
 قارعلا
 عمق ديازت عم نكل ،حلسملا عازنلا ةريتو عجارت قايس يف ،ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202-0202 ةرتف لالخ ميلعتلا ىلع تامجهلا ترمتسا
 ريرقتلا ةرتفب ةنراقم ،سرادملل يركسعلا مادختسالاو ةرجفتملا ةحلسألا مادختسا رارمتسا ىلع ميلعتلا ىلع تامجهلا تلمتشا .تارهاظتلا
اضيأ ةطرشلا تمدختسا .قباسلا

ً
 .ميلعتلاب ةلصتملا تارهاظملا عم لماعتلا ءانثأ ةطرفملا ةوقلا 

 قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا نيب 1202و 0202 يف ئداه ىوتسم ىلع لاتقلا رمتسا ،ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم ةيلاتقلا لامعألا ةدح عجارت مغر
 تفدهتسا ةيربو ةيوج تاراغ يكرتلا شيجلا ذفن امك 1.ةدحتملا تايالولا ةدايقب فلاحتلا نم ةموعدملا ،ةيقارعلا ةحلسملا تاوقلاو )شعاد( ماشلاو
 تارهاظملا ترمتسا ،روكذملا ىلإ ةفاضإ 2.قارعلا لامش نم ءازجأ يف طشني ةلودل ةعبات ريغ ةحلسم ةعامج وهو ،يناتسدركلا لامعلا بزح
 دقع 3.0202 رايأ/ويام يف ،يمظاك ىفطصم وه ،ديدج ءارزو سيئر ىلع ناملربلا ةقفاوم عم ،ناتسدرك ةقطنمو دادغب يف داسفلاو ةموكحلل ةضراعملا
4.ماعلا ةياهن ىتح ةديدج ةموكح ليكشت مت دق نكي مل نكل 1202 لوألا نيرشت/ربوتكأ يف ةيناملرب تاباختنا قارعلا

 رايأ/ويام رهش يف نيدلا حالص ةظفاحم يف ةيقارعلا تاوقلا عم تكبتشا شعاد نأب ةيلودلا تامزألا ةعومجم تدافأ .ريرقتلا ةباتك تقو عازنلا رمتسا
اصخش 06 ةايحب ىدوأ ام ,1202 زومت/ويلويو يناثلا نوناك/رياني يف دادغب يف نيريجفت نع ةيلوؤسملا شعاد تنلعأ 5.صاخشأ 01 تلتقو 0202

ً
 عم 

اصخش 061 ةباصإ
ً
 شعاد دض ةيربو ةيوج تايلمع ةيقارعلاو ةيكيرمألا تاوقلا تذفن 6.ةيمالعإ ذفانمو ةدحتملا ممألا بسحب ،لمجملا يف لقألا ىلع 

 رايأ/ويامو 0202 ناريزح/وينوي يف ظوحلم ديعصت عم ،قارعلا يلامش لاتقلا يف يناتسدركلا لامعلا بزحو ةيكرتلا تاوقلا تكبتشا 7.ريرقتلا ةرتف ءانثأ
8.1202 ناريزح/وينويو

 قارعلا ناتسدرك ةقطنمو دادغب يف 1202و 0202 يف ءارثلا ةوجف عاستاو روجألا يندتو ةماعلا تامدخلا روهدتو داسفلا دض تارهاظم تجرخو
 لوصحلاب ةبلاطملل تارهاظملا ىلإ نوملعملاو نوفظوملا ّمضنا ندملا ضعب يفو 9.يلودلا مالعإلاو شتوو ستيار نمويه بسحب ،ىرخأ قطانمو
افنع تاريسملا تداز ةيناميلسلا ةظفاحم يفو 01.ةرخأتملا روجألا ىلع

