووس٘هياإلٌضمٙس٘ووتاضووخخسانيالمغووتييإوكدٌٙووت٘رصووٕيحم ٙووسي .19

يلمار٘ق.يال احٙتيالىهخرعتال ى يالىهخرطييٗيال تدبيالاٍٗيْالطٙري

حهس٘هيوٍّضٙتيال ى يالىهخرطيادلمغتي

حهس٘هيالطٙرييتيودٌطال راٙتييهأيْ

يال احٙتيادلمغتياتٌضمٙس٘ت

ي(1وكروياٌظريإصداتياتضخاطدوي ي٘رصٕيحسْ٘سٌدياىطدعتيالىٓ طيالىهخرعت. .20

ياألضوبٓ لىوسةي وا وتي ٘ودنييالصدحوةيادلغضراٍدبيامٕيالهراواثي .21

ْاعووسييألضووبٓ الىهبوو بي٘رصووٕيوووٍكهيحىس٘ووسيوٓاووسيحطوومٙهيال توودبي

يالكادلتيالبٍكٙت.ييإرساويإصراباثتضخكىد ي

ي24/11/2020حهيالخىس٘سيلغد٘تي



٘رصووٕيالخكوورنياخسْ٘ووسٌدياىطوودعتيوٍتهووتيالسواضووتيالىووراحيإ دوووتي .22

إ٘ادحٌودييٙىوديإذاييالىلرْ يامّٙديْوختأيوٓ طيالىلرْ يْ٘رصوٕ

  دييالىٓ طيعىًيعسْحيوغىٙتيالبخرابي ْي دوصّد.

ي(1وكروياٌظريإصداتياتضخاطدوي 

يالبخرابيإ مٙهيالبخراعىًيعسْحيالىٓ طي

ووًيٌتود ياألاىود ياحطو ٕيالطومتتيإلوٕيإ٘ضودحيي1.4 البٍوس٘لٙري .23

حصوودوٙهيْوختتوودثيٍِسضووٙتيلمٓعووساثيالطووكٍٙتيووودومتي  ووسودثي

وًيْرد قيال تدبي اإلعدويالسوٍوٗيلمىّودن(يي7البٍٙتيالخغخٙتيْالبٍسي

إلٕي ٌُيوًيالىتمٓ يحطمٙىُييٗيالىرعمتيالزدلزتيحصوىٙهيع ورٖي

دثيلمىٓ وووطياالىختتووودثيالى ىدو٘وووتي وطووود أي يهٙوووتبيْوختتووو

الٓاصّودثيالى ىدو٘ووتبيالىهودعط(بيالخادرووٙ يالى ىدو٘وتي وووبداٙ بي

 اووٓا ي...الوو (يالىختتوودثياإلٌلوود ٙتي  ٓااووسبيصطووٓوبي اىووسةبي

٘رصووٕيالخم ٙووسييٙىووديإذاي وودييالخصووىٙهيي.ح مٙوودثبياهووساثبي...الوو (

ياتضخلدوٖالى ىدوٖيْالٍّسضٗيألاٍٙتيالىلرْ يوًيعىًيوّدني

حٓعووٙظيوطوودعتيالٓعووساثييْإذاي دٌووجيوووًيعووىًيالىّوودني٘رصووٕ

يالطكٍٙتيْالىبدٌٗيالخسوٙتيْاسحيالٍىدذسيالىراحيحصىٙىّد.

ي يْالٍّسضٗيٌ هب يالى ىدوٖ الخصىٙه

يوّدني يعىً يوً يالىلرْ  ألاٍٙت

ياتضخلدوٖ ي٘ختمب يعٙذ يإاساحب

يألاٍٙتي يٍِْسضٙت يو ىدو٘ت حصدوٙه

يالٓعساثي يحلى  ي ي يامٕ الىلرْ 

يْ  يرغٙرةبيي3الطكٍٙت ي اد مت ٌىدذس

يوخٓضتت ي بٙرة( يالخسوٙتيب ْالىبدٌٗ

يعطبيالبٍسي يالطكدٌٙت يالكزديت يامٕ اٍدب

 وًيٌتد يال ى ي1.4

٘رصووٕيالخكوورنياخٓعووٙظيوووديالىهصووٓحياووليااللووبكدثيالالضوومكٙتاي .24

اووودحةي٘وووخهيحصوووىٙىّديْحٍاٙووو ِديووووًي بووو يي(4G)عٙوووذي ييووووبكتي

 .اتحصدتثور دثي

يوطي ياتضخلدوٖ ي ب  يوً الخٓار 

يْصٓحي يوً يلمخم س ياتحصدتث ور دث

ي4Gحغتٙتيلخسودثي

وًيوّدنيالىرعمتياألْلٕيإلٕياحغمٙ يالىٍتهتيي6.1.3٘لٙريالبٍسي .25

ْحٓظٙووو يالٍخووود شيل ىووو ي رْ ٙووودثيلىٓا وووطيوكدحوووبياإلوووورافبي

اللٓاو يالىهخرعتبيوٓا طيالٓعساثيالطكٍٙتي....اي٘رصٕيحٓعٙظي

 الىتمٓ .

