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 ةيسيئرلا طاقنلا

 م2019 وينوي 10 ىتح ةئجافملا لويسلا ءارج ةررضتملا تايريدملاو تاظفاحملا

 لويسلاو ةريزغلا راطمألا تقحلأ •

 ،صخش 70,000 نم برقي ام ىلعً ارارضأ

 يف ً،ايلخاد نيحزانلا صاخشألا مهيف نمب

 يه ةجح ةظفاحم ؛تاظفاحم 10 نم رثكأ

 ً.اررضت رثكألا

 ةريخألا عيباسألا يف راطمألا تدتشا •

 رسألا ددع يف ةداح ةدايز ىلإ ىدأ امم

 ررضتو ةئجافملا لويسلا نم ةررضتملا

 .ةيتحتلا ىنبلا

 لويسلا ديزت نأ نم فواخم كانه •

 ؛دلبلا ءاحنأ عيمج يف ضارمألا راشتنا نم

 333 لصأ نم ةيريدم 293 نأ ثيح

 ءابو نمً اقبسم ةررضتم نميلا يف ةيريدم

 .اريلوكلا

  .دادعألا نم دكأتلا متيسو ،ىلتقلا نمً اددع ةلماش ،اياحض عوقو نع غالبإلا مت •

 .نيجاتحملا ىلإ ةلجاعلاو ةيرورضلا ةيناسنإلا تادعاسملا ميدقتل ةئراطلا ةباجتسالا عيسوت مت •

 

 

 

 
 نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا ،ثراوكلا ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهلا :تانايبلا ردصم

ةئجافملا لويسلا :نميلا  
1 :ددعلا       تادجتسملاب لجاع ريرقت  

م2019 وينوي 11 ىتح  
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 عاضوألا لوح ةماع ةرظن

 لويسلا تغلبو ،نميلا ءاحنأ عيمج يف رسألا نم فالآلا ىلعً ارارضأ ةريخألا عيباسألا يف ةئجافملا لويسلاو ةريزغلا راطمألا تقحلأ

 70,000 نم برقي ام ىلع ترثأ لويسلاو راطمألا نأ ىلإ تاريدقتلا ريشت .وينوي نم يناثلا عوبسألا يف اهتورذ قاطنلا ةعساو

ً.اررضت رثكألا ةظفاحملا يه ةجح ةظفاحم .تاظفاحم 10 نم رثكأ يف ،نيحزان مهيف نمب ،صخش  

 18,000( ةررضتم ةحزان ةرسأ 3,000 نع ديزي ام وينوي 10 ىتح نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاب صاخلا عيرسلا مييقتلا ددحو

 1,321 وحن تررضتو .وينوي 9و 7 نيب ام ةرتفلل لويسلاو ةريزغلا راطمألا رثإ تومرضحو زعتو جحلو ندع تاظفاحم يف )صخش

 ةحزان ةرسأ 1,385 ىلع رارضألا قاحلإ ىلإً اضيأ راطمألا تدأو .ندع ةنيدم يف ةقطنم 12 يف )صخش 8,000 يلاوح( ةحزان ةرسأ

 يتيريدم يف عقاوم ةسمخ يف )صخش 1,890( ةرسأ 315و ،جحل ةظفاحم يف نبت ةيريدم يف عقاوم ةعبرأ يف )صخش 8,310(

 ةظفاحم يف ربعلاو الكملاو رحشلا تايريدم نم ةفلتخم عقاوم يف )صخش 894( ةرسأ 149 ،زعت ةظفاحم يف رفاعملاو نيتيامشلا

   .نيبأ ةظفاحم يف رفنخ ةيريدم يف سدقلا ةيرق يف نيحزانلا تاعمجت يف )صخش 1,500 يلاوح( ةرسأ 243و ،تومرضح

 قرطلا ضعب عاطقنا ةوبش ةظفاحم بتكم دكأ امنيب ظوحلم رثأ يأ نع ىرطقسو ةرهملاو علاضلا تاظفاحم يف تاطلسلا غلبت مل

 ام زجتحي ثيح لويسلا هايمب ويام 22 بعلم رامغنا نع ندع يف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تغلبأو .ةئجافملا لويسلا رثإً اتقؤم