ً
 ةيموكح تايانب نورهاظتملا قرحأ امدنع 0202 لوألا نوناك/ربمسيد يف 

ق .ةيحلا ةريخذلاو عومدلل ليسملا زاغلا نمألا تاوق تمدختساو
ُ

 يس ـلا تلقن امك ،نيرخآ 21 بيصأو ,تامداصملا يف نمأ درفو نيرهاظتم ةتس لت
11.نإ نإ

 تائيه تضفر 21.تاونس ماد عازن دعب ،نيدرشملا دادع يف قارعلا يف ةمسن نويلم 81.1 نم رثكأ لظ ,1202 ةياهن يف هنأ ةدحتملا ممألا تدافأ
 قئاثولاو تايوهلا ديدجتل ةمزاللا ةينمألا فرطلا تاءالخإ – لافطألاو ءاسنلا نم ريثكلا اهنيبو – ةدرشملا تالئاعلا نم ريثكلا حنم ةيقارعلا نمألا
 تدافأ 31.ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلاو ةيعامتجالا تامدخلا ىلع مهلوصح مدع ينعي ام ،شعادل ءالؤه ءامتناب اهداقتعال ،ىرخألا ةيساسألا ةيندملا
اليحتسم سرادملا مهلاخدإ لعجي ام ،داليملا تاداهشل نورقتفي شعاد لقاعمب اودلو نيذلا لافطألا نم ريثكلا نأب زرتيور ةلاكو

ً
 ,1202 ةياهنب 41.

51.لفط نويلم 1.1 مهنيبو ,قارعلا يف ةيناسنإ تادعاسمل اوجاتحا ةمسن نويلم 5.2 نأب ةدحتملا ممألا تدافأ

 نم اونكمتي مل مهنم ريثكلاو ،لفط نييالم ةرشع وحنب رضأ ام ،91 ديفوك راشتنا نم ّدحلل 0202 طابش/رياربف رخاوأ يف سرادملا ةموكحلا تقلغأ
ارظن دعُب نع ميلعتلا ىلع لوصحلا

ً
 سرادملا نم ريثكلا تقلغأ ،ةدحتملا ممألا بسحب 61.مهيدل ةيلآ بساوح وأ تنرتنإلا رفوت مدعو ءابرهكلا تاعاطقنال 

اعوبسأ 26 وحنل قارعلا يف
ً
71.1202و 0202 نيب 

سرادملا ىلع تامجهلا
اريرقت 11 ىلإ تامجهلا نم ميلعتلا ةيامح فلاحت لصوت ,ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202-0202 ةرتف نابإ

ً
 ريرقت عم قستم ددعلا اذه .سرادم ىلع تامجهب 

طغ يذلا ،”0202 موجهلا تحت ميلعتلا“
ّ

 عئاقولا نم ديدعلا تلمتشا ،نيريرقتلا يترتف لالخ 81.9102و 8102 يف قرفتم لكشب تعقو يتلا تامجهلا ى
 ،عارتقا زكارمك سرادملا تمدُختسا ،1202 مث 8102 تاباختنا لالخ .اهنم برقلابو سرادملا يف تعضو ةلجترم ةرجفتم ةزهجأ مادختسا ىلع
.عارتقالا زكارم سرحت تناك يتلا ةطرشلا فادهتسال وأ عارتقالا ريس ةلقرعل امإ ،ببسلا اذهل تامجهل اهضعب تضرعتو

 ليبس ىلع 91.ةرجفتم ةحلسأ ىلع تلمتشا اهبلغأو ،سرادملا ىلع تامجهب اهب ريراقت ترهظ عئاقو سمخ وحن يملاعلا فلاحتلا عمج ،0202 يفو
 :لاثملا

• ةسردم يف رجفتم زاهج عرز ،ىونين ةظفاحمب ةناشطعلا ةقطنمب 0202 يناثلا نوناك/رياني 8 يف هنأب دافأ ”قرشلا“ يلحملا يمالعإلا ذفنملا
اقبط .رجفناو ملسم نب ةبيطق

ً
02.بالط ةعبس راجفنالا يف بيصأ ،يرابخإلا ريرقتلل 
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• ،كوكرك ةنيدم يف ةيئادتبالا نيلاب ةسردم برق )ةيودي ةعانص( نييلاجترا نيرجفتم نيزاهج ريراقتلا بسح رجفنا 0202 رايأ/ويام 21 يف
12.يلحم يمالعإ ريرقت بسحب ،كوكرك ةظفاحم

• ةقطنم يف تايتفلل ةشئاع ةسردم يف توص يتلبنقل ةلوهجم ةحلسم ةعامج ريجفت ريراقتلا تلقانت 0202 لوألا نيرشت/ربوتكأ 11 يف
22.تاباصإ نع ةيلمعلا رفست ملو ،دادغب يقرش تايدلبلا

اقبط .دادغب يف ةسردم برق ةيودي ةلبنق ىلع روثعلا مت 0202 لوألا نوناك/ربمسيد 02 يف
ً
• تاوق تماق ،ةيلحملا زوين قفش ةديرجل 

