
 الجمهوريـة التونسيـة

 ة والبيئةوزارة الشؤون المحلي

  بلديـة صفاقـس     

      وكتابة الرئيساالدارة العامة للشؤون البلدية 

  المجلـــــس البلـــــدي                              

  جلسة استثنائيـــــــة                               
  2020ديسمبر  28االثنين  :التاريخ             

  بقاعة االفراح والمؤتمرات البلديــةصباحا عاشرة ال: الساعة               
  

مل 4متكن من النظر يف  2020د+سمرب  24بتارخي ح"ث  ٔن ا�لس الب�ي يف �لس�ته �س�ت�ائية املنعقدة 
  النقاط التالية املدر�ة جبدول ٔ عام< نظرا لعدم توفر النصاب ،

 طــــرح  ٓداءات  )1
 لزمات �سواق الب�ية �س�بوعية  تعديل معالمي )2
 ب�ية ال اZداث جلنة Xري قارة جلرد وحرص املمتلاكت  )3
 ن ب�ية اس�تقا_ الس�يد عزا^4ن الساليم من عضوية جلا )4

  

  من النظام ا^اgيل eلمdلس الب�ي ، 46وبناء bىل الفصل 
  
  فراح �ة mصباZا بقاع عارشةbىل الساعmة ال 2020د+سمرب  28االثنني ثانية eلمdلس يوم ل لسة ااجل انعقدة  

ء ا�لس الب�ي واملؤمترات الب�ية ٔ ثناء �لسة bلنية rرئاسة الس�يد مري اeلويم رئqس الب�يmة وحبضور السادة ٔ عضا
  :  ا�ٓيت ذvرمه 2020د+سمرب  25بتارخي  92/7600ل اجللسmة حس~ب �س�تدbاء رمق ا}4ن متت دعوهتxم ملواmuvة اعام

 محمود قدورة ،  ريةــــــراوية مع،  سعيدة الفخفاخمحمد فوزي اeلويم ،  ، وسام vرمي ، س�ندس الفرخية ، مري العف�اس 
د غرسالوي وعبد xمحمد جنيب واردة ، عزا^4ن الساليم ، وليد vر+شان ، ٔ محمحمد و�دي العايدي ،  ، اس�تربق املعاجل 

  .هللا rن عبد هللا 
  

Xازي   سلمى الرتيك ، مصف خاممخ ، سري4ن rن رشيفة ، اب�سام عطية هللا  ::::ور السادة ور السادة ور السادة ور السادة ــــــــوقد تغيب عن احلضوقد تغيب عن احلضوقد تغيب عن احلضوقد تغيب عن احلض
،  ٔنور جuري ، اميان القروي ، هادية الرشيف ، عصام املردايس ،  ٔ محد املqساوي، وليد الفقي ، وسام ذويباملسدي ، 

راضية الفقي ، فرح الفرايت ، حضى بوزيد ، وئام ش�يخ روZه ، هيام غر©ل ، درة شقرون ، نعمة شعبان تqسري عبد 
x"ا الساليم ، نـــوال حش~در وعبد العز4ز ا^امي ، رمي الطريقي ، زاهـر اeلوز ، مسري الرشيف ، معز rن رحمي ، س

  . gلف
  

  
            -2-  



Zافظ اهلاميم الاكتب العام eلب�ية ، شكري اeلوز املد4ر العام eلشؤون  ::::كام واvب  ٔعامل هذه اجللسة السادة كام واvب  ٔعامل هذه اجللسة السادة كام واvب  ٔعامل هذه اجللسة السادة كام واvب  ٔعامل هذه اجللسة السادة 

  rاكر  حس�ناء قربوط ومحمد bيلالب�ية وكتابة الرئqس ، 

  ارض4ن ،اف¶تح اجللسة bىل rركة هللا الس�يد مري اeلويم رئqس الب�ية مرحuا ©حل

  .مث تال bىل ا�لس �دول �عامل ا}ي تضمن النقاط املذvورة اbاله 

  : ا½ر ذ¼ تطرق ا�لس اىل دراسة املواضيع املدر�ة جبدول �عامل فاكنت اك�ٓيت 

  

