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 تازاجنإلا زربأو ةمدقملا



20224-2021 يونسلا ریرقتلا

 ةمدقملا

 دعS مويلاو .دحاو نايك +* مNدحوف ،مدقلا ةرك EFحمو اDقاشع دي A@ع ةدج ةنيدم +* داحتإلا يدان دلو م١٩٢٧ ماع +*

اماع نوعس]لاو ةسمWXا براقي ام
ً

ازمر يدانلا اذN حبصأ 
ً

 ةيNenامجب ،ةيدوعسلا ةضاjرلا زئاhر نم ةefكرو efمتلاو ومنلل 
.ةjويسالاو ةيدوعسلا ةيدنألا xnكأو مNا دحأ داحتإلا يدان لعجي امم ،دحاولا مسوملا +* عrsم نويلم فصنلا زواجتت

Nراجت ةمالع ھلعج ءاطعلا اذjانايكو ةقراف ة
ً

ايعامتجاو ايضاjر 
ً

ايفاقثو 
ً

القتسم 
ً

ادرفتمو 
ً

 Sا ةقالعWلا ءافولاو ب��F 
.ھل لثممenخو نطولا يدان وN مويلا ةيدنألا ديمعو .ءارضلاو ءارسلا +* ھلاوحا ةفاh +* ھقاشعو هNenامجب ھط�رت

 ،ةدعصألا ةفاA h@ع س�ئر سفانمك ةرادصلل ھتدوع نامض ةيلوؤسم بختنم ةرادإ سلجمك انقتاع A@ع انذخا دقو
 ��Fاملا ماعلا .ةيضاjرو ةيقjوس�و ةjرامث]ساو ةjرادإ ةefمم ةيعون ھلقن يدانلا لقني لماش رjوطتب انمق كلذ قيقحتلو
hاماع نا

ً
ائيلم 

ً
الضف ،داحتإلا يدانل تازاجنإلاب 

ً
 ددع ذيفنتو ،ةيجيتا�nسالا فادNألا نم ديدعلا +* مدقتلا زارحإ نع 

 مساوملا +* لضفأ جئاتن قيقحتل بوؤدلا لمعلا ةjرارمتسا A@ع سلجمك صرحن، .enثأتلاو ةيمNألا ةغلابلا تاردابملا نم
.ةمداقلا

 تازجنمب متDم لh يديأو مكيديأ نeب عضي ةرادإلا سلجم نإف تاjوتسملا ةفاA h@ع ومنلاو مدقتلا نم دjزملا A@ع لمعللو
 لالخ يدانلا تازاجن¦و لامعأ A@ع هرودب ءوضلا طلس�ل )٢٠٢٢-٢٠٢١( داحتإلا يدانل يونسلا رjرقتلا ةيدنألا ديمع
 تاDج عم ةيجيتا�nسالا تايقافتالا نم ادًدع دقعو ةيجيتا�nسالا تاردابملا نم ديدعلاب يدانلا ماق ثيح ،مرصنملا ماعلا
.لمعلا ةموظنم +* ھسªركتل A©س¨ يذلا +*ا�nحالا لمعلا ةدوج عفر لفكيل ،ةفلتخم

 ةيجيتا�nسا اضيأ مدقيس امك ،ةيذيفنتلاو ةيميظنتلا ھناWsو ايلعلا ھتاراد¦و يدانلا ءاضعأب فjرعتلا رjرقتلا اذN لوان]ي
 ،ھتالوط�و يدانلا تازاجنإ نع ةذبن Aإ ةفاضإلاب .ماعلا اذDل ءادألا سايق تارشؤم +* مدقتلا رادقمو ةدمتعملا يدانلا

 زربأ A@ع اضيأ ءوضلا طيلس� مت�سو ،ةفلتX¯ا باعلألاو تاضاjرلا ®�ش +* ماعلا اذN اDققح �Fلا ةيضاjرلا تازاجنإلاو
.يدانلا ا±° ماق �Fلا ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةطش¨أو ةيقjوس]لا تاردابملا

اماتخ
ً

الما²تم رjرقتلا اذN نو²ي نأ وجرن .. 
ً

ا�³ومو 
ً

 نم هزجنأ امو تادوDجمو لمع نم داحتالا يدان ھمدقي امل 
 )٢٠٢٢-٢٠٢١( مسوملا لالخ تافد±´سم

12ئا/.ا هللادبع نب رامنأ
ةرادالا سلجم س#ئر
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ةرادإلا سلجم س'ئر بئان

ي.عك ماصع نب دمحا

ةرادإلا سلجم س'ئر

89ئا56ا هللادبع نب رامنأ

 و يذيفنتلا س'ئرلا

ةرادإلا سلجم وضع
 دمحأ با>ولا دبع

دباع

ةرادإلا سلجم وضع

يCDEلا 5Bاص لصيف

ةرادإلا سلجم وضع

يJر56ا دئاع حودمم

ةرادإلا سلجم وضع

بطق رمع دمحأ

ةرادإلا سلجم وضع

موراب هللادبع نسح

يدانلا ةرادإ سلجم
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 داحتإلا يدانل صاخ ي>امن#س ملفل 45ضحتلا ءدب

 موجن ليثمتب سولجنأ سول HI هرEوصت مت#س
)داحتإلا انأ ( ھناونع نوUيسو ن4يدوعس

داحتإلا يدانب صاخ ي>امن#س ملف جاتنإ

ةيلاملا ةءافكلا ةداcش a`ع لوص^[ا

يدانلا ةيميداnأل klقر قيبطت رEوطت

 موقEو يدانلا ةيميداnأل لماUتم قيبطت رEوطت مت
.ةيEsردتلا تامدq[ا نم ديدعلا ميدقتب قيبطتلا

 ةرازو نم ةيلاملا ةءافكلا ةداcش a`ع يدانلا لوصح
 ةيدنأللةيلاملا ةءافكلا ةحئال ماUحأل اًقفو ةضاEرلا
.ةيضاEرلا

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا رود ليعفت

 دحوتلا موي و ةقاعإلل يملاعلا مويلا HI ةكراشملا تمت
 ةيلوؤسملاب ةمتcم تاcج ةدع عم نواعتلاب يملاعلا
 ةيعامتجالا

