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المستخلص
اهتمت

الممرايةت لالدةملاراةةت لمدةيت الصتتدر/محم

هت الد ارست بالخصتاص

 635ل لك لكلن ه المدةي تمايي من الكثاة السكاية المالة  ،ةبرز بت لك مكتكم
الستتكن التتتي تم تد متتن بتتةن احتتد اكبتتر المكتتك

التتتي تمتتايي مي تتا كثةتتر متتن التتدل

لمي تتا المتراك لهكت ا الحتتا باليستتب لمدةيت الصتتدر ،حةتتب لمبت
كبة ت ار ةتتي

تتلر مكتتكم الستتكن لت انم تتا كمتتا ان اةمتتتدادا

الكثاةت الستتكاية دل ار
اةةجة ت لمستتكن لمتتا يتتت

عي تتا متتن مكتتاك لاةرت تتا الكبةتتر ال ت ر ات أر عمتتي ستتمر اةر
اةسر ةي الحصل عمي السكن الخا

امكاية بم

الح ترة حتتدد متتن

ب م ،لجد كتم البحتب نتايبةن

اساستتةةن همتتا النايتتر الي تترر لالنايتتر المةتتدايي ،لنتتد اهتتتم النايتتر الي تترر بتل تتة
اةاار المي ني لمبحب كتحدةد مككم البحب لاهداةه لم اهةمته لمستلااته لمي نةتته
لك ت ت لك ةك ت ترن عام ت ت عت تتن اهمة ت ت لاتناهت تتا
باست تتتمماة

اةر

الست تتكن لالتصت تتامةم اةساست تتة لع نات ت تتا

الست تتكية ة ت ت عت تتن

ت تتلر الحان ت ت الت تتي التخات تتةا لالتندةت تتد

الح تترر ة تتي المت تراك لاس تتملر الممت ت التخاةا تتي لم سست ت دلكس تتةادةس ة تتي المت تراك
عملما لةي مدةي الصدر (الثلرن ستابجا خصلصتا  .ةتي حتةن ةتيتال النايتر المممتي
الملنع النغراةي لالتركةر السكايي من حةب التركةتر اليتلعي لالممترر لتجستةم م التي
ةص تتا

لد ارست ت الخص تتاص

اةنتماعةت ت لاةنتص تتادة لمس تتكان ة تتي المدةيت ت م تتن حة تتب

الم ي لالتممةم لالياحة الزلنة ة

عن استمماة

اةر

الستكية لم ارحت ثت ب

هت ت ت ت تتي ( 9191-9161ل( 9111-9193ل( 1115-9119ةت ت ت ت تتي حت ت ت ت تتي الثت ت ت ت تتلرن
باعتبارها اليتلان اةللتي لمدةيت الصتدر ثتم اعجتر النايتر المممتي مرحمت تحمةت اليتتاص
التي تم الحصل عمة ا مةدايةا لمتمرف عمي اللانع الحجةجتي لمياجت الد ارست ثتم ل تع
بمت ت ت

المجترحت ت تتا

التخاةاة لخ

ةمكايةت ت ت تنت ت تتالز ازمت ت ت الست ت تتكن لاةزدح ت تتام لل ت ت تتع الممالنت ت تتا
الكثاة السكاية لالسكية .
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