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ديزملا  ةيكريمألا ةعماجلا يف داصتقالا يف رضاحم دشار رينم .د أرقا

� ربخلا ظفحا � اقحال ارقا Thursday, 16-Apr-2020 06:41� داصتقا

 ّنا رربم نود نم تربتعا دقل .ينانبللا يلاملا قزأملل ًالح مّدقت ال رازال ةطخ ّنإ
 لوصأ يه نانبل فرصم لوصأ اهيف امب فراصملا لوصأ نم رالود رايلم 84

 عاطقلل نويد ىلا ةفاضإ ،زدنوبورويلا نويدو ةنيزخلا تادنس ةلماش ،ةرثعتم
 غلبملاب نيعدوملا عئادو مسح لباقم غلبملا اذه ءاغلإ تحرتقاو .صاخلا
.»تاكريه« ىّمسي امو يزاوملا

 زدنوبورويلل نيدلا تاقحتسم عفد نع فقوتلا ةموكحلا ىلع رازال تحرتقا امك

 ةزوح يف وه نيدلا نم % 85 ّنأ ثيح رربم نود نم )لاملا سأرو نيدلا ةمدخ(

 ،ينانبللا صاخلا عاطقلاو يعامتجالا نامضلا ،نانبل فرصم ،ةينانبللا فراصملا

 .لودلا مظعم لعفت امك ةليدب تادنس رادصإ لالخ نم نيدلا اذه مدخُي ام ةداعو

 قلَخب ةحلصم هل نم بناج نم مدقت اّلا بجي ةحيصنلا هذه ّنا هيف بير ال يذلاو

.اهجلاعي يكل ةعنطصم ةمزأ

 قشلا اذهو يداصتقالا عضولا حرشب أدبتو ،ةدع ًاماسقأ لمشت رازال ةطخ ّنإ

:عيمجلل حضاو

 ،ةيبنجألا تالمعلاب صقنو ،يراجلا باسحلا يف زجع ،مخضت ،ةلاطب ،بلاس ومن

1500 يمسرلا فرصلا رعس يقب امنيبو .ةريتولا هذه ىلع عضولا رمتسي فوسو

.رالودلل .ل.ل 3000 ةبتع يزاوملا رعسلا ّىطخت رالودلل ةريل

:اهمهأو ،ةلودلل ةيلاملا ةطخلا ىلع رازال تدمتعإ

 عاطقلا تاسسؤم حالصاو ،بتاورلاو روجألاو ءابرهكلا معد ضفخ ،قافنالا يف

 ةيلاملا ةرازو تايصوت تلمش تاداريإلا يفو .ىرخألا ةديدعلا تاميدقتلاو ماعلا

 ةبيرضو ،دئاوفلا لخد ىلعو ،تاكرشلا لخد ىلع بئارضلا عفر :اهمهأ نمو ًاضيأ

 ،ةيلامكلا علسلا ىلع ةفاضملا ةميقلا ةبيرض عفرو ،عفترملا لخدلل يدرفلا بتارلا

 نيزنبلا رعسل ىندأ دح عضوو

� كراش
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.2024 يف %

:ةرشابم رازال ةطخب تنرتقاف فراصملا ةلكيه ةداعإ اّمأ

 ريغ تاضارتفا ىلع تدمتعا انهو ،يفرصملا زاهجلا ةلكيه ةداعإ رازال تحرتقإ

 ،لوصألا نم رالود رايلم 40.9 وحنب نانبل فرصم ةراسخ رازال تّردق دقف .ةيعقاو

 ىلع ةظفاحملل ةلويسلا قلخب لّوخُم هنوك رئاسخ اهربتعي ال نانبل فرصم نكلو

.ةيلاملا ةءالملا

 رالود رايلم 20.8 ـب ةلودلا تادنس ةزايح نم نانبل فرصم ةراسخ ًاضيأ رازال تردق

 رابتعال ةيعادلا بابسألا يه امو ،مقرلا اذه ىلا تّلصوت فيك حضوت نا ريغ نم

61.7 رئاسخلا عومجم حبصيف .مودعم نيَدِب ةدع تاونس دعب قحتست تادنس

 ةحيصن نع جتن رالود رايلم 20.8 غلابلا نيدلا رثعت ّنا ىلا ةراشالا ردجتو .رالود رايلم