ماعلاتازاجنإ زربأ
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ھتأش:و يدانلا خ4رات
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 اذN +* ل²لا نأ وNو +¶امتجا أدبمو ةركفل س�سأت وN ھس�سأت ناh لب طقف ايًضاjر اثًدح ٍدانك داحتالا ةدالو نكت مل
 نم ةيادبلا تناhو ،يداحتالا خjراتلا جراخ ھسفن دجيس يداحتالا أدبملا اذ±° لالخإلا لواحي نم نأو نوواس]م يدانلا
 نسح ،ليمج زjزعلادبع ،ةماس دمحم ¼Wاص ،اضر +@ع هللادبع دمحم ،ھئاضعأ زربأ نم ناhو ،يزاWºsا ��Fاjرلا قjرفلا
hورد دمحم ،بيجن دمصلادبع ،+½يتف ةزمح ،لماªدمحم قازرلادبعو رقز نب هللادبع ،ش Àsھجتا دقو ،نال Sضع 
اروصحم قjرفلا لعجب ةبلاطملا Aإ يزاWºsا ��Fاjرلا ءاضعأ

ً
 وNو مenNغ داعب]سا متي نأو ،ةروس�ملا ةقبطلا ءانبأ A@ع 

اضيأ م±Äأ مغر ءاضعألا نم رخآلا ءزWsا ھضفر يذلا بلطلا
ً

ايلام ةروس�ملا رسألا ءانبأ نم 
ً

 نأب نوداني اوناh م±Åكلو 
.ةيقبط وأ فيÇصت نود عيمÆsل نو²ت نأ بجي ةضاjرلا

 بيجن دمصلادبعو +½يتف ةزمحو ليمج فيطللادبع خيشلا قيقش وNو ليمج زjزعلادبع نم لh ررق فالWXا عاس�ا عمو
ايدان نو²يل داحتالا يدان اوسسأي نأ مenNغو ةماس دمحم ¼Wاصو نالÀs دمحم قازرلادبعو رقز نب هللادبعو

ً
 Wsءانبأ عيم 

 مت دقو .م±Êل¦و م±Åمو مDل ھنأ نورعشÉ م±Äأ كلذ ،ھل هروDمج ةبحم رسو داحتالا ةيبعش ةرذب تناh انN نمو نطولا
.ةيدوعسلا ةركلا +* ھس�سأت متي يدان لوأh م1927 قفاوملا ه1346 ماعلا +* ميقلا هذ±° يدانلا س�سأت

العفو ھت�ص عاذ يذلا يداحتالا دراملا اذN ةDجاومل اxnًجم ھسفن يزاWºsا ��Fاjرلا قjرفلا دجو تقولا عمو
ً

 ءاقللا ثدح 
 ةباثمب هذN تناhو0-3 داحتالا زوفب ةارابملا ت±´نا ثيح داحتالا ¼Õنو ناقjرفلا ھجاوتو ه1351 مرحم14 +* رظتنملا
 ،أش¨ ھب×سS يذلا هأدبمو ھتركفل رصتنا لب بعلملاب طقف س�ل داحتالا رصتنا اDعمو يزاWºsا ��Fاjرلل ةيضاقلا ة�رضلا

اقحالو
ً

 دحوألا ديمعلا و مدقألا يدانلا وN داحتالا كلذب حبصيل داحتالل ھيبعال مضناو يزاWºsا ��Fاjرلا قjرفلا رثدنا 
.اذN انموي ®�ح ةيدوعسلا ةيدنألل

 ھتأش?و يدانلا خ>رات
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يدانلا ةHIسم نع ةذبن
مدقلا ةركل لوألا ق>رفلا تالوطب
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يدانلا تاعلطتو فاد<أ
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ا
ٔ

ا نوUنن
ٔ

او اي�رعو ايلحم ةدئار ةيضاEر ةنوقي
ٓ

 تازاجنإلا HI اEويـس

 ��lسؤملا لمعلاو ةي�45ام�[او ةيضاEرلا

 مادتسم ��lسؤم لمع �5ع ،ھب ىذتحي ��lاEر جذومن رEوطت
 نم ،هروطتو هرارقتـسا نمضEو قEرعلا يدانلا ثرإ a`ع ظفاحي

 باطقتـساو ،باعلألا عيمج HI ن4يضاEرلاو ةضاEرلا مـعد لالخ
 قاشع بولق HI ي�45ام�[ا ءالولا زـEزع�و ،تاءافكلاو ب�اوملا

 ايملاع و ايلحم يدانلا

 اABلع ءانبيدانلا ي;وس9م دو7ج ديحوت متيل داحتالا يدان ةلاسروة5ٔور -,ع ديكأتلا مت

ةيساسأ ميقLM 6 صIJتت GHلا ،داحتالا يدانميق قيثوتو ديكأت مت

داحتالا
 يدانلا ءاضعأ نــيب ماجـس¨الاو دوـWsDا فــتا²ت
 A@ع داحتالاو ،نeعrsمو نjeراد¦و نـيبعال نــم
 دـحاو بلق

حومطلا
 نــم دjزي امم ،تازاجنإلاب لفاح ثرإ A@ع زكترن

 نـم دjزملا وحن انروDمج تاعلطتو ،انحومط
باقلألاو تاحاجنلا

ةلاصألا
 اDلوأو ةيدوعسلا ةـيدنألا دـيمع وـN داحتالا
 ةيدوعسلا ةيدنألا ةداjرل انزفحي ام وـNو ،اـس�سأت
ةjويـسآلاو ةـي�رعلاو

ماefحالا
 بعلملا جراخو لخاد امئاد نeسفانملا م�nحن
ريدقتو ةNازن ل²ب مDعم لماعتنو

ةرباثملا
 يأ A@ع زوفلا عيطتـس¨ اننأو انتاردقب ةقثلا
قـمر رخآ ®�ح مالـس]سالا مدـعو لاتقلاو سفانم

ةيلوؤسملا
 ةضاjرلا رـjوطت +* Û�Fاسأ رود انل نو²ي نأل A©ـس¨

 نeيضاjر جjرختو ÝFيلقإلاو +@�¯ا ىوتـسملا A@ع
يدوعسلا عمتs¯ا ةمدWX نـيefمم

يدانلا ميقو ةلاسرو ة>ؤر
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ةيجيتاBCسالا تاراسم فصولا ةيجيتاBCسالا فاد=ألا

