
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 فادهتسالا ةرئاد يف لافطألا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاطق يف حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا دض ةهجوملا تاكاهتنالا لوانتي يرود يئاصحإ ريرقت
 رارقل ًاقفو ،غالبإلاو دصرلل ةيلودلا ةيلآلا ىلع دمتعيو ،2022 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ،ةزغ

 .1612 يلودلا نمألا سلجم
 )30/06/2022 ىلإ 1/01/2022(



 

 

 | حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا
 | حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا

 ةمدقم
 تاقوأ يف ًافادهتساو ًارثأت رثكألا لافطألا ةحيرش ربتعت
 ريغلا ىلع دامتعالل ةساملا مهتجاحل ًارظن حلسملا عازنلا
 ريبادتلا ذاختا مهتعاطتسا مدعو ،ةيتاذلا مهتاجاح ةيبلتل
 ،مهسفنأب مهحلاصمو مهتايح ىلع ظافحلل ةمزاللا ةينمألا
 ىلع لافطألا قوقحل ةهجوملا تاكاهتنالا رصتقت ال كلذل
 نإ لب ،ةباصإلاو لتقلا لثم ةرشابملا تاكاهتنالا
 رثؤي ،ىفشتسملاو ةسردملاو لزنملاو نيدلاولا فادهتسا
 ةضرع مهلعجيو لافطألا ءالؤه ةايح ىلع رشابم لكشب
 ةلمجب ًايدج ًاساسم لكشيو لب ،تاكاهتنالا عاونأ فلتخمل
  .لافطألل ةبسنلاب ناسنإلا قوقح
 دوجوب عساو لكشب لافطألا فادهتسا تايلمع طبترتو
 امو ،عازنلا اذه ةعيبط نع رظنلا ضغب ،حلسم عازن
 تازيهجتو ةحلسم تاعامج نيوكت نم هنع جتني
 لوح رطخلا ةرئاد عيسوت يف ًارود بعلت دق ةيركسع
  .مهلالغتسا وأ مهدينجت وأ مهفادهتساب ءاوس ،لافطألا
 ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يف ثدحي ام ديعبب سيلو
 لالتحالا تاوق تسم دقف ،ةزغ عاطق يف صخألابو

 ةبسنلاب ناسنإلا قوقح ةلمجب يرهوج لكشبو
 ،ءاسنلاو لافطألا اميس الو ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلل
 ىلإ لاقتعاو ةباصإو لتق نم تاكاهتنالا كلت تعونتو
 تايفشتسملا فادهتساو اهباحصأ ريجهتو لزانملا ريمدت
 .ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو عنمو سرادملاو
 ةهجوملا تاكاهتنالا مهأ لوانتي يذلاو ريرقتلا اذه يتأي

 زكرم رود نمض حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا دض
 لافطألا قوقح نع عافدلا يف ناسنإلا قوقحل نازيملا
 تاكاهتنالل ةقثوملا ةيمسرلا ريغ فارطألا دحأ هنوكو
 ممألل ةعباتلا غالبإلاو دصرلا تايلمع يف ةكراشملاو
 يئاصحإ لكشب ضرعتسيو ريرقتلا يطغي ثيح ،ةدحتملا
 لوألا فصنلا لالخ لافطألا دض ةهجوملا تاكاهتنالا
 .2022 يلاحلا ماعلا نم
 

  