يحغس٘سِديعىًيوٍتهتيال ى ي وكرو(

وًيوّدنيالىرعمتيالزدٌٙتيإلٕياحواضتيالٓعوطيي6.2.3٘لٙريالبٍسي .26

الضٙٓلووٓصٗيلمىٍوودعقيالىطووخّسيتيوووًي ووال يالى مٓووودثيالىخووٓيرةي

ْيغٓردثيالخرات...ي٘رصٕيحٓعٙظيوديالىهصٓحياسواضتيالٓعطي

 الضٙٓلٓصٗ.

يوًي يالضٙٓلٓصٙت يالاغٓردث يعمب ٘خه

ٕيالٍخد شيالى تدةي٘خهيالطمتت.يْاٍدبيام

يأل  ي يصٙٓلٓصٙدً يالىٍتهت يْعط حهٙٙه

يِ ايالخهٙٙهيا ًٙياتاخبدوياٍسيالخصىٙه

إلٕي ييور سيال ى يالر ٙطٗيضٙكٓيييٗيإ مٙهيي8٘لٙريالبٍسيو هي .27

البخرايوطيز٘دواثيوٍخظىتيلىٓ طيالطمتتبي٘رصٕيالخكرنيادلىٓايهتي

اهووسييامووٕي يي٘كووٓييال ىوو ييووٗيوكدحووبياللوور تييووٗياىوودييوووط

الىٓ ووطيْاهووسيياضووختال ز٘وودواثيإلووٕيوٓ ووطيالىلوورْ يلغد٘وودثي

 وطيير٘قيال ى يٍِدكيلالصخىد ز٘دواثيلىٓ طيالطمتتي

يْال  يالىلرْ  ييٗيوكدي يالر ٙطٗ ى 

الخصدوٙهيْالىختتدثييإ مٙهيالبخرابي ود

يالر ٙطٙتي ياللر ت يوكدحب ييٗ يخ ى 

يْاضختال ي يالسواضدث يامٕ ْاٍدب

يالىٓ ط



ايحواضووتيي3.2.6البٍووسيي–ي5الصوواغتيي–ال توودبيذ وورييووٗيْروود قي .28

الٓعووطيالضٙٓلووٓصٗيلمىٍوودعقيالىطووخّسيتيوووًي ووال يالى مٓووودثي

الىخووٓيرةي......يالوو ابي وصووٓيالخم ٙووسياوومييٌتوود يال ىوو يتي٘لووى ي

الاغٓرودثيالىتمٓاوتيْإٌىودييإلصورابالخ د سيوطيصّوتيوخخصصوتي

ي٘هخصريامٕيحغس٘سيِ َيالاغٓرودثيالىتمٓاوتيٌْتود يال ىو يلّود

ْحطوومٙىّديلصوودعبيال ىوو يْوووًيرووهيحواضووتيالٓعووطيالضٙٓلووٓصٗي

لمىٍووودعقيالىطوووخّسيتياٍووودبياموووٕيالى مٓوووودثيالىخوووٓيرةيٌْخووود شي

ضووٙخهيحسْ٘ووسياتضخلوودوٖياّووديوووًي بوو يروودعبييالاغٓروودثيالخووٗ

 ال ى .

ي يال ى  يٌتد  يحغس٘سيٌ هب يامٕ ٘هخصر

يٌْتد ي يالىتمٓات يالاغٓردث َ ِ

يال ى ي يلصدعب يْحطمٙىّد يلّد ال ى 

يالضٙٓلٓصٗي يالٓعط يحواضت يره ْوً

يامٕي ياٍدب يالىطخّسيت لمىٍدعق

يٌْخد شي يالىخٓيرة الى مٓودث

يالخٗ يحسْ٘سييالاغٓردث ضٙخه

ياتضخلدوٖياّديوًي ب يردعبيال ى 

ااموووٕيي5.2.6البٍوووسيي–ي6الصووواغتيي–ال تووودبيذ ووورييوووٗيْرووود قي .29

اتضخلوودوٖيالهٙوودنياووئصرابيحواضووتيحهٙووٙهياألرووريالبٙ ووٗي......الوو ابي

ي ن٘رصووٕيحغس٘ووسيووودياذاي دٌووجيالسواضووتيالىتمٓاووتيحواضووتيووودومتي

بيِْ ي٘خ وىًيٌتود يال ىو يالغصوٓ ياموٕيالىٓايهودثيووًي ْلٙت

 ْزاوةيالبٙ ت.