 راودألا فWرع\و ةYZمتم ةWرادإ ةل.ي> قيقحت§

يدانلا يJوسdم عيم5b تايلوؤسملاو

 ماسقأ نم مسق ل.ل ةيليغشjلا ةمظنألاو حئاوللا ءانب§
يدانلا

 ةيجيتاCDسا 8sع ءانب pqrسؤملا لمعلا ءادأ ةعnاتم§
يدانلا تافدuvسمو

 ةWرارمتسا نمضي YZمتم pqrسؤم لمع رWوطت

يدانلا رارقتساو
OPQسؤملا لمعلا

 ةضاWرو ةئف ل.ل ماع لE ةيلحم ةدحاو ةلوطبب زوفلا§

ماع لE ةWراق ةلوطب 8sع ةسفانملاو لقألا 8sع

نYيضاWرلاو ةضاWرلا رWوطتل ةبسانم ةيتحت ةيdب§

تاسرامملا لضفأ بكاوتل ةي~Wردتلا تاسرامملا رWوطت§

تاضاWرلا عيمج YZ �9متم �qrاWر ءادأ قيقحت TPQاSرلا ءادألا

 يدانلل ةمادتسم ةيلام ةنزاوم قيقحت§

لخدلا رداصم �9 ةداWزلاو عونتلا§

 يدانل ةWراجتلا ةمالعلاب ةيعوتلاو ةفرعملا ةداWز§
داحتالا

 ةWرامثjسا دئاوع نم لخد رداصم 8sع دامتعالا

 ةWراجت ةمالع ءان�و ةيلاملا ةمادتسالا قل�5
ةYZمم

 دئاوعلاو ةSراجتلا ةمالعلا

ةSرامثVسالا

 يYD>ام5bا روض56ا تالدعم ةداWز§

 �9امتجالا لصاوتلا عقاوم 8sع لعافتلاو ةعnاتملا ةداWز§

 يدانلا ءاضعأ ةداWز§

 طباCDلا زWزع\ قWرط نع يدانلا ةيYD>امج ةداWز

YD>ام5bاو يدانلا نYب نواعتلاو
يدانلا ةيYC=امج

 عمتجملل ةم�م ةيعامتجا اياضق �rبت§

 يدانلا ا>ان~تي �rلا ةيعامتجالا اياضقلل ةطش�أ لمع§

 داحتالا يدان نYب ةيعامتجالا ةقالعلا زWزع\

ةقالعلا تاذ فارطألا عيمجو
ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

ب>اوملا باطقتسا ةداWز§

§
 لوألاقWرفلا �sا ةيdسلا تائفلا نم نYبعال جWرخت§

 ةينطولا تابختنملاب نYقحتلملا نYبعاللا ددع§

ةفلت��اتاضاWرلا �9 نYفCDحم نطو ءانبأ جWرخت ب=اوملا

ةيجيتاWIسالا يدانلا تاعلطت
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تايدحتلا
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تايدحتلا

 +* يدانلا أدب ماعلا اذN +* .تافورصملا ليلقتو تاداريإلا ةداjز صـخي اNزربأ ،ةلحرملا هذـــN +* ةدع تايدحت يدانلا ھجاوي
ابلس تسكع¨ا �Fلاو انوروh ةحئاج تايعادت نم +*اعتلا ةلحرم

ً
 قيلع� ن ثدح ام لالخ نم ،يدانلا لخد رداصم A@ع 

 ةسارد A@ع لمعÉ يدانلا ،لباقملا +* .ةياعرلا دوـقعS ةصاWXا ةيئارـشلا ةوقلا فـعضو ، ةدمل تاjرابملل يNenامWsا روض�Wا
.ةحئاWsا تقو +* ثدح امك ةئجافملا فورـظلا عم لماعتلل ططخب جورWXاو ،رمتسم ل²شS رطاX¯ا مييقتو

 A©سªو ،يرادإلاو ß�Fسؤملا ءادألاب قلعتملا يدحتلا وN امومع ةيدنألاو يدانلا ھجاوت ام امئاد �Fلا تايدحتلا دـحأ نأ اـمك
.يرادإلا زاWsDا +* ةئجافم تاenغ� ثودح دعS ®�ح يرادإلا لمعلا حاجنإ ا±Åكمي �Fلا ةjرادإلا ةمادتسالا قيقحتل يدانلا

 ةيÇبلا +* ةقلعتملا تايدحتلا اenخأو دوقعلا تايدحتو ��Fاjرلا ءادألا +* قلعتملا يدحتلا لثم ةفلتخم تايدحت Aإ ةفاضإلاب
.يدانلا اDل جاتحي �Fلا ةيتحتلا

 ةبس¨ عافترا اDفادNأ زربأ دحأ xnتعªو ،ةحومطلا2030 ةjؤر ا±° تمتNا �Fلا تاـعاطقلا مNأ دحأ xnتعÉ ةضاjرلا عاطق
 تاWsDا عيمج A@ع ،فدDلا اذـN قيقحتلو ،2030 ماـع لولحب40% ىـــلإ13% نم ايعوبسأ لقألا A@ع ةرم ةضاjرلا Û�Fرامم
 ةـسرامم ةيمNأب +¶ولا ةبـس¨ عفر +* ةمNاسملا +* لعاف رود اDل ةيدوعسلا ةيدنألاو ،ا±Åيب نواـعتلا ةضاjرلاب ةـقلعتملا
.ا±Êلع فرـش� تاردابم لالخ نم ةضاjرلا ةسراممل عمتs¯ا معدو عي�rsو ،ةضاjرلا

 Aإ يدؤي ام ،ةمداقلا ماوعألا +* ةيضاjرلا نDملا A@ع بلطلا ةداـjز عقوتملا نمو ،اenبك اومن دDشÉ ةضاjرلا عاطق نأ اـمك
.ةيضاjرلا نDملا +* لمعلل نeلNؤم اونو²يل نeصتX¯ا زـيDجتو بjردت قjرط نع قبسملا دادعتـسالا ةرورض

