
 
ةيناسنالا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم  

 

 

عاضوألا لوح ةماع ةرظن  

 زعتو نيبأو ندعو جحل تاظفاحم يف ةميسجً ارارضأ تقحلأ يتلاو ،سرام 25و 24 يموي يف نميلا نم ةيبونجلا ءازجألا ىلع ةريزغً اراطمأ تلطه

 ترمُد ،تومرضح ةظفاحم يفو .العملاو رتيرك يتيريدم يف تاقرطلاو لزانملا ةريزغلا هايملا ترمغ ،ندع ةظفاحم يف .تومرضحو ةرهملاو علاضلاو

 ثيحً اررضت دشألا يه نيحزانلا عقاوم تناكو .موربو عفيمو رجحو موسلا تايريدم يف ةيشاملا تقرغو ليصاحملاو هايملا تاكبشو روسجلاو لزانملا

ً اعقوم 60 يف لقألا ىلع ةرسأ 4,625 ررضت ىلإ ةيلوألا جئاتنلا ريشتو .ةدكارلا هايملا عمجتب تببستو تاكلتمملاو ةيئاويإلا نكاسملا راطمألا هايم ترمد

 قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم لمعت ،نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم عم قيثولا نواعتلا راطإ يفو .نيحزانللً اصصخم

 يئاذغلا نمألاو ،ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا :ةيلاتلا ةيعاطقلا تاعومجملا عم لمعلا لالخ نم نيحزانلا عقاوم يف ةباجتسالا قيسنت ىلع تاميخملا

 .ةيامحلاو ،ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملاو ،ةعارزلاو

ةيناسنإلا تاجايتحالا  

 ةعيرسلا تامييقتلا لالخ اهتظحالم تمت يتلا ةيساسألا تاجايتحالا تلثمت

 قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم ىدل يناسنإلا لمعلا ءاكرش اهارجأ يتلا

 فرصلاو هايملا عاطق ةعومجمو ،ىوأملا عاطق ةعومجمو ،تاميخملا

 ةدكارلا هايملا ةلازإو ءاذغلاب سرام 26و 25 يموي يف ةفاظنلاو يحصلا

 .ليبارطلاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو مايخلاو

 ىوأملاو تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق يتعومجم ترجأ ،ندع ةظفاحم يف

 ضعب يف تامييقت نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاو دتكأ ةمظنم ةكراشمب

 .نيحزانلل ةيعامج زكارموً اعقوم 14 تلمش يتلاو ،ةررضتملا قطانملا

 عماوصلاو ةطرشلاو دمحأ رئبو ينامثعلا دوكلا ةررضتملا قطانملا تنمضتو

 ةسردمو يدوعسلا دهعملاو يراجملا ةقطنم نم برقلاب نيحزانللً اعقومو

 ليلخ ىليلو ةلوجلاو ةقادصلاو نيجلا شوحو لضف رئبو رساي نب رامع

 ةرسأ 701و ءاذغلل ةرسأ 1,189 هعومجم ام جاتحيو .ةظفاحملا لامش ،دعس راد ةيريدم يف ةروكذملا قطانملا نم ةينامث عقتو .ناجبكو مهرد شوحو

 .ةيئاويإلا نكاسملا نم 505 تررضتو 68 ترمُد ثيح – ةيئاذغلا ريغ داوملل

 تادادمإلا فالتإو مايخلا ريمدت ىلإ تدأ امم ةظفاحملا زكرم يف ربعلا ةيريدم ىلع ةيوق حايرب ةبوحصم ةريزغً اراطمأ تلطه ،تومرضح ةظفاحم يفو

 نازخ 130و ةميخ 155و ريرس 160و ةرسأ 162ـب ةصاخلا ةيئاذغلا تادادمإلا فلت نع نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأو .ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا

 لافطألل ةبسنلاب ةصاخو عاضوألا يدرت نم ةدرابلا ءاوجألا مقافتو .ربعلاو نارغو ةعيدولا ندم يف ةيسمش ةقاط تاموظنم ةسمخو هايم لابرطو

 تقحلأ ،لحاسلا يفو .نطقلا ةيريدم يف رس يداو ةقطنم يف ةريزغلا راطمألا ءارج دحاو صخش قرغ ىلإ ريراقتلا تراشأ ،تومرضح يداو يفو .ءافعضلا

 ريغ داوملا فلت ىلإ ىدأ امم ةئيدر ىوأملا ةيعون تناك ثيح نيحزانلل ءانيس نباو نوعمسو شيوب عقاوم يف ةيئاويإلا نكاسملا ىلعً ارارضأ راطمألا

 يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ءاذغلا ىلإ ةرسأ 35 جايتحا نع ،ةيموكح ريغ ةيلحم ةمظنم ،ةيناسنإلا ةثاغإلل ريخلا فالتئإ ةمظنم تغلبأو .ةيئاذغلا

