
بسم اهلل الرمحن الرحيم
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زٌاز ثوظّم ظئٍن الشٍداهّّن العاملّن بالخارج



  قؾػػػػػػػػاِا الٌرػػػػػػرة

والصلٍؿ... المطامن 



مقدمة

ِطػػػلن الٍزػػػٍد الشػػػٍداهُ  ػػػُ الخػػػارج  وػػػػرا  مٌمػػػا   ػػػُ 
وِمدػػػن مػػػن  االخػػػرِنثطػػػلّن الػػػػٍرة الذًوّػػػة للػػػٍـن لػػػد  

الموظػػػٍر االقجػػػػادا مػػػػدرا  مٌمػػػا  للعمػػػات الصػػػرة والخ ػػػرات 
المعر ّػػة والجػػدرِث شّػػح صػػاًم الميجربػػٍن  ػػُ ثػػٍ ّر الوقػػد 
زو ّػة 

أ
زو ُ  ُ وقت ماهت ال اد ثفجقػر  ّػي ىلػَ العملػة اال

أ
اال

صٌم  ُ صد الوقع 
أ
.مما ا



مقدمة

ن  ػػػدم ثوظػػػّم ًػػػذا الٍزػػػٍد وثوشػػػّقي وثرمػػػي ِجػػػٍرم 
أ
غّػػػر ا

بطػػلن  طػػػٍا ُ قػػد ِػػػادا ىلػػػَ ىغػػابة زػػػز  م ّػػر موػػػي للجلػػػ  
وِجصػٍؿ ىلػَ رغػّد صػػالث لػي ى ػرازات  دِػػدة مػن بّوٌػا ثصػػٍؿ 
الػػػٍرة الذًوّػػة ىلػػَ غػػٍرة مطػػًٍة ومشػػّئة للػػٍـن وثعمػػّم 
ًػذى الػػٍرة  لػَ الٌٍِػة الٍـوّػة لجطػػمن مػن مػن ًػٍ ومػا ًػػٍ 

.صٍداهُ 



مقدمة

ومذلك ثصرػّم  ػرا العمالػة الشػٍداهّة بشػ ث الومػاذج 
الشال ة الموجطرة  ُ المٌازر المخجلفة واهصدار  دد م ّر من 
العاـلّن  ن العمن ىلَ  الم الررِمة والجصاِن  لػَ قػٍاهّن 
ال اد المؾّفة من ذلك ِادا ىلَ ثػد   مػن ًػذى الشػل ّات 
ن ثؾػػػػّ  بٌػػػػا مػػػػٍا ّن الػػػػدوؿ 

أ
 ػػػػُ المرجمػػػػن الشػػػػٍداهُ بعػػػػد ا

.المؾّفة 



مطامن الٌررة

 : قؾاِا العمن
 اهجٌاؾ الصقٍؽ المدهّة

 ىهٌا  العقٍد والفرد

 الجشفّر اإلز ارا 

خر ذلك  لُ المٌازر الشٍداهُ
أ
 .ثيّّر قٍاهّن العمن  ُ الدوؿ المؾّفة وا

 الجعاقد الطخػُ 

. دم االًجمام بالجعاقد القاهٍهُ



:قؾاِا االهدماج االزجما ُ 

وًُ غال ػا  مػا ثجعلػ  بالٌٍِػة واالهػدماج  ػُ ال لػدان المشػجق لة 
و مرهػة 

أ
هماـٌا الدقا ّة المخجلفة وقد ثلػٍن زامػدة ا

أ
الجُ لٌا  اداثٌا وا

صػػجرالّا وِملػػن 
أ
وربػػا وشػػدِدا  ا

أ
مرِلػػا وا

أ
مػػر ثعقّػػداو  ػػُ دوؿ ا

أ
وِػػزداد اال

ثُ
أ
 :ىزمالٌا  ُ اال

 ُ الجراهس االزجما. 

 الٌٍِة الدقا ّة القٍمّة. 