 يدانلا ءادأ 1Fع رثؤت A@لا تايدحتلا

ةيدوعسلا ةضا5رلا 1Fع تايدحتلا



2022-2021 يونسلا ریرقتلا 15

 ة4ونسلا ءادألا تارشؤم جئاتن



202216-2021 يونسلا ریرقتلا

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%100 + %100 %35

 قيبطت ةبس�

 ةWرادإلا ةل.ي�لا
 نم ةيلا56ا

 ةWرادإلا ةل.ي�لا
ةفدuvسملا

 ةل.ي> قيقحت

 ةYZمتم ةWرادإ
 راودألا فWرع\و

 تايلوؤسملاو
5bم عيمdوسJي

يدانلا

OPQسؤملا لمعلا

%100 + %100 %0 

 حئاول دوجو

5bتاءارجإلا عيم
 �9 ةيساسألا

 يدانلا

 حئاوللا ءانب

 ةمظنألاو
 ل.ل ةيليغشjلا
 ماسقأ نم مسق

40%يدانلا + %100 %0 
 قيبطت ةبس�

ل.شn تاءارجالا
 حي£6

%42 + %100 %0 

ةعnاتملا ةبس�

 ءادألا تارشؤمل
 ددع قع

89كلا تارشؤملا
 يدانلل

 ءادأ ةعnاتم

pqrسؤملا لمعلا
 قع ءانب

 ةيجيتاCDسا
 تافدuvسمو

 يدانلا

-%51 + +%10 %0.41 
 �9 ومنلا لدعم

 يدانلا ةيح�ر
 ةنزاوم قيقحت

 ةمادتسم ةيلام
 يدانلل

 دئاوعلا

 ةSرامثVسالا
 ةمالعلاو
 ةSراجتلا

لاWر نويلم275 -  لاWر0
224,683,380

 لاWر

 نويدلا �9امجإ

8sع ةقحتسملا
 يدانلا

%8 + +%10 %29 
 �9 ةداWزلا ةبس�

 لخدلا

 �9ةداWزلاو عونتلا

 لخدلا رداصم



202217-2021 يونسلا ریرقتلا

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%0 + - مدقلا ةركل1
 ةلوطب قيقحت

قWرفلل ةيلحم
مدقلا ةركل لوألا

 ةلوطبب زوفلا

 لE ةيلحم ةدحاو
 ةئف ل.ل ماع
 8sع ةضاWرو

 ةسفانملاو لقألا
 ةWراق ةلوطب قع

Eماع ل 

TPQاSرلا ءادألا

%0 + - مدقلا ةركل1

 8sع ةسفانملا

 ةيجراخ ةلوطب
 ةركل لوألا قWرفلل

 مدقلا

قبطني ال + ةضاWر ل.ل 1 -

 ةلوطب قيقحت

 عيم5b ةيلحم
 تاضاWرلا

 قWرفلا ءانتساب
مدقلا ةركل لوألا

قبطني ال + ةضاWر ل.ل 1 -

ةلوطبل ل>أتلا

 عيم5b ةيجراخ
 تاضاWرلا

 قWرفلا ءانتساب
مدقلا ةركل لوألا

%62.50 + %100 %0 
 رWوطت

 ةيجيتاCDسا
 تاسرامملا رWوطت ةي~Wردت

 بكاوتل ةي~Wردتلا
تاسرامملا لضفا

%62.50 + %100 %0 
 ماCZلالا ةبس�

 ةيجيتاCDسالاب
 ةي~Wردتلا

%50 + %100 -

تاضاWرلا ةبس�

 �rلا اv¯ائف عيمجب
 ةيتحت ةيdب اv°دل

 قع ةبسانم
 89كلا ددعلا
 عم تاضاWرلل

 اv¯ائف عيمج

 ةيتحت ةيdب

 رWوطتل ةبسانم
 ةضاWرلا
 نYيضاWرلاو



202218-2021 يونسلا ریرقتلا

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%0 + - مدقلا ةركل1
 ةلوطب قيقحت

