
ًًًً

 
 انجٍئخ خجلُ حمضز إجزًبع

 األحذ  7102/5/70
ً

ًبرئادة21/5/2017ًًاْقاػؼًًاألحدققمًًصلاحؿـًًاِادقةًعشريفًمتامًاؾياعةًإجمؿاعًاًًاؾلقكةًةعؼدتًُـ

 ؽٍؾًؿـً:ًحضقرً,ًواؾؾهـةًرئقسًً–ًعؾلًاؾؼرقعل/ًاؾدؽمقر
ً

 Ms. Catarina Bjorlin Hansenً - Egypt Deputy Director – EBRD 
 

 اؾلـؽًاألوروبلًؾإلـشاءًواؾمعؿريً - اْفـدسً/ًدامًجقدهEBRDً

 ًجفازًتـظقؿًإدارةًاْىؾػاتًجبفازًذكقنًاؾلقكةًً-اْفـدسً/ًخاؾدًعؾلًذافني 

 ًـائبًرئقسًذيعقةًرجالًجاؿعلًاؾؼؿاؿةً-ًاْفـدسً/ًؿـريًـقار 

 

ًإدمعراضًوؿـاؼشةً:بفدفًوًذؾؽًًًةً,مبؼرًاُؿعقةًباُقزورجالًاؾصواػةًواإلعالمًةًوعددًؿـًأعضاءًاؾؾهـ

ً

 " يُظىيخ مجغ انقًبيخ وانفىائذ انزً رؼىد ػهى انقطبع اخلبص
 يف اإلسزثًبر ثهذِ املُظىيخ " 

ً

ً

ًًانهجُخ رئٍس – انقزٌؼًػهً / انذكزىراإلجزًبع ثكهًخ  ثذأ ًؼام ًاْمودثنيحقث ًباؾرتحقبًباؾيادة

يفًؿصرً,حقثًأنًتؾؽًًؿـظقؿةًذيعًاؾؼؿاؿةـاؼشةًًْؿاعًاإلجمًعؾكًأفؿقةًفذاًؿؤؽدًاً,ًواؾيادهًاِضقر

ً.ؿـذًعدةًدـقاتملًقمؿًإجيادًاِؾقلًهلاًؽربىًمتّنؾًؿشؽؾةًاْـظقؿةً

ملًتمؿؽـًؿـًإجيادًحؾًًفاوؾؽـًاؾلدائؾأنًاِؽقؿاتًاْمعاؼلةًحاوؾتًإجيادًاؾعدقدًؿـًأذارًدقادتفًًوؼدًأ

ًحمكًاآلن.عؾكًأرضًاؾقاؼعًتـػقذهًًميؽـ

ًأذ ًجيبًوؼد ً,ؾذا ًؿـظؿة ًبطرقؼة ًتيري ًواؾيت ًاؾرمسقة ًغري ًاؾؼؿاؿة ًجاؿعل ًرجال ًؿـظقؿة ًإدي ًار

ًإدخاهلاًضؿـًاإلؼمصادًاؾرمسلًؾؾدوؾةً,وذؾؽًؿـًخاللًحبثًررقًاؾمؿققؾًهلا.

ثؿًأؽدًدقادتفًعؾكًأفؿقةًحبثًاِؾقلًاإلدمنؿارقةًْـظقؿةًذيعًاؾؼؿاؿةًيفًؿصرً,وذؾؽًؿـًخاللًفذاًً

يفًًؾؽقػقةًؿشارؽةًاؾؼطاعًاّاصًوجممؿعًاألعؿالًاْصريًعرقضةًاؾطقطًاًّإدمعراضؿًاؾؾؼاءً,حمكًقم

ً.عـًاِؽقؿةًاؾعلئؾمىػقػً,وذؾؽًؿةًقْـظؾمؾؽًادمنؿاراتًاال

ً

جهبس رُظٍى إدارح املخهفبد جبهبس  -يذٌز إدارح املخهفبد انجهذٌخ   -/ خبنذ ػهً شبهني  انذكزىر ثذأثى 
ؿيمفؾؽًوحمقل,ً,أنًاؾـظامًاؾلقكلًقمؽقنًؿـًؿـمجًباؾيادةًاِضقرً,وؼدًأذارًًلًاؽؾؿمفًؿرح شئىٌ انجٍئخ

