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2012201220122012    ىىىىفففف    »»»»ممممالالالالعععع    ننننسسسسحححح    ءءءءااااننننببببأأأأ««««    تتتتااااددددققققااااععععتتتت    ىىىىللللااااممممججججإإإإ    ههههييييننننجججج    تتتتااااررررااااييييللللمممم4444
ص201211:23 ربوتكأ24 ءاعبرألا

::::    ددددييييسسسسللللاااا    ررررممممسسسس    ــــ    تتتتببببتتتتكككك

    ذذذذييييففففننننتتتتلللل    ةةةةككككررررششششللللاااا    تتتتااااددددققققااااععععتتتت    ىىىىللللااااممممججججإإإإ    ننننإإإإ    ،،،،تتتتالالالالووووااااققققمممملللللللل    ةةةةضضضضببببااااققققللللاااا    »»»»    ممممالالالالعععع    ننننسسسسحححح    ءءءءااااننننببببأأأأ««««    ةةةةككككررررشششش    ررررييييددددمممم    ،،،،ممممالالالالعععع    ننننسسسسحححح    للللااااقققق

تتتتااااههههججججللللاااا    ننننمممم    ددددددددعععع    ععععمممم    ههههييييننننجججج    تتتتااااررررااااييييللللمممم4444    ووووححححنننن    غغغغللللبببب    ىىىىللللااااححححللللاااا    ممممااااععععللللاااا    للللالالالالخخخخ    ةةةةييييججججررررااااخخخخللللااااوووو    ةةةةييييللللححححممممللللاااا    ققققااااووووسسسسألألألألاااا    ىىىىفففف    تتتتااااععععووووررررششششمممم

....    ههههااااييييممممللللاااا    ةةةةججججللللااااععععمممم    تتتتااااططططححححمممموووو    ققققددددااااننننففففللللااااوووو    ءءءءااااببببررررههههككككللللاااا    ددددييييللللووووتتتتوووو    تتتتااااييييووووااااممممييييككككووووررررتتتتببببللللاااا    تتتتالالالالااااججججمممم    ىىىىفففف    ةةةةللللممممااااععععللللاااا

 لصت ةميقب ةنخسلا نيعلا ءابرهك ةطحمل ةيئاشنإلا لامعألا ةماقإ لمشت تاعورشملا نأ ةكرشلا ريدم حضوأو

 ررقملا نمو ،ةيعانصلا سيوسلا ةنيدم ىف موينومألا تارتن عنصم ةماقإل عورشم بناجب هينج رايلم ىلا

.2013 لبقملا ماعلا رخاوأ اهؤاهتنا

 ددع ذيفنت ىلع ةكرشلا دقاعت ىلا اريشم ،صاخلا عاطقلا تادقاعت ىلع طقف رصتقي ال لامعألا مجح نأ فاضأو

 ةيكذلا ةيرقلا ىف ةيلاملا ةباقرلا ةئيهل ىسيئرلا رقملا اهنم ،ةيموكح تاعورشم ىف ةيئاشنإلا لامعألا نم

 عقوتملاو طاطسفلاب ةراضحلا فحتم ءاشنإ بناجب2013 لبقملا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ ىهتني نأ ررقملاو

. ىلاحلا ماعلا رخاوأ هنم ءاهتنالا متي نأ

 ءابرهك ةطحمل ةيئاشنإلا لامعألا ذيفنت اهنم ةيدوعسلا ىف ةيجراخلا تاعورشملا نم اددع ذفنت ةكرشلا نإ لاقو

 نم ددع ذيفنت بناجب2014 رخاوأ ىهتني نأ ررقملا نمو ،ةيروكلا » جنوسماس« ةكرش عم نواعتلاب ربخلا

. رئازجلا ىف تاعورشملا

 ديدح« ةكرش عنصمب ةصاخلا ةيندملا لامعألا ذيفنت دقع نيعوبسأ لبق تعقو دق » مالع نسح ءانبأ« تناكو

.هينج نويلم220 فيلاكتب فيوس ىنب ىف » نييرصملا

    ببببووووييييتتتتوووويييي

 عاطقلا رابخا

 ةيردنگسإلا ءانيمب رتم فالآ10 لالغتسال »نيزختلل لينلا« عم ةگارشلا سردت »نحشلل ةيبرعلا«

 ىموقلا عماوصلا عورشم ىف ةمهاسملا ضرعت ةيلاطيإو ةيسور ليومت تاهج

 ةيحايسلا قطانملاب ةفلاخملا تالاغشإلا ةلازإو.. صيخارت نود ةيحايس ةكرش53 طبض

 سيوسلا ةانقروحم ةيمنتل يلوأ ةاونك ايجولونكتلا يداوب لمعلا قالطنا ءدب نونلعي ءارزو7

 ةيردنكسإلاب ىلاحلا ربمفون.. برعلا لقنلا ءارزول ىذيفنتلا بتكملا عامتجا دقعت "لقنلا"

 قالغإ رارق ىلع ظفحتي "ةلادعلاو ةيرحلا••••

 ةيراجتلا لاحملا

 ةأطو دشأ ..2013 ءابرهك ةمزأ :ىديوسلا••••

 جات" ليومت ىف اًزجع هينج نويلم200••••

ةنيدم" ههجاوت2014 فصتنم "ناطلس

 ضارتقالا وأ قيروتلاب "رصن

 نوجاسنلا« عمجم رارق مسحي رفوناه ضرعم••••

 »ىعانصلا

 »كوب سيف«ـلا ىلع ىرصم نويلم11.6••••

 ةيندملا ىوقلا نيب ران ةرك ..ةديدجلا ةرازولا••••

ناوخإلاو

 ىرخأ ةفزاجم لمحتت ال ةلودلا :ىديوسلا••••

 ناوخإلا طوقسب

 تادحولا ءارشو عيبو ريجأت ةكرح ؤطابت••••

ةينكسلا

 تارايسلا تاعيبم ىف اًبقترم اًضافخنا%8••••

 دنهلا لصت ةمزألاو ةيبوروألا

 ىدل ةمكارتم ةلويس رالود نويليرت1.34••••

 ةينابايلا تاكرشلا
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ةينكسلا تادحولا ءارشو عيبو ريجأت ةكرح ؤطابت ناوخإلا طوقسب ىرخأ ةفزاجم لمحتت ال ةلودلا :ىديوسلا ناوخإلاو ةيندملا ىوقلا نيب ران ةرك ..ةديدجلا ةرازولا

ةلماحل هيراقعلا هيرصملا هعومجملا  %2.67 %12.271.76 هيراقعلا هيرصملا هعومجملا %6.560.15 تارداصلا ةيمنتل يرصملا كنبلا %13.850 تالاصتالل ةيرصملا

تاعوــنمةــساـــيستاراــيسايجولونكتو تالاصتاتاراـــقعلقنو رامثتساقاوسأو داصتقانـــيمأتكوـــنبتاكرشو ةصروب
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