قWرفلل ةيلحم
مدقلا ةركل لوألا

 ةلوطبب زوفلا

 لE ةيلحم ةدحاو
 ةئف ل.ل ماع
 8sع ةضاWرو

 ةسفانملاو لقألا
 ةWراق ةلوطب قع

Eماع ل 

TPQاSرلا ءادألا

%0 + - مدقلا ةركل1

 8sع ةسفانملا

 ةيجراخ ةلوطب
 ةركل لوألا قWرفلل

 مدقلا

قبطني ال + ةضاWر ل.ل 1 -

 ةلوطب قيقحت

 عيم5b ةيلحم
 تاضاWرلا

 قWرفلا ءانتساب
مدقلا ةركل لوألا

قبطني ال + ةضاWر ل.ل 1 -

ةلوطبل ل>أتلا

 عيم5b ةيجراخ
 تاضاWرلا

 قWرفلا ءانتساب
مدقلا ةركل لوألا

%62.50 + %100 %0 
 رWوطت

 ةيجيتاCDسا
 تاسرامملا رWوطت ةي~Wردت

 بكاوتل ةي~Wردتلا
تاسرامملا لضفا

%62.50 + %100 %0 
 ماCZلالا ةبس�

 ةيجيتاCDسالاب
 ةي~Wردتلا

%50 + %100 -

تاضاWرلا ةبس�

 �rلا اv¯ائف عيمجب
 ةيتحت ةيdب اv°دل

 قع ةبسانم
 89كلا ددعلا
 عم تاضاWرلل

 اv¯ائف عيمج

 ةيتحت ةيdب

 رWوطتل ةبسانم
 ةضاWرلا
 نYيضاWرلاو



202219-2021 يونسلا ریرقتلا

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%100 + %5 0

 �9 ةداWزلا ةبس�

 روض56ا دادعأ
 يYD>ام5bا

 مساوملاب ةنراقم
ةقباسلا

 تالدعم ةداWز

 روض56ا
يYD>ام5bا

يدانلا ةيYD>امج

% 30 + 10%
 عnاتم نويلم3.7

 فلأWCD 984وت
مارغتس�ا عnاتم

 �9 ةداWزلا ةبس�

 نYعnاتملا ددع
 تاصنم 8sع

 لصاوتلا
�9امتجالا

 لعافتلا ةداWز

 8sع نYعnاتملاو
 لصاوتلا عقاوم

�9امتجالا

% 0 + 10% -

ةكراشملا ةبس�

 8sع نYعnاتملا نم
 نYعnاتملا ةبس�

 89كلا

% 100 + % 30 -

 �9 ةداWزلا ةبس�

�9 ءاضعألا ددع
 ل.ل داحتالا يدان

�qrاWر مسوم

 ءاضعأ ةداWز

يدانلا

% 40 + اWونس اياضق١٠ -

 اياضقلا ددع

 ةيعامتجالا
 لبق نم ةان~تملا

داحتإلا يدان

 اياضق �rبت

 ةم�م ةيعامتجا
عمتجملل

 ةيلوؤسملا

ةيعامتجالا

% 30 + اWونس طاش�٢٠ -

 �9 ةداWزلا ةبس�

 ةطش�ألا
 لE �9 ةيعامتجالا
نع �qrاWر مسوم

قباسلا مسوملا

 ةطش�أ لمع

 اياضقلل
�rلا ةيعامتجالا

يدانلا ا>ان~تي

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن



202220-2021 يونسلا ریرقتلا

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%100 + %5 0

 �9 ةداWزلا ةبس�

 روض56ا دادعأ
 يYD>ام5bا

 مساوملاب ةنراقم
ةقباسلا

 تالدعم ةداWز

 روض56ا
يYD>ام5bا

يدانلا ةيYD>امج

% 30 + 10%
 عnاتم نويلم3.7

 فلأWCD 984وت
مارغتس�ا عnاتم

 �9 ةداWزلا ةبس�

 نYعnاتملا ددع
 تاصنم 8sع

 لصاوتلا
�9امتجالا

 لعافتلا ةداWز

 8sع نYعnاتملاو
 لصاوتلا عقاوم

�9امتجالا

% 0 + 10% -

ةكراشملا ةبس�

 8sع نYعnاتملا نم
 نYعnاتملا ةبس�

 89كلا

% 100 + % 30 -

 �9 ةداWزلا ةبس�

�9 ءاضعألا ددع
 ل.ل داحتالا يدان

�qrاWر مسوم

 ءاضعأ ةداWز

يدانلا

% 40 + اWونس اياضق١٠ -

 اياضقلا ددع

 ةيعامتجالا
 لبق نم ةان~تملا

داحتإلا يدان

 اياضق �rبت

 ةم�م ةيعامتجا
عمتجملل

 ةيلوؤسملا

ةيعامتجالا

% 30 + اWونس طاش�٢٠ -

 �9 ةداWزلا ةبس�

 ةطش�ألا
 لE �9 ةيعامتجالا
نع �qrاWر مسوم

قباسلا مسوملا

 ةطش�أ لمع

 اياضقلل
�rلا ةيعامتجالا

يدانلا ا>ان~تي

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن



202221-2021 يونسلا ریرقتلا

2022-2021 مسوم رادم a`ع ءادألا تارشؤم جئاتن

 ةجيjنلا

ةWريدقتلا
ةيبطقلا فدuvسملا ساسألا طخ تارشؤملا

 فد�لا

�9يتاCDسالا

 راسملا

�9يتاCDسالا

%100 + %5 4

 ب>اوملا ددع

 ةبطقتسملا
 ةركل لوألا قWرفلل

مدقلا
 باطقتسا ةداWز

ب>اوملا

ب>اوملا

%300 + %5 0

 ب>اوملا ددع

 ل.ل ةبطقتسملا
 ةئف ل.لو ةضاWر

 ءانتساب ةيdس
 ةركل لوألا قWرفلا

مدقلا

%0 + %5 4

 �9 ةداWزلا ةبس�

 نYبعاللا ددع
 قWرفلل نيدعصملا

8sع لوألا
 نYبعاللا

 �9 نيدعصملا

قباسلا مسوملا
مدقلا ةركل  نم نYبعال جWرخت

 ةيdسلا تائفلا
لوألا قWرفلا �sإ

%70 + %10 0

 �9 ةداWزلا ةبس�

 نYبعاللا ددع
 قWرفلل نيدعصملا

 8sع لوألا
 نYبعاللا

 �9 نيدعصملا

قباسلا مسوملا
ىرخألا تاضاWرلل

%0 + %5 4

 نمليثمتلا ةبس�

 نYبعاللا ددع
 ةرك ةضاWرل 89كلا

 قWرفلا مدقلا
لوألا  ددع ةداWز

 نYبعاللا
  نYقحتلملا
 تابختنملاب

ةينطولا
%0 +

%10
0

 نمليثمتلا ةبس�

 نYبعاللا ددع
 ةئف ل.ل 89كلا
نم ةضاWر ل.لو
 يدانلا تاضاWر
89كلا ددعلا 8sع

 قWرفلا ءانتساب
مدقلا ةركل لوألا
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 RSTسؤملا ميظنتلا



202223-2021 يونسلا ریرقتلا

يدانلل jkيظنتلا لgيfلا

ةيعجرملا ةرادإلا مسا #

ةرادإلا سلجم ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ 1

يذيفنتلا س¸ئرلا مدقلا ةرك ةرادإ 2

يذيفنتلا س¸ئرلا
ةيئاملاو ةيعام5bا باعلألا ةرادإ 3

يذيفنتلا س¸ئرلا
4 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةرادإ

يذيفنتلا س¸ئرلا مالعإلاو لصاوتلا ةرادإ 5

ةيعجرملا # ةرادإلا مسا

يذيفنتلا س¸ئرلا ةينوناقلا ةرادإلا 6

يذيفنتلا س¸ئرلا ةكCDشملا تامد�5ا ةرادإ 7

يذيفنتلا س¸ئرلا
ةيلاملا ةرادإلا 8

يذيفنتلا س¸ئرلا
9 ةيبطلا ةرادإلا

يذيفنتلا س¸ئرلا
ةWراجتلا تايلمعلا ةرادإ 10



202224-2021 يونسلا ریرقتلا

ةيعجرملا مسالا ةرادإلا يفيظولا -,سملا

ةرادإلا سلجم س6ئر دباع باAولادبع ــــــــ يذيفنتلا س6ئرلا

ةرادإلا سلجم س6ئر K,كح يمار ةيلخادلا ةعجارملا ريدم ةيلخادلا ةعجارملا ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
ناخ يراشم مدقلا ةركل يذيفنتلا ريدملا مدقلا ةرك ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
ھمالساب لئاو ةفلتWXا باعلألا ريدم ةفلت:9ا باعلألا ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
يدماغلا يماس ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةرادإ ريدم  ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
شخب -^حي يمالعإلا زكرملا ريدم مالعإلاو لصاوتلا ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
يدارعلا سراف ةينوناقلا ةرادإلا ريدم ةينوناقلا ةرادإلا