ً.يقمؿًتدؿريًاؾـظامًاؾلقكل,ػاْىؾػاتًوتدوقرًادمىدامًعادةًإلاْنؾكًطرقؼةًاؾًػإذاًملًقمؿًاؾمعرفًعؾك

ً



ًاْ ً,حقثًمتنؾ ًؿـفا ًؾإلدمػادة ًاْىؾػاتًيفًاإلدمنؿارات ًإدمغالل ًإديًأفؿقة ًدقادتف ًأذار ىؾػاتًوؼد

ً ًدـة,بقـؿارـؿؾققن22ًًاؾلؾدقة ًًمتنؾً/ ًرـًؿؾققن40ًاْىؾػاتًاؾزراعقة ًدـة ًو/ ًاْىؾػاتً, 6ًاؾصـاعقة

ًدـةًرـًؿؾققن /ً ً/ًدـةًرـؿؾققن5ًًًًواؾلـاءاهلدمًخمؾػاتً, ؿؾققن20ًًتطفريًاؾرتعًواْصارفًخمؾػاتً,

ًرـ ًدـة /ً ,ً ًاؾصرفًاؾصولبقـؿا ًًـاتج ًرـؿالقني3ًًًمينؾ ًدـة /ً ًـيبًجقدةًحقثً, ًاألرؼام ًفذه ًتعد

ً.ًاْـظقؿةًبأدؾقبًجقدتؾؽًإدارةًوذؾؽًؿعًؿراعاةً,ًمبـظقؿةًإعادةًتدوقرًاؾؼؿاؿةًًؾالدمنؿارًوؿشهعة
 

وؼدًاؽدًدقادتفًبأنًاِؽقؿةًاْصرقةًؼدًإختذتًعدةًخطقاتًجادةًيفًفذاًاؾشأنً,حقثًؽانًيفًاؾيابؼً

ًاؾقزاراتًاهلقكاتًاْىمؾ ًتداخؾًبنيًأدوار ً/ققجد ًاؾزراعة ًوزارة (ً ًوؿـفا ً ًاؾؼؿاؿة ًخيصًؿـظقؿة ًػقؿا ًػة

بؼرارًرئقسًًفازًذكقنًاؾلقكةاؾمابعًُجفازًتـظقؿًإدارةًاْىؾػاتً(ً,حقثًًمتًإـشاءًاحملؾقاتً/ًوزارةًاؾلقكةً

ً ًؾعام ًاؾمعاؿؾًؿعًاْىؾػاتً,وً,2015ًجمؾسًاؾقزراء ًاألؿقرًوذؾؽًؾمقحقدًجفف ًبؽاػة ًاُفاز خيمصًفذا

ً.مبـظقؿةًتدوقرًاؾؼؿاؿةًاْمعؾؼةً

ً

ً ًوأذار ً ًواؾيتًمتنؾ ًاْىؾػاتًاؾلؾدقة 22ًًبأن ًدـة,رـؿؾققن باحملالتًًتمؿنؾًيفًاْىؾػاتًاّاصةً/

تمـقعًاؾلاؼقةًؿـفاً%40ًبقـؿا,ًًعضققةًؽلؼاقاًاؾطعامًؿـفاًخمؾػاتً%60ًً,حقثًأنًًواْـازلًواألدقاقًاؾمهارقة

ًؿـًاْىؾػاتبنيًاْعادنًواؾقرقًواؾؽرتقنًواْالبسً ًاؾذيًقػمحًاؾؽنريًؿـًجماالتًًوغريفا ,وفقًاألؿر

اإلدمنؿارًيفًتدوقرًتؾؽًاْىؾػاتً,حقثًميؽـًإدمغاللًاؾؽرتقنًواؾقرقًاْفدرًيفًصـاعةًاألؾقافًواؾيتً

ًيفً ًؾإلدمنؿار ًاألعؿال ًجملمؿع ًػرصًؽلرية ًإديًوجقد ًأذار ً,ػؼد ً ًاألذهار ًؾزراعة ًؿصر ًإؾقفا ذيعًتػمؼر

ًوإعادةًتدوقرفا.ًًاألوراقًوعؾبًاؾطعامواْمؿنؾةًبشؽؾًأدادلًيفًًارسخمؾػاتًاْد

 

ًأنً ًدقادتف ًأؽدً اؾشؽؾًً,حقثًقرجعًذؾؽًإديًتغرياألؽربًًئمتنؾًاؾعلأصلوتًًاْىؾػاتًيفًاؾرقػؽؿا