ي ْلٙتي يحواضت يِٗ يالبٙ ٗ ياألرر حواضت

غدصتيالٕيحواضتيودومتي٘خهيْيٗيعدلتيال

ياًي يوٍاصمت ياتدب يْرد ق إاساح

يوًي يالىٓايهدث يامي يامىد الىلرْ ب

يوخدعبتي يامٕ ياٍدب يحؤ   يالبٙ ت ْزاوة

يعمبي يامٕ ياٍدب يلمٓزاوة الطمتت

ياتضخلدوٖ

٘رصٕيحٓعٙظيالىسةيالكمٙتيلمىلرْ يودومتيوراص ودثيرودعبي .30

(ي7صاغتي اإلعدويالسوٍٗيلمىّدنيالى  ٓوةييٗيالي يال ى ؛يعٙذي

 تي٘لى يوراص دثيردعبيال ى .

يٌ هي٘لى يالىراص دث

الىرعمتيالزدلزوت:يحصوىٙهيي–ي7الصاغتيي–ذ رييٗيْرد قيال تدبي .31

ع وووورٖيلمىٓ ووووطيايالىختتوووودثيالى ىدو٘ووووتي وطوووود أي يهٙووووتبي

ْوختتدثيالٓاصّدثيالى ىدو٘تبيالىهودعط(يالخادروٙ يالى ىدو٘وتي

......يالووو ابيي ٙتاإلٌلووود ووووبداٙ بي اوووٓا بي....الووو (يالىختتووودثي

٘رصٕيالخم ٙسيامييٌتد يال ىو يتي٘لوى يإاوساحيحصودوٙهيو ىدو٘وتي

 حاصٙمٙتيلٓعساثيالىبدٌٗيالطكٍٙت.

ي(23وكروي اٌظريإصداتي

ِووو ي٘لوووى يٌتووود يال ىووو يإاوووساحيوختتووودثيحهطوووٙهياألواعوووٗي .32

 (ماإليراز٘ت الىختتدثي

يٌ هي٘لى 

يْواخدطي ِ يٍِدكيوطدعتيحهس٘ر٘تيلمىٍتهتيالىخصصتيلمىلرْ م .33 يلمىٓ ط يالضٓ٘ت وريقيالصٓوة