 يف صخألابو حلسملا عازنلا تقو اهيلع فراعتملا لافطألا دض ةهجوملا ةعستلا تاكاهتنالا ريرقتلا ضرعي
 .تاكاهتنالا عيمج عقت نأ ةرورضلاب سيلو ضرألا ىلع اهنم عقي ام لوانتيو ،ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا
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 ةـئـطوت
 نم ةريخألا دوقعلا يف ةحلسملا تاعازنلاو بورحلا تلكش
 قوقح كاهتنا يف ةورذلا تاينينامثلا دقع ةصاخو ةيناثلا ةيفلألا
 ،ةحلسملا تاعازنلا يف مهمادختساو مهدينجت ةصاخ لافطألا
 تاءادتعالاو لافطألا ةراجت اميسال تاكاهتنالا يقابل ةفاضإ
 يفو تنلعأ دق ةدحتملا ممألا نأ نم مغرلا ىلع ،ةيسنجلا
 ةياعر يف قحلا ةلوفطلل نأ ةددعتم ةيلود قيثاومو تابسانم
 قوقحل يملاعلا نالعإلا يف كلذ درو دقف ،نيتصاخ ةدعاسمو
 ىفو ،1924 ماعل لفطلا قوقحل فينج نالعإ يف و ،ناسنإلا
 دهعلا ىفو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب صاخلا يلودلا دهعلا
 ،ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا قوقحلاب صاخلا يلودلا
 نيذلا لافطألا هجاوت يتلا ةريطخلا تاكاهتنالا كلت ءازإو
 ةيقافتا عضول ةدحتملا ممألا تعادت ،ةيرشبلا لبقتسم نولثمي
 قيدصتلاو عيقوتلل تضرعو تدمتعا لفطلا قوقحب ةصاخ
 1989 ماع يف ةماعلا ةيعمجلا رارق بجومب مامضنالاو
 . 1990 ربمتبس/لوليأ 2 يف ةذفان تحبصأو
 ةلباق ريغ تامازتلالاو ريياعملا نم ةعومجم ةيقافتالا لثمتو
 معدلاو ةيامحلا رفوتو ،ًايملاع اهيلع ةقفاوملا تمت ،ضوافتلل
 يلودلا عمتجملا ّرقأ ،ةيقافتالا هذهل هدامتعابو .لافطألا قوقحل
 ىلإ رمعلا نم رشع ةنماثلا نود مه نمم صاخشألا ةجاحب
 ءردل ءاضقلا معدلو .رابكلا اهجاتحي ال ةيامحو ةصاخ ةياعر
 يف ةديازتم ةروصب نيرشتنملا لالغتسالاو ةلماعملا ءوس
 .ملاعلا ءاحنأ
 ماع يف ًارارق ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا تذختا دقو اذه

 ةساردل ًالقتسم ًاريبخ ماعلا نيمألا نيعي نأب يصوي 1993
 ةيصوت رثإ كلذو ،لافطألا ىلع ةحلسملا تاعارصلا ريثأت
 نيمألا فلك ثيح لعفلاب مت ام وهو .لفطلا قوقح ةنجل اهتمدق
 ريرقت دادعإب ليشام اسارغ ةديسلا ةدحتملا ممألل ماعلا
  .صوصخلاب
 رثأ لوح-1996 ماع يف ليشام اسارغ ةسارد تعد دقو
 ماظن ءانب ةرورض ىلإ- لافطألا ىلع ةحلسملا تاعازنلا
 ،لافطألا قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالا نع غالبإلاو دصرلل
 .رامضملا اذه يف يلودلا نمألا سلجم ةكراشم ةرورض ىلإو
 ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل لثمم لوأ نييعت مت 1997 ماع يفو
 ةيعمجلا تدمتعا امك ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا لوح
 نيقحلملا نييرايتخالا نيلوكوتوربلا 2000 ماع يف ةماعلا
 يسنجلا لالغتسالا نم لافطألا ةيامحب نيقلعتملاو ةيقافتالاب

 لوكوتوربلا ددحي ثيح .حلسملا عارصلا يف ةكراشملاو
 تاعازنلا يف لافطألا ةكراشم مدعب صاخلا يرايتخالا

 .يرابجإلا دينجتلل ىندأ دحك رشع ةنماثلا نس ةحلسملا
 ةنماثلا نود مه نم رظحل اهتاقاط ىصقأ لذبب لودلا بلاطيو
 .ةيئادعلا تاطاشنلا يف ًارشابم ًاكارتشا كارتشالا نم رشع
 يف راجتإلاب قلعتملا يرايتخالا لوكوتوربلا ددشي اميف
 داوملا يف لافطألا مادختساو لافطألا ءاغبو ،لافطألا
 تاكاهتنالا هذه ميرجت ةرورض ىلع ؛ةيحابإلا ضورعلاو
 ماعلا يعولا ةدايز ةيمهأ ىلع زكريو لفطلا قوقحل ةريطخلا
 .تاكاهتنالا كلت ةحفاكمل ةيمارلا دوهجلا يف يلودلا نواعتلاو
 قوقح ةيقافتاب ناقحلملا نايرايتخالا نالوكوتوربلا رفويو
 تامازتلالا مجح نم ناديزيو صوصنلل ًالصفم ًاحرش لفطلا

