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 2019 ماعل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا ةيجيتارتسا

 ةيناسنإلا تاجايتحالا

 صخش نويلم  131.7 ىلإ حاورألل ةذقنملا تادعاسملا ميدقتل يكيرمأ رالود رايلم  21.9$ ىلإ ةجاح كانه نوكتس ،2019 ماع يف

   .ةيملاعلا ةيئامنالاو ةيداصتقالا بساكملا نم مغرلا ىلع ةيناسنالا تاجايتحالا ديازتت .ةيعيبطلا ثراوكلاو بورحلا نع مجانلا رامدلل اوضرعت

 عقدم رقف نوشيعي نيذلا صاخشألا اددع ضفخنا 2015و2008يماع نيبف ؛اغًلl ًايئامنإا مًدقت ملاعلا زرحأ يضاملا دقعلا يف

 63.4 نم  يلامجالا يلحملا جتانلا عفترا ثيح؛ىضم تٍقو يأ نم ءًارث رثكأ ملاعلا حبصأ امك .صخش نويلم736 ىلإ رايلم1.2نم

 صخش نويلم 120 نم رثك أ حبصأ ،ةريخألا تاونسلا نكل .2017 ماع رالود نويليرت 80.7  ىلإ 2008 ماع رالود نويليرت

 ،صاخشألا نم ديزملا ىلع اهلالظب يقلت يتلا تامزألا نم ديزملا كانهو .لجاع لكشب ةيامحلاو ةيناسنإلا تادعاسملا  ىلإ ماع لك نوجاتحي

 ةمج� اهنكلو دحاو ثدح وأ لماع جاتن تسيل ةيناسنإلا تامزألا مظعم نإ .ىضم دقع ذنم عضولl ةنراقم نآلا لوطأ تارتفل رمتستو

 يرشبلا فعضلاو حلسملا عازنلاو ةيعيبطلا راطخألا نيب لخادتلا نع

 ةيناسنإلا نوؤشلل ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ثوعبم رود

 ،رارمتسl ةديازتملا دارفألل ةيناسنإلا تاجايتحالا بلطتتو .¢اضقلا نم ةددحم ةعومجم عم لماعتلل نيثوعبملا ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا نيعي

 ثوعبملا نإف اذهلو .نيررضتملا تاجايتحlو ةحلصملا باحص¤ ةقمعتمو ةصصختم ةفرعم ،ةدتمملا تاعازنلا نع ةمجانلا كلت ًةصاخو

 جيلخلا لود يف رارقلا عانصو ةدحتملا ممألا نيب ىوقأ طباور ءاسر© فلكم )يناسنإلا ثوعبملا( ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا

 .نيررضتملا صاخشألل ةيناسنإلا تاجايتحالا نع غالبإلا نامضل اهجراخو

 اًفلخ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألل يناسنإلا ثوعبملا بصنم يف 2016 لوألا نوناك/ربمسيد يف يخيرملا دمحأ روتكدلا نييعت مت دقو

 يف يخيرملا /روتكدلل لماشلا فدهلا لثمتيو .2012 ماع يف هسيسµ ذنم بصنملا اذه ىلوت يذلا تيوكلا نم قوتعملا هللا دبع روتكدلل

 ريغ ةينعملا تاهجلل اهحرطو ةيناسنإلا تامزألا زاربإ لالخ نم كلذو ،فارطألا ةددعتم ةيناسنإلا ةباجتسالا دوهج معد ىلع زيكرتلا

 لجأ نم لمعلا ةطخ رارقإو ،"ةدحتملا ممألل ةديدجلا لمعلا ةقيرط" عابتإ عم يلودلا يناسنإلا عمتºا عم مهتكراشم ةد¢زو ةيديلقتلا

 ءانبل كوكول كرام /ديسلا ةيناسنإلا نوؤشلل ماعلا نيمألا ليكو عم برق نع يخيرملا /روتكدلا لمعيو .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةيناسنإلا

