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ثًمـّش  انٕادذح ثؼذ انضٔالػهٗ انسبػخ  2019 جبَفٙ 26  انسجذاَؼمذد ٕٚو   جهخ انجًبػبد انًذهٛخنىرجؼـب           

.  انجهذ٘ نهُظش فٙ يٕاضٛغ ػبجهخيجهس  لل اسزثُبئٛخ  ثهذٚخ انغُــبدح جهسخ

ْزا  2019جبَفٙ  22ثزبسٚخ  81ػذد انًّٕجٓخ إنٗ انّسبدح أػضبء انًجهــس انجهــذ٘  االسزذػبءادٔ ثُــبءا ػهٗ 

سزُؼمذ ٕٚو  لذ جهسخ اسزثُبئٛخ نهًجهس انجهذ٘ٚؼهى سئٛس ثهذٚخ انغُبدح ثغٔ ثؼذ   :َظّ 

: ػهٗ انسبػخ انٕادذح ثؼذ انضٔال  ثًمش انجهذٚخ نهُظش فٙ  2019جبَفٙ  26انسجذ 

  .ٔضؼٛخ يمش انجشٚذ انمذٚى -1

 .طهت سأ٘ انجهذٚخ دٕل اَزظبة ٔدذح طُبػٛخ -2

. نًشرت سئٛس انجهذٚخانزسٕٚخ انمبََٕٛخ  -3

. أػالِ إنًٛٓبانًٕضٕع انشجبء انذضٕس فٙ انًكبٌ ٔ انزٕلٛذ انًشبس  ألًْٛخٔ   
:  ٔ لذ دضش انجهسخ انّسـبدح     

انجهذٚخ سئٛس :            نورالدين العاشق -

ػضٕ ثبنًجهس:    بوبكر بن خليفت -
 

ػضٕ ثبنًجهس :              ثريا الزاهي -

ػضٕ ثبنًجهس          رؤوف الصويد -

ػضٕ ثبنًجهس  سٕسٍ ثبنذبج-

ػضٕ ثبنًجهس  َجٕٖ انذبج سبنى-

ػضٕ ثبنًجهس        سٛشٍٚ ثٍ دًٕدح-

َبدس انفمّٛ                 ػضٕ ثبنًجهس -

ركشٖ ثبنذبج انضاْٙ   ػضٕ ثبنًجهس -

ػضٕ ثبنًجهس  َبجخ انشبٚت-

.  م  الكاتب العأ دضش ػٍ اإلداسح انجهذٚخ انسٛذ      

: كًب ٚهٙ األػًبلٔ اسزؼشع جذٔل  ثكهًخ سدت فٛٓب ثكبّفـــخ انذبضشٍٚ سئٛس انجهذٚخإفززــخ انجهســخ انسّٛــذ      

: ٔ اسزغالل ٔدذح يشرجخ ٔ رٕسؼخ إدذاسسأ٘ انًجهس انجهذ٘ دٕل   إثذاءانُظش فٙ طهت -1-

دٕل  44نهزجبسح ػذد انجٕٓٚخ  اإلداسحرطشق سئٛس انًجهس انٗ اَّ رجؼب نهًكزٕة انظبدس ػٍ 

 JCMٔكٛم ششكخ   Claude Mouretيٍ يطهت انسٛذ عٔ اسزغالل يؤسسخ يشرجخ ٚذ إدذاس

confection   اسزغالل يؤسسخ يشرجخ يٍ انظُف انثبنش ٚزًثم َشبطٓب فٙ  ثئدذاسانًزؼهك ٔ



يٍ يطهت انسٛذ عٔ اسزغالل يؤسسخ يشرجخ ٚذ إدذاسدٕل  49ٔدذح خٛبطخ  ٔ انًكزٕة ػذد 

Claude Mouret   ٔكٛم ششكخJCM confection   اسزغالل يؤسسخ يشرجخ  ثئدذاسانًزؼهك ٔ

سأ٘ انًجهس  إثذاءٔ انًطهٕة  (يذم انزٕسؼخ)يٍ انظُف انثبنش ٚزًثم َشبطٓب فٙ ٔدذح خٛبطخ 