 دض ةهجوملا تاكاهتنالا نع غالبإلا اهبجومب متي تافيرعت
1612 رارقلا بسح حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا  

 عازن قايس يف تعقو دق ثادحألا نوكت نأ بجي :قايسلا
  .هب ةطبترمو حلسم

 18 نود مه نمم صاخشألا يأ ،لافطأ وأ لفط :ةيحضلا
 .ماع

 وأ ةلودل ةعبات ةحلسم تاوق يف دارفأ :كاهتنالا بكترم
 .ةلودلل ةعبات ريغ ةحلسم ةعومجم

  .ةلودلل ةعباتلا ةحلسملا تاوقلا ىلإ ريشت :ةحلسملا تاوقلا

 ةحلسملا تاعومجملا ىلإ ريشت :ةحلسملا تاعومجملا
 اهفيرعتل ًاقفو كلذو ةلود يأل ةحلسملا تاوقلا نع ةزيمتملا
 قوقح ةيقافتال يرايتخالا لوكوتوربلا نم ةعبارلا ةداملا يف
  .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا كارتشا نأشب لفطلا

 نأب رهظت ةيلودلا تاسرامملا نأ نم مغرلاب :ةظحالم
 نأ الإ برح مئارج نع نيلوئسم اونوكي نأ نكمي نييندملا
     .نييندملا تاطاشن ىلع زكرت مل غالبإلاو دصرلا ةيلآ
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 امهنأ امك ،ةيلصألا ةيقافتالا يف ءاج امم عسوأ وحن ىلع
  .ناسنإلا قوقحب ةينعملا ريبادتلا ةدايزل امدختسا
 نمألا سلجم نع 1612 مقر رارقلا ردص 2005 ماع يفو
 يف غالبإلاو دصرلا ةيلآل ًايمازلإ ًاراطإ عضو يذلاو ،يلودلا
 ًانمضتمو ،لافطألا دينجت يف خسار طمن اهدوسي يتلا نادلبلا
 ةيلآلا رود راطإلا كلذ ددحو ،ركذلا ةفلاس ةتسلا تاكاهتنالل
 يف ةقوثومو ةقيقدو ةيعوضوم تامولعم ميدقتو عمج " يف
 دونجلا مادختساو لافطألا دينجت تايلمع نع بسانملا تقولا
 نعو ،اهب لومعملا يلودلا نوناقلا ماكحأل كاهتنا يف لافطألا
 لافطألا قح يف بكترت يتلا ءاذيإلا لامعأو تاكاهتنالا رئاس
 ." ةحلسملا تاعارصلاب نيررضتملا
 نادلبلا يف ةيرطقلا ةدحتملا ممألا قرف لك نم بلط دقو
 دصرلل ةيلآ سسؤت نأل ماعلا نيمألا ةمئاق يف ةجردملا
 ىوتسم ىلع لمع قيرفو 1612 رارقلا صوصخب غالبإلاو
 .نيررضتملا لافطألا معدل لمع ةطخو ،رطقلا
 دصرلا نامض ىلإ روكذملا نمألا سلجم رارق اعد امك
 فدهت ال غالبإلاو دصرلا ةيلآ عابتإ نأب ًاملع ،مظتنملا
 ةكراشملا وأ ةرشابم ةروصب ةيئانجلا ةقحالملا ىلإ ساسألاب
 ناكمإلاب هنأ عم ،ةيلودلا وأ ةينطولا ةيئانجلا تاءارجإلاب
 عفر يف اياحضلا دناست تامظنم ىلإ تاكاهتنالا اياضق ليوحت
 .ةيئاضق ىواعد
 1882 مقر هرارق بجومب يلودلا نمألا سلجم عسو دقو
 ةمزلملا فارطألا وأ نادلبلا رايتخا ريياعم نم 2009 ةنسل
 ،هيوشتلا ،لتقلا لمشت ثيحب تاكاهتنالا هذه نع غالبإلاب
  .ةيسنجلا تاءادتعالاو باصتغالا
 يف 1612 رارقلل ًاقيبطت لمع قرف تدجاوت 2010 ماع يفو