يحا رةي يوٓ ط يوً يلمخم س الخر٘تت

الىطدعتيْاألواعٗياخصٓصيالىٓ طي



يْالىطدعت

األْلوووٕ:ياالىرعموووتيي–ي7الصووواغتيي–ذ ووورييوووٗيْرووود قيال تووودبي .34

وٓا وطييالىهخرعوتباللٓاو يياإلورافب وٓا طيوكدحبييالكرْ ٙدث

يالىطوووضسبوٓا وووطيالخوووسودثيوزووو يالىوووسواشييالطوووكٍٙتبالٓعوووساثي

 (ابي٘رصٕيالخٓعٙظ.ال الىر سيالصغٗي...ي

يلمىٓ طي يْالخغمٙ  ياتضختال  ٘ختمب

يالىٓ طي ييٗ يالكرْ ٙدث ياى  يره ْوً

يالىهخرط

الرصودبيحسْ٘ووسٌدياٍىووٓذسيالطووٙرةيال احٙووتيعطووبيوووديِووٓيوتمووٓ ي .35

 4عٙذي ٌُيغٙريوخٓيريعىًيالىريقيي9.4حطمٙىُيعىًيٌهتتي

يالٍىدذسي يعطب يال احٙت يالطٙرة حهس٘ه

يلى خىسةيلس٘كها

يِ ايي وصٓيحٓعٙظيصسْ يالسي دثيلمىلرْ . .36 يٌّد٘ت ييٗ يالسي دث يومغق  ٌظر

يالىم ي

اىوودي٘خ مووقيااهوورةياإٌلوودبيحضىووطيضووكًيصس٘ووسيٌظوورايلخصٓرووٙتي .37

الىٓ وووطيْتضوووخغاللُيالوووك ي وزووو يعطوووبيووووديحهخ وووُٙيعبٙ وووتي

 الىختأياللىٓلٗابي٘رصٕيالخٓعٙظ؛

 الضس٘سمِ ي٘ٓصسيوٓ طيوخصصيإلٌلدبيالخضىطيالطكٍٗي -

ِووو يحٓصوووسيلوووسٔيالطووومتتيوطووودعتيحهس٘ر٘وووتيلمخضىوووطيالطوووكٍٗي -

 الضس٘سم

يْواخدطي يلمىٓ ط يالضٓ٘ت وريقيالصٓوة

يحا رةي يوٓ ط يوً يلمخم س الخر٘تت

الىطدعتيْاألواعٗياخصٓصيالىٓ طي

يْالىطدعت

ي .38 اىدي٘خ موقيااهورةياالّوسفيالر ٙطوٗيلمىلورْ يحختوٙأیيْحصوىٙهی

ٓيييٗيوٍته دياساسايحخ ىًيوسٍ٘تيوخكدومتيلطكديي نيرٙغی تياٙ ی

ْعسةبيور سيروغٗيوودو بيووساوشيي٥٤۰ْعساثيضكٍٙتياسحي

لم  ٓويْاإلٌددبيوضىطيحضودوٖبيوطوضسبيووبكتيعور يورحبتوتي

 يادلتر يالر ٙطٙتيالخدوصٙتابي٘رصٕيالخٓعٙظ؛

ِ يح خبوريِو َيال ٍدروريِوٗياتضوخ ىدتثيالر ٙطوٙتيعوىًي -

يالىلرْ يِْ ي٘ىكًيلالضخلدوٖيا خراطياضوخ ىدتثي  ورٔ

 عطبيوديحهخ ٗيالغدصتم

ي(23إصداتيياٌظروكروي 

ي  رٔي ياضخ ىدتث يا خراط يْ٘ىكً ٌ ه

يعطبيالغدصت

اىوودي٘خ مووقياٍتوود يال ىوو يْااهوورةياحطوو ٕيالطوومتتيإلووٕيإ٘ضوودحي .39

حصودوٙهيْوختتودثيٍِسضوٙتيلمٓعوساثيالطوكٍٙتيوودومتي ووسودثي

البٍٙتيالخغخٙتي وز ياإلٌدوةيْالىٙدَيْالصرفيالصوغٗيْ وسودثي

اتحصوودتثيْاإلٌخرٌووجبيادإلعووديتيحصوودوٙهيلملووٓاو يالسا مٙووتي

 ييحكٓييِو َييْاللدو يالر ٙطٗيالىؤحٖيلمىسٍ٘تيالطكٍٙتيبيامٕ

ي ي٘لى  ي ْيٌ ه يوختتدث يال ى  ٌتد 

ي ْي ي/ يإٌلد ٙت ي/ يو ىدو٘ت حصدوٙه

يالطكٍٙت يلمىبدٌٗ يالكخرْوٙكدٌٙكٙت

ي(23| اٌظريإصداتي



الخصدوٙهي دامتيلمخٓضطيْالس٘دحةيوطخهبالياىدييّٙديز٘دحةيالٓعساثي

الطووكٍٙتيْالخووسودثيال دوووتيوزوو يالىووساوشيْالىر ووسيالصووغٗي

ْالىطووووضسيْالىضىووووطيالخضوووودوٖيْالصوووورفيالصووووغٗيْ ٍووووٓاثي

حصوور٘ يوٙوودَياألوتوودوياىوودي٘خووسنيالس٘وودحاثيالىخٓ  ووتيلمطووكديي

ِووو َيالخوووسودثيووووطيضوووٍتبيْآلٙوووتيواوووأيي۰۰ْلىوووسةيتيحهووو ياوووًي

الخووسودثيالر ٙطووٙتييووٗيالىٍوودعقيالىضوودْوةيوووًي صوو يحغطووًٙي

 ."الظرْفياتصخىداٙتيألِدلٗي نيرٙغٓي

 ٘اّهياتضخلدوٖي ييٌتد يال ى ي٘لى ؛ -

o الىختأياللىٓلٗيلمىٍتهتيالطكٍٙتيوخ ىٍد؛ 

 ٗحهطٙىدثياألواع 

 ٗاضخ ىدتثياألواع 

  ْتأيْوراع يحتبٙقيْحّٓضطيالىلر  

 الىٓا طوختأيحٍطٙقي 

 وختتدثيالبٍٙتيالخغخٙت 

  وختتدثيالتر 