 يفو .الكملا ةيريدم يف ىرخأ عقاوم يفو رحشلا ةيريدم يف تايشرحلا يف عقاومً اضيأ تررضتو .ةميخ 12ـب مايخلا جايتحا ددحتو الكملا يف شيوب عقوم

 نم درو امك ،تايسومانلاو ةفاظنلا داوم مقطأو ةيئاويإلا/ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ءاذغلا ىلإ ةرسأ 54 جاتحت ،نوئيس يف ةدودمو ةميرم يعقوم

  ةيبونجلا تاظفاحملا يف لويسلا :نميلا

 1 ددعلا/تادجتسملاب لجاع ريرقت

 م2020 سرام 31 ىتح

 ةدحتملا ممألا ةيضوفم :ةروصلا ردصم ،ندع يف راطمألا ءارج نيحزانلا عقوم ررضت

   سيعدلا .إ/نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا
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 ليصاحملا تررضت ،ةلثامم ةروصبو .يشاوملا تقرغو عرازملاو روسجلا تررضت ،موسلا ةيريدم نم ةيفيرلا قطانملا يفو .نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا

 فرصلا تاكبش نأب ةيناسنإلا ةثاغإلل ريخلا فالتئإ ةمظنم تامييقت تدجوو .رجح ةيريدم يف تاحالصإلل لزنم 150 جاتحيو ةرسأ 500 وحنل ةيعارزلا

 يضارألاو لزانملاو ةيئاذغلا لالسلاو برشلا هايم تادادمإً اضيأ تررضتو .عفيم مورب ةيريدم يف ترمُد دق ةرسأ 1,250 ـل هايملا بيبانأو يحصلا

 .راطمألا ءارج ةيعارزلا

 تاطلسلا ريراقت بسحبو .ةليسملا ةيريدم يف نيحزانلل ديدهر عقوم يف ءاذغلا ىلإ حزان 220 جاتحيو ىوأملا ىلإ حزان 76 جاتحي ،ةرهملا ةظفاحم يفو

 .سرام 25 يف سرادملا ىلإ ةتقؤم ةروصب ةيلحملا تاعمتجملا نم ةرسأ 2,000 وحن تحزن ،ةيلحملا

 ىلع لمعتسو نبت يف ةدكارلا هايملا ةلازإ تاجايتحاب قلعتت تامييقت ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاو نيئجالل يجيورنلا سلجملا يرجي ،جحل ةظفاحم يفو

 ىلإ ةرسأ 1,623 جاتحت ،نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاو نيئجالل يكرامندلا سلجملاو نيئجالل يجيورنلا سلجملا ىلإً ادانتساو .جئاتنللً اقفو ةباجتسالا

 جاتحت امنيب ،)ربصو طابرلاو دارجلاو ريارشلاو ةحابلا روطو دنعلاو ابرهكلا ىوحمو ةفاقشملا يف( نيحزانلل عقاوم 9 يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ءاذغلا

  .ةدكارلا هايملا ءارج ةريبك ةروصبً اديدحت ةفاقشملا عقوم ررضتو .ةيئاويإلا تادعاسملا ىلإ ةرسأ 545

 ريغ داوملا مقطأ ىلإ ةرسأ 201 جاتحتو ةيئاذغلا تادعاسملا ىلإ ةرسأ 210 جاتحت -راطمألا ءارج نيحزانللً اعقوم 15 ررضت ،علاضلا ةظفاحم يفو

 ةيذيفنتلا ةدحولاو ،تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم ىدل يناسنإلا لمعلا كيرش ،دتكأ ىلإً ادانتسإ ،ةيئاويإلا اهنكاسم ةرسأ 54 ترسخو ةيئاذغلا

 .نيحزانلل

 يف ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ ىلإ ةرسأ 323 جايتحا نع نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولاو تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم تغلبأ ،زعت بونج يفو

 ،ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ىلإً ادانتساو .)رصنلا ةسردمو ةكلملاو عيقنلا( نيتيامشلاو رفاعملا يتيريدم يف ثالثلا ةيعامجلا/نيحزانلا عقاوم عيمج

 .ةيئاويإلا مهنكاسم ةرسأ 130 ترسخو ةيئاذغلا لالسلا ةرسأ 300 ترسخ

 عقاوم يف ةيفاضإلا تاجايتحاللً امييقتً امييقت نيئجالل يجيورنلا سلجملا يرجيو

 .رفاعملا ةيريدم يف ىرخأ

 عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا كيرش ،تاق الب لايجأ ةمظنم ترجأ ،ءاخملا يفو