 .نمألا سلجمل نيرهش لك ةرم اهريراقت عفرب موقت دلب 14
 ةبقارمل ةيلآ تأشنأ ةلتحملا ةينيطسلفلا يضارألا يفو
 سلجم رارق بسحب اهنع غالبإلاو لفطلا قوقح تاكاهتنا
 معدبو ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا لوح 1612 مقر نمألا
 ذنمو ةيمسر ريغ لمع ةعومجم موقت ثيح .فيسينويلا نم
 قحب ةتسلا تاقورخلا نع ةيعوط ريراقت عفرب )2007( ماع
  .لافطألا
 رطخأ دصرل ةيلآ 1612 رارقلا بجومب ،نمألا سلجم أشنأ
 عارصلا تالاح يف لافطألا دض بكترُت يتلا تاكاهتنالا
 دصرلا ةيلآ مساب اهيلإ راشي يتلا ةيلآلا هذهو .اهنع غالبإلاو
 تس نع غلبت 1612 رارقلا بجومب ةأشنملا غالبإلاو

 لافطألا دينجت ،مههيوشت وأ لافطألا لتق( ةميسج تاكاهتنا
 ،تايفشتسملا وأ سرادملا ةمجاهم ،دونجك مهمادختساو

 فاطتخا ،ةريطخلا ةيسنجلا تاكاهتنالا نم هريغو باصتغالا
 .)لافطألا نع ةيناسنإلا تادعاسملا ليبس عطق ،لافطألا
 يف لماعلا قيرفلا اهفاضأ تاكاهتنا ةثالث ىلإ ةفاضإلاب
 بيذعتلا ،لافطألا لاقتعاو زاجتحا( يهو ةينيطسلفلا يضارألا
 .)يرسقلا ريجهتلا ،ةئيسلا ةلماعملاو
 

  

 .لافطألا قحب هيوشتلاو لتقلا •
 .لاتقلا يف مهمادختسا وأ لافطألا دينجت •
 .تايفشتسملاو سرادملا ىلع تاءادتعالا •
 .لافطألا قحب ميسجلا يمسجلا فنعلا لاكشأ نم هريغ وأ باصتغالا •
 .فاطتخالا •
 .لافطألل ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو نم نامرحلا •
:يه ةيلوألا ةمئاقلل تاكاهتنا ةثالث ينيطسلفلا قيرفلا فاضأو  
 .لاقتعالا •
 .بيذعتلا •
 .)لزانملا مده( يرسقلا ريجهتلاو •

 ماعل يونسلا هريرقت يف ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا جردأ دقو
 فارطأب ةمئاق ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب 2001

 ضرع امك ،مهنومدختسي وأ لافطألا نودنجي نيذلا تاعزانملا
 لفطلا قوقحل ةغلابلا تاكاهتنالاب ةمئاق 2003 ماعل هريرقت يف
  :يف ةلثمتملاو تاعزانملا ءانثأ

 

 غالبإلاو دصرلا ةيلآ ريراقت

 قيرفلا لمعل ساسألا غالبإلاو دصرلا ةيلآ ريراقت لكشت
 ينعملا ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجمل عباتلا لماعلا

 نع رمألا ةياهن يف رفست نأ نكميو حلسملا عازنلاو لافطألاب
 يتلا ةحلسملا تاعامجلا ةرواحم وأ ،ةنيعم تاءازج ضرف
 لمع ةطخ عضول لافطألا دض تاكاهتنا اهباكترا نع غلبُي

 .ةيجهنم ةروصب تاكاهتنالا هذهل دح عضو ةيفيك نأشب
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 لافطألا قحب )ةباصإلا( هيوشتلاو لتقلا
 