 ر اِة الصقٍؽ الدِوّة والدقا ّة . 

 قؾاِا الرّن الداهُ والدالح.



صرة 
أ
:قؾاِا اال

زاهث وقؾاِا الروشّة والشلن
أ
 .الزواج باال

االخػػػجاؼ  ػػػُ الػػػدِن  -مطػػػامن قاهٍهّػػػة ازجما ّػػػة اقجػػػػادِة : الػػػزواج المخػػػجلؿ
بوا 
أ
 .وـرِقة الزواج هفشٌا واهعلاس ذلك  لُ اال

 ظاًرة العوٍصة
بوا 
أ
 مطلات اال

خر  •
أ
زّاؿ اال

أ
بوا  و قدان خقا ة ال لد لدا اال

أ
 .اهشاخ اال

قلم وىثقان اللية  ُ بعؼ الدوؿ والطعٍر بالدوهّة•
أ
 .قؾاِا الجعلّم من هاشّة الجا

.غعٍبة االهدماج  ُ ماصشات الجعلّم الجُ ثفرؽ بّن المٍاـن والٍا د•



ة
أ
:قؾاِا المرا

 .زِادة شاالت الفاؽ 

صرة 
أ
صرة وقّادثٌا لا

أ
 .ثعزِز صلفة الزوزة  ُ اال

 .اهشصاب الرزن من الصّاة العامة 

صرِة والؾيؿ  لُ  
أ
قارب  ُ الصّاة اال

أ
ًن الزوج واال

أ
ثدخن ا

بوا 
أ
.الزوزة واال



:قؾاِا الجعلّم

 .قؾاِا المدارس الشٍداهّة بالمٌرر 

 .الدراصة بالمواًذ غّر الشٍداهّة واالصجاب الدقا ُ 

خر  بالطٌادة الٍـوّة 
أ
 .قؾاِا معادلة الطٌادات اال

.ارثفاع الرصٍم الدراصّة 



:قؾاِا الصقٍؽ الشّاصّة

 (رائصة الرمٌٍرِة. )اإلقجراعشقٍؽ  

.المطارمة الوّابّة 



:الٌررة العا دة

صرثي اإلهدماجقؾاِا 
أ
 . ُ المرجمن الشٍداهُ للمٌازر وا

 .الٍظّفُ اإلهدماج

 .الشال ة اإلصجدمارِةقؾاِا الجرارب 

 .المٌازر العا د ىصجياؿ

شّان  ُ مٍازٌة الٍاقن و دم الجعامن معي
أ
.الوظرة المجعالّة  ُ بعؼ اال



:قؾاِا اإل ام والجٍاغن

و رصالة ى امّة واؽصة 
أ
ال ِلػٍن  شجُؽرورة ثصدِد ًدؼ ى امُ ا

خر بالرصاالت اإل امّة الشال ة
أ
 .المٌازر الشٍداهُ  رؽة للجا

ًػداؼ ومرامػُ  
أ
ؽرورة ىِراد وصا ؿ ى امّة زاذبة  ا لة إلِػػاؿ ا

 .الدولة

من الفاقات اإل امّة بالمٌػازر وىِرػاد هٍا ػذ  لإلصجفادةالجخفّؿ 
.بالٍـن لربفٌا وثٍزّي ـاقاثٌا ىِرابّا  



:الشال ة اإلزجما ّةالظٍاًر 

 الػرؼ الجفاخرا وصؿ المٌازرِن
صر بالمٌازر بعد  قدان  ا لٌا

أ
 .بقا  اال

صر بعد  قدان العا ن لٍظّفجي
أ
 .بقا  اال

صرا والممارصات الطاذة
أ
 .بروز ظاًرة الجفلك اال

مٍهػػة وثعػػرا بعؾػػٌن للممارصػػات 
أ
ة دون ر قػػة ما

أ
ظػػاًرة صػػفر المػػرا

 . الخاـئة
.ظٍاًر الطعٍذة والدزن



معالرة قؾاِا الٌررة وصا ن

لػػػد  زٌػػػاز ثوظػػػّم ظػػػئٍن الشػػػٍداهّّن  العػػػاملّن بالخػػػارج  
ثرارب خرة  ُ مراؿ الجعػاـُ مػن الٍزػٍد الشػٍداهُ بالخػارج 
المجمدػػػػػػػػن  ػػػػػػػػُ مّاهػػػػػػػػاثٌم وزالّػػػػػػػػاثٌم وروابفٌػػػػػػػػم المٌوّػػػػػػػػة 