32.تاباصإ عقت ملو رجفتملا زاهجلا ةلازإب تارجفتملا ةحفاكم

 ىلع تامجهب لقألا ىلع ريراقت تسل يملاعلا فلاحتلا لصوت ،لصفنم ديعص ىلع 42.ةسردم ىلع دحاو موجه نم ةدحتملا ممألا تققحت 1202 يف
 :لاثملا ليبس ىلع 52.عارتقا زكارمك سرادملا مادختسا ءانثأ تعقو تامجهلا نم ريثكلا .ةيمالعإ ريراقت يف درو امك ،سرادملا

• سرحي ةطرش طباض ىلع رانلا ةيراخب ةجارد ىلع حلسم قلطأ ،1202 طابش/رياربف 2 يف هنأب يلحملا يمالعإلا ذفنملا ”زوين قفش“ تدافأ
62.هباصأو ،كوكرك ةظفاحم ،كوكرك ةنيدمب ةسردم

• ،كوكرك ةظفاحمب ،رقنز ةيرقب ةلجد ةسردم نم بيرق ناكم نواه فئاذق ةعبرأ تباصأ لوألا نيرشت/ربوتكأ 9 يف هنأب زوين قفش تدافأ
72.ةيرشب رئاسخ وأ تاباصإ نع ريراقت رهظت مل .عارتقا زكرمك ةمدختسم ةسردملا تناك اميف

• ةسردم جراخ يلبقلا دشحلا تاوق نم رصانع عم ةطرشلل تامداصم ريراقتلا تدافأ – تاباختنالا موي – 1202 لوألا نيرشت/ربوتكأ 01 يف
اقبط .ىلايد ةظفاحمب هبت هرق ءاضقب ،عارتقا زكرمك ةمدختسملا ،يبوقعيلا

ً
 يف نيحشرملا دحأ معدت تناك دشحلا تاوق نإف ،ريراقتلل 

82.تاباختنالا

• تدافأ .عارتقا زكرمك مدختست تناك يتلا ،ةيدعسلا ءاضقب هلب يدتهملا ةسردم ىلع نوحلسم ىدتعا ،ىلايد ةظفاحمب ،هسفن مويلا يف
ايدنج نأب ”زوين قفش“

ً
ق ةسردملا سرحي ناك 

ُ
92.رخآ بيصأو ،لت

      نيرخآلا ميلعتلاب نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا
اريرقت 41 يملاعلا فلاحتلا عمج 1202-0202 يف

ً
 ددعلا اذه .ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا تفدهتسا تامجه عئاقوب لقألا ىلع 

 يف 03.يلاوتلا ىلع 8102و 9102 يف تامجه عئاقو تس مث ةعقاو يملاعلا فلاحتلا لصوت امدنع ,قباسلا ريرقتلا ةرتفب ةنراقم ةفيفط ةدايز لثمي
 .ءاوسلا ىلع تارهاظملا عمق قايس يفو فينعلا عازنلا قايس يف ميلعتلاب نيرخآلا نيلماعلاو نيملعملاو بالطلا ىلع تامجهلا تعقو 1202و 0202

 تجرخ نيملعملل تارهاظم ةدع عمق لمشي امب ،ميلعتلاب نيلماعلاو بالطلا ىلع تامجهب لقألا ىلع ريراقت رشع ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت 0202 يف
 :لاثملا ليبس ىلع 13.مهروجأ ىلع مهلوصح مدع ببسب

• مهلوصح مدع ببسب ،ةيناميلسلا ةظفاحم ،ةيناميلسلا ةنيدمب ءارس ةحاس يف نيملعملا رهاظت ريراقتلا تدافأ 0202 طابش/رياربف 2 يف
اقبط .رهشأ ةدعل مهبتاور ىلع

ً
 نع مهداعبإو نيرهاظتملا ضفل عومدلل ليسملا زاغلا ةطرشلا تمدختسا ،يلحملا يمالعإلا ”وادور“ ذفنمل 

23.ةقطنملا

• )شياسألا( ةيدركلا نمألا تاوق نم رصانعو ةيلحملا ةطرشلا تلقتعا 0202 رايأ/ويام 61 يف هنأب ةيلحم ةيمالعإ ذفانمو ةيلودلا وفعلا تدافأ
املعم