,واؾذيًؽانًقيمىدمًؿـًؼلؾًؽعؾػًًيفًاؾرقػًعـًاْاضل,ًبيلبًحرقًؼشًاألرزًؾؾؿىؾػاتًاالدمفالؽل

ًؾرقػ.ؾألبؼارًيفًا

ً

ًيصز – َبئت املذٌز انزُفٍذي نهجُك األوروثً نإلَشبء وانزؼًري -كبرزٌُب هبَسٍثى قبيذ انسٍذح 

ًأ ًأؽدت ً,وؼد ًؽؾؿمفا ًاؾلـؽ,بإؾؼاء ًواؾمعؿري ن ًؾإلـشاء ًًًاألوروبل ًبمؿققؾ ًاؾلقكاْقؼقم ًقشروعات وخاصةًة

ً ً,دقاء ًاؾؼؿاؿة ًتدوقر ًبإعادة ًاؾؼطاعًاّاصًوأاعًاِؽقؿلًاؾؼطاؾـيلةًْشارقعًباْشارقعًاّاصة حقثً,

ًًمينؾ ًاّاص ًؾؾؼطاع ًاؾلـؽ ًمتققؾ ًاْشروعات80ًحقاؾل ًتؾؽ ًمتققؾ ًإذيال ًؿـ %ًً ًؾؾؼطاع20ًو %

ً.ذرؽةًمبصرًتعؿؾًيفًؼطاعًاؾلقكة570ًقؼقمًبمؿققؾًًًاألوروبلًؾإلـشاءًواؾمعؿريًًأنًاؾلـؽاِؽقؿلً,ؽؿاً

ً

ًو ًاؾلـؽًأذارتًؼد ًوإديًؼقام ًيفًبعؿؾًدراداتًًًاؾمعؿرياألوروبلًؾإلـشاء ًاإلدمنؿارقة اُدوىًؾؾؿشارقع

اؾلـؽًقؼقمً,ؽؿاًؾؾؿيمنؿرقـًًأؽربًعائدًممؽـًؿـًفذاًاإلدمنؿارًٍؼقؼًًجمالًتدوقرًاؾؼؿاؿةًؾؾقصقلًإديً

ًعؿؾقةؾؾمأؽدًؿـًإمتامًًاؾيتًتمؿًؿـًخاللًاْصاـعًاْؿقؾةًؿـًاؾلـؽً,ًتدوقرًاؾؼؿاؿةًاتباإلذرافًعؾكًعؿؾق

ًً.وغريًؿضرةًباؾلقكةًبصقرةًمنقذجقة,ًًْىؾػاتتدوقرًا



وفـاًأذارتًأنًاْقؼعًاْـادبًؾصـاعاتًإعادةًتدوقرًاؾؼؿاؿةًدائؿًاًمينؾًاْشؽؾةًاؾؽربىًؾؾؿيمنؿرقـًيفً

فذاًاجملال,حقثًقشرتطًاؾلـؽًإلمتامًعؿؾقاتًاؾمؿققؾًإجيادًاْقؼعًاْـادبًهلذهًاؾصـاعةًحبقثًالًقمؿً

ًقًاألؿرًاؾذيًقؼقمًاؾلـؽًيفًبعضًاألحقانًبمؼدقؿًاْياعدةًؾؾؿيمنؿرقـًبشأـف.وفاإلضرارًباؾلقكةً,

ً

ً ًاؾؼؿاؿةًؾؽؿا ؾؿقاردًاؾلشرقةًاؾالزؿةًأؽدتًأـفًقمؿًؿمابعةًإؿمالكًاْصاـعًاؾيتًتـػذًؿشروعاتًإعادةًتدوقر

ؾًبشؽؾًغريًجيبًأنًتؽقنًؿؤفؾةًؾذؾؽً,حقثًأذارتًأـفًتقجدًاْصاـعًاؾيتًتعؿ,واؾيتًًإلٌاحًاْشروع

االرػالًًرمسلًيفًؿـظقؿةًذيعًاؾؼؿاؿةًوإعادةًتدوقرفاً,واؾيتًمتمؾؽًعؿاؾةًغريًرمسقةًتمؿنؾًيفًإدمغاللً

 عؿؾقاتًذيعًاؾؼؿاؿةًوؿراحؾًإعادةًتدوقرفا.يفً

ً

بإؾؼاءًؽؾؿمفًؿرحلًاً EBRDانجُك األوروثً نإلَشبء وانزؼًري ممثم  – املهُذس / سبو جىدِثى قبو 