  طــــــــــرح آداءات) 1

  
  : ا���د ر��س ا��د��     


�� ا�را
	� ���ر��  ��  �2020ر د��� 07ا�	�دت ���ر ��د�� ����س ��� ���ت اطرح ا : و�د �م ا�طرق ا

 ����� ا���� �� طب طرح اداءات �د��         

  ا�	ط��ت  � !ن �.ن و-ط� ,+ ا*���ء وإدراجطرح �	�وم �&�ل ���� �زدو
� �#ن !و  : 1ا������ �دد 

د���ر -��  

 ا�ر
ــــ2 ا��ـــم وا��ـــــب ر/ع

 ا���ـــــــــــــــــ3

 2
ا���3 ارا
���د�� 

ص ����ن 
 ا��#ن


��ــــ� ا

 57،760 12،160 45،600 15214353 ا��	د �ن !�د ار���ن ا�-��خ 1

 57،760 12،160 45،600 13989825 ا��	د �ن !�د ار���ن ا�-��خ 2

3 +�
� 560،880 168،720 392،160 41561687 ھ�د�� ا

 486،400 121،600 364،800 143168000201 ���د �ن ���ود #ر��8ن 4

 291،840 72،960 218،880 42469025 و��د �و�#ر 5

���د �ن !�+ �و!#�ز�ن �ن  6
 ار��ق 

21125824 30 ,400 6،080 36،480 

 143،000 31،000 112،000 20784966 ���د ��زة 7

را��� ��ت !�د ا#ر�ــم �ن !�ر  8
����� 

143172000624 254،400 101،760 356،160 

 1003،200 304،000 699،200 21143478 8ر#� !��ر�� ا��!ورة 9

 400،800 88،800 312،000 143172000418 !�د ا���د �و!�ور 10

 720،000 180،000 540،000 143172000420 !�د ا���د �و!�ور 11

 602،400 146،400 456،000 143172000419 !�د ا���د �و!�ور 12

�ن ���د !�د ارؤوف  13
 ���وظ

16406192 24،320 1،520 25،840 

 65،280 16،320 48،960 40634949 ���د �ن اط�ھر ا#��ري 14



  ���د �ن ا���ب -��ف 15
 

22331825 34،080 9،680 43،760 

 149،520 33،600 115،920 143176000107 ���د �ن ا���ب -��ف 16

17  +��� 27،360 4،560 22،800 23085127 ر � �ن �و�س �ن ا��د ا

 141،480 33،280 108،200 20733168 ا�وري ا�ؤدب 18


<ل ��دق 19 107،520 26،880 80،640 443244000001 

ط�+ #�ون 20 107،520 26،880 80،640 143168000519 

21 ?�
 125،440 31،360 94،080 42460101 زھ�ر ا�ر��8+ ووزو

22 ?�
 125،440 31،360 94،080 42460295 زھ�ر ا�ر��8+ ووزو

 564،300 150،480 413،820 21202066 8ر#� �را,و ا	��ر�� 23

 45،600 9،120 36،480 21254834 ���ود �ن ���د @ر��ل 24

 36،480 6،080 30،400 21449222 ���د �ن ���د ��وض 25

 282،480 67،680 214،800 40250829 ���د �ن ���د ��وض 26

27 ����.
��ل ا+ 600،000 150،000 450،000 243154000027 

 80،640 26،880 53،760 243150000926 !��د �ن !�د ا���د ا	��دي 28

 143،360 35،840 107،520 243156000088 !�د ا#ر�م ا���ودي 29

 1076،160 269،040 807،120 20414426 ��ط�� �ن ���د �<ك 30

 158،400 34،560 123،840 22896947 �و�ف �و@ر�و 31

 364،800 91،200 273،600 243150000290 ���ر اد����+ 32


���� ��ت !�د ا�<م وردة 33 53،760 12،320 41،440 22110277 


���� ��ت !�د ا�<م وردة 34 53،760 12،320 41،440 22110374 


��ل د�ق 35 63،840 18،240 45،600 21852257 !�د ا

 163،632 37،632 126،000 21758555 ���دي �ن !�+ �.ل 36

 52،000 11،600 40،400 21520614 آ��� ��ت !�ودة د�ق 37

197،840 42,240 155،600 40375959 ��
D ا	ود 38 

 278،880 70،560 208،320 22660073 !�+ �ن -���� �ن ���ود 39

 49،280 12،320 36،960 22104457 !�+ �ن -���� �ن ���ود 40

 45،920 10،080 35،840 22104748 ن -���� �ن ���ود!�+ � 41

 765،600 180،960 584،640 12272634 و���� ��ت ا���+ ادر�دي 42

 344،160 119،760 224،400 21781156 !�د ا���د �ن ا��دق ا	ذار 43


�د �ن ا��د �و�	� 44� 252،000 72،000 180،000 21778925 !�د ا

 212،800 56،000 156،800 22006778 ,��+ ا#راي 45

 364،800 91،200 273،600 40357238 ,��+ ا#راي 46

 108،000 36،000 72،000 40882590 ���ر �8رون 47

�ـــــ�در �ــن 
�ــ�ل اد�ــن  48