يذيفنتلا س6ئرلا
ghiماب هللادبع ةكliشملا تامدjXا ريدم ةكLMشملا تامد:Hا ةرادإ

يذيفنتلا س6ئرلا
يoرjnا حودمم ةيلاملا ةرادإلا ةيلاملا ةرادإلا ريدم

يذيفنتلا س6ئرلا
نيدلا حالص مزاح  ةيبطلا تامد:Hا ةرادإ tKطلا ريدملا

يذيفنتلا س6ئرلا
نسروت دمحأ رامثwسالا ريدم ةQراجتلا تايلمعلا ةرادإ

داحتالا يدانل ديدpqا jkيظنتلا لgيfلا بسحةيساسألا تارادإلا ةمئاق



202225-2021 يونسلا ریرقتلا

ةيساسألا تارادإلا ءاضعأ

يفيظولا ¼«سملا فظوملا مسا  ةرادإلا ةيعجرملا

يJر56ا حودمم يذيفنتلا س¸ئرلا ةيلاملا ةرادإلا ريدم

ةيلاملا ةرادإلا

دقن دمحم ي.م دمحا نسح ةيناYZملا لوؤسم  �9املا ريدملا

دجوي ال �9ام بساحم �9املا ريدملا

�9املا ريدملا �9ام للحم يJر56ا ديلو

يفيظولا ¼«سملا فظوملا مسا  ةرادإلا ةيعجرملا

يدارعلا سراف يذيفنتلا س¸ئرلا ةينوناقلا ةرادإلا ريدم

ةينوناقلا ةرادإلا

فاCDحالا لوؤسم يرامعلا دمحم ةينوناقلا ةرادإلا ريدم



202226-2021 يونسلا ریرقتلا

ناجللا ةمئاق

 ناجللا ءاضعأ

ةلاحلا # ةنجللا

ةنb½لا س¸سأت مت ةيذيفنتلا ةنb½لا 1

ةنb½لا س¸سأت مت 5bتآفا.ملا ةن 2

ةنb½لا س¸سأت مت 5bسالا ةنjرامث 3

ةيذيفنتلاو ةيميظنتلا ناsqلا

رامثjسالا ةن5b ءاضعأ

 ةرادإ سلجم وضع– يCDEلا لصيف

 ةرادإ سلجم وضع–موراب نسح

 لقتسم وضع– يركش نازوف

 لقتسم وضع– نوسروت دمحأ

يذيفنتلا س¸ئرلا– دباع با>ولادبع

تآفا.ملا ةن5b ءاضعأ

 ةرادإ سلجم وضع–موراب نسح

 ةرادإ سلجم وضع– يCDEلا لصيف

لقتسم وضع– فينح هللادبع

لقتسم وضع– يركش نازوف

ةيذيفنتلا ةنb½لا ءاضعأ

 سلجم س¸ئر– 89ئا56ا هللادبع نب رامنأ

ةرادإلا

 س¸ئر بئان– ي.عك ماصع نب دمحأ

 ةرادإلا سلجم

 لقتسم وضع– فينح هللادبع

لقتسم وضع– يركش نازوف
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 عمتZ[او رو\مYZا عم لعافتلا



202228-2021 يونسلا ریرقتلا

ةيعامتجالا لصاوتلا لئاسو

 كلذل ،لودلا فلتخم نم نیعجشملا عم رمتسملا لعافتلا ىلع داحتالا يدانل يمالعإلا زكرملا صرحی
 عم لصاوتلا لھسیل ،ةقثوم تاباسحبو تاغل ةدعب يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ءانب ىلع داحتالا يدان لمع
تارایخ دوجوو يدانلاب صاخلا ينورتكلإلا عقوملا ةمجرت ىلع لمعی امك ،ةفلتخملا لودلا نم نیعجشملا
 تاغللا ةددـعتم

:يعامتجالا لصاوتلا تاصنم فلتخم يف ةیمسرلا داحتالا يدان تاباسح يلاتلا لودجلا حضوی

يدانلا تاعيبم

يدوعس لاjر14,000,000 : مسوملا +* ركاذتلا تاعيبم لخد +*اص•

يدوعس لاjر2,500,000 : مسوملا +* رجتملا تاعيبم لخد +*اص•

]Zامتجالا لصاوتلا عقاوم VWع يدانلا تاباسح

نhعzاتملا ددع باسjnا فرعم ةغللا عقوملا باسjnا عون

@ittihad 4.4 M ةي�رعلا  ��Kاسألا باسjnا

@ittihad_fns 288.7 K ةي�رعلا يدانلا Ahiامج باسح

@ittihad_en 211.1 K ةي�hلجنإلا  ��Kاسألا باسjnا

@ittihad_esn 19.8 K ةينابسإلا  ��Kاسألا باسjnا

@ittihad_fr 18.7 K ةيس�رفلا  ��Kاسألا باسjnا

@ittihad_cn 17.2 K ةين6صلا  ��Kاسألا باسjnا

ittihadclub.sa 1.3 M  ��Kاسألا باسjnا ةي�رعلا

snap.ittihad 800 K ةي�رعلا  ��Kاسألا باسjnا

ittihadclub 417 K ةي�رعلا  ��Kاسألا باسjnا

ittihadclub.sa 30 K ةي�رعلا  ��Kاسألا باسjnا
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يدانلا ةيميد̂اأ
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 مدقلا ةركل يدانلا ةيميداQأ نع ةذبن

Sا ةلحرملا رـــبتعYZةـــثيد ]M ةيلاقتنالا ةلحرملا LM لاو ،داـــحتالا يدان مـــعارب ةـــسردم خ̀راتGH 
 ماـــعلا نم ةيادب ؛تاونـــس سمYJ ةـــسردملا ةياعر ىـــلإ ةيبطلا ھـــيقف ةـــعومجم ا7عم تمضنا