 يف ًارارمتسا ،2022 يلاحلا ماعلا نم لوألا فصنلا دهش
 لبق نم رشابم ريغو رشابم لكشب لافطألا فادهتسا ةريتو
 طوقس ةرتفلا هذه تلجس ثيح ،يليئارسإلا لالتحالا تاوق
 .ةفلتخم ثادحأ يف نيرخآ )12( بيصأو ،دحاو ليتق لفط
 عارصلاب ةطبترم ثادحأل ةجيتن ةباصإلل مهضعب ضرعتو
 ماسجألا نع ةجتانلا تاراجفنالاك ،لالتحالا تاوق عم مئاقلا
 ،لالتحالا تافلخمو ،ةيلحملا خيراوصلاو ،ةهوبشملا
 .ةحلسملا لئاصفلل دوعت ةحلسأب رانلا قالطإو

 2022 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ لافطألا نم اياحضلا دادعأ )1( مقر لودج
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 2022 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ لافطألا نم اياحضلا دادعأ

 1 لافطألا نم ىلتقلا ددع

 12 لافطألا نم ىحرجلا ددع

 13 ىحرجلاو ىلتقلا عومجم

 2022 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ لافطألا نم ىحرجلاو ىلتقلا ایاحضلا عیزوت )1( مقر ينایب مسر
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 لافطألا لاقتعاو زاجتحا
 
 يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو
 لالخ نم ءاوس يفسعتلا لاقتعالا ةسايس
 وأ ةزغ عاطق يضارأ لخاد اهتالغوت
 لامعو نيدايصلا ةدراطم لالخ نم
 نوبرتقي نيذلا لافطألاو ىصحلا عمج
 لمعلا فدهب لصافلا يقرشلا جايس نم
 ىتح وأ قطانملا فاشكتساو هزنتلا وأ
 لالتحالا تاوق لصاوتو ،رهاظتلا
 كهتني امب مهزاجتحاو لافطألا لاقتعا
 ثيح ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملا
 يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلقتعا
 )17( ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةرتفلا لالخ
 .ةزغ عاطق نم ًالفط
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 )ةيناسنإلا تادعاسملا( جالعلل لوصولا

 راصحلا نم تاونس ءارج ،بسانم يحص ىوتسمب نينطاوملا عتمت مامأ ليقارعلا يليئارسإلا لالتحالا تاوق عضت ام ةداع
 نينطاوملا تابلطتم عم يطاعتلا عيطتست ال اهلعجو ،ةزغ عاطق يف ةيحصلا ةينبلا ىلع ريبك لكشب رثأ يذلا فادهتسالاو
 يقلتل رفسلاو رورملل ىضرملل ةمزاللا حيراصتلا رادصإ يف لطامتو لالتحالا تاوق عنمت ،تقولا سفن يفو ،ةيحصلا
 .مهنم لافطألا اميس ال ،مهتايح ىلع رثؤي ام ،ةزغ عاطق جراخ تايفشتسم يف جالعلا
 يف لالتحالا تاوق ةلطامم ءارج ،لفط )2( ةافو ريرقتلا اهلوانتي يتلا ةرتفلا لالخ ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم قثو
 .عاطقلا جراخ جالعلا يقلتل رفسلل امهل ةمزاللا حيراصتلا رادصإ
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 ةمتاخلا
 
 ىلع لفطلا قوقح اميسالو ،ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا قوقحل ةمظنملا اهتاكاهتنا يليئارسإلا لالتحالا تاوق تلصاو
 ريياعملا يعارت يتلاو قيثوتلاو دصرلا لامعأ ىلإ ةدنتسملا تايئاصحإلا رهظتو ،اهيف ًافرط لالتحالا ةلود نوك نم مغرلا
 تعقو حلسملا عازنلا تاقوأ يف لافطألا دض ةهجوملا تاكاهتنالا نم ةفلتخم لاكشأ كانه نأ ،غالبإلاو دصرلل ةيلودلا
 .ةيناسنإلا تادعاسملا لوصو عنمو ،لاقتعالاو ،ةباصإلاو لتقلا يهو ،ريرقتلا ةرتف لالخ

 

 ،2022 ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ لاقتعالا تالاحو ،لافطألا ةباصإو لتقلا تالاح رارمتسا ىلإ تامولعملا ريشتو
 نوناقلا كهتني يذلا لماشلا راصحلا راطإ يف ناكسلا ىلع يليئارسإلا لالتحالا تاوق اهضرفت يتلا دويقلا رارمتساو
 ىلع ريبك لكشب رثؤيو ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلل ةبسنلاب ناسنإلا قوقح ةلمجب ًايرهوج ًاساسم لكشي يذلا يلودلا
 .لافطألا
 