D �ن ا���ب �ن ��

22022492 160،000 80،000 240،000 

 69،440 17،360 52،080 10543706 ,ر�د ���+ ور,��� ا�ر�#+ 49

50 �. 22،400 5،600 16،800 13647803 ���د ا���ب و

 35،840 8،960 26،880 15698286 ���د �ن ��
+ از�دي 51




�ل 52 83،968 19،648 64،320 30549083 ا���ب �ن ���ود ا

 437،480 107،040 330،440 30815251 ��ن �ن ا��د ھ���+ 53

 336،720 73،920 262،800 31079673 ر � ا��ري 54

 100،800 25،200 75،600 42242336 8ر#� !��ر�� ا��!ورة 55

 372،000 72،000 300،000 31055617 ��ن �ن ا�<�+ �ن !�+ ��8ب 56

 600،000 150،000 450،000 743227000095 ���د ا�ر�وي 57

 400،680 90،480 310،200 30670624 !�د ا���د �ن !�د F �#�ر 58


و��+�و 59 50،160 7،600 42،560 31695332 ر اد�ن ا


و��+ 60 50،160 7،600 42،560 15317949 �ور اد�ن ا

61 �8�8� 96،768 24،192 72،576 743241000192 ا���ب �ن ��ر ا

 1.812،000 460،000 1.352،000 31470777 ���و�� ��ت ا��د ا.و�دي 62

 218،880 72،960 145،920 743227000855 ور&� ا�ر�وم �و�ف اGراب 63

64 +���# 226،560 46،560 180،000 31812702 !�د ارزاق ا

65 +���# 498،240 140،240 358،000 16269034 !�د ارزاق ا

 175،560 50،160 125،400 743330000665 !��م �ن ���ور �ن !��ر 66

 291،840 72،960 218،880 743295000002 !���� �ط�ط� 67

 191،520 54،720 136،800 743227000505 �	د ا�	�ول 68

 22،800 ـــــــــــــ 22،800 17031163 ا.�دي ��8وب 69

 106،400 15،200 91،200 14478414 زھ�ر !��ر 70

 53،200 7،600 45،600 31038060 !��ر ا�و�+ 71

736،560 176،160 560،400 31481156 ��م �وراوي 72 

 189،560 44،160 145،400 30909923 ���ن ا.����+���د �ن  73

 94،080 23،520 70،560 743011000208 ���رة ��ت !�د ا�ط�ف ا	ش 74

 61،152 17،472 43،680 743330000183 ���رة ��ت !�د ا�ط�ف ا	ش 75

 15،680 3،920 11،760 15948061 ���رة ��ت !�د ا�ط�ف ا	ش 76

 230،400 57،600 172،800 30885188 ا��د �ن !��ر �را�دي 77

 156,000 34,800 200, 121 41159137 #����� -���ر 78

 143,360 35,840 107,520 143173000042 ,��+ ا�وا�+ 79

���د ,ؤاد �ن ا�- ر ,طوم  80
F و,��ن -�ر 

40214842 160,920 64,368 225,288 

د �ن 
�ول ا���ط��+  81�-
 و�?وزو
�? ���� ��8 ر

20806888 180,000 60,000 240,000 


�<�+ �ن ����� 82 203,040 48,240 154,800 21489671 !��دة ��ت ا

83 +#� 83,600 15,200 68,400 21457855 ا�و,�ق ا

ر��ض �ن ���د �ن !�د ا	ز�ز  84
+	,�8 ا

21863509 396,000 198,000 594,000 

 285,840 95,280 190,560 15205332 �وراد�ن �ن !�د ا	ز�ز #�ون 85

 285,840 95,280 190,560 22750186 �ور اد�ن �ن !�د ا	ز�ز #�ون 86

 44,800 11,200 33,600 343153000168 ���+ �ن ��ن ��ر 87

 44,800 11,200 33,600 343153000169 ���+ �ن ��ن ��ر 88



,��+ !�د ا#�,+ و�ر�?  89
 ھ�د�� ا���ب

15525432 72,960 24,320 97,280 

  زھ�ر ���ون 90

 

14450284 56,000 22,400 78,400 

 134,400 33,600 100,800 30698851 8	��ن �ن ���د !��د 91

92 +,�#
+ !�د ا�� 154,240 47,360 106,880 30549665 ا

     22586,068 5815,112 16770,956 � ـــــا���

  

+  د��22586,068� ����3 �دره  �92م ��ول طرح اداءات ــ                 ���# >���:  

���د�ــــــ�  - 2
  د16770,956: ا���3 ارا

  د5815,112: ��دوق ����ن ا��#ـن  -


��ــــــــــــــــــــــــــ�  - د22586,068: ا

  ���� ا���� �� طب طرح اداءات �د���                             

 .&�ل ���� �زدو
� �رة #�	�وم !�� !��ر ���+ و�رة &���� #�	�وم !�� !��ر @�ر ���+ طرح �	�وم � : 2ا������ �دد 

  ���د���ر

 المرجــــع االســـم واللقـــــب ر/ع
 المبلـــــــــــــــــغ

 