 ديهشلا( ةررضتم نيحزانلل عقاوم ةسمخلً اعيرسً امييقت ،تاميخملا قيسنتو ةرادإ

 ىلإ ةررضتملا رسألا ددع غلب .)يلذاشلاو ةميدقلا ةباينلاو ةرهاقلاو سيوسلاو دومح

 ترسخ ثيح ،ةيئاذغلا ريغ داوملا ىلإ ةرسأ 181 جاتحتو لويسلا ءارج ةرسأ 223

  .ةيئاذغلا اهصصح ةرسأ 78 ترسخو ةيئاويإلا اهنكاسم ةرسأ 166

 :ةروصلا ردصم ،زعت ،رفاعملا يف نيحزانلل عقوم ىلع راطمألا اهتقحلأ يتلا رارضألا

  ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا

 عقاوم ةسمخ يف ةرسأ 602 نأ نيبأ بابش ةسسؤم تغلبأ ،نيبأ ةظفاحم يفو

 ترسخ )ةبونلااو ةداسلا لوجو ريميسمو ةملحو يداولا( رفنخ ةيريدم يف نيحزانلل

 .ةيئاذغلا ريغو ةيئاذغلا داوملا

 

  

  .زعت ،رفاعملا يف نيحزانلل عقوم ىلع راطمألا اهتقحلأ يتلا رارضألا

  ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا :ةروصلا ردصم
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 تاجايتحالاو ةظفاحملا بسحب لويسلا ءارج ةررضتملا رسألا

 

 

 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكمو تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم :ردصملا

  يناسنإلا لوصولا
 

 ةقطنمب زعت ةنيدم طبري يذلا يسيئرلا قيرطلا ررضت ،كلذ نم مغرلا ىلعو .هخيرات ىتح لوصولاب قلعتت قئاوع يأ نع يناسنإلا لمعلا ءاكرش غلبي مل

 .عماس لالخ نم ليدب قيرط نم رورملا يناسنإلا لمعلا ءاكرش عيطتسي كلذ عمو سرام 29 ىتحً اقلغم قيرطلا يقبو .خارسملا لالخ نم نابوحلا

  .يسيئرلا قيرطلا ىلع راطمألا اهتقحلأ يتلا رارضألا مييقتل ةنجل فيلكتب زعت ظفاحم مايق ىلإ ريراقتلا تراشأو

ةيعاطقلا تاعومجملا ةباجتسا  

 

 يف ،جحلو ندع يف تاجايتحالا ةيطغتل ةيئاذغ ةلس 1,786 زيهجت نع ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم غلبأ : ةعارزلاو يئاذغلا نمألا

 ةمظنم لمعتسو .ندع يف ةررضتملا عقاوملا يملاعلا ةيذغألا جمانربل ةيدقنلا جماربلا يطغتس .ةيئاهنلا ماقرألا نم ققحتلا راظتنإ

 يف ةيفيرلا قطانملا يف ةيئاذغ ةلس 65و ربعلاو ةعيدولا يف ةيئاذغ ةلس 250 عيزوت ىلع تومرضح يف ةيناسنإلا ةثاغإلل ريخلا فالتئا

 الكملا عقاوم يف ةرسأ 100 ةدعاسم ىلع ،ةيموكح ريغ ةيلحم ةمظنم ،ةيريخلا يعامتجإلا حالصإلا ةيعمج لمعتس امنيب ،موسلا

 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

 ةرھملا

 علاضلا

 تومرضح

 زعت

 نیبأ

 ندع

 جحل

 ةدیدج ةیئاذغ ریغ داوم ىلإ جاتحت يتلا رسألا ددع ىوأملا ىلإ جاتحت يتلا رسألا ددع ةئراطلا ةیئاذغلا لالسلا ىلإ جاتحت يتلا رسألا ددع
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 يطغتسو .ةرهملاو ةليسملا يف ةرسأ 100 ىلإ ءاذغلا عيزوت ىلع ،ةيموكح ريغ ةيلحم ةمظنم ،ةليس ةمظنم لمعتسو .رحشلاو

 ةمظنم تعزو امنيب ،ءاخملا يف ةيذغألا تاعيزوت نم ءزجك رمحألا رحبلا لحاس يف ةيئاذغلا تاجايتحالا ةيناديملا ةيبطلا ةسسؤملا

 عاطق ةعومجم لمعت ،علاضلا يفو .رفاعملا يف نيحزانلا عقاوم يف ليربأ رهش ةيطغتل ءاذغلا لباقم ةيدقنلا تادعاسملا مافسكوأ

  .كلذلً اقفو ةباجتسالل كلذو اهنم ققحتلاو تاجايتحالا مييقتل اردأ عم ةعارزلاو يئاذغلا نمألا

 