ً
اطشان ناك يذلا ملعملا اذه .كوهد ةظفاحمب ,كوهد يف تارهاظم ميظنتل لصاوتلا عقاوم همادختسا ءارج فيقوت رمأ نود 

ً
 يف 

اماع 52 نم رثكأل ميلعتلاو نيملعملا ميظنت
ً
33.ةريخألا ةنوآلا يف نيملعملا بتاور رخأت دض تارهاظم يف كراش دق ناك 

• ةدلب يف ،هتلتقو ةسردمل ةسارح درف ىلع رانلا قالطإب ريراقتلا بسحب ةلوهجم ةحلسم ةعامج تماق 0202 لوليأ/ربمتبس 62 يف
43.ىونين ةظفاحم ،راجنس ءاضقب ،ةيناطحقلا

• ةبارق تلقتعاو عومدلل ليسملا زاغلا ةطرشلا تمدختسا ,0202 لوألا نوناك/ربمسيد 3 يف هنأب ةيلودلاو ةيلحملا ةيمالعإلا ذفانملا تدافأ
املعم 02

ً
53.ةيناميلسلا ةظفاحم ،ةيناميلسلا ةنيدمب نيملعملاب ةصاخلا بتاورلا رخأت ىلع ةرهاظم ءانثأ 

 :لاثملا ليبس ىلع .نيلماعلاو سرادملا بالط ىلع تامجه ةعبرأ وحنب ريراقت يملاعلا فلاحتلا عمج 1202 يفو
• ةظفاحمب ،ةيرصانلا ةنيدمب ملعم تيب ءانف يف ةيودي ةلبنق ءاقلإب نيلوهجم نيدتعم مايق ريراقتلا تلقانت 1202 يناثلا نوناك/رياني 51 يف
اقبط .راق يذ

ً
63.ةيوديلا ةلبنقلا كيكفت نم اونكمت تاعقرفملا ةحفاكم ةيريدم طابض نإف ،ةيرصانلا لمشت ،ةيلحم ةيمالعإ ذفانمل 

• ،ىرخأ ةيميلعت ىواكشو بالطلا تارابتخا ةدم صيلقت ىلع رشع يناثلا لصفلا بالط رهاظت 1202 راذآ/سرام 81 يف هنأب ”وادور“ تدافأ
 تاوق قالطإ ريراقتلا تلقانت ،نيرهاظتملا ضفل .ميلعتلا ةيريدم ماحتقا ةلواحمو ةراجحلا ءاقلإب مهمايق لمشي امب ،ةيناميلسلا ةنيدمب
73.بالطلا دحأ ةباصإل ىدأ ام ،قدانبلا بوعكب بالطلا برضو ءاوهلا يف ةيحلا ةريخذلا نمألا

• ةظفاحم ،ةيدادقملا ءاضقب رولب ةقطنم يف – هتافو ىلإ ىدأ ام – ملعم ىلع رانلا قالطإب نولوهجم نوحلسم ماق ،1202 رايأ/ويام 13 يف
83.يلحملا يمالعإلا ذفنملا ”زوين قفش“ تدافأ امبسح ،ىلايد
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ابالط تلقتعا ةطرشلا نأب ”يت رآ نإ“ يلحملا يمالعإلا ذفنملا دافأ 1202 لوألا نيرشت/ربوتكأ 72 يف
ً
• جئاتن دض تمُظن  ةرهاظم يف 

93.ليبرإ ةظفاحمب ،ناروس ةنيدم يف يعماجلا قيسنتلا تارابتخا

تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالا
 ريرقتف .ةقباسلا تاونسلاب ةنراقم ةدايز اذه لثمي .ةيميلعت تآشنمل يركسع مادختسا ةعقاو 33 نم رثكأل يملاعلا فلاحتلا لصوت 1202و 0202 نيب
 8102 نم لك يف عئاقو 4 وحنو 7102 يف يركسع مادختسا ةعقاو 12 ركذ ىلع لمتشا 9102 ىلإ 7102 ماوعأ ىطغ يذلا ”0202 موجهلا تحت ميلعتلا“
04.9102و

الضف ،يقارعلا شيجلاو ةيقارعلا نمألا تاوق اهتبكترا يركسع مادختسا ةعقاو 72 نم ةدحتملا ممألا تققحت 0202 يف
ً

