
 

 

 ةيضوفملا لمع تادجتسم رخآ

     ًايلخاد نيحزانلل ةباجتسالا
 يتلا ةماهتل ةئراطلا ىوأملا تادحو يف ةماقإلاب ةجحو ةديدحلا يتظفاحم يف ةحزان ةرسأ 5,715 يلاوح تأدب

 نم ىلوأ ةقبط عم ،ةئراطلا ىوأملا تادحو نم ةنسحم ةخسن يه ةماهتل ةئراطلا ىوأملا تادحو .ًارخؤم اهعيزوت مت

 ىلع ظافحلا ىلع دعاسي اذه .ةيلحملا  ليخنلا قاروأ نم ةيفاضإ ةقبطب ةاطغملا ةيكيتسالبلا عمشملا شامقلا حئافص

 .ةبطرلاو ةراحلا قطانملا يف نوشيعي نيذلا ًايلخاد نيحزانلل يرورض رمأ وهو ،ءاويإلا تادحو لخاد ةدورب رثكأ ةرارح ةجرد

 تاعمتجملاو ًايلخاد نيحزانلا لبق نم اهجاتنإ متي يتلا بصقلا ريصح نم ةماهتل ةئراطلا ىوأملا تادحو عينصت متي

    .لخدلا ديلوتو يلحملا داصتقالا زيزعت ىلع دعاسي امم ،ةفيضملا

 

 نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا تدقع

 داوملا عيزوتل ةيريخلا ةيناميلا ةمكحلا ةيعمج عم ةكارش

 مهنم ،صخش 1,219( ةرسأ 277 ىلع ةعونتملا ةيئاذغلا ريغ

 ةيريدم يف عازنلا ببسب تحزن )لافطألاو ءاسنلا نم ةئاملاب 78

   .ةديدحلا ةظفاحم يف يمهيردلا

 
 ،ةضهنلا عانص ةمظنم اهتكيرشو ،ةيضوفملا تلمكتسا

 بعشلا زكرم يف ةكرتشملا خباطملا نيسحت لامعأ

 نم ريثك يف .ًايلخاد نيحزان يوأي يذلا ندع يف يعمتجملا

 يف قئارحلا عالدنا رطخ عنم يف ةدعاسملل ةكرتشملا خباطملا مادختسا عيجشت متي ،ًايلخاد نيحزانلا ةفاضتسا عقاوم

 زاغلا تاناوطسأو خبطملا يناوأ اهؤاكرشو ةيضوفملا تعزو ،ًاضيأ .نيحزانلا ءاويإ زكارم يف خبطلل ةصصخملا نكامألا

 .عقوملا يف نوشيعي نيذلا ًايلخاد نيحزانلا ىلع ةيديلقتلا نارفألاو يهطلا دقاومو

      نيئجالل ةباجتسالا
 يبلاطو نيئجاللا رسأ نم ةرسأ 119 ىلع ءاتشلا لصف ةهجاومل ةيدقنلا تادعاسملا عيزوت ةيضوفملا تلمكتسا

 ءارش نم اهنيكمت لالخ نم درابلا ءاتشلا مسومل دادعتسالا ىلع رسألا يدقنلا صصخملا دعاسيس .ةديدحلا يف ءوجللا

  .مهئاويإ زكارم يف ةيساقلا ةرارحلا تاجرد نم ةيامحلل ةيصخشلا ةئفدتلاو لزعلا داوم

 

 يح يف تاونس 5 و رفص نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا نيئجاللا لافطألا ميعطت مت ،2019 ربمسيد 31 - 29 نيب

 ىلع لافطألا للش دض نيصحتلل ةلمح راطإ يف لافطألا للش دض جحل يف نيئجالل زرخ ميخمو ندع يف نيتاسبلا

 ةمظنمو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم معدبو ،ةيلحملا ةيحصلا تاطلسلا اهدوقت يتلا ةلمحلا فدهت .دالبلا ىوتسم

 .دالبلا ءاحنأ عيمج يف لفط نويلم 5.5 نم رثكأ ىلإ لوصولا ىلإ ،)فيسينويلا( ةلوفطلل ةدحتملا ممألا

 

 تاعمتجملا نم )تايتفلا نم 7 و نايتفلا نم 13( ًايعماج ًابلاط 20 ىلإ ةيدقن ةدعاسم ةيضوفملا تمدق

 .ةيساردلا مهموسر ةيطغت ىلع بالطلا ةدعاسم يف ةيدقنلا ةدعاسملا هذه مهاست .نيئجالل زرخ ميخم يف ةفيضملا

 تامدخلا ىلإ لوصولل حوزنلا نم ةررضتملا ةفيضملا تاعمتجملا دارفأ ةيضوفملا معدت ،نيئجالل ةباجتسالا راطإ يف

 .ماع هجوب يملسلا شياعتلا زيزعتل ،ةيحصلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ميلعتلاو ةحصلا كلذ يف امب ،ةيساسألا
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                                 نويلم 24.1

 ةدعاسمل ةجاحب صخش

 

 

 

 

                                 نويلم 3.65

 20151 سرام ذنم حزان

 

 اولازام ةئاملاب 80 نم رثكأ 

  ماع نم رثكأل نيحزان

                                  

 66,499 

 ماع ةيادب ذنم ًاثيدح تحزن ةرسأ

20192  

                                 

 

 

 نويلم 1.28

  ًايلخاد نيحزان

                                                  

 

267,244 

  ئجال
 

 10,576 

  ءوجل بلاط
 

  ليومتلا
     2019  ماع يف تايلمعلل بولطملا

 رالود نويلم 198.6

 

                         رالود نويلم 147.6

 2020 رياني 7 ىتح ةملتسم
 

   2019 سرام حوزنلا عبتت ةفوفصم – ةيلودلا ةرجهلا ةمظنم  1

    2019 ربمسيد 21  حوزنلا عبتت ةفوفصم – ةيلودلا ةرجهلا ةمظنم  2

 

 لومملا

74% 

 ةوجفلا

26%  

 
 ةظفاحم يف يمهيردلا ةيريدم يف عيزوتلل عقوم يف ةيئاذغ ريغ داوم بيكرت

 ،عازنلا ببسب اوحزن )صخش 1,219( ةرسأ 277 ىلإ ةدعاسملا ةيضوفملا تمدق .ةديدحلا

  .عقوملا اذه يف ةعونتم داوم ىلإ ةفاضإلاب
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