 ،ن}بعالل ةيليwأتلا تارودـــلا ةماقzو ،ةمزاللا تاـــينقتلاب اwد`وزت نمضي امب كـــلذو م2019
 ليصأت ضرغ� ةيموي ةروصب ةـــي�̀ردتلا مـــ7جمارب ةع�اتمو ،ةدودحم تارـــتفل بwاوملا ثاعتباو
 ليwأتو ا�Bلاـــسر قيقحت LM م7ـــس� امب ةركبم لحارم نـــم درفلا ةايح LM ةـــحي�Zلا تاـــسرامملا
 ةيعرف ةـــيميدا�أ ءاـــش�إ متو .البقتـــسم ةيدوعـــسلا ةضا̀رلاو يدانلا مدخت ةاون نو�تل بwاوملا
 متو .ةنـــس15 تحت ق̀رفو ةنـــس13 تحت ق̀رفو تاونـــس9 تحت قـــ̀رف :قرف ةدـــع -,ع يوتحت
فارـــشإلا نع لوؤـــسم ماد��ـــسمأ سكايأ يدان LM ة�رجت ھل يدنلو�H wف ردا� باطقتـــسا
 قرفلا -,ع يـــب̀ردتلا

يدانلا ةيميداwأ

 ةيميداwألا فادxأ

 داحتالا يدان ةیمیداكأ ةلكیھ سیسأت-1
)ھیقف ةیمیداكأ( يدوعسلا

 ةیمیداكألا قرفل ةینفلا ةیجھنملا دیحوت-2

 ةینفلا تابلطتملاو رییاعملاو مئاوقلا ةجذمن-3
اھدامتعاو ةیرادإلاو
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 ةيميداwألا فادxأ

üس�سأت Nأ ةل²يhأ( يدوعسلا داحتالا يدان ةيميداhھيقف ةيميدا(
üنملا ديحوتåsألا قرفل ةينفلا ةيhةيميدا 
üياعملاو مئاوقلا ةجذمنen رادإلاو ةينفلا تابلطتملاوjدامتعاو ةNا
üاذغلا ماظنلا قيبطتæرلا يjا��F بعاللا ةفا²لeملا نèsلeألاب نhةيميدا 
üاوملا باطقتسا و فاش]كا ةدحو س�سأتNب 
üةيسفانت زكارم قيقحت Wsيرودلا +* ةكراشملا قرفلا عيم 
üاعملا رود ليعفتÉردملل ةش�eيئاصخالاو نeيبطلا نeينطولا نeردتلا رداو²لا نم ةدافتسالل نj×ليج ءانبل ةي×نجألا ةي 

 éFطو jEFردت
üألل ةاعر بلجhةيميدا 
üع لمعلا@A سحتeبلا نÇألل ةيتحتلا ةيhةيميدا 
üليعفت hھيقف عم ةكارشلا دونب ةفا
üوطتjفلا ردا²لا رéF طلاوEF يرادإلاو 

ةيميداwألا }| نHلماعلا }zامجإ

 ةيميداwألا تاجرخم

ددعلا نايبلا

١٥ نوjرادالا

١٦  éFفلا زاWsDا

٤ EFطلا زاWsDا

٣٥  +امجإلا

٢٠٢٢-٢٠٢١ TPQاSرلا مسوملا لالخ نYبعاللا ددع

89كلا ددعلا
 قرف

تاناجر�ملا
U13 U15 U17 U19  ةئفلا

١٥٤ ٢٣ ٤٠ ٣١ ٢٥ ٣٥ ددعلا

٢٠٢٢-٢٠٢١ TPQاSرلا مسوملا لالخ نYبطقتسملا  نYبعاللا ددع

89كلا ددعلا
 قرف

تاناجر�ملا
U13 U15 U17 U19  ةئفلا

٣ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ددعلا
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 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا
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ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

 يدانلا فدـ±ëو ،2030 ةjؤر نم مDم ءزج و اندالب +* ةمادتسملا ةيمنتلا رصانع نم مDم رـصنع ةـيعامتجالا ةيلوؤـسملا
 .ةيعامتجالا ةيلوؤـسملا +* هرود ليعفت لالخ نم نطولا ةيمنت و معدل ھتمصب عضول
 صاخ +ìيتا�nسا راسم اDلو يدانلا ةيجيتا�nسا زئاhر نم ةefكر ةيعامتجالا ةيلوؤسملا xnتع�

فصولا ىدملا ةلWوط فاد>ألا ىدملا ةYDصق فاد>ألا  ةيجيتاCDسالا فاد>ألا
راسملا

�9يتاCDسالا

 ةم�م ةيعامتجا اياضق �rبت

عمتجملل

 اياضق�r 4بت

اWونس ةيعمتجم
اWونس اياضق�r 10بت  ةقالعلا زWزع\

 يدان نYب ةيعامتجالا
فارطألا عيمجو داحتالا

ةقالعلا تاذ

 ةيلوؤسملا

 اياضقلل ةطش�ا لمعةيعامتجالا

 ا>ان~تي �rلا ةيعامتجالا
يدانلا

 ةطش�أ 3 لمع

اWونس ةيعمتجم

 طاش�12 لمع

اWونس �9امتجا

ةيعامتجا اياضق �rبت رشؤملا مسا

+ ةيبطقلا

 ساسألا طخ دجوي ال

اWونس اياضق١٠ فدuvسملا

اياضق٤
 مسومل ءادألا سايق

٢٠٢٢-٢٠٢١

 رشؤملا ةلاح يJاجيإ

رشؤملا مسا ةيعامتجا ةطش¨أ ذيفنت

+ ةيبطقلا

 ساسألا طخ دجوي ال

اjونس طاش¨12 فد±´سملا

ةطش¨أ٧
 مسومل ءادألا سايق

٢٠٢٢-٢٠٢١

 رشؤملا ةلاح يïاجيإ

 ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ءادأ تارـشؤم سايق مت
 ةدع A@ع تلمتشا �Fلاو ،٢٠٢٢-٢٠٢١ ماعل
 لاجم +* امدقت يدانلا زرحأو ،ةطش¨أو اياضق
:+اتلاh ھصيÆXت نكمjو ،ةيعامتجالا ةيلوؤسملا

-٢٠٢١ مسوم +* ةيعمتجم اياضق٤ يدانلا ®éبت
 ،ماتيألا معدو ،نeقاعملا معد :+ðو٢٠٢٢

 ،دايعألا +* عمتs¯ا ةكراشمو ،ةيÇيدلا ةيعوتلاو
 +* يدانلا ا±° ماـق �Fلا ةطش¨ألل قرطتلا مت�سو
Nةيلاتلا ةطقنلا +* روا�¯ا هذ
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:ةيس�ئر ماسقأA 5إ داحتالا يدان +* ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ةيجيتا�nسا تاراسمو ةطش¨أ مسقنت

 ماعلا لالخ تمت -,لا ةطش'ألا ضع!