 عرفلا ،ةكرمشبلا تاوق نع 
 :0202 يف ةيمالعإ ذفانم نم يركسعلا مادختسالاب دحاو ريرقت ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ،رخآ ديعص ىلع 14.ةحلسملا تاوقلا نم يدركلا

• ةسردم يناتسدركلا لامعلا بزح رصانع تلتحا ،هوحن وأ 0202 لوألا نيرشت/ربوتكأ 4 يف هنأب ”قارعلا توص“ يلحملا يمالعإلا ذفنملا دافأ
24.رداغت نأ ةحلسملا ةعامجلا نم ةدلبلا دارفأ بلط اميف ،ةيركسع ةنكثك اهمادختسال ،ىونين ةظفاحم ،لاكنش ةدلبب ةيئادتبا

 كلذ ةدحاو يركسع مادختسا ةلاح ىلإ يملاعلا فلاحتلا لصوت ،هبناج نمو 34.ةسردم 33 ـل يركسعلا مادختسالا نم ةدحتملا ممألا تققحت 1202 يف
 :ماعلا

• اهلتحت تاوقلا تناكو ,ىلايد يف ةيركسع ضارغأ يف لافطألا ضاير رود ىدحإ مادختسا يف ةيقارعلا ةطرشلا تاوق ترمتسا ,1202 يف
44.تاونس 4 ةبارق ذنم لعفلاب

 يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهلا
 ىقلت ,ةنراقملاب .هيف نيلماعلاو يلاعلا ميلعتلا بالط ىلع تامجهب ريراقت 01 ةبارق يملاعلا فلاحتلا ىقلت ,ريرقتلا اهيطغي يتلا 1202 – 1202 ةرتف ءانثأ
54.يلاوتلا ىلع 8102و 9102 يماعل يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهب ريراقت رفص مث 3 يملاعلا فلاحتلا

 ةذتاسأ/نيثحابو ةعماجلاب نيلماع فادهتسا مت ذإ ،هيف نيلماعلاو يلاعلا ميلعتلا بالط ىلع تامجهب ريراقت 8 وحن يملاعلا فلاحتلا عمج 0202 يف
 :لاثملا ليبس ىلع 64.تارهاظمل عمق لامعأ نع ةرابع ىرخألا تالاحلا تناك اميف لتقلاب

اقبط ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازوب ماصتعا ءانثأ بالطلا نمألا تاوق تلقتعا 0202 يناثلا نوناك/رياني 21 يف
ً
• ”رطخ يف نيثحاب“ ـل 

 رارق ىلع جاجتحالل اوعمجت دق بالطلا ناك ريراقتلا بسحبو .بالطلا ضعب ةباصإ ريراقتلا تلقانت .دادغب يف ”رانفلا“ يمالعإلا ذفنملاو
74.ةلاطبلاو داسفلا دض تاريسملا يف مهتكراشم نم دحلل ةلواحم بالطلا هآر يذلا رمألا وهو ،ةيعماجلا ةساردلا فانئتساب ةموكحلا

• ةنيدم يف ناسيم ةعماج سيئر تيب برق رجفتم زاهج ريجفتب ريراقتلا بسحب نولوهجم نوحلسم ماق ،0202 لوألا نوناك/ربمسيد 51 يف
ادحاو هتفصب موجهلا ىلإ يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو تراشأ .تيبلاب رارضإلا ىلإ ىدأ ام ،ناسيم ةظفاحمب ةرامع

ً
 دض ةلمح نمض 

84.ةفصلا سفنب ةيلحملا ةيمالعإلا ذفانملاو ”رطخ يف نيثحاب“ هيلإ تراشأ كلذكو ،نييميداكألا

• ،هلتق ىلإ ىدأ ام ةرانملا ةعماجب ذاتسأ ىلع رانلا قالطإب نولوهجم نوحلسم مايق ريراقتلا تلقانت 0202 لوألا نوناك/ربمسيد 61 يف
اقبط .ناسيم ةظفاحمب

ً
انايب تردصأ ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيقارعلا ةيضوفملا نإف ،ةريزجلاو ”رطخ يف نيثحاب“ ـل 

ً
 ةعقاولا ىلإ راشأ 

94.قارعلا يف نييميداكألا تفدهتسا ”تالايتغا ةلسلس“ نمض اهتفصب

 :يلاعلا ميلعتلا ىلع تامجهب نيريرقت يملاعلا فلاحتلا عمج ،1202 يف
اجاجتحا تجرخ ةيبالط ةرهاظم ضف ءانثأ ةطرفملا ةوقلا مادختساب نمألا تاوق مايق ريراقتلا تلقانت 1202 ناسين/ليربأ 4 يف