٘رصووٕيالخٓعووٙظيِوو ياخ ووىًيٌتوود يال ىوو يوختتوودثي ْي -

حصووودوٙهيو ىدو٘وووتي/يإٌلووود ٙتي/ي ْيالكخرْوٙكدٌٙكٙوووتيلمىبووودٌٗي

 الطكٍٙتم

اىدي٘خ مقياٍتد يْوراع يال ى بي٘هخرطياتضخلدوٖيالخ وس٘الثي .40

يالخدلٙت؛

اورعمتيالخصىٙهييِٗ ييحكٓييالىرعمتيالزدلزتي -

ياالغ رٖيلمىٓ ط

 ييحكٓييالىرعمتيالراا تيِٗياورعمتيحصىٙهياٍٙتي -

 ي."حغخٙتيْ سودحٙتيلمىٓ ط

ْذل يألييحصىٙهيالبٍٕيالخغخٙتيْالخسودحٙتيح خىسيامٕي

 .الغ رٖيلمىٓ طبي٘رصٕيالخم ٙسالخصىٙهي

يوٓايهت



ياىدي٘خ مقياٍتد يال ى يْادلٍهدعيالخدلٙت؛ .41

حغمٙ يالكزديتيالطكدٌٙتيالىطخهبمٙتيْالىخٓ  تيلمىٍتهتي -

ي.ْاضخخسانيِ ايالخغمٙ ياٍسيالخختٙأيلمبٍٕيالخغخٙت

o ابودوةياوًييِوٗ٘رٔياتضخلدوٖيامييالٍهتوتي اوالَي

ٌودحشيلمىرعموتيالراا وتي اغطوبي راضوتياللورْع(ياي

الخصوووووىٙهيالغ ووووورٖيلمىٓ وووووطابيْلووووو ل ي٘هخووووورطي

 .اتضخلدوٖيإحواصُيعىًيحم يالىرعمت

يحبهٗي ىديِٗيْاتضخادحةيوًيالٍخد ش

حغمٙ يالىٍتهتيْحٓظٙ يالٍخد شيل ى ي رْ ٙدثيلىٓا طي -

وكدحبياإلورافبياللٓاو يالىهخرعتبيوٓا طيالٓعساثي

الطكٍٙتبيوٓا طيالخسودثيوز يالىساوشبيالىطضسبي

ي) .الىر سيالصغٗ..يال 

الىتمٓ يحغس٘سيوكديي رْ ٙدثيوٓا طي

يالىكدحبيتضخخساوّدياٍسيالخٍاٙ 

o ٘وورٔياتضخلوودوٖياووميياي رْ ٙوودثيلىٓا ووطيوكدحووبي

اإلورافايتيحهطيعىًيٌتد يال ى يألييالىلورْ ي

طووجيحٍاٙ ٘ووتبيٙابوودوةياووًياضخلوودواثيحصووىٙىٙتيْل

ي.٘رصٕيالخم ٙس

o ٘رٔياتضخلدوٖياميياياللٓاو يالىهخرعتبيوٓا طييي

الٓعساثيالطوكٍٙتبيوٓا وطيالخوسودثيوزو يالىوساوشبي

الىطووضسبيالىر ووسيالصووغٗايِووٗيابوودوةياووًيٌوودحشي

لمىرعمووووتيالراا ووووتي اغطووووبي راضووووتياللوووورْع(ياي

الخصوووووىٙهيالغ ووووورٖيلمىٓ وووووطابيْلووووو ل ي٘هخووووورطي

ي.اتضخلدوٖيإحواصُيعىًيحم يالىرعمت

يالىرعمتي يِ َ يضخكٓي يعٙذ وٓايهت

يالرا تي يالىراع  يحبس٘  يا س الزدلزت

ي(40ْالزدلزتي اٌظري



يحغمٙ يلىٓا طيالتر يْاألوراتيْالىىراثي -

ْالىٓا  ياىخخم ي ٌٓااّدياىدي٘لى يحواضتيْحهٙٙهي -

ي.ال ٍدررياإلٌلد ٙتي دلضسوايياتضخٍدح٘تي...ال 

ٗيوطييحواضتيالراأيالغر ٗيْالبصرٖيْالٓظٙاٗي -

يىٍدعقيالىغٙتت.ال

 ٘ دي٘رٔياتضخلدوٖيامييالٍهدعي االَيِٗييي -

ابدوةياًيٌدحشيلمىرعمتيالراا تي اغطبي راضتي

اللرْع(يايالخصىٙهيالغ رٖيلمىٓ طابيْل ل ي

٘هخرطياتضخلدوٖيإحواصّديعىًيحم يالىرعمتبي

ْامُٙي٘ؤ سياتضخلدوٖيامٌُيضٙهٓنياسواضتيحغمٙمٙتي

ْاضخخراسي يكدوي ْلٙتيضٙخهيوٍد لخّديوطيردعبي

 ى يْوًيرهيحتٓ٘رِدييٗيوراع يتعهتيوًيال

ي.ال ى 

يحبهٕي ىديِٗييٗيْرٙهتيال تدب

اىدي٘خ مقيادلىرعمتيالزدٌٙتيْاٍهتتياحواضتيالٓعوطيالضٙٓلوٓصٗي .42

لمىٍدعقيالىطخّسيتيوًي وال يالى مٓوودثيالىخوٓيرةيْيغٓرودثي

الخراتي ضوٙغسحياتضخلودوٖيالاغٓرودثيالىتمٓاوتيالوك يوبكوري

ياحخدذياإلصرابيالالزنيالمٌّد(؛يْاغٙذيحخىكًيالطمتتيوً

٘اخرخياتضخلدوٖيامييالىطٓعدثيالضٙٓلٓصٙتي -

ْيغٓردثيالخراتيتيحهطيعىًيٌتد ياى ي

اتضخلدوٖيالىبدورةبيإٌىديضٙهٓنياتضخلدوٖي

اسواضتيالى مٓودثيالىخٓايرةيْاخهس٘هيحٓرٙدثي

المييالىطٓعدثيالضٙٓلٓصٙتيْوطٓعدثيالخراتي

ارْخييٍٙتيْودلٙتيالىتمٓاتبيْالخٗيضٙخهيحهس٘هي

 .يرجى التأكيذي.وٍاصمتيلّد.