 .ملاعلا اههجاوي يتلا ةيناسنإلا تاجايتحالل ةباجتسالل ملاعلا ىوتسم ىلع ةحلصملا باحصأو ةدحتملا ممألا نيب ىوقأ تاكارش
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  :ةيجيتارتسالا فادهألا

 .دراوملا ةئبعت .1

  .ةيعوتلاو ةرصانملا .2

  .تاسايسلا ىلع ريثأتلا .3

 ثوعبملل يدايقلا رودلا .4

   .يناسنإلا
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 2019 ماع يف ةيسيئرلا تاردابملا

 نيفدهتسملا ةحلصملا باحصأ عم ةدحتملا ممألل ةيئانثلا ةكراشملا ةدUز

Àعم لجألا ةليوط ةكراشملا ريوطت لالخ نم ةدحتملا ممألاو ةددحملا ةحناملا نادلبلا نيب تاقالعلا خيسرت ةلصاوم يف يناسنإلا ثوعبملا لم 

  :ةيلاتلا ةلثمألا معدلا ةطشنأ لمشتو .ةفدهتسملا ةحناملا نادلبلا يف ةدحتملا ممألل ىوقأ روضح داجيإو ةدحتملا ممألا ت�ايك

  .ةيناسنإلا ةنوعملا ةنجل •

  .ةحلصملا باحصأ عم ةدحتملا ممألا لمع راطإ •

  .يئامنإلا ةدحتملا ممألا لمع راطإ •

  .ةدحتملا ممألl نوينطولا نوفظوملا •

  .ةينطولا تاسسؤملا تاردق ءانب •

 17 مقر ةمادتسملا ةيمنتلا فده/ةيناسنإلا يف رامثتسالا – صاخلا عاطقلا عم تاكارشلا ءانب

 ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو ةيناسنإلا لجأ نم لمعلا ةطخ فادهأ قيقحت لجأ نم قيسنتلاو نواعتلا نم ةديدج ةبقح زيزعت ىلإ جاتحن

 مهملا نمف ،ةباجتسالا ىلع ةلعافلا ةيديلقتلا تاهجلا ةردق ةيناسنإلا تاجايتحالا مجح زواجت ةعرسل اًرظنو .صاخلا عاطقلا عم اميس ال

 نإ .يفاعتلاو ةباجتسالاو ،ئراوطلا تالاحل بهأتلاو ،ثراوكلا رطاخم نم دحلا يف صاخلا عاطقلا كارشإ ىضم ٍتقو يأ نم رثكأ

 صرفلا نم ديدعلا كانه لازت الف ،ةريبك تامهاسم لعفلl تاكرشلا مدقت امنيبو ،ةلئاه يلودلا عمتºا عم لامعألا عاطق نواعت ت�اكمإ

 تاهجلا عم يناسنإلا ثوعبملا كراشيس ،لامعألا طبر ةردابمو ةدحتملا ممألل ةعباتلا يملاعلا قافتالا تاكبش لالخ نمو .اهريثµ عيسوتل

 معدلا ةطشنأ لمشتو .عونتلا مئاد يناسنإلا لاºا يف ةديدجلا لمعلا ةقيرط نع ربعت ةديدج تاكارش ةماقإل صاخلا عاطقلا يف ةلعافلا

  :ةيلاتلا ةلثمألا

  سوفاد عامتجا  .يناسنإلا لمعلل يملاعلا يذيفنتلا سلºا •

  ةدحتملا ممألل ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا .يناسنإلا لمعلل يملاعلا يذيفنتلا سلºا •

 ةدحتملا ممألل يملاعلا قاثيملا ةمظنمل ةديدج ةيلحم تاكبش ءاشنإ •
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 ةحلصملا باحصأ عم ةيثالثلا ةكراشملا