 138،240 16753743 ماهر بن توفيق بن محمد العوي 1

 186،480 14313417 ناجي بن عبد اهللا الشلي 2

 822،761 14367931 لتوفيق دمق وزوجتهلسعد بن ا 3

 122،880 14330877 ثامر العلوي وحرمه نادية عثمان 4

 839،214 15496623 ناجية الدخلي 5

 1493،100 41933391 شركة البعث العقاري المقاصد 6

 624،000 15694891 محمد بن عبد الحميد اللواتي 7

 1448،400 41126739 ريديلم سهيل كنتان الطياري وسهام ضياء الطيا 8

 589،061 15699159 ليلى بنت أحمد بن محمود الجالصي 9

 1267،497 41912730 سفيان بن البشير الكراي وزوجته 10

 504،900 16040017 محسن بن محمد بن يوسف 11

 422،737 14636718 الصادق بن الشاذلي بوهالل 12

 165،750 17011084 محمد رضوان كمون واستبرق كريشان 13

 168،372 14623817 محمد بن عبد الوهاب القرقوري 14

 591،750 14626533 محمد بن مصطفى بن عمر 15

 139،931 15978713 عبد الناصر بن عبد الكريم عروس 16

 265،986 15786556 هشام بن محمد بوريقة وزوجته روضة مقديش 17

 964،800 14601410 التوفيق بن عمر بن مراد 18

 720،196 16166893 ماهر بن علي تقتق 19



 212،520 15508360 وسيلة بنت عبد الرحمان حمزة 20

 1685،232 15189812 منصف بــن محمد الكتــــاري و نجاة الجبالي 21

 366،000 15166241 عبد الحميد الشريف 22

 62،078 41685556 علي بن خليفة حمودة 23

 1365,000  31770507  كمال خوجة   24

 453,600  15094461  محرز المرابط   25

  263,340  15818566  نجيب بن محمد قوبعة  26

 313،200 42494439 عدنان قوبعة ولبنى العيادي 27

 1280،610 15101251 يونس بن احمد المصمودي 28

 641،250 15064779 رضا بن علي بن سالم 29

 526،500 15169151 حافظ بن خليفة بن عامر 30

 61،800 15168181 ادية بنت أحمد اللواتي زوجة منصف العربيش 31

 615،583 41313270 كمال بن عمر العيادي 32

 678،599 15157123 رابح بن التوفيق العوادي 33

 1679،040 15608755 فتحي بن محمد الصامت 34

 990،978 15972505 محمد بن محمد القراطي و فاتن الصامت 35

 572،544 15082336 يق الكرايمحمد بن التوف 36

 943،488 17127290 الهادي الزهواني 37

 583،200 16118393 الهادي الزهواني 38

 550،620 16149045 نـــاجح بــن عبـــد العزيــز بن حامد 39

 660،000 31701734 الهادي بن محمد بن عمر الصادقي 40

 262،192 41375932 زياد بن محمد اللواتي 41

   4117،230 15020450 المنصف بن سالم عبيدة وزوجته سميرة الكراي 42

 74,096  40854557  بن عبد القادر القسمطيني علي محمد   43

  2987,308  41126642  ضا السالمي ر كمال ومحمد   44