يحغس٘سي يِٗ ياتضخلدوٖ وختمبدث

يوًي يْعمبّد يالىتمٓات الاغٓردث

الطمتتيْوًيرهياتضخادحةيوًيٌخد شيِ َي

ي.الاغٓردثييٗيالخصىٙه

اىوودي٘خ مووقيادلىرعمووتيالزدلزووتيْاٍهتووتياوختووأي اىوود يوسٌٙووتابي .43

 .٘رصٕيالخٓعٙظيوديِٓيالىهصٓحياّ َيالٍهتت

ي يالخغخٙتي ٖ يالبٍٙت يحلى   اىد 

يْالىختتدثياإلٌلد ٙت



اىدي٘خ موقيادلىرعموتيالزدلزوتيْالراا وتيْاٍهتخوٗياوختوأيحٍطوٙقي .44

الىٓ طيال دنايْاوهخرطيحصىٙىٗيلخٍطٙقيالىٓ طيال دنابي٘رصوٕي

ي.حٓعٙظيالار يالىهصٓحياًٙيحم يالٍهتخًٙ

إذايلهي٘كًيٍِدل يير يوهصٓحياًٙيالٍهتخًٙي٘هخرطي -

حغخٖٓيالىرعمتيالزدلزتيامٕيوختأيياتضخلدوٖيامي

حٍطٙقيوٓ طي ْلٗبيْوًيرهيحتٓ٘رَيالك يحاصٙمٗي

 .يرجى التأكيذي.عىًيالىرعمتيالراا ت

وٓايهتيامٕي ييالىرعمتيالزدلزوتيحغخوٖٓي

امووٕيوختووأيحٍطووٙقي ْلووٗيْالىرعمووتي

يالراا تيوختأيحاصٙمٗ

اىوودي٘خ مووقيادلىرعمووتيالراا ووتيٌْهتووتياااووساحيوهخوورطيحصووىٙىٗي .45

الخغخٙووتا؛ي٘وورٔياتضخلوودوٖياوومييِوو ايالبٍووسي٘هووطيعووىًيلمبٍٙووتي

اورعمووتيحصووىٙهيالبٍٙووتيالخغخٙوووتيْالخسودحٙووتيلمىٓ ووطا؛ي٘رصوووٕي

 .الخم ٙس

يوٓايقيامٕيت خراط

ي"اىدي٘خ مقيادلضسْ يحغجياٍسيااإلعدويالسوٍٗيلمىّدني .46

٘اخرخياتضخلدوٖيامييحدو٘ ياسبيْاٌخّدبي -

الىلرْ يضٓفي٘خهيح س٘مُياغطبيحهس٘هيْإوضدبي

 .يرجى التأكيذالىلرْ بي

يٌ هيضٙخهياًيحٓ ٙطياتحاد ٙت

ي

اىدي٘خ مقيادلىرعمتياألْلٕيْ ىديحهيذ رَيعىًي -

ي االَبي٤اتضخاطدويو هي

o ٘رٔياتضخلدوٖياميياي رْ ٙدثيلىٓا طيوكدحبييي

اإلورافايتيحهطيعىًيٌتد يال ى يأليي

طجيٙالىلرْ يابدوةياًياضخلدواثيحصىٙىٙتيْل

 .حٍاٙ ٘تبي٘رصٕيالخم ٙس

ي(34وكروي اٌظري

o ٘رٔياتضخلدوٖياميياياللٓاو يالىهخرعتبييي

وٓا طيالٓعساثيالطكٍٙتبيوٓا طيالخسودثيوز ي

الىساوشبيالىطضسبيالىر سيالصغٗايِٗيابدوةي

اًيٌدحشيلىرعمتياالخصىٙهيالغ رٖيلمىٓ طابي

ْل ل ي٘هخرطياتضخلدوٖيإحواصّديعىًيحم ي

 .الىرعمت

ي(41اٌظري وكروي

دحّدي٘رصٕياىدي٘خ مقيادلىرعمتيالزدٌٙتيْوخرص -

حٓعٙظيوخرصدثيالريطيالىطدعٗ؛ي٘اّهي

ضٙخهيحغس٘سيالىٍتهتيْحسْ٘سي

اتضخلدوٖياّديْتي٘ٓصسي ٘تيوبدٌٗي



اتضخلدوٖيامٌُيضٙهٓنيادلريطيالىطدعٗيلمىٓ طي

الىهخرطيلمىلرْ يْال ٖيوًيالىاخرخياميي

صىطييتردعبيال ى يضٙهٓنياخغس٘سَيعىًيورعم

الى مٓودثبيْلٙصيلىٓ طي ر٘تي نيرغٙٓييالهد ىتي

غخٖٓيالىٓ طيالىهخرطي٘يِ ْامُٙي٘رصٕيالخٓعٙظي

د ىتبي ْيوبدٌٗي سودحٙتبي ْي سودثي د ىتيوبدٌٗي 

 .يرجى التأكيذ/التوضيحلمبٍٕيالخغخٙتمي

 سودثي د ىتيامّٙدي ْي سودثي ْي

يلمبٍٕيالخغخٙت

اىدي٘خ مقيادلىرعمتيالزدلزتياالخصىٙهيالغ رٖي -

 "لمىٓ ط

ي

o ي٥ ىديحهيذ رَيعىًياضخاطدويو هييي

 االَبي٘هخرطياتضخلدوٖي ييحكٓييِ َي

الىرعمتيالزدلزتيْلبطجيالراا تي ىديحهيذ رَي

 .عىًيٌتد يال ى 

يحهيالىٓايهتيامٕيالىهخرط

o ٘رصٕيالخٓعٙظيِ ي٘خ ىًيٌتد يال ى ييي