انذبضشٍٚ ػذو اػزشاضٓى   األػضبءانجهذ٘ فٙ ْزا انخظٕص ٔ ثؼذ انزذأل ٔ انُمبش أثذٖ جًٛغ 

انساليخ انًُٓٛخ   إجشاءادٖ رنك  ػجش انزظٕٚذ ششٚطخ ادزشاو انششٔط انمبََٕٛخ ٔ ٔ يٕافمزٓى ػم

 . فٙ ْزا انخظٕص

: د  38123دٕل انزفٕٚذ فٙ شؼجخ انغُبدح يشاكُخ نفبئذح ثهذٚخ انغُبدح انًجهغ انًمزشح  -2-

اجؼخ نذضة ٔ انمٛى انش األيٕالرطشق سئٛس انجهذٚخ اَّ رجؼب نطهت انجهذٚخ سبثمب يٍ نجُخ رظفٛخ 

 أجبثزُبٔ لذ   (انًسزغم يٍ لجم انجشٚذ سبثمب )انزجًغ انًُذم فٙ الزُبء انؼمبس انًسًٗ شؼجخ انغُبدح 

 38123:انهجُخ ثطهت انشأ٘ انُٓبئٙ نهجهذٚخ فٙ خظٕص الزُبء انؼمبس ٔ رزى رذذٚذ انسؼش انجبنغ

ػهٗ الزُبء انؼمبس  ٚذثبنزظٕ  انذبضشٍٚ األػضبءدُٚبس ٔ ثؼذ انزذأل ٔ انُمبش ٔافك جًٛغ 

كًب  سٛزى يذ انجهذٚخ ثمبئًخ . ٔ رخظٛض االػزًبداد خالل رٕصٚغ انفٕاضم يٍ انسُخ انفبسطخ 

. انؼمبساد انزبثؼخ نذضة انزجًغ انًُذم انكبئُخ ثجهذٚخ انغُبدح الدمب

رطشق  سئٛس انًجهس اَّ ثؼذ انزُسٛك يغ يشالت انًظبسٚف : رسٕٚخ يشرت سئٛس انجهذٚخ-3-

رذذٚذ  أٌٔ  األدَٗيٛخ ارضخ اٌ انًجهغ انًمزشح خالل انذٔسح انؼبدٚخ انشاثؼخ ٚمم ػٍ انذذ انؼًٕ

يُخ سئٛس انًجهس رزى يشح ٔادذح خالل انًذح انُٛبثٛخ ٔ ٔجٕد رشلٛخ جذٚذح  نشئٛس انجهذٚخ فٙ 

ح ٔظٛفزّ انسبثمخ ٔالٌ يُبلشخ يشرت سئٛس انًجهس رزى يشح ٔادذح فٙ انًذح انُٛبثٛخ ٔجت رسٕ٘

ػهٗ رذذٚذ انًُخ  ثبإلجًبعٔضؼٛزّ ٔ ثؼذ انزذأل ٔ انُمبش ٔافك أػضبء انًجهس ثؼذ انزظٕٚذ 

: انًخٕنخ نشئٛس انجهذٚخ  كًب ٚهٙ

 1425: يُذخ انزسٛٛش

 190:يُذخ انًسؤٔنٛخ

 300يُذخ انسكٍ

 150:يُذخ انزًثٛم

. ءاانزذأل خزًذ انجهسخ ٔ كبَذ انسبػخ رشٛش انٗ انثبَٛخ يسب ءاَزٓبٔ ثؼذ   

 :انغُبدح فٙ 

 

 سئٛس انجهذٚخ       

 

َٕسانذٍٚ انؼبشك   