.رالودلاب اهنويد ةمدخ نع ةلودلا ّيلختب رازال

 دقو .رالود رايلم 53.1 نانبل فرصم ةراسخ يفاص حبصت ،لاملا سأر مسح دعب

 ببس نود نمو فراصملا قتاع ىلع نوكت نا بجي ةراسخلا هذه ّنا رازال تضرتفا

 رايلم 13.3 غلبتو ىرخأ تاراسخ فراصملا ىدل ّنا تربتعا ،كلذ ىلا ةفاضإ .هيجو

 ،اهنم غلابم يا عاجرتسا ةيناكمإ باستحا نود نم ةرثعتملا ضورقلا نم رالود

 عومجملا حبصيف .رالودلاو ةريللاب ةنيزخلا تادنس نم ةرثعتم رالود رايلم 17.8و

 نمض نم نانبل فرصم رئاسخ جمد دعب ةيلكلا ةفلكتلا يه هذهو .رالود رايلم 84.1

 رازال ةحيصن ىلا ىزُعي ةراسخ رالود رايلم 17.8 ـلا رابتعا ًاضيأ انه .كونبلا رئاسخ

.ةلودلل يدايسلا نيدلا ةمدخ نع فقوتلاب

20.7 رادقمب مهسا ىلا عئادو ليوحت لالخ نم ةراسخلا ّىطغت نأ رازال حرتقتو

.ةيقبتملا نيعدوملا عئادو نم رالود رايلم 63.4 رادقمب »تاكريه»و

:ةدع ةيبلس راثآ هل عئادولا مسح ّنإ

.فراصملاب ةقثلا ضيوقت -

 كلذكو كالهتسالا ّصلقي مسحلاف ،نوكلهتسم ًاضيأ مه عئادولا باحصأ نإ -

.جاتنالاو رامثتسالا

 جاتنالاو رامثتسالا ضفخي مسحلاف ،نورمثتسم ًاضيأ مه عئادولا باحصأ ّنا -

.ومنلاو

.ةقثلا نادقفل ضفخني يبنجألا رامثتسالا -

.ةقثلا لماعب ضفخنت نيبرتغملا نم تاليوحتلا كلذك -

 زجعلا نم ديزيو ةلودلا دراوم ّضفخيو ،داصتقالا فعض ىلا مسحلا يدؤي امك -

.يلاملا

% 92 ىلا نيدلا ضفخ

 ىلع ةفلكلا دانسإ ىلع تدمتعاو ،رازال ةطخ ىلا دنتسا دقف نيدلا ضفخ اّمأ

.مهعئادو نم لباقملا غلبملا عاطتقا لالخ نم نيعدوملا

:يلاتلاك جئاتنلا رازال رّدقت

 سأرو ةدئافلا ىلع رالودلاب نيدلا ةمدخ نع ةموكحلا فّلختت نأ رازال حارتقا ّنإ

 ةلودلا حلاصم ةمدخ نم ًالدب ةنيعم حلاصم مدختو ةئطاخ ةيصوت تناك لاملا

 لازت ال يجراخلا نيدلا ةمدخو ّيلحم وه رالودلاب نيدلا مظعم ّنا ملعلا عم ،ةينانبللا

 نم رالودلاب ليومت ىلع لوصحلا نآلا ةلودلا ىلع بعصلا نم حبصأف .ةدودحم

 ىلع ةردقلا ىلا ريشي الو ،عسُّتم لح وه رازال نم حرتقملا لحلا ّنإ .جراخلاو لخادلا

.هباعيتساو ينانبللا عقاولا مهف

 جتانلا لمجم نم % 150 نم براقي ام فّلكيس حورطملا لحلا ّنا تفلملا نمو

 ،رالود رايلم 84.1 رادقمب عئادولا مسح لالخ نم ةغلابلا ةفلكتلا يأ ،يلحملا

.2024 ةياهن ىتح ًابلاس ومنلا ىقبيسو

 ىلا لصيل 2024 ىتح يراجلا باسحلا زجع عافترا رارمتسا ىلا رازال ماقرأ ريشتو

 اذه يف زجعلا ضفخ وه يساسألا فدهلا ّنا ملعلا عم ،يلحملا جتانلا نم % 19.2

 يلاملا ماعلا زجعلا ضفخ لالخ نم ًاصوصخو ،تاعوفدملا نازيم يفو باسحلا

 رالود رايلم 27 يزاوي ام يجراخلا ليومتلل نانبل ةجاح رّدقتو .فرصلا رعس ضفخو

.ةهج يا نم هل ةرفاوتم ريغ ماقرأ يهو ،2024 ىلا 2020 نم ةدتمملا ةرتفلل

 امك يلاملا زجعلا ضفخ ىلا دنتست ةيلحم ةطخ ّىنبتت نا عيطتست ةلودلا امنيب

 .ًالاح ءابرهكلا عاطق حالصإ عم تاونس 3 لالخ نزاوت قيقحتو لاملا ةرازو تحرتقا

 ساسا ىلع فرصلا رعس ديحوت ىلا دنتست نا ةطخلا هذهل نكمملا نم امك
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 ةءارق رثكألا

 ةفاضإ ،ماعلا عاطقلا ةزوحب يدايسلا نيدلا ديطوتو ،ًالاح هريرحتو يزاوملا رعسلا

 .يمازلالا طايتحالا ضفخو يراجلا باسحلا ليومتب ةطبترملا تالماعملا ريرحت ىلا

 لولح عم ًاضئاف ققحيس تاعوفدملا نازيمل يراجلا باسحلا يف زجعلا ّنا رّدقيو

 ىتح يمكارتلا ليومتلا غلبيسو .قافنالا ديشرتو ررحملا فرصلا رعس ةجيتن 2023

 نمو .ةيلاحلا رازال ةطخ بسحب ،رالود رايلم 27 نم ًالدب رالود تارايلم 4 طقف 2024

.تايطايتحالاو فراصملا نم هليومت نكمملا
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