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توقيع إتفاايقيااا ت اايوب كيب ك ااا عةااااااااا  و اايع ااا 
  لتعويل عش وعيت الشكيب والث وة الحيوا يا ك هي 

أكددمحمدمددمحبى رئيحرمجلحمإدلحةمبركحئصددبحم دددددددددددددددرحئدد  ح
بلئصبحجسدىيحلئصء حدمم حبلمردردمءاحبل دةجركحدبلم دسد  ح

ئرددربك حئءلإءمىءاحلممم حبلمإ م حمرددجربحأص حممح  ح ددر حمديحمسدد دبحئءلمدءاتءاحدج د ح
ردودرحبلمءيدج حح5مدجد حل مدجلحمردردمءاح صمدج حلممم حبلمإ م حدبلئجم حمللحبلددددددددددددددددحح200

 ح.دمم حبلرئءبحلدئم حادربحايح صفجذحمرردمء و حد داجرحارصحممل

ثردكحإ مءمج حدبلدأردددددددءرحبى رئيحئ  حبلئصبحججسدددددددرحةإرب باح مدجلحبلمردددددددردمءاحب ص ءإج حدبا
بلدجدبصج حدبلمصتم حايحصإءححمس مرحمرجربحئ  حمممحبىسرحبلمس فجمكحم ح مدجلحبلمرردمءاح

أسركحم رج حايلحم ح داجرحبلممءاحم حح6200بلمم دف حم حبلإءمىءاحدبلمدءاتءاحئدةاح
 ارصحبلىملحلدرئءبحدبلمربكحبلمىجد حم حهذهحبلمرردمءا

رمجلحإءمى حئصوءحئرد دكدلح ىءد حح-حمديحردددملحبلمج ح/رإء حذلبحمللح دمجى حم حبلمك دح
مديحح/بلمردد حبلثءلث حلمردددددددددددددددردمءاح صمج حبلثردكحبلدجدبصج حئحربحبلحدجدئج حئديددددددددددددددددرحبلمك در

حصءمبحرمجلحبلإءمى ح-حإمءلحبسمءمجلح/صءمبحمإدلحبمصء حئصبحم رحدبلمك درح-حبل ىجمب
ج حى حلرددددددمد حبل ىدصءمبحرمجلحبلإءمح-سدددددددجمء حم دددددد فيحح/لرددددددمد حممم حبلمإ م حدبلمك در

ح-حمدمدمحمربميح/ممجمحكدج حبل بحبلئج ربحدبلمك درح-مدممحأئدسددددددددددءل حح/دبل لبحدبلمك در
 ممجمحكدج حبلزربم حدمصمدبحمصتم حبلىملحبلمدلج 

بلإءمى ح م دحم دباح ح رمجلحإءمى حئصوءحئح-مديحردددددددملحبلمج حح/م حإءصئ حمءلحبلمك در
  حمحدددمحب فدددءمجدددءاحمدمجددد حم حمدددممحم ححصف دددءححمديحبلإدددءمىدددءاحبلىدددءلمجددد حدجددد ثدددءئ ددد حصددحب 

 .بلإءمىءاحبلئرج ءصج حدبل جصج حدب صإدجزج حل مدجلحبلمرردمءاحبلئدثج حبلمم دف 
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د ءلبحرمجلحإءمى حئصوءحمرءرك حبلمئرب حئءلح ءمءاحبلئصكج حدبلمؤسسءاحب ص ءإج حدبلمممج ح
لرئ حبلمربسدددددددد ححبل ءئى حلئصبحم دددددددددرحايحكءا حأصرددددددددد  حبلإءمى حد دددددددددجء  حبلمصءه حبلمربسدددددددددج 

 .ئء د جءإءاحدبلمدب فءاحبلم ددبح دبارهءحايحبلمرج حل ءهدج حلم  دئءاحسدقحبلىمل

 ح صءمبحرمجلحإءمى حئصوءحلرددددددددددددمد حممم حبلمإ م حئح-إمءلحبسددددددددددددمءمجلحح/اجمءحبكمحبلمك در
بلمردد حبلثءلث ح ء يحايحة ءرح صفجذحمرددردتح كثج ح رئج حدبص ءأحأربصبحمردد ورحبلمدسددص حدربثجءح

سددددمء حئحربحمدءات حبلحدجدئج حئ كدف حمدجد حإصج حئءل ىءد حم حمؤسددددسدددد حئصبحم ددددرحئوم حدبل
 صمج حبلحرج حبلم رج حد رةجلحبلرئءبحد داجرحبلددد حئ سىءرحرمج  حبلثم حلكيح  صءسبحم ح
مملحبلمس ودبحبلم ربحايلحم حمرءرج حبص ءأحصدلحبلىسلحدر لاحبلميرحئء ئءتحصتء ح

 .بل دبحبلمدمج 

ممجمحكدج حبلزربم حئمرددددد ورحأ حبلحربحبلمسددددد فجمكحم ح صفجذحح-مدمدمحمربميحح/بلمك دردأردددددءرح
بلمردددددددددددردمءاحبلإمجمكحهيحمرددددددددددد ورحدصءمدلحدبلمصزل حئ دنحل رئج حبىربصبحدبلسدددددددددددمء حد وم ح

 .رءبحدا ءكحم حبلحربحبلمس فءمكحئءل ىءد حم حمصتم حبلىملحبلمدلج ح300ل رةجلحددبليح

م حةليحمسدءممكح دةءرحبلمزبرمج حبلذج حجحدمد حئ رئج حدئج ح حبلمردردتحجو يدء حمربميحئأدح
بىربصبحئىممحم حمربحمدءات حبلحدجدئج حئ رئج حسددددددددددددددلااحموإص حكثجركحباص ءأحدئجىوءحلد إءرح

 ءرحمدرحإءمى حئصوءحدئصبحم دددددددرحايح صمج حبلمإ م حد دسدددددددج حبلمملحبلمىجرددددددديحةدذلبحايح
 .للحبلمرردمءاحبل ةجركللسركحبلفحجركحد صمج حبام  ءمحبلحدميحم حم

ءصج حدليحدبلث دحاحبلمردد ج حبىأ حإءمى حئصوءحئءل ىءد حم حمؤسددددددسدددددد حئصبحم ددددددرحممحأجذكرح
رددددءبحدا ءكحئحربحح300مدجد حإصج حدبسدددد ومااح رددددةجلحح2لمرددددردمءاحبلثردكحبلدجدبصج حئ كدف ح

 حايح رئج حجمجاحكصءص حد رسددددددددددددءحدمرمرددددددددددددصمكحل رئج حباربصبحدممح  ح مرئجو حمديحبلصدبديحبلىمد
صدح ح. ءأحبىربصبحايلحم حمممو حاصجءحم حمئلحارجقحبلىملحئءلمرردتب 


