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ااى منقهاإو مالَ االَ ا لكه ااا
طبقاال نهشصَليااا منًقحش ااا يااٍ يذلشلااا منمليقااا لااشي
منقهااإو ماَ ااالَ ا ٔمالجحًلع اااا ميححلَااال من ذمسااا مألٔل ياااٍ من اااُا منمليق اااا
ااج جااذٔل منحٕ ااا منضيُ ا نإليححلَاال يااٍ من اابا 01إن ا 32
3102/3102
جلَف  3102؛ ضًٍ فحشت ٍ 3مألٔن ياٍ  1011إنا ٔ )2021منفحاش منالَ اا ياٍ
01011إناا  ٔ )00021شصااا اام يااٍ إدمس منكه ااا منًًاهااا فاا عً ااذْل ٔمن اا ذ
ااى منقهاإو مالَ االَ ا عها تاإف ش منٕساالئم منًلدلااا ٔمنب ااشلا
مأليا ٍ منقاالو ٔسئا
نضًلٌ من ش منح ٍ نٓزِ منقًه ا منب ذمغٕج ا ؛
ا لهااع عااذد ماليححلَاال  23ميححاالٌ لًقااذل  10ميححلَ ال ف ا من اإو منٕم ااذ
يٕصع ٍ عه ثالث ي حٕلل  3منمزع منً حشك  /شقبا منفه فا  /شقبا عهٕو مالعالو
ٔمالتصلل؛ ٔ ذ أششف عه ماليححلَل أسلتز يشم بٌٕ لهع عذدْى ٕن  22أساحلر
ف من ٕو ؛ ٔمنمذلش للنز ش لأَّ تى تخص ص لعا خلصا اليححالٌ منطهباا ياٍ رٔ
ما ح لجل منخلصا إعل ا ش ا ) يع تكه ف أسحلر نحذٔلٍ إجللل م طلنج 0
ٔعه منقًٕو فئٌ ماليححلَل لق ى منقهٕو مالَ لَ ا سلس ل كم ج ذ ٔناى ت امم أ
ي ااكال ؛ ْٔاازم لقاإد إنا منً االس ا منفقلنااا لا ٍ أطااشمف منقًه ااا منحقه ً ااا طهبااا
تً ضٔم للن هٕك منح ٍ ٔم حاشمو منقإمَ ٍ سا ش ماليححلَال ؛ ٔأسالتز ي اضتٓى سٔح
منً ؤٔن ا منقلن ا ٔمنحفلَ ف مألدمء ؛ ٔإدمس سٓش عه منحضٕس منفقه ٔمنفقالل
لقشمسمتٓل ٔتٕج ٓلتٓل منصلسيا ف م منً حٕلل اَملح ْلتّ منقًه ا0

واخيزا نشكز جميع من ساهم في انجاح هذه العمليت ،وبالتوفيق للطلبت
األعشاء