  420,000  40976486  منية بنت احمد غربال   45

  2690,304  14414879  فتوح بن حامد القراطي   46

  12.039,480  16349932  ركة كريشان لصنع الموبيلية سكيم ش  47

  1082,351  15615060  عبد الوهاب بن محمد الطرابلسي   48

  1272,000  15148393  حمادي بن النوري الحشيشة    49

  60,000  30549859  امير عبيد   50

  50.986,198  الجملــــــــــــــــــــــــــــــــة    

                               

  . د 50986,198: #��� ���" �دره  50 م ��ول طرح اداءات �ــ 

  ���� ا���� �� طب طرح اداءات �د���                                         




���� ا����� و ا����ب  �27ط��ق ا��ل !دد ( !��رات @�ر ����� !و � !ن !��رات �����  : 3ا������ �دد �ن �
�� ا
���وات ا ������م ا�&��� �	�وان اJرا + @�ر ا�	��دة أر�	� ��وات �2 ا*���ء !�� ا ������	�وم !�� ا	��رات ا

  )ا��رط� 
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  ���د���ر                                                                                                                                          

 ا��ر�ــــ& ا%�ـــم وا��ـــــب ر/ع
  ا���ـــــــــــــــــ"

 


���� ��ت إ�راھ�م ا��<دي 1 463،680 15606718 

 445،200 16566339 �-�وف ا�ن !�د ا	ز�ز ا���وط+ 2


راد 3 D192،276 41671879 ���رة ��ت را� 


راد 4 Dت را��� ��� 16191143 163،200  

 

 1.264،356 ا���ــــــــــــــــــــــــــــــــ�

  

  د1264,356: #��� ���" �دره  4 م ��ول طرح اداءات �ــ         

  

���رح ،  2020د����ر  14وا&ر !رض ا�و وع !�� ا�ظ�ر ا�#�ب ا��دي ,+ 
���? ا��	�دة ���ر��         �,
  .!��#م طرح ھذه ا�داءات 

  ��ــــ� رأي ا���ــــــس  ؟    

� �	�� ــ� ، �	�س ا����ــ�	�� ا���� :-وت وھم ا��ـــــ�دة  15 �ت ا��-�د�� �����ع ا�#�,ر�ن   
��د ��ورة ، ا����ق ����ة ، �� خ ، راو�� ��� $�زي ا����� ، �!��ة ا��ا�!ــــ س ، و� م &��% ،  �

 !��� 1�23 واردة ، �0ا���/ ا�.-�� ، و��� &��, ن ، أ(�� )��ا���� و�4ي ا�! ��ي ، ��-وي ــ�5  ، �
  .و��� هللا 7/ ��� هللا 

  .وذ�ك #�ب �ط��� ا� -و�ت ا��-�#��   

  

�9 ا�����8 7��ا4!�   :  �& ;�� �� ن ا���� ا���7@ ا��� :!���ھ  ا������ $� <�= ا��! ��% ا���ظAأ
�  .��	� و)�� ا���	�� و��ض ا���<�ع ��; ا��2 ن ا������ وا��1�E وا��D�2 ا�!C رات ا�
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                  2 (  ����� ��	�
�  ��  ����ت ا���اق ا���	�� ا����

  