ً
• يندت ىلع 

اقبط .ليبرإ ةنيدمب يعماجلا ديزي خيش تكوش نكس يف تامدخلا
ً
 قيرط عطقب بالطلا ماق ،”يت رآ نإ“ يلحملا يمالعإلا ذفنملل 

05.ةرهاظتلا ءانثأ كوكرك-ليبرإ

• هايملا ميطارخ تقلطأو ةيطاطملا تاصاصرلاو ليسملا زاغلا نمألا تاوق تقلطأ ،1202 يناثلا نيرشت/ربمفون رخاوأ يف مايأ ةدع رادم ىلع
 يف درو امك ،لقألا ىلع دحاو بلاط بيصأف ،ةيناميلسلا ةنيدمب ةيسيئرلا تاقرطلا ىلعو ةيناميلسلا ةعماجب اورهاظت نيذلا بالطلا دض
اقبط 15.ىرخأ ةيمالعإ ذفانمو ”ةريزجلا“

ً
 32 يف ،نيرهاظتملا برق ءاوهلا يف ةيريذحتلا تاصاصرلا ةطرشلا تقلطأ ،ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكول 

 ميلقإ ةموكح نم ةيضاملا تاونسلا لالخ ةصصخملا ةيلاملا دراوملا ليلقت ىلع بالطلا رهاظت ريراقتلا تلقانت 25.1202 يناثلا نيرشت/ربمفون
35.ةيمالعإ ريراقت بسحب ،ةنيدملاب تارايسلا تاراطإ يف رانلا اولعشأو عومدلل ليسملا زاغلا تاوبعو ةراجحلا نورهاظتملا ىقلأ .ناتسدرك
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yaM ,yratnemmoc puorG sisirC lanoitanretnI ”,dradnatS thgiR eht esU ,”ecnegruseR“ s’SISI gnirusaeM nehW“ ,relleH maS 31, 0202. :رظنا  1
.stciflnoC demrA ni waL fo eluR ”,qarI ni stciflnoc demra lanoitanretni-noN“
demra lanoitanretnI“ .0202 ,71 enuJ ,naidrauG ehT ”,qarI ni stnatilim hsidruK no kcatta rojam sehcnual yekruT“ ,nanreKcM nahteB :رظنا2
.stciflnoC demrA ni waL fo eluR ”,qarI ni tciflnoc
yaM ,semiT kroY weN ehT ”,.S.U yb dekcaB feihC ecnegilletnI-xE na ,retsiniM emirP weN sesoohC qarI“ ,nibuR .J assilA 6, 0202 :رظنا3
rebmevoN ,areezaJ lA ”noitcele tnemailrap rebotcO fo stluser lanfi secnuonna qarI“ ,nauY nwahS 03, 1202. :رظنا4
yaM ,yratnemmoc puorG sisirC lanoitanretnI ”,dradnatS thgiR eht esU ,”ecnegruseR“ s’SISI gnirusaeM nehW“ ,relleH maS 31, 0202. :رظنا5
 :رظنا6

tsirorreT no tnemetatS sserP licnuoC ytiruceS“ .1202 ,22 yraunaJ ,areezaJ lA ”,sgnibmob edicius dadhgaB yldaed rof ytilibisnopser sekat LISI
libisnopser smialc SISI“ ,mjaN leeqA dna qeefwaT demmahoM .1202 ,22 yraunaJ ,12441/CS ,esaeler sserp snoitaN detinU ”,dadhgaB ni kcattA-