:وذلك   ر الٍصا ن الجالّة والريرا ّة 



ػػ :الماثمر العام 

درج الرٌاز  لَ ىظراؾ مّاهات وثوظّمات الرالّات بالخارج   
 ُ ثخفّؿ وى داد وثوفّذ الماثمر العػام الػذا ِػوع القػاهٍن 
ٍم وثطػلن لروػة قٍمّػة   لَ  قدى  من خاث صػوٍات بػالخـر
وراؽ 

أ
زوػػدة والمصػػاور وا

أ
 لّػػا للجصؾػػّر لٌػػذا المػػاثمر لٍؽػػن اال

العمػػػػن وِصؾػػػػرى المخجػػػػػٍن والمشػػػػئٍلٍن بالدولػػػػة وثقػػػػدم 
هفشٌم لجيفَ ما ة المراالت  

أ
وراؽ الجُ ِعدًا الميجربٍن ا

أ
اال
ا  ) ( اقجػادِة وثعلّمّة وازجما ّة وخقا ّة وى امّة وغًّر



ػػػ   :الماثمرات القفا ّة والمٌوّة 

مرػػػاؿ الٌرػػػرة واالغجػػػراب   ػػػَممػػػا ِمّػػػز الجرربػػػة الشػػػٍداهّة  
ِؾػػػػا المػػػػاثمرات القفا ّػػػػة والمٌوّػػػػة لللػفػػػػا ات الشػػػػٍداهّة 

أ
ا

بالخػػػػارج  قػػػػد ثػػػػم ثوظػػػػّم  ػػػػدد مػػػػن المػػػػاثمرات موٌػػػػا مػػػػاثمر 
المصاصػػػػػ ّن القػػػػػاهٍهّّن م مػػػػػاثمر المٌودصػػػػػّن الػػػػػزرا ّّن م 

م مػػػػاثمر المجػػػػرزمّن ممػػػػاثمر المعمػػػػارِّن  ال ّػػػػاـرةمػػػػاثمر 
ا مػدّر  اال امّنمماثمر  .موغًّر





هطفة الخاغة باإلدماج 
أ
ػػػ  :ال رامذ واال

ب 
أ
 ُ ىـػار ثفػػّن  دور اللّاهػات والرالّػات الشػٍداهّة بالخػارج دا

هطػػػفة وال ػػػرامذ صػػػوٍِا ثٌػػػدؼ ىلػػػَ 
أ
الرٌػػػاز  لػػػُ ثوظػػػّم  ػػػدد مػػػن اال

ىدماج الميجربّن وربفٌم بالخارج  وِجم الجرظّس للمطارمة  ػُ ًػذى 
وًػػػُ  لػػػُ الفعالّػػػات   ػػػر الشػػػفارة وثوظػػػّم الرالّػػػة ب لػػػد االغجػػػراب 

.ص ّن المداؿ ال الصػر



 
أ
ة المٌازرة الشوٍا  /ا

أ
ػ:ملجقُ المرا

ِعقد ًذا الملجقُ  ُ ٍِلٍّ من من  ػام  بالشػٍدان وِصؾػرى  
الشػػٍداهّة بػػدوؿ المٌرػػر وثقػػدم  ّػػي  المػػرا ةممػػدات لػػروابؿ 