.رجاهم 3,000 نم برقي  

 رسألا ددع يف ةريبك ةدايز ىلإً ايدؤم ةيلامشلا تاظفاحملا يف ةيضاملا عيباسألا لالخ ةرمتسملا ةريزغلا راطمألا لوطه دتشا

 يف )صخش 50,000 وحن( ةرسأ 8,300 نع ديزي ام تفلخ لويسلا نأ ءاعنص يف تاطلسلا تغلبأ .ةأجافملا لويسلا رثإ ةررضتملا

 فوجلاو ءاضيبلاو بإ :تاظفاحم ةتس يف ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملاو ةئراطلا ةيئاويإلا داوملل ةسام ةجاح يفو زوعلا نم ةلاح

.دادعألا هذه نم ققحتلا ىلع يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعيو .ةميرو رامذو ةجحو  

 نم ةدراولا تامولعملا تراشأو .)صخش 48,000 وحن( ةرسأ 8,000 نع ديزي ام ررضت نع ةجح ةظفاحم يف تاطلسلا تغلبأو

 19,200( ةحزان ةرسأ 3,200و )صخش 1,500( ةفيضتسم ةرسأ 500 نع ديزي ام ررضت نع ناديملا يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش

ً اعقوم 30 عضو مييقتب يناسنإلا لمعلا ءاكرشل حامسلا متي مل ،كلذ نم مغرلا ىلعو .قرحملا ناريخو سبع يتيريدم يف )صخش

   .صيخرت ىلع لوصحلا ةيناكمإ مدع ةجيتن نيتيريدملا يفً اددحمً اعقوم 68 لصأ نم

 لويسلا تدأو ،ةجح يف نيحزانلل دادعأ ىلعأ دهشت يتلا سبع ةيريدم يف ةصاخ حوزنلا تاجوم ددعت ىلإ لويسلا تدأ امك

 .ةفلتخم قطانم يف عرازملا فارجنا نع رشك ةيريدم يف ةيلوألا تامييقتلا تراشأو .ىرخأ ةرم رسألا حوزن ىلإ عبطلاب ةئجافملا

.لويسلاو ةريزغلا راطمألا ةجيتن ةيفاضإ تايريدم ةسمخ وأ ةعبرأ ررضت نع ةجح ةظفاحم يف ةيلحملا تاطلسلا تغلبأو  

 عافترا نم لعفلاب نميلا يناعت .دلبلا ءاحنأ عيمج يف اريلوكلا ءابو راشتنإ دعاصت ىلإ ةئجافملا لويسلا يدؤت نأ نم فواخم كانه

 عيمج يف ةيريدم 333 لصأ نم ةيريدم 293 يف اريلوكلاب اهتباصإ هبتشي ةلاح 364,000 نع غالبإلا متو ،اريلوكلا تالاح يف

  .يلاحلا ماعلا ةيادب ذنم تاظفاحملا
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 قفارملا فقسأ تراهنا نيح وينوي 9 يف نيحزان ةثالث لتقم ىلإ ةيناديملا ريراقتلا تراشأ ً.اضيأ اياحض طوقس نع غالبإلا متو

 يداو يف ةئجافملا لويسلا فرج رثإ ويام 26 يف لافطأ ةعبرأ لتقم نع غالبإلا متو .ةيزعتلا ةيريدم يف ةريزغلا راطمألا تقو ةيئاويإلا

    ً.امئاق اياحضلا دادعأ نم دكأتلا لازي الو .اهنولقتسي وناك ةرايس برأم ةظفاحمب ةيلهاملا

ةيناسنإلا ةباجتسالا  

 لوصولا ىلع ةضورفملا دويقلا نم مغرلا ىلع ةباجتسالا قاطن عيسوتو تامييقتلا ءارجإ ىلعً ايلاح يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعي

 ريغو ةيئاذغلاو ةيئاويإلا داوملا يف لثمتت ةساملا ةلجاعلا تاجايتحالا نأ ةيلوألا تامولعملا تراشأ .ةررضتملا قطانملا نم ددع يف

.ةيدقنلا تادعاسملاو ةيئاذغلا  

 نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم عم ةيئاذغلا ريغ داوملا/تاميخملا ةرادإو قيسنت /ىوأملا عاطق ةعومجم تدشحو

 يف نيحزانلل ةفيضتسملا عقاوملا يف مييقتلا تايلمع تاطلسلاو نييلحملا ءاكرشلا دحأو نيئجالل يكرامندلا سلجملاو نيئجاللا