 : طاشÇلا فصو
 عاونأ لh( ةصاWXا تاجايتحالا يوذ ةمدخ Aإ فد±ë لما²تم جمانرب ميدقتل "ةي±Êف�nلا انتايح" ةيعمج عم نواعتلا
.)تاقاعإلا

 : طاشÇلا خjرات
٢٠٢١– xnمت×س–١٤

 : طاشÇلا جئاتن
.ةصاWXا تاجايتحالا يوذ ةمدWX نeفرطلا نeب لما²تم جمانرب Aإ طاش¨ درجم نم ةركفلا تلوحت

# نايبلا ددعلا

ب>اوملا باطقتساو اuvسراممل ھعيÄb\و ةضاWرلا �9 عمت�bا كارشإ �sإ فد�r ¯vلا ةطش�ألا ةيضاWرلا ةطش�ألا ١

 م�كارشإل يملاعلا مويلا �9 ةفدuvسملا تائفلل تايلاعف ةماقإ وأ ةكراشملا �sإ فد�r ¯vلا ةطش�ألا

عمت�bاب
ةيملاعلا مايألا ٢

 ةدعاسملاميدقتو ةيعامتجالا تالا56او تايعمb½ل ةيعمت�bا تاراWزلا �sإ فد�r ¯vلا ةطش�ألا

م�ل معدلاو
ةيعامتجالا ةياعرلا ةطش�أ ٣

 YD>ام5b تابسانمو ةطش�أ ةماقإ ÇDع يدانلاو رو�م5bا نYب طباCDلا زWزع\ �sا فد�r ¯vلا ةطش�ألا

 ھي�وسdمو يدانلا
ةيسسؤملا ةطش�ألا ٤

   ةماقإ وأتارمتؤملاو ضراعملاب ةكراشملا ÇDع ةÈ6لاب ةماعلا ةيعوتلا �sإ فد�r ¯vلا ةطش�ألا

تارضا�6ا
٥ ةWوعوتلا ةطش�ألا

"ةيABف��لا انتايح" ةيعمج عم ةكراشملا جمانرب
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يدانلا يف نیلماعلا مدقأل يمیركت طاشن : طاشنلا فصو

٢٠٢١– ویلوی–١ : طاشنلا خیرات

 راطإلا جراخ اھتماقإو تابسانملا هذھ لثم يف ةكراشملل ریھامجلا سلاجمل جذومن تمدق : طاشنلا جئاتن
 يدانلل يفارغجلا

 نییسفنلا ىضرملا ةمدخ ىلإ فدھی لماكتم جمانرب میدقتل  "مكراد فقو" عم نواعتلا : طاشنلا فصو
.رادلا مھنضتحت نیذلا

٢٠٢١– ربمتبس–٥ : طاشنلا خیرات

 لاخدإلفارطألا نیب ام رمثملا نواعتلا ةیفیك نع ةیباجیإ ةروص میدقت ىلع تعجش : طاشنلا جئاتن
.ةئفلا هذھ بولق ىلع ةجھبلا

يدانلا يف نیلماعلا مدقأل میركت

"مكراد فقو" عم ةكراشملا جمانرب
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نHبعاللاةمئاق

ةمعادلا تافلملا يف نیبعاللا عیمجب ةمئاق قافرإمت
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نHبعاللا ةمئاق

ةمعادلا تافلملا يف نیبعاللا عیمجب ةمئاق قافرإمت
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نHبعاللا ةمئاق

ةمعادلا تافلملا يف نیبعاللا عیمجب ةمئاق قافرإمت
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ةمتاYaا

 تازجنم زربألصخلملا ریرقتلا اذھ میدقت مت دقف ةیجیتارتسإلا تاراسملا يفً اریبكً امدقت يدانلا قیقحت عم
 ةماع ةیجیتارتسإب يدانلل يلخادلا لمعلا زیزعتب يدانلا ماق ثیح ،م2021-2022 مسوم يف داحتإلا يدان
 فادھألا هذھل ءادألا سایق تارشؤم ءانب مت امك ،ةیجیتارتسإلا فادھألاو میقلاو ةلاسرلاو ةیؤرلا ىلع تلمتشا
.ماعلا اذھل اھیف مدقتلا رادقم سایق مت دقو

 اذھ عضی اضیأ ،ةیذیفنتلاو ةیمیظنتلا اھناجلو ةیساسألا ھتراداو يدانلا ءاضعأب فیرعتلا اضیأ ریرقتلا اذھ مدقی
 يف ةققحملاتازاجنإلا اضیأو ،تالوطبو تازاجنإ نم قیرعلا داحتإلا يدان خیرات نع ةذبن مكیدی نیب ریرقتلا
 ةیقیوستلا تاردابملا زربا ىلع ءوضلا طیلست مت اضیأ ،ةفلتخملا باعلألاو تاضایرلا ىتش يف ماعلا اذھ
 .يدانلا اھب مھاس وا ماق يتلا ةیعامتجالا ةیلوؤسملا  ةطشناو

 ةرازو فادھأذیفنت عم بنج ىلاً ابنج ریست داحتالا يدان فادھاو تاطاشن نا ىلع دیكأتلل ریرقتلا اذھ يتأی
 ةرازوفادھأ نیمضتب داحتإلا يدان رمتسی فوسو ،ریبك روطتو ةتباث ىطخب يضمت يتلاو ةضایرلا
 .ةماعلا ططخلاو تاسایسلا يف اھجمدو ھتاردابم نمض ةضایرلا

 نم داحتإلا يدان ھب موقی امل ةحضاو ةروص يطعی ریرقتلا اذھ نأاوجرن داحتإلا يدان مسابو يمسإب ..ً اماتخ
.م2021-2022 مسوملا لالخ تافدھتسم نم هزجنأ امو ،تادوھجم

،،ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلاو

يلئاحلا هللادبع نب رامنأ
ةرادإلا سلجم سیئر



https://ittihadclub.sa/


