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��� ) ا�
و��� ��ن ا���و
��ن2017-2013و���� إط�ر ا��را��  (�
�ر  ا�"زا ر�� و ا��ر�      �� د�
2012��
$ ا�
د�"

�� ا�وط��� ��"زا ر وھ� وا�دة 
ن  ا��را��"����  ���ر إ�% ��ز�ز دور ا�� ا��

  .أو�و��ت ا����ون ��ن ا���د�ن
  


��طف 
ن و���� إط�ر ا��را��:  
��
$ ا�
د�"
��� ا��� ���ر�/�  ، �دوره ، و �و�,  "إن ا����
���� ا��0�1ت ا����درج �� إط�ر د��

��� �� ��ز�ز ا�د�
�راط�� ا����ر���. �/و �� ا�"زا ر��
�ع ، ���ب دورا أ���ھم ���ل 
���ر �� ا6

� ���رك �ذ�ك �� ا�86راف ا���م  ،�و�,��ل  ��
واطن و���
�و �� إط�ر  �دوره ���8ل �� 
"�ل ا��

 $
�"

�ن �/� �ت ا���ا��رام ا���ر�$ ا�"زا ري ا���ري ا�
��ول، و ���6��ق 
$ ا���ط�ت ا�"زا ر��، 
��"ا�
د�� ا�"زا ر�� ا���
�� �� ھذا ا1ط�ر أن �  ����% ا�د8م 
ن ا�طرف ا��ر

  
�� �� ا�"زا ر 8ن إط0ق د8و��ن ���ن، و��� �/ذا ا1ط�ر�
���� ا����ون وا��
ل ا������ �دى ���رة �ر 


���ت ا�"زا ر�� و �2015��م   �� آن وا�د"�� ���?
���.ا�أو /���د�م 
��ر�$ � �ر

 

   د8وة ���د�م 
��ر�$ �@�رة .1
��?
��� و ��"
���ت ا�"زا ر�� ا���� � و أو�و��  ���ذا ا��را��ت ��ن ا�"
���ت  ا��ر

   : ھذه ا�د8وة ����ق ���
وAو�8ت ا������ ا�"زا ر��

��ن ��C?�ص أ��ر A���  . أ� ��وق ا1

��� و ا��وار ��ن ا������ت   . ب
�Aا����د6ت ا�� 

 ��ز�ز ا�
واط��   . ج

��دا
�  . د

�� ا�� ا��

 

�� ��رة�  .ز
ن ا�
��ر�$ ا��@�رة 6 �"ب أن ���دى ا�

�ددة ب  ������رة �ر �
��ھ
�80
�ن أن ��"�وز  و15 000 6 € %  ����

ن ا�
�زا��� ا1"


�روع��.  
 

2. ����Aوا
  د8وة ���د�م 
��ر�$ 
 ���?
��� ،ان ��ن �ذ�ك، ��"
���ت ا�"زا ر�� ا�
ؤ�دة�
���ت �ر" $
، ھذه ا�د8وة �� �را��  

  .ا��
�	� ا����دا������ق �
وAوع 
  ا�د8وة ���د�م 
��ر�$ 
وا�A��� �ط�ق �8% ��ل د8وة ������ر 8ن ا6ھ�
�م.

.� �/�����ة ��د�م 
�روع 
  �8% ا�"
���ت ا�
���ن. ���� ��"�وز 
  �8% ا�
��ر�$ ا�
�د
� أن 6 ���دى ��رة ز

  
���راوح ��
� ��د�/� �  ������رة �ر �
��ھ

ن (��د���ر ا�"زا ري ��ن ���0ن أ�ف و ���ن أ�ف �ورو 


�روع.  % 80و6 �
�ن أن ��"�وز  60) €000 إ�%  € 00 30�� ����

ن ا�
�زا��� ا1"  

 