٘خ ىًيالخصىٙىدثيالى ىدو٘تيْاإلٌلد ٙتي

يْاتلكخرْوٙكدٌٙكٙتيلمىبدٌٗميعٙذي ي

وخرصدثيورعمتياالخصىٙهيالغ رٖي

وًي راضتيي۷لمىٓ طايامٕيراغتي

اللرْعيحخخم ياًيوخرصدثيٌاصي

وًي راضتيي٦الىرعمتيامٕيراغتي

 .اللرْع

حٓعٙظيي7ٌ هيْالىخرصدثيراغتي

ي6لمىخرصدثيراغتي



ووووًي راضوووتيي۸ور وووسيال ىووو يْذلووو ييوووٗيرووواغتيي٘خوووصاىووودي .47

 اللرْع؛

٘ووخهيإٌلوودبي٘وورٔياتضخلوودوٖيامٌووُيلووٙصيوووًيال وورْوٖياووميي -

ور ووسيال ىوو ييووٗيإ مووٙهيالبخوورابيْ٘ىكووًيإٌضوودزيال ىوو يعووىًي

وكدحبياتضخلدوٖيووطيالخم ٙوسياموٕيالهٙودنياس٘ودواثيلمىٓ وطي

ْاتصخىد يوطيير٘قيالطمتتياغطبيالغدصتبيْذل يلألضوبد ي

 الخدلٙت؛

طجيحٍاٙ ٘تيْلو ل يتيٌٙتد يال ى ياضخلدواثيحصىٙىٙتيْليي -

البخووورابياصوووٓوةييإ موووٙهي٘خٓصوووبيْصوووٓحياتضخلووودوٖيعوووىً

 .وطخىرة

o يٗيٌظريالظرْفيالٓاد ٙتيالخٗيحىرياّديالىىمكتي٘ضبي   ييي

الخٍه يْاتصخىدادثي ال يياتعخٙدعدثيالالزوتيوًيعٙذ

وراع يال ى يالىخخماتبياغٙذي٘ىكًياتاخىدحيامٕيالٓضد  ي

 .اإللكخرٌْٙتياسوصتي بٙرةيوًي ص يإٌضدزيال ى 

ي يْال ى وكدي ييٗييالىلرْ  الر ٙطٗ

يالخصدوٙهي ي ودن يالبخراب إ مٙه

ْالىختتدثييخ ى ييٗيوكدحبياللر تي

يالسواضدثي يامٕ يْاٍدب الر ٙطٙت

يْاضختال يالىٓ ط

 ىدي ٌُيضٙخهياأل  ياضىٙطياتعخٙدعدثي

يالخ مٙىدثي يْعطب يالالزوت الٓ د ٙت

 .الصدحوةياًيالغكٓوت

الىلووورْ يْل ووورْوةيإاتووودبيال ووورخيالاٍوووٗييِىٙوووتٌظووورايأل .48

ادلصوٓوةيالخوٗيحال وهييلخغ وٙرَْالىدلٗيالٓ جيالكوديٗيْالوالزني

 ِىٙخُبي٘رصٓياتضخلدوٖيإادحةيالٍظرياىٓاسيحطومٙهيال ورْخي

اغٙذي٘خهيوٍظياتضخلدوٖيوديتي٘ه ياًيالرةي ٘ودنيووًيحودو٘ ي

اضووخالنيوحْحيْحٓعووٙغدثيروودعبيال ىوو يامووٕياتضخاطوودواثي

ي. االَالىسوصتي

 (4اٌظرياإلصداتيو هي 

لخم ٙسيامٕي ٌُي٘تموبيووًيالىكخوبياتضخلودوٖيحغ وٙري٘رصٕيا .49

يْرد قياتدباثيالخٍاٙ يلكدو يالىٍتهتم

يٌ ه

٘رصووٕيالخم ٙووسيامووٕي ييالخصووىٙهيالغ وورٖيالىتمووٓ ي٘خ ووىًي .50

حصووووىٙهياألوروووواتيْالىٍوووودعقيالىاخٓعووووتيْال دوووووتيْالىبوووودحاي

يمتْاإلوودح٘الخصىٙىٙتيلملٓا صياإلاالٌٙتي

يٌ ه

٘رصٕيحٓعٙظيالىهصٓحياىكدحبياإلوراف.يِ يي3.1.6يٗيالبٍسي .51

ِووٗيوكدحووبيإووورافيامووٕيالىلوورْ ياٍووسياىمٙووتيالخٍاٙوو ميِْوو ي

يالىهصٓحي يي٘خهيحغس٘سيوٓ  ّدي ب يحختٙأيالىٍتهتم

يامٕي يإوراف يوكدحب يِٗ ٌ هب

يالخٍاٙ بي ياىمٙت ياٍس الىلرْ 

يحختٙأي ي ب  يوٓ  ّد ْالىتمٓ يحغس٘س

يالىٍتهت

ي(8اٌظريإصداتيالطؤا ي ٘رصٕيحٓعٙظيالىهصٓحيادلىطظياألررٖبيامىودًيي4.2.6يٗيالبٍسي .52



امييِ ايالٍٓ يوًيالىطٓعدثي وسي٘طوخغر ي دوو يووسةيالىلورْ ي

يوٗيعوود ياووسنيحٓعوٙغُيالووك يح ٙووق.ي ىوودي٘رصوٕياٙوودييوووديِووٗي

يالى مٓودثياألرر٘تيالىٓرهتيلسٔيالطمتتيْحا رةياٚردويال دوت.