 تادايعلاو ةيئاويإلا قفارملا ىلعً ارارضأ تقحلأ ةيوقلا حايرلاو ةريزغلا راطمألا نأ ةيلوألا جئاتنلا تدكأ .جحلو ندع يتظفاحم

 ةفاظنلا داوم مقطأو ةيئاذغلا صصحلا تانوزخم فالتإ ىلإ تدأ امك ،ةيساردلا لوصفلاو لافطألاب ةصاخلا ةقيدصلا تاحاسملاو

 ةرادإو قيسنت/ىوأملا عاطق ةعومجم ءاكرش مدق .ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا قفارم رمغو ،ةيحصلا

.جحلو ندع يف ةرسأ 1,205 ىلإ )ةيكيتسالب ةيعوأو مونلا تامزلتسم( ةيئاذغلا ريغ داوملاو مايخلا ةيئاذغلا ريغ داوملا/تاميخملا  

 1,800 وحن تاجايتحا ةيطغتل ةيئاذغ ةلس 300و طاسب 600و ةيناطب 1,800و ةميخ 300 ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم رّفو امك

 يف ندع ىلإ ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم نم ىلوألا ةيناسنإلا تادعاسملا ةرئاط تلصو .رهش ةدمل جحلو ندع يتظفاحم يف صخش

 ةلس 100و ةميخ 50 لسرأ يتارامإلا رمحألا لالهلا نأ ريراقتلا تدافأو .لويسلا يررضتمل ةيئاذغلا ريغ داوملاب ةلمحم ،وينوي 10

 سدقلا عقوم يف نيميقملا ىلإ لابرط 486و ةيئاذغ ةلس 243 لسرأ امك ،جحل يف نيحزانلل طابرلا عقوم ىلإ لابرط 1,000و ةيئاذغ

  .نيبأ يف نيحزانلل

 ةيلودلا ةمظنملا تمعد امنيب ،رتيرك ةقطنم يف ةصاخ ندع ةنيدم يف ةدكارلا هايملا ةلازإ ةيلمع يتارامإلا رمحألا لالهلا معديو

  .هتعيبط ىلإ عضولا داع ثيح ويام 22 بعلم ةيضرأ نم ةدكارلا هايملا ةلازإ ةيلمع ةرجهلل

 تاحالصإلا ءارجإل يموكحلا معدلا ميدقتب دعوو ندع يف ةفلتخم تايريدم وينوي 9 يف ،كلملادبع نيعم ،ءارزولا سيئر دقفت امك

.ةررضتملا ةيتحتلا ىنبلل ةئراطلا  ةمظنمو ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص نم معدب ،ايرالملا ةحفاكمل ينطولا جمانربلا ططخي 

  .ضوعبلا راشتنا ةحفاكمل ةيرشحلا تاديبملا شر ةلمح نيشدتل ،ةيملاعلا ةحصلا

.قاطنلا روصحم ناك رثألا نأ غالبإلا مت ثيح ةظحللا ىتح تومرضح يف ةباجتسا يأ ثدحت ملو  

 ةعجارمل ندع يف ةكرتشملا ةيعاطقلا تاعومجملا قرف لمعريسيتب وينوي 12 يف ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم موقي فوس

.بولطملا يفاضإلا معدلاو ةباجتسالا تاوجف ديدحتو تامييقتلا عيمج جئاتن  

 يف .قرحملا ناريخو ملسأو نيبمو سبع تايريدم يف نيحزانلا عقاومل تاجايتحالاب ةصاخلا تامييقتلا ءارجإً ايلاح متي ،ةجح يفو

 ريغ داوملا ىلع ةرسأ 284 تلصحو ةحزان ةرسأ 176 ىلإ ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا ميدقت مت ،قرحملا ناريخو سبع يتيريدم

.ةيئاذغلا  
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 يف ةرسأ 20 وحن ىلإً اطاسب 40و ةيناطب 120و ةميخ 20 ويام نم عوبسأ رخآ يف برأم ةظفاحم يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش مدق

 ديدحتل كلذو ءاعنص ةظفاحم يف نيحزانلل شيشح ينب عقومل مييقتلا تايلمعً ايلاح يرجت امك .نيحزانلل ةنيفجلا عقوم

.ةلجاعلا تاجايتحالا  
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