 المػػػػػػػراةقؾػػػػػػػاِا  و مػػػػػػػن ومصاؽػػػػػػػرات ثوػػػػػػػاقض ًمػػػػػػػٍم  اوراؽ
الشػػػػٍداهّة المٌػػػػازرة والجصػػػػدِات الجػػػػُ ثرابٌٌػػػػا  ػػػػُ مشػػػػّرة 

بوا  
أ
االغجراب والعٍدة وثعلّم اال





ػػ:الط ابُ الشوٍا  َالملجق/   ب   

ِعقد خاؿ مٍصم   ٍدة  الميجربّن  ُ  فاثٌم من من 
 ام وِجم الجرظّس واالخجّار لي من ق ن الرالّات والشفارات 
مادِمُ واإلبداع  ُ 

أ
ٍغ والجمّز اال و   ظروط من بّوٌا الو 

 21المراالت المخجلفة وًُ للط اب والطابات ثصت صن 
 ام وِعقد ًذا العام الملجقُ الدامن بمطارمة الط اب من 

ما ة بلدان المٌرر 



المطارمٍن  ُ الملجقَ الط ابُ الشابن  ُ لقا  من الشّد وزِر الدولة بمرلس الٍزرا 



لجطاورا الشوٍا /ج
أ
لقا  رؤصا  ورمٍز الرالّات ا

ًػم 
أ
ِعقد ًذا اللقا  صوٍِا    ُ مٍصم العػٍدة للجطػاور شػٍؿ  ا

ًم المشػجردات  لػُ 
أ
م بػا قؾاِا الميجػربّن  ؾػا   ػن ثوػًٍِر

. الشاشة الشٍداهّة  صّاصّة واقجػادِة وازجما ّة 



ٍِم الميجرب الشٍداهُ / د

غشفس من من  ام وًٍ   ارة  ن اشجفاؿ ثر ٌُّ 
أ
ِعقد  ُ ا

ٍم ثقػدم  ّػي ىبػدا ات الميجػربّن  م بػالخـر صػًر
أ
للميجربّن وا

وًذا االشجفاؿ و ا  لٌم وثقدِرا  من الرٌاز والدولػة لعفػا ٌم 
شٍاؿ 

أ
.ووقٍ ٌم من الٍـن  ُ من الظروؼ واال



ٍِم الميجرب العربُ / ػً

مػػن هػػٍ م ر مػػن  ػػام بّػػٍم الميجػػرب   22ِصجفػػن الرٌػػاز  ػػُ 
 6454العربػػػػػُ ىهفػػػػػاذا لقػػػػػرار زامعػػػػػة الػػػػػدوؿ العربّػػػػػة رقػػػػػم  

 ؾػػػػػػا  الشػػػػػػلك  - 2004صػػػػػػ جم ر 
أ
ِصؾػػػػػػر ًػػػػػػذا االشجفػػػػػػاؿ ا

ٍم وممدلػػػػػٍ الرالّػػػػػات العربّػػػػػة  الدبلٍماصػػػػػُ العربػػػػػُ بػػػػػالخـر
خٍة الشٍداهّة العربّة 

أ
بالشٍدان وزمعّات اال



برهامذ الطرامة الشٍداهّة لوقن المعر ة والجقاهة

اه دقػػت  لػػرة برهػػامذ الطػػرامة الشػػػٍداهّة لوقػػن المعر ػػة والجقاهػػة   ػػر الشػػػٍداهّّن 
العاملّن بالخارج لاصجفادة من خ راثٌم ومػفا اثٌم الملػجش ة وهقلٌػا للرٌػات ذات 

 .العاقة بالشٍدان خاؿ  جرات زموّة قػّرة ومجٍصفة المد  
ًػػٍ ظػػرامة بػػّن زٌػػاز ظػػئٍن العػػاملّن بالخػػارج  SPAKTEN  رهػػامذ الطػػرمة 

 ووزارة العلٍم والجقاهة
Sudanese Partnership For KnowledgeTransfer

By Expatriates  Nationals 
الطػرامة الشػٍداهّة لوقػن المعر ػة والجقاهػة   ػر الشػٍداهّّن العػاملّن : وثرزمجٌا     