وؾؽـًملًقمؿًإجياد1990ًًًيفًؿصرًؿـذًعامًًؿمقاجدةًأنًؿشؽؾةًاؾؼؿاؿةًوتدوقرفاًباؾيادةًاِضقرً,وؼدًأؽدً

اّاصةًمبـظقؿةًاؾؼؿاؿةًوإعادةًاالدمنؿاراتًًحمكًقمؿًاؾلدءًيفحمكًاآلن,ًؿؤؽًداًأـفًًاِؾقلًاؾػعؾقةًهلاً

 .عؾؿقةًواؾعؿؾقةًؾؾمعاؿؾًؿعًفذهًاْـظقؿةاؾًؿـًاؾضروريًتمقاجدًاِؾقلتدوقرفاً,ًػ
اؾيتًوًهلاؾقاتًاآل,ًوؾؽـفاًٍماجًؾمودقدًبؼدرًؽلريًأنًاالدمنؿاراتًيفًجمالًاؾؼؿاؿةًؿرحبةًوؼدًأؽدًدقادتفً

ًتياعدًعؾكًٌاحًتؾؽًاْشروعات.

ًاألخضرًًتيفقالتًاؾلـؽًاألوروبلًؾإلـشاءًواؾمعؿريًؾمؿققؾًاالؼمصادثؿًؼامًدقادتةًبمؼدقؿًعرضًحقلً

 “EBRD’s Green Economy Financing Facility “ 

ًواؾذيًتـاولًأفؿًاؾـؼاطًاؾماؾقة:

 GEFF Egypt stake holders. 

 GEFF in a Snapshot (Textiles , Basics ,…) 

 High level terms and conditions 

 Less risk… Technical assistance 

 Technology selector 

 Assisted Projects 

ً

ًًَبئت رئٍس مجؼٍخ رجبل جبيؼً انقًبيخ - املهُذس / يُري َىار ثى قبو  ًباؾيادةًبإؾؼاءًؽؾؿمف ؿرحلًا

ً ًبصػةًاِضقر ًدائؿًا ً,تمعاون ًـاصر ًؿـشأة ًواؾيتًتعؿؾًيفًؿـطؼة ًاؾؼؿاؿة ًجاؿعل ًرجال ًبأنًذيعقة ؿشريًا

ً,حقثًأ ًؾؾـظاػة ًاؾعاؿة ًاهلقكة ًؿع ًتيمؼلؾًؿـمظؿة ًـاصر ًؿـشأة ًؿـطؼة ًثالثًن ًيفًًة ًؿـزؾقة آالفًرـًؼؿاؿة

ً ًاؾصلاح, ًإديًباإلضاػة ًًثالثة ًآالف ًاْػروزارـ ًققؿلًتًيفًاْياءؿـ ًؾوذؾؽًبشؽؾ ,ً ًيفًقمؿ إدخاهلا

 .باْـطؼةًًاْىمؾػةإعادةًتدوقرًاؾؼؿاؿةًصـاعاتً

ؾؽً,وذوؿـارؼًأخرىً اؾلورًاألريرؿـفاًتيمؼلؾًاؾؼؿاؿةًؿـًعدةًحماػظاتًًؿـطؼةًؿـشأةًـاصروؼدًاؽدًأنً

ًاْـطؼة ًاؾيتًتيمؼلؾفا ًاؾققؿقة ًاؾؽؿقات ًإدي ًًإضاػة ًاؾؼافرة ًؿـ ,ً ًمتمؾؽ ًاْـطؼة ًبأن ًأذار ؿصاـعًًوؼد

ً.تؼقمًبمصدقرفاًؾؾىارجاؾيتًؽؿقاتًضىؿةًؿـًؿػروزاتًاؾؼؿاؿةًوًواؾيتًتؼقمًبإـماجؾقؿـققمًؾأل

6ً-5بؼقؿةًؿـًًؾؾؼؿاؿةًؿؽلينيًضىؿنيوًدقارةًـؼؾ3000ًًمتمؾؽًرجالًجاؿعلًاؾؼؿاؿةًذيعقةأنًبًوؼدًأذار

ًوؿؽلياًصغريا,155ً,ًإديًجاـبًعددًًؽقؾق1000ًإدي700ًًحقثًتلؾغًاؾلاؾةًاؾقاحدةًاْؽلقدةًؿـً,ؿؾققنً