”,qarI ni kcattA tsirorreT yluJ 91 no tnemetatS sserP licnuoC ytiruceS“ .1202 ,02 yluJ ,NNC ”,daed snezod tfel taht kcatta edicius qarI rof yti
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lausiV A :tciflnoC KKP s’yekruT“ .0202 ,71 enuJ ”,qarI ni stnatilim hsidruK no kcatta rojam sehcnual yekruT“ ,nanreKcM nahteB :رظنا8
.1202 ,puorG sisirC lanoitanretnI ”,renialpxE
 :رظنا9
,sretsetorP evomeR yltneloiV seitirohtuA :qarI»” milaS afatsuM dna kculevoL asiuoL .0202 ,13 yraunaJ ,esaeler swen hctaW sthgiR namuH
“,rewop revo tsetorp siqarI“ .0202 ,21 rebmeceD ,tsoP notgnihsaW ”,sisirc lanoitan ni tnorf wen gnidda ,htron hsidruK s’qarI ni erafl stsetorP
.1202 ,5 rebmevoN ,areezaJ lA ”,tneloiv nrut stluser noitcele qarI tsniaga stsetorP“ .1202 ,2 yluJ ,sretueR ”,evaw taeh dima stuc retaw
yraurbeF ,waduR ”,seiralas diapnu revo inamialuS ni tsetorp srehcaeT“ ,nawriS naliD 21, 0202. :رظنا01
rekrow tnemnrevog iqarI stih 91-divoC sa stsetorp ni daed neveS“ ,mijaN leeqA dna ,qeefwaT demmahoM ,demmahoM qafawuM :رظنا11
fo modeerf draugefas ot seitirohtua RK segru ,etaronrevoG hayinamyaluS ni ecneloiv snmednoc IMANU“ .0202 ,8 rebmeceD ,NNC ”,seiralas
.0202 ,8 rebmeceD ,tnemetats qarI rof noissiM ecnatsissA snoitaN detinU ”,noisserpxe dna ylbmessa
qarI :xirtaM gnikcarT tnemecalpsiD“” .1202 ,13 rebmeceD ,noitargiM rof noitazinagrO lanoitanretnI“rof noitcA nairatinamuH, :رظنا21
.2202 ,laeppa FECINU ”,qarI :nerdlihC
 :رظنا31

ytinummoC :rabnA ni nruteR gniganaM ,qarI MOI .0202 rebmeceD ”,(0202 ceD-naJ) noitatnemucoD ytitnedI & liviC - sPDI :qarI“ ,RCHNU
tnemecalpsiD htiw gnilaeD :yrtnuoC nwO riehT ni selixE ,GCI .(0202 ,MOI :qarI) noitailfifA deviecreP htiw sPDI fo nruteR eht ot sesnopseR

.(0202 rebotcO :puorG sisirC lanoitanretnI ,slessurB) qarI SISI-tsoP ni
rebmeceD ,sretueR ”,ecirp yvaeh gniyap llits are etatS cimalsI rednu nrob nerdlihC :denodnaba ,dedulcxE“ ,uaenurB ettolrahC 01, :رظنا41
0202
rebmeceD ”,qarI - 2202 nerdlihC rof noitcA nairatinamuH“ ,NU 9, 1202. :رظنا51
 :رظنا61

namuH :kroY weN) 1202 tropeR dlroW ,hctaW sthgiR namuH .1 .p ,0202 ,72 yraurbeF ,1 .oN tropeR noitautiS ”,91-DIVOC :QARI“ ,AHCO
tilli“ nA“ ,inazraB ahzeH .1202 ”,tropeR noitautiS nairatinamuH sisirC tnemecalpsiD 0202 qarI“ ,FECINU .retpahc qarI ,(1202 ,hctaW sthgiR-

.1202 ,62 yluJ ,licnuoC citnaltA ”,seirots cimednap dlotnu s’qarI fo eno—”noitareneg etare
sa loohcs ni kcab stneduts qarI ,raey a retfA“ ,dayeZ namharludbA .1202 ”,yrevocer ot noitpursid morF :noitacudE“ ,OCSENU :رظنا71
.1202 ,1 rebmevoN ,sweN PA ”,swols cimednap
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20442QRI DI tnevE ,DELCA“.0202 ,21 yaM ,swensaB ”,kukriK tiH stsalB bmoB owT. :يف درو امك ،زوين-ساب  12
sweN hsalF stnedicnI evisolpxE ylkeeW esnopseR sseccA nairatinamuH FHI - PAMMi“ .79272QRI DI tnevE ,DELCA (80 - 41 ،تسوب دادغب22
0202 ,41 rebotcO ,PAMMi dna dnuF nairatinamuH qarI ”,(0202 TCO
.0202 لوألا نوناك/ربمسيد 21 ،ةيقارع تاظفاحم ثالث يف لبانقب تاريجفت طابحإ ،زوين قفش32
.2202 ناسين/ليربأ 02 خيراتب ،ينورتكلإلا ديربلا ربع ةدحتملا ممألل لثمم عم اهتكراشم تمت تامولعم  42
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