.بالخارج 





ًداؼ 
أ
ػػػػػ : برهامذ الطرامةا

 .وؽن اصجرثّرّة لاصجفادة القػٍ  من الخ رات الشٍداهّة المٌازرة / 1
ىدارة وثوشػػػػػّ  وثوظػػػػػّم العاقػػػػػة بػػػػػّن الخ ػػػػػرا  العػػػػػاملّن بالخػػػػػارج والرٌػػػػػات / 2

 .المشجفّدة 
 .ثلٍِن هظام لج ادؿ المعلٍمات وثف ّ  ما ِعرؼ بجقوّة هقن المعر ة / 3
ثصدِد الفرٍات والعمن  لَ صدًا  ن ـرِ  ثصفّز الطرما  لجل ّة االشجّازات / 4

 .الملصة  ُ ىـار المٍارد ال طرِة المجاشة
.بوا  قا دة معلٍمات مجلاملة  ن الخ رات واللػفا ات المجعاوهّن بالخارج / 5



مزاِا برهامذ الطرامة الشٍداهّة لوقن المعر ة   ر الشٍداهّّن 

العاملّن بالخارج

 .ثصفّز الخ را  المشجطارِن  للمشاًمة   ُ ثومّة ال اد
 .هقن المعر ة والجقوّات الصدِدة لل اد

 .ثطرّن الخ را  المشجطارِن الثخاذ قرار العٍدة الوٌا ُ 
صػػػػٌٍلة الجعامػػػػن هشػػػػ ة للجقػػػػارب الليػػػػٍا والدقػػػػا ُ مقارهػػػػة بالمشجطػػػػارِن 

زاهث للرٌات الراغ ة
أ
 .اال

ثػػػػػٍ ّر قوػػػػػٍات للجٍاغػػػػػن بػػػػػّن الخ ػػػػػرات واللػفػػػػػا ات الشػػػػػٍداهّة بالخػػػػػارج 
وهظّراثٌا بػالٍـن ممػا ِجػّس الجوشػّ  مػن الموظمػات العالمّػة مدػن برهػامذ 

مم المجصدة لخدمات المطارِن
أ
مم المجصدة االهماىئ وملػجث اال

أ
. اال



:     ُ برهامذ الطرامة ٌد ةجالمراالت المش

غذِػػػػػة م مرػػػػػاالت المػػػػػػارؼ 
أ
الٌودصػػػػػة م الزرا ػػػػػة وثػػػػػػون اال

 ماؿ واالقجػاد والجرارة م  لٍم الصاصٍب م  لٍم 
أ
واداراة اال

را م 
أ
مػن الػػوا ُ م الريرا ّػا و لػٍم اال

أ
ال ّئة والػصة واال

العلػػػػٍم ال صرِػػػػة  مالعملّػػػػات الػػػػػوا ّة م الفػػػػث والػػػػػصة 
العامػػػة م ىدارة المّػػػاى م  المللّػػػة الفلرِػػػة م االصجطػػػعار  ػػػن 

خر  
أ
.بعد م االثػاالت م الدراصات الصؾرِة م ا



ورظة  من   ٍدة اللػفا ات الشٍداهّة
 

قػػػام زٌػػػاز ثوظػػػّم ظػػػئٍن الشػػػٍداهّّن العػػػاملّن 
بالجوشػػػػػّ  مػػػػػن موظمػػػػػة الٌرػػػػػرة الدولّػػػػػة  وبالخػػػػػارج 

وبمطػػػارمة  ا لػػػة مػػػن  زمّػػػن الرٌػػػات الرصػػػمّة مػػػن 
ماصشػػػػات ذات غػػػػلة   ووزارات وبعدػػػػات دبلٍماصػػػػّة 

