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ةصالخلا ةصالخلا

: ةظحالم
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.هروضح نودب  ريقتلا  ميلست  مت  كلذل  لصاوتي  ملو  عامتجا  يأ  رضحي  مل  يمسجلا  دمحم  نسح  هللادبع  دمحم  ةنجللا  :  وضع 

.مهرد براقيام 1,288,000  يأ  رالود   350,000 احلا   قوسلا  عضو  ةدحاولا ع  ةخضملل  رعسلا  ريدقت 

ةبلطتملا ةنايـصلا  ةـليوط  ةرتـفل  فـقوتلا  ةـجيتن  ةـماع  ةنايــص  جاـتحت إ  لاـحلا  ةـعيبطب  مـهرد  رمحــألا 1,288,000  نوــللا  تاذ  ةخـضملا 1 )

ةــــــصاخ عـــــطقلا  عـــــيمج  صحفو  ةـــــكرحلا  لـــــقان  كرحملا و  ةنايــــــص  توـــــيلا ، ليدــــــبت  غبــــــصلا ، ةــــــيئابهكلا ، عـــــطقلا  مـــــكحتلا ، ةدــــــحو   ) لمــــــشت

( ةيكالهتسالا

ةبلطتملا ةنايـصلا  ةـليوط  ةرتفل  فقوتلا  ةـجيتن  ةـماع  ةنايـص  جاـتحت إ  لاـحلا  ةـعيبطب  مهرد  رــضخألا 1,288,000  نوـللا  تاذ  ةخـضملا 2 )

ةــــــصاخ عـــــطقلا  عـــــيمج  صحفو  ةـــــكرحلا  لـــــقان  كرحملا و  ةنايــــــص  توـــــيلا ، ليدــــــبت  غبــــــصلا ، ةــــــيئابهكلا ، عـــــطقلا  مـــــكحتلا ، ةدــــــحو   ) لمــــــشت

( ةيكالهتسالا

ةنايـص جاتحت إ  لاـحلا  ةـعيبطب  لـماكلاب  اـهعيمجت  متي  مل  نكلو  ةـلماك  اـهعطق  مهرد  اـهئالط 1,288,000  نم  ءاـهتنالا  مـتي  مـل  ةخـضملا 3 )

كرحملا و ةنايــص  توـيلا ، ليدـبت  غبــصلا ، ةـيئابهكلا ، عـطقلا  مـكحتلا ، ةدـحو   ) لمــشت ةـبلطتملا  ةنايــصلا  ةـليوط  ةرتـفل  فـقوتلا  ةـجيتن  ةـماع 

( ةيكالهتسالا ةصاخ  عطقلا  عيمج  صحفو  ةكرحلا  لقان 

: ثالثلا تاخضملل  رعسلا  ريدقت  امجإ 

مهرد  3,864,000
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