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وزير القوى العاالة اائ ورجيم ةاالةعاائ    اال 
يتفقاانام ةزارا اارا اال والاانواةم  زرا اائ 

 ةشت ر
تفقددجمالددروم دددددددددددددددملمملراممه قل مه  ددرل دد مامه قدد م

نمنرئبممئام-الرومإ ددددددلرعاومم/له جكتلمم،مئانمارل  مبنهرم-مع ىمشددددددلنمه جا م/ه جكتلم
علاجمك ا مه رمهع ملل جملنظل مم-لحللجمعمهقىمم/له جكتلمم،ه لاتلعه ارل  م شددددددددئل م جل م

لنظل مه  لومه جل ا مبر قرهمةمبمئر د مباتمم ر مول ملنشددل مبموملجامةملشددملئملظرئةم ئق م
ممم. شبربملصمملرهمئمهألمهنبمله  لر مله جلها مبك ا مه رمهع مبلشتهم

 لضملارومهألعلرومه مارجا مملهكدجمه لراممبد  مه لرهمةمت لدومع شمتشدددددددددددددددااعمه شدددددددددددددددبربمع ش
بإعتبرمهرمه نلهةمه ل شم   قممارومهألعلروملشامهمأننرمن لومع شمتل اممقملضمل مه صنجلقم
هإلاتلرعشم  تنلا ملبنكمنرصددددددددممبفلهئجمصددددددددبامةم ل ددددددددرعجةمه شددددددددبربمع شمبنر ملشددددددددملعرته م

م.ه صبامة

بجلمممومأنهرمأصدددددددددبحتمتقل لتربعمه لراممأ مه ارل  مأثبتتمأنهرم ا دددددددددتملكرنرمهكرجالارم ق مب
تنلليملشدددددددددامهمب  ملصدددددددددممل مه جلومه لا ددددددددد ددددددددد م لنظل مه  لومه جل ا م تحقاقمه ت رل ملعم

ممم.ه لاتلعمه  رماشملتل امم مصمعلوم ئق م شبربملصم

مئانمارل  مبنهرمع شمضملمةمهإلنتقرومل م كممم-مع شمشلنمه جا م/ل مارنب مأكجمه جكتلم
ا م شمه ت  ا مه  ر شملتقجا مأ ضددددوم جل م   مبملشددددامهمب ن مه الجةملهإلعتلرجمإ شم كممه لهن

 بجمل متحلاومه بحلثمه   لا مإلبتكرمهتمللشددددددملعرتمتضدددددداةم يقتصددددددرجمه قللشمل تا  هرم
مم.حبا  مهألجهمج

هضددددددرةمشددددددلنمه جا مب ننرمن لومالا رمك  ددددددمةملهحجةمجه ومارل  مبنهرمقرئممأننرمهصددددددحربم
همه ملصدددددممتلممبظملةمصددددد ب متحترجملنرمالا رم  لراجمل مم دددددر  مل جه م هوهمه ل  ملاكج

مه  لوملهإلنترجمله تكرتةمإلعم مشر مه ل  ملنبومه  مةمله ت صب
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ندرئدبممئانمادرل د مبنهدرمإ دددددددددددددددتلمهممه اددرل د م شمتنفاددومم-الددرومإ دددددددددددددددلدرعاددومم/لأكدجمه دجكتلم
بمه لشدددددددددددددددملعدددرتمه رمهعاددد مبدددر ت دددرل ملعملنظلددد مه  لدددومه دددجل اددد م تل امم مصمعلدددوم   م

م. ر بمع شمه لشملعرتملهألعلرومه رمهعا ملهإلنتراا م501له  مااا ملشامهمهن مت متجمابم

ل منرحات مقرومباتمملركليممئانملكتبملنظل مه  لومه جل ا مبر قرهمةمب  ملصددددممل  مكبامم
له لنظل مت ددد شم تنلا مه شدددمهك مله ت رل ملعمه ارنبمه لصدددميم شمل ت ةمه لار تم رصددد م

م. امم مصمعلوم  شبربمه لصميمتجمممبحرمع اه ملع شمه مه ه رمهعا م تلم

علاجمك ا مه رمهع مبلشددددددتهممبر مه ك ا مقجمتبنتمه  جاجمل مم-لحللجمعمهقشمم/لأشددددددرممه جكتلم
شددددربمل ترةم شمم000ه لشددددملعرتمه  جلا م تنلا مه بائ مه لحا  محاثم ددددرهلتم شمتشددددباوم

مشدددددرماعمتنلا م م دددددتثلرمم شمشدددددبربنرثمثمقم مهىملاتمكنرن ملقمقشدددددنجةملتم دددددرمل م مومل
بر ت رل ملعملا ددددد ددددد مبنكملصدددددممكلرمهن مارم متجمابمعججمه ممبقم مه لحر ظ مع ىمتمبا م

م.هألمهنبمله  لر مبر ت رل ملعملنظل مه  لومه جل ا 