 بجوظّم ورظة  من  ٍدة اللػفا ات الشٍداهّة 

return of Qualified  Sudanese 



ورظة  من   ٍدة اللػفا ات الشٍداهّة
 

الخ رات الشٍداهّة  وهاقطت الٍرظة ص ن  االصجفادة من اللػفا ات 

ثواولػت الٍرظػة  وال عّػد  اوالقرِػث  المػداالمٍزٍدة بػدوؿ المٌرػر  لػُ 
ص اب ًررة العقٍؿ بمخجل  مواشٌّا االقجػػادِة والشّاصػّة 

أ
 ن مػدث ا

واالزجما ّة ومن خم ـرشت الٍرظة ثٍغػّاثٌا الجػُ ثمرمػزت شػٍؿ ثقػدِم 
الطػػرِصة المػػاخرة   ػػػُ  ًػػػذةالجشػػٌّات   والمصفػػزات الجػػػُ ثّشػػر اهػػدماج 

 ثلػفن لٌم  ٍدة مشجقرة ثد م مشاًماثٌم  ُ مشّرة الٍـن  والمرجمن 





والجومّة والشلانلدراصات الٌررة الشٍدانمرمز 

ظلػػػػت معالرػػػػة قؾػػػػاِا الٌرػػػػرة ًازشػػػػا  ِػػػػارؽ مؾػػػػرن الدولػػػػة بلػػػػن 
هرػػػن ىهطػػػا  مرمػػػز 

أ
زٌزثٌػػػا الجطػػػرِعّة والجوفّذِػػػة م  لػػػان الصػػػن اال

أ
ا

وـوُ ِعوَ بدراصػات قؾػاِا الٌرػرة وبصدٌػا واِرػاد الصلػٍؿ العلمّػة 
والعملّة لٌا م  لان اغػدار مرصػٍم الهطػا  المرمػز الػٍـوُ لدراصػات 
الٌرػػػرة ومقػػػرى زٌػػػاز ثوظػػػّم ظػػػئٍن الشػػػٍداهّّن العػػػاملّن بالخػػػارج 

ٍم  : لّصق  االًداؼ االثّة بالخـر





ى ػػداد وهطػػر ال صػػٍث والدراصػػات الموٌرّػػة الرػػادة المصلمػػة الجػػُ 
غػػػػالة والدقػػػػة ورغػػػػد الجفػػػػٍرات المشػػػػجردة  ػػػػُ مرػػػػاؿ 

أ
ثجمّػػػػز باال

 اقٌا
 
هٍا ٌا قدِمٌا وشدِدٌا وقؾاِاًا وا

أ
 .الٌررات الشٍداهّة بلن ا

زمن المعلٍمات المخجلفة  ن الٌررة  مٍمػا  والشػٍداهّة خػٍغػا  
و ّة المعلٍمات 

أ
 .من المػادر وا

االصػػجفادة مػػن المٌػػازرِن  ػػُ الجومّػػة واالصػػجقرار الػػٍـوُ بػػالجرمّز 
 لػػَ ثفعّػػن دور المٌػػازرِن باثرػػاى ىهطػػا  قػػٍ  ؽػػاغفة ومٍز ػػي 
 .وماخرة  ُ القرار الدولُ للمشاًمة  ُ ثد ّت االصجقرار الشّاصُ 





الصفاظ  لَ الٌٍِة الٍـوّة  ػُ وزػي  ٍاغػ  الجيرِػث والدقا ػات 
 المٌّموة 

ىِرػػاد الصلػػٍؿ الما مػػة للمطػػامن المفروشػػة الخاغػػة بالمٌػػازرِن 
 والميجربّن الذِن ٍِازٌٍن مطامن الفاقة و قدان الٍظا ػ 

ػػم وربفٌػػم بالػػداخن   ػػر  ثٍخّػػ  الػػػلة بالمٌػػازرِن وثفعّػػن دوًر
 موظٍمة بّاهات ثفػّلّة وظاملة ِجم ىهطاؤًا 