 ةفلتخملا ةحناملا تاهجلا نيب نواعتلا كلذ لمشيو .ةيديلقتلا ريغو ةيديلقتلا ةحناملا تاهجلا عم طشن لكشب يناسنإلا ثوعبملا كراشي

 تاعمتºا ةردق زيزعتو ةيناسنإلا تاجايتحالا ليلقت يف ةيثالثلا تاقالعلا هذه مهستسو .ثلاثلا فرطلا ةدافتسا قيقحتل ةفرعملا لدابتو

 ةيساسألا ةيرذجلا بابسألا ةجلاعمل ةيئامنإلا تاسسؤملا لثم ،ددجلا ةحلصملا باحصأ كارشإ عم بنج ىلإ اًبنج دومصلا ىلع ةيلحملا

 تامامتهl ماملإلا معدل ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تاردق ريوطت ىلع يناسنإلا ثوعبملا لمعيس ،قايسلا اذه يفو .ةيناسنإلا تاجايتحالل

  :ةيلاتلا ةلثمألا معدلا ةطشنأ لمشتو .ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا يعوو تاردق زيزعت لالخ نم ةحناملا تاهجلا طورشو

  .¢روس معدل نيحناملا رابك ةعومجم •

  .تاعربتلا نالعإ تارمتؤم •

  .ايكرت ،ليزاربلا ،¢زيلام ،دنهلا ،نيصلا - ةحلصملا باحصأ تاثعب •

 .خلإ ،ايناركوأ ،ايغنيهورلا ،ناتسناغفأ - ةيسنملا تامزألl يعولا عفر •

  ليج عايضل ال

 رثكألا صاخشألا نع ةرصانملا يناسنإلا ثوعبملا لصاوي فوس ،قارعلاو ¢روس يف لافطألل ةهجولا "ليج عايضل ال" ةردابمل رصانم هتفصب
µاًرث lلوصو ةد¢ز لجأ نم ةطشن ةلمحب يناسنإلا ثوعبملا موقيس ،ديدحتلا هجو ىلعو .بابشلاو لافطألا مهنيب نمو ،ةيناسنإلا ةمزأل 
  :ةيلاتلا ةلثمألا معدلا ةطشنأ لمشت .ميلعتلا يف مهقحو لافطألا ةيامحو ،يلودلا يناسنإلا نوناقلا ماكح¤ ديقتلاو ،ةيناسنإلا تادعاسملا

  .¢روس معدل ثلاثلا لسكورب رمتؤم •

  .¢روس معدل نيحناملا رابك ةعومجم عامتجا •

  .شيعلا لبس ديلوتو لمعلا صرف قلخل تاصنم كلذ يف امب نيئجالل ةمادتسملا لولحلا معد •
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  اورنوألا

 ندرألاو ةزغو ةيبرغلا ةفضلا يف نيينيطسلفلا نيئجاللا نييالمل ةلجاعلا ةيناسنإلا تاجايتحالا ةيبلت لالخ نم يروف ريثµ هل اورنوألا لمع نإ
 تامدخو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاو ينهملاو يئادتبالا ميلعتلا ةيناسنإلا تامدخلاو ةيرشبلا ةيمنتلل اورنوألا تامدخ لمشت .¢روسو نانبلو
 كلذ يف امب ،ئراوطلا تالاحل ةباجتسالاو ةريغصلا تاليومتلاو تاميخملا نيسحتو ةيتحتلا ةينبلا تايساسأو ةيعامتجالا تامدخلاو ةثاغإلا

 يديلقتلا ريغو يديلقتلا ليومتلا ىلإ لوصولل ةحاتملا تاودألا عيمج يناسنإلا ثوعبملا ةداعس مدختسي فوس .حلسملا عازنلا تالاح يف
 .اورنوألا معد رارمتسا ىلإ ةوعدلا عم

  ةكارشلا ةمهم •

 اورنوألا معدل ةيديلقت لقألا ةحناملا تاهجلا عم لصاوتلا •

 

 

 

 

 

 

 