  :ا���	 ر��� ا���	��   

ا��� :,�J ا&�M ظ  ��L �  �� J3اق ا�����$� اط ر ��J7 2 أز�� ا��Eرو3  وا��ّ� �/ ا�3, ر ا�!�وى 7
 ، ا���Lع 

 /�ا���!�P��!�7 P 3, ط ا��Lاق  $�32020��� �5 وا�� 8 �D �7 ر�O �.ا�و:�!  ���Cار ا�N در 
 O�ة �/ : ر������� R-ل ا���ة ا����Lا�; ) ��  5ا ���$�315  ����  �!	� :��S 3, ط ا��Lاق  $�32020

��� ا������ ���LاR ل-/��N) ، 

�ف ا�	�M $� ا��UNون ا�� ��� و�� 7!� ,ورد �/ ادارة ا��	��� اN��L د�� ���Cح ��; �2	� ا�
��; ا�	�� ا�� ��  ]ا���<�ع وا���اح ا��!��Z $� ھYه ا���0 ت وذ�:  

  

�ح          �  #ـــــــ	ول ا���	�ــــ� ا� �ــــ

  


�ر�( 
�)'  ����& ا�����  ا�� ا� ����م  ا���ق  ر/ع  

  طا�+*�


�ر�( ا��.+�ف     
  ا�� �

ا��م 
 '(�

  ا�� �

 � �(
/�01�  ا�

 /�01�ا�
  ا���23

  ا�04�� ����&

/�01�  �3	 ا�

1  �)Lق ا��  

  ��ق ���ي � �%

; 4 ر هللا     \N�
��ديN�  ور<  ا�

  129351.  923  24638. 462  6159.  615  ا���ع 2  20/11/15  20/11/05  160150. 000

  ��ق وادي  2

  �3ا�,!��

; 4 ر هللا     \N�
��ديN�  ور<  ا�

  35717.  308  7840.  385 1742. 308  ا���ع 2  20/11/15  20/11/05  45300.  000

��دي  ��ق ا��را4 ت  3N�  166021. 154  31623.  077 7905.  769 ا���ع 2 20/11/15 20/11/05  205550. 000  ر<  ا�

      

  ا�5 �ـــــــ�               

 

  

000 .411000 

   692 15807 923  .64101  385  .331090  

  

  2020د�.���  11 ر�O ـــــــ�7 ا���Nف� ـــUون ا�� ��� و�� 7!,�2	� ا� M3 را���<�ع ��; أ و7!�ض

  ، �<�ع ��N د�� ا��D�2 ا����ي�ا� �أو98 7 ( � 

  

 O�ة �7 ر�C!	�  ، 2020د�.���  14و��; ا��1�E ا����ي $� �4.�[ ا�

  

%E����!�وض � $ �� !� Z��!: �$ �M	ا�% ������Lاق ا������ ا��L�0 ت ا�  ،  

  

   ؟ �5ــــــــــــ� 8 ــ� رأي ا�     

   :��
� وھ� ا���دة  15
 < ا� �4د)� �3# �ع ا�>�;�A:  ��	� ، �����	�� ا����� ، �	�س ا�
��د �����ة ، �� خ ، راو�� ��� $�زي ا����� ، �!��ة ا���ورة ، ا����ق ا�! س ، و� م &��% ،  �

�� و4��  5� !��� 23ــــا��� ــ ن ، أ(�ـــ� ، و��� &��,ـــ0ا���/ ا�.-�ـــ�1 واردة ، �ـــ�ي ا�! ��ي ، �
  .)��-وي و��� هللا 7/ ��� هللا 

  

   ��B�4 ��4< ا��  .وذ��C3 D�B E)� ا�
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4� ا�  ���Hت اB	اث �5+ ) 3                 Bد و�� )�رة �5�I � �ر���ا��  

  

  :ا���	 ر��� ا���	��     

       ZN��C^� ت ا��  Cد  210ط��� �� �L�3ن ا C�29/ ا�  �	رخ $� �2018.U�  ا�

���� ، �2018 ي  9 �� ت ا� �7���2 ا�2 P�!��  وا�

       O�ة �7 ر�C!	�  2	� 7 (�اث � 2020د�.���  14أو8; ا��1�E ا����ي R-ل �4.�[ ا�

���E ت ا�!C ر�� )�� � رة ���ة �	� � ��7�  . ����2�� ��2د و(�N ا�

  