ًخطًغيقؾًؿيمقردً.40ًؿاؽقـةًخترقزً,و160ًًؿاؽقـةًؾمصـقعًاؽقاسًاؾلالدمقؽً,إضاػةًإدي30ًً



 

ًأذار ًًوؼد ًُؿع ًاإلؿؽاـاتًاؾالزؿة ًمتمؾؽًذيقع ًاُؿعقة ًأن ًاؾؼؿاؿة ًوـؼؾ ًجاؿعً,حقثًوؽلسًوػرز أن

اؾؼؿاؿةًالبدًأنًميمؾؽًاؾؽيارةًواْؽلسًواؾقـشًاؾعؾقيًْياعدتفًيفًختزقـًاؾؼؿاؿةًػققًأدطحًاؾلققت,ً

/ًبالدمقؽًً)ألنًاؾؼؿاؿةًقمؿًختزقـفاًيفًاألدوارًاؾعؾقاًؾؾلققتًباْـطؼة,ًحبقثًقمؿًػصؾًؽؾًـقعًعؾكًحدة

ً.ً(خمؾػاتًبؾدقةًً/ًورقً/ًؽرتقن

ً

 حٍث مت رُبول انُقبط انزبنٍخ :مت فزح ثبة املُبقشخ  وقذ
 

 ًًعؾك ًمتًاؾمأؽقد ًجقدة ًاْىؾػاتًبصقرة ًإدارة ًضرورة ,ً ًورثمتنؾًحقثًأـفا ًفائؾة ًملًقمؿًحيـًة

 أوًاإلدمػادةًؿـفاًحمكًاآلنً.ًادمىداؿفا

 

 ًـفاًملًتػعؾًحمكًاآلنًإبعؿؾًؿـظقؿةًؾؾؿىؾػاتًإال2000ًًًعامًؿـذؼاؿتًؼدًأنًاؾدوؾةًبمتتًاإلذارة

اؾؼؿاؿةًقمؿًإؾؼاؤفاًؽؿاًأنً,ًوالًقمؿًإدمغالهلاًً%ًؿـًاْصاـعًاّاصةًباْىؾػاتًؿعّطؾف70أنً,حقثً

 .اؾعاؿةًدونًاإلدمػادةًؿـفاًًؾبايفًاْؼ

ً

 ً ًبأنًفـاك ًوؿـارؼًمتتًاإلذارة ًأحقاء ًبعؿؾقاتعدة ًًتـػرد ًاؾؼؿاؿة ًذيعًوػرز :ً ًواْرجًوؿـفا ررة

,إلدخاهلؿًضؿـًؿـظقؿةًًؾقفؿإاؾدوؾةًإؾمػاتًمتًاؾمأؽقدًعؾكًضرورةًًوفـاً,ؿـشاةًـاصرًوأرضًاؾؾقاءًو

 اإلؼمصادًاؾرمسلً,وحمكًتمؿًتؾؽًاؾعؿؾقاتًبشؽؾًآؿـًوغريًضارًعؾكًاؾلقكةًأوًاؾصوةًاؾعاؿة.

ً

 ًحقثًقمؿًاؾؼؿاؿةًًيفًاؾشقارعًاؾعاؿةًقؼقؿقنًبعؿؾقاتًػرزًجاؿعلًاؾؼؿاؿةًمتتًاإلذارةًبأنًرجال,

قؼقؿقنًبرتكًاْقادًاؾعضققةً,ثؿًإعادةًاؾمصـقعًدخاهلاًيفًإلًؿـفاًاؾلالدمقؽًواْقادًاؾصاِةًًأخذً

ً ًقفدر ًاؾؼؿاؿة70ؿا ًؿـًؼقؿة ًوً% ًتدوقرفا ًاؾيتًميؽـًإعادة ًؿـفا ًوباؾماؾلاإلدمػادة ًعؾكًً, اؾؼضاء

 اؾنروةًاؾيتًؿـًاْؿؽـًانًتيمػقدًؿـفاًاؾدوؾة.