 صخألابو عارصلا نع ةمجانلا تاءادتعالا راثآل ًاضرعتو ةاناعم رثكألا مه لافطألا نأب ضرألا ىلع عئاقولا رهظتو
 لافطألا ىلع ترثأو عارصلاب ةقالع اهل يتلا تامزألاو تالكشملا ضعب دوجو عم ،ةرشابملا ريغو ةرشابملا ةيليئارسإلا
 ةفاضإلاب اذه .راصحلا رارمتساو يئابرهكلا رايتلا عاطقنا ةلكشم لثم زكرملا رظن ةهجو نم لقألا ىلع عساو لكشب
 حلسملا عازنلاب ةطبترملا ثداوحلا نم اهريغو ةيلخادلا تاراجفنالاو ةهوبشملا ماسجألاب ثبعلاو ةحلسألا مادختسا ءوسل
 .رخآب وأ لكشب
 

 ،ةزغ عاطق يف نيينيطسلفلا لافطألا دض ةهجوملا تاكاهتنالا رارمتسال هراكنتسا ددجي ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم
 قوقحل يلودلا نوناقلاو ،يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوق كاهتنا يف ًامدق ةيليئارسإلا لالتحالا تاوق يضم يف ىريو
 ةينيطسلفلا يضارألا يف نييندملا هاجت ةيقالخألاو ةينوناقلا هتابجاوب مايقلا نع يلودلا عمتجملا زجعل ًايعيبط ًاساكعنا ناسنإلا
 -لزي ملو – عجش ةلعاف تاوطخ ذاختا نع يلودلا عمتجملا زجع نأو .صوصخلا هجو ىلع ةزغ عاطق يفو ةلتحملا
 .اهتاكاهتنا ةلصاوم ىلع تاوقلا كلت
 

 يليئارسإلا لالتحالا تاوق تاكاهتنا فقول لعافلاو لجاعلا كرحتلاب يلودلا عمتجملا هتبلاطم نازيملا زكرم ددجي امك
 ةينيطسلفلا يضارألا يف ةلادعلا قيبطت ىلع لمعلاو ،ناسنإلا قوقحل يلودلا نوناقلاو يناسنإلا يلودلا نوناقلا دعاوقل
 .ةلادعلل مهميدقتو تاكاهتنالا هذه باكتراب اورمأ وأ اوبكترا نم لك ةقحالمو ةلتحملا
 

 ىهتنا
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 ىلإ فدهت ال ةلقتسم ةينيطسلف ةيلهأ ةسسؤم وه ناسنإلا قوقحل نازيملا زكرم
 سلجملا ىدل ةيراشتسالا ةفصلاب عتمتتو ،اهل ًارقم ةزغ عاطق نم ذختت ،حبرلا
 قوقح مارتحا زيزعت ىلإ فدهتو ،ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو يداصتقالا
 يضارألا يف ةيطارقميدلا سسأ زيزعتو ،اهتيمهأب يعولا عفرو ناسنإلا
 .ةزغ عاطق يف ةصاخو ةلتحملا ةينيطسلفلا
  ةزغ عاطق – نيطسلف
 :ةزغ بتكم
 ةليكع ةطحم لباقم ،راتخملا رمع عراش ،ءانيملا ،يبرغلا لامرلا يح
  )ًاقباس ةيسورلا ةرافسلا رقم( ،لورتبلل

 5270 :ب.ص
   7/ 2820442-8(0)-970+ :سكافيليت

 

 ايلابج بتكم
 :ب.ص ،لوألا قباطلا ةليعلا ةرامع - سنارتلا قرتفم قرش -ايلابج ميخم

2714 
  4/ 2484555-8(0)-970+ :سكافيليت

 

 :حـفر بتكم
 لوألا قباطلا – ةطشق ةرامع -نافع نب نامثع عراش
 2137120-8(0)-970+ :سكافيليت

 

 :ينورتكلالا ديربلا
info@mezan.org 

mezan@palnet.com 
 

  :ةينورتكلالا ةحفصلا
www.mezan.org 
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