  :أ�^ ء �/ �7	J%  4:��&1 ھYه ا��2	� �/ ر`�D و      

 ��3�3 Cر�� وا� C!ون ا�U,ا� �	2� D�`ــ ر  

  ــ ر`�D �2	� ا���b�J وا���ا:�1 ا�!��ا��3 

  ــ ر`�.� �2	� ا�,Uون ا�� ��� و�� 7!� ا���Nف 

  

���E ت ا�و�!�J ا�; �  أ�Jc  3و:C!  Z& ���C: %��C ر��ھYه ا��2	� ا��C م �27د و(�N ا�

  .�!�ض ��; اM3 ر ا��D�2 ا����ي 

  

  8 ـــ� رأي ا� �5ـــــ� ؟  

   J
K�L رة�( ��Mا��5+� ا� ���L�
 ��
 < ا� �4د)�  :  

��Nوي  -I 	 Bأ 	ر���:   ا���  

-  J�N: ا���	ا���O:   ا���	   

�O:     )	ورة ا���	 �> �د  -  

�O:   ���	ة ا��010خا���	ة  -  

-  J�8زي ا���� 	> � 	ا���   :�O  

  

 ��B�4 ��4< ا��  .وذ��C3 D�B E)� ا�
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                       4( �������O� ��5ن �3	��  ا� : J�N: ا���	ا��ــــــــــــNم  (ا���	 N�(  

        

$�32020���  25ا:9�N ا������ 7�Eــــ��ب �/ ا�.�� �0ا���/ ا�.-�� �Uرخ $�                                     

            P�!��]�� C�� 7 � ��� ا��2 ن ا�� ���^� /:  

  ــ �2	� ا�,Uون اN��L د��              

              ��3��  ــ ا��2	� ا�	�� ���	 ءات ا�

  ��ا���R ���	 ءات ا�����3 ــ ا��2	� ا             

�/ ا��Cوض ا���!�Cـــ� 7 ��	 ء أو 7	 ء              e`ا��3 ع 7\�ح ا�Lد ا 	�f7 ��E�  ــ ا��2	� اLدار�� ا�

���C� 7 �Aار ��د   ��133�E.�� �!� Z	; ا�  O�ي  �710 ر��$2020   

��ض ا���<ــــ�ع ��; أM3 ر                               �A1 ا����ي $ وا�E�  � �4.�ـــ[ ا��	!Cـــ�ة �7ـــــــ ر�Oـــا�

            14  ����!�وض ا�-�E% 7 2020د�.� $�� C��   ��-.0ا���/ ا��  �ــــــ�ا��2 ن ا���� �/ �^���ا�.�� 

   .ا��Y&�رة أ�-ه             

                           Cا�� ;�� �C$ا��   �� ا�.�� �0ا���/ ا�.-�ـــ� �/ �^��� ا��2ـــ ن:% إ�-م ا��D�2 و:�9 ا�

  .ا��Y&�رة أ�-ه             

  

  

  .و$� (�ود ا�. �� �	�SN ا�	J ر أ��/ ا�.�� ر`�D ا������ �/ ر$@ اhc ل ا��2.�                     

  

  

  

                                                                                         J8 �(�0A29  �  2020د�� �

  


D ا���م                ا� ��ر : ا� ��5             �Hا�  

  

              S��� ق ا����  U8�B ا�J�� T                        ا�

  

  ر��� ا���	�ـــــــ�                   

  

                      Jا���� ��+�  

  

  ا��Oء أ�Oء ا� ��5                     

  

  

    �1��  �> 	 و#	ي ا����	ي                       �+	س ا�0

  �> 	 D�5X واردة                �+�� ا���0س    

   ���L و��م                J�N: ا���	ا��  

   J�8زي ا���� 	ن              �> �*��L 	و��  

��Nوي                       ��010خ ا���	ة    I 	 Bأ  

�ة    � �	 هللا 3: �	 هللا                 راو��   

  	ورة �> �د )   

                               Jا���� ��+� 