 

 ًؿـًاْـلعًأيًؿـًاإلًَمتًاؾمأؽقدًعؾكًضرورة ً ًاؾػصؾًؾؾؼؿاؿة ًإديًعؿؾقة ,حبقثًقمؿًًاْـازلاه

ًؾؾؿقارـنيًحقلً ًاؾمقعقة ًاؾذيًحيماجًإديًـشر ًاألؿر ً,وفق ًتدوقرفا ًوإعادة ًوػرزفا تيفقؾًذيعفا

 .وأفؿقمفاًآؾقاتًعؿؾقةًاؾػصؾ

 

 ً ًفـاك ًبأن ًؿؼاؾبًمتًاؾمأؽقد ًػؼطًثالثة ًاحملحؽقؿقة ًاْؼاؾبًاؾقحقدة ًتملعًواؾيتًؽؿةوفكًتعد

,وذؾؽًألـفاًتػمؼرًإديًًؿؾقثةًؾؾلقكةتعدًباؼلًاْؼاؾبًبقـؿاً,ًاألداؾقبًاآلؿـةًيفًاؾمىؾصًؿـًاؾؼؿاؿةً

 إدارتفاًبطرقؼةًدؾقؿةًوػؼًاًؾؾؿعاقريًاؾلقكقةً.

 أػرعًاؾطاؼةًاْمهددةًفقًتقؾقدًاؾطاؼةًؿـًاْىؾػاتًاْعادًتدوقرفا,ًًأفؿًمتتًاإلذارةًبأنًأحد

اؾيتًتـػؼفاًاؾدوؾةًعؾكًنًتقؾقدًاؾطاؼةًؿـًاْىؾػاتًدققػرًاؾؽنريًؿـًاألؿقالًحقثًمتًاؾمأؽقدًبأ

ً ًإدمرياد ًواؾيقالر ًاُدقدةًاؾلـزقـ ًباؾطاؼة ًاؾؽفربائقة ًاؾطاؼة ًإحالل ًإؿؽاـقة ًإدي ,باإلضاػة

 واْمهددةًاؾـاَةًعـًإعادةًتدوقرًاؾؼؿاؿةً.



 

 ًؿم ًإدرتاتقهقة ًبقضع ًاؾدوؾة ًؼقام ًعؾكًضرورة ًبشؽؾًدؾقؿًًمتًاؾمأؽقد ًاؾؼؿاؿة ًؿـظقؿة ًإلدارة ؽاؿؾة

 ,عؾكًأنًتمؽاؿؾًيفًتؾؽًاإلدرتاتقهقةًأدوارًاؾقزاراتًاْعـقةًاْىمؾػة.

ً

اؾيادةًباؾمعاونًؿعًًعؾكًترحقبًاؾلـؽاؾماؽقدًؼامًممنؾلًاؾلـؽًاألوروبلًؾإلـشاءًواؾمعؿريًبًًويف َهبٌخ انهقبء

قعًاؾلقكقةًبقجفًعامً,حقثًأنًاؾلـؽًقؼقمًبمؼدقؿًاؾدعؿًيفًاإلدمنؿارًيفًاْشاراؾراغلنيًرجالًاألعؿالً

ًواْياعدةًهلؿًيفًؽاػةًؿراحؾًإـشاءًاْشروعً)اإلدمنؿارً(ًوذؾؽًػقؿاًخيصً

 ًملًقؽـًحمددًؿـًؼلؾًاْيمنؿرًَاهًاْشروعٍدقدًإ عدةًؿشارقعًطرحً,حقثًقؼقمًاؾلـؽًبًإذا

ًعؾكًاْيمنؿرًيفًاجملالًاؾلقكل.ؿماحةً

 ًاْـادبًإلؼاؿةًاْشروعً)اإلدمنؿارً(ً,وذؾؽًمباًالًخيؾًباْعاقريًاؾلقكقةًؾعدمًاإلضرارًٍدقدًاْقؼع

ًباؾلقكة.

 ؾفً.دوىًاُدراداتًإجراءًؽاػةًاؾدراداتًاْطؾقبةًحقلًاْشروعًًو 

ً

متًؾإلجمؿاعًوؿاًًؿعؾكًحضقرفًاؾيادةًاْمودثنيبشؽرًحقثًؼامًاؾدؽمقرً/ًعؾلًاؾؼرقعلًإـمفكًاإلجمؿاعًثؿً

ً.ًاؾؾؼاءخاللًعؾكًاْشارؽةًاؾػعاؾةًاُؿقعًؿـًاْعؾقؿاتًاؾيتًررحتًبصقرةًجقدةًوواضوةً,ؽؿاًذؽرًميفًتؼد

ً

ً

 