٘خ وووىًيوّىوووتيإصووورابيحهٙوووٙهياألروووريالبٙ وووٗبييّووو يي5.2.6البٍوووسي .53

(يالخهٙووٙهيالكدووو ي1الىهصووٓحيحهٙووٙهياوودنيلألرووريالبٙ ووٗبيعٙووذي ي:

لألرريالبٙ ٗي سي٘طخغر يوسةيتيحه ياوًيٌصو يووسةيالىلورْ بي

(يالخهٙٙهيال دنيلألرريالبٙ وٗي٘كوٓييا وسيحختوٙأيالىٍتهوتيْلوٙصي2

يوٗيورعموتيالريوطيي بمّدبيْادلخدلٗي سيحكٓييالىّىوتيْوحثيضوّٓاًي

يالىطدعٗ.

ي  يالطؤا  يإصدات يْالطؤا ي7اٌظر )

ي(29 

٘خ ىًيوّىتيإصرابيحواضتيحهٙٙهي رر٘تيِْٗيحكٓييي5.2.6البٍسي .54

ادحةيصسباًيوًيحهٙوٙهياألروريالبٙ وٗبي٘رصوٕيحم ٙوسيوغبوتيالطومتتي

(ي4ااص يالٓرٙهخًٙ.يووطيعورْوةيالخٍٓ٘وُيالوٕيالىالعظوتيو وهي 

ظياألروووورٖيْالىووووسةيالخووووٗي ووووسي(يالىخ مهووووتيادلىطوووو52 اضخاطوووودوي

ي٘طخغر ّديِ ايالىطظ.

يالٓرٙهخًٙي يااص  يالطمتت حرغب

ي(8ْاتضخرودحيائصداتيالطؤا ي 

الىرعمتيالراا تيادحةيحطبقيالىرعموتيالزدلزوتبيعٙوذي٘وخهيحختوٙأي .55

خٙوت.ي٘رصوٕياضخ ىدتثياألواعٗيرهيحختٙأيالتر يْالبٍٕيالخغ

كخوووبيحم ٙوووسيالخطمطووو يووووًي بووو يالطووومتتيْاوووسنيوطوووؤْلٙتيالى

اتضخلدوٖياًي ٖيعدصوتيحتور يلخكوراويال ىو يٌخٙضوتيالخطمطو ي

يالٓاوحييٗياللرْعيالىرص ٙت.

يحرحٙبي يإادحة يامٕ يالىٓايهت حىج

يو هي يإصدات ياٌظر يالىراع  ْحطىٙت

ي(ي40 

يوووٗيالضوووسْ يْوحياىوووٓحي الىختتووودث:يالىٓاروووادثيي7البٍوووسي .56

الاٍٙت(يْ٘خ ىًيوختتدثيالىرعمتيالزدلزتيوختتودثيو ىدو٘وتي

أي يهٙوووتيْوختتووودثيالٓاصّووودثيْالىهووودعط(يْحادروووٙ ي وطووود 

 وبداٙ بي آا بيال (.ي٘رصٕيحٓعٙظياوحبدعيِو َيالىختتودثي

ياٍتد يال ى .

ي(23 اٌظريإصداتي

لووهي٘وورحييووٗياللوورْعيالىرص ٙووتيووودي٘خ مووقيادلووسي دثيْحطمطوومّدي .57

يالسوٍٗيحىدوٙدًيوطيوراع يال ى بي٘رصٕيالخٓعٙظ.

ي(36اٌظريإصداتي 

ي(1اٌظريإصداتي يالىٓ طيالىغسحيلمىلرْ ٘رصٕيحغس٘سي .58

ي

ي



ي

 قائمة الذفعات

يالهٙىتيالىتمٓ يالخدو٘ يالسي ت

اٍسيإعدلتيال تدبيْحٓ ٙطيييحي تي ْلٕي

حي تيوهسوتيي-اتحاد ٙت

يوهدا ي ادلتياٍكٙت

ي20%

ا سيحطمٙهيالىرعمتياألْلٕيييحي تيردٌٙت

يْالزدٌٙتيْالىٓايهتيامّٙد

ي30%

الىرعمتيالزدلزتيا سيحطمٙهيييحي تيردلزت

ْالراا تيالىٓايهتيامٕي

يامّٙد

ي30%

ا سيحطمٙهيالىرعمتيييحي تيٌّد ٙت

الخدوطتيْالىراص تي

يْالىٓايهتيامّٙد

ي20%

ي