م الٍصػػػػػّلة القٍِػػػػػة للصػػػػػٍار  االصػػػػػجفادة مػػػػػن المٌػػػػػازرِن با ج ػػػػػاًر
 والجعاون بّن مخجل  الطعٍب بجصفّز هطاـٌم وثفٍِرى



االصجفادة من المٌازرِن  ُ ثعزِز االصجقرار الٍـوُ  لَ الػعّد المالُ 
 مار ال وّة الجصجّة وثرقّة الفلر 

أ
وثفٍِر القفاع الخاا وى ادة ا

 االصجدمارا للمدخات 

االصجفادة من الخ رات والمٌارات المٌازرة  ُ الجومّة وهقن الخ رات 
والجقوّة داخن الٍـن وثٍصّن الفرا للمٌوّّن الشٍداهّّن والقٍ  

صٍاؽ العمن الدولّة 
أ
 العاملة  ُ ا

ثٍ ّر  را العمن الداخلّة الصجّعاب العا دِن والمٌازرِن من 
الخ رات واللػفا ات الشٍداهّة الجُ امػجش ت مٌارات  الّي  ُ المراالت 

  المٌوّة والعملّة خارج الٍـن



زو ّػػػة والٍا ػػػدِن الػػػذِن 
أ
معالرػػػة ى ػػػرازات الٌرػػػرة الداخلّػػػة والعمالػػػة اال

صػػػػ اب مخجلفػػػػة مػػػػن خػػػػاؿ الدراصػػػػات اإلشػػػػػا ّة 
أ
ِقػػػػػدون الػػػػٍـن ال

ا ماخرات صال ة وخفّرة  لَ المرجمن مػن الموظػٍر 
أ
الجصلّلّة وثفادا ا

 االقجػادا والجربٍا واالزجما ُ 
 اقجراح ثدرِس مشاقات ثجعل  بالٌررة  ُ الرامعات ممجفل ات اخجّار 

 ثومّة الٍ ُ واإلدراؾ بقؾاِا الٌررة
ثقػػػدِم خػػػدمات المعلٍمػػػات المجعلقػػػة بػػػالٌررة خػٍغػػػا  المٍخقػػػة لمرامػػػز 
م غّر 

أ
ال صٍث وال اشدّن والمٌجمّن صٍا   مان ذلك بالفرِقة الم اظرة ا

م بػػػػالفرؽ المشػػػػجصدخة 
أ
الم اظػػػػرة وصػػػػٍا   ثػػػػم ذلػػػػك بالفرِقػػػػة العادِػػػػة ا

.مط لات االثػاالت المصلّة والعالمّة 



ال رامذ الجُ ثم ثوفّذًا  ُ ىـار الخفة

  الللّة للٌررة العا دة 
مػدػػر مػػن 

أ
صػػٍداهُ مػػن الرمٌٍرِػػة العراقّػػة بعػػد الٍزػػٍد  1400ثػػم ثرشّػػن ا
مرِلُ 

أ
 .اال

ثوفّػػذ برهػػامذ العػػٍدة الفٍ ّػػة لوقػػن الشػػٍداهّّن مػػن الرماًّرِػػة العربّػػة 
ممػػػا قامػػػت .ظػػػخع17000مػػػن زملػػػة  4276اللّ ّػػػة شّػػػح ثػػػم ثرشّػػػن 

 . رد167موظمة الٌررة الدولّة بجرشّن 

 ػػػداد مقػػػدرة  ػػػُ  الرمٌٍرِػػػة الّموّػػػة ثقػػػدر بصػػػٍالُ 
أ
 ػػػرد ثػػػم  1000ًوػػػاؾ ا
.    دوالر  ال من ذوا الصاالت الصرزة بجللفة  طرِن  115ثرشّن 



الٍـن من الرماًّرِة العربّة اللّ ّة ؽمن برهامذ  اشؾان الَالعا دِن  ا ٍاجاصجق اؿ 
العٍدة الفٍ ّة