 يف نيحزانلا عقاوم نم هايملا ةلازإ ىلع ةبيط ةسسؤم لالخ نم فيسينويلا لمعت ،ندع يف : ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 راد يف رساي نب رامع عقوم يف تارايبلا طفش ىلع ريك ةمظنم لمعت ،ةيزاوم ةروصبو .لضف رئبو ةقيربلاو دعس رادو بعشلا قطانم

 هايملاب صاخلا مييقتلا ءارجإ نم ىهتناو ةفاظنلا داوم مقطأ نم 100 نيئجالل يجيورنلا سلجملا عزو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .دعس

 هايملا تاكبشل ليهأت ةداعإ ءارجإ عمزملا نم ثيح ،العملا ةيريدم يف ةررضتملا ةيلحملا تاعمتجملل ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو

 مدقو ةجاحلا دنع هايملا ةلازإ ىلع يحصلا فرصلاو هايملل ةيلحملا ةسسؤملا لمعت ،ندع ةنيدم تايريدم عيمج يفو .ةطيسب ةروصب

 ىلإ تامييقتلا تراشأ ،سرام 26 يف .ةيلمعلا معدل ةيرضحلا ةدحولا نم تانحاش عبرأ عيراشملا تامدخل ةدحتملا ممألا قودنص

 ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا عاطق ةعومجم أدبتس ،تومرضح يفو .ةظفاحملا ءاحنأ عيمج يف ةماع ةروصب هايملا عضو نسحت

 ةمظنملاو نيئجالل يجيورنلا سلجملا ىهتنا ،جحل يفو .ربعلا يف ةحزان ةرسأ 235 ـل ةفاظنلا داوم مقطأ عيزوتل ليجستلا ةيلمع

 نم نيئجالل يجيورنلا سلجملا أدبو .كلذلً اقفو بيجتستسو نبت ةيريدم يف ةدكارلا هايملا ةلازإ تاجايتحا مييقت نم ةرجهلل ةيلودلا

 دارجلا عقاوم يف ةرمتسم ةباجتسالا لازت الو .ةريبك ةروصب تررضت يتلاو ةفاقشملا عقوم يف تايافنلا تابكم نم ةدكارلا هايملا ةلازإ

 ةيطغت مت .سرام 30 يف ةيساسألا ةفاظنلا داوم مقطأ نم 966 عيزوت ىلع ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا لمعتس ثيح ،ربصو طابرلاو

 ةعبرأ يف نيئجالل يجيورنلا سلجملاو سوسرتنإو ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا لبق نم ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تاجايتحا ةفاك

 .زعت يف رفاعملا ةيريدم يف عقاوم

 داوملا مقطأ عيزوت ىلع ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم لمعي ،ندع يف : ةيئاذغلا ريغ داوملا/ىوأملا/تاميخملا قيسنتو ةرادإ

 يأ ةيطغت ىلع نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم لمعتسو .ةرسأ 460 ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيئاويإلا

 قيرط نع ةرسأ 58 ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا فدهتستسو .ذفنم يناسنإ لمع كيرش لالخ نم اهتيبلت متت مل ةيفاضإ تاجايتحا

 ترفو ،ةماع ةروصبو .ةيمنتلل ميد ةمظنم لالخ نم زعت بونج يف ةيكيتسالبلا ليبارطلاو ةيئاويإلاو ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ ميدقت

 متي نيح اعليدعت متيسو ،ندع يفً اضيأ اهعيزوت متيل ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ نم 900 هعومجم ام ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا

 300 ىلإ ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ لصاوتلا ةسسؤم تمدق ،جحل يفو .دتكأ ةمظنم لبق نم تاجايتحالل ةيئاهنلا ماقرألا ديكأت

 ريغ داوملاو ىوأملا تاجايتحا مييقت ىلع ،ةيموكح ريغ ةيلحم ةمظنم ،ةضهنلا عانص ةمظنمً ايلاح لمعت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةرسأ

 مقطأ نم 418 وحنب ردقي يذلا معدلا ميدقتل نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم دعتست ثيح ،نيبأ يف ةيئاذغلا

 ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ عيزوتل ،ةيموكح ريغ ةيلحم تامظنم ،لصاوتلاو ةمكحلا يتمظنم بهأتت ،ءاخملا يفو .ةيئاذغلا ريغ داوملا

 ،يناسنإلا لمعلا كيرش ،يتسرفياد ةمظنم لالخ نم ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تماق ،علاضلا يف ً،اريخأو .ةرسأ 270 ىلإ ةيئاويإلاو

 .سرام 27و 25 نيب ام ةرتفلل رسأ 205 ىلع ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ةرسأ 292 ىلع ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا مقطأ عيزوتب

 دارفأو نيحزانلا ةيامحلا عاطق ةعومجمل يناسنإلا لمعلا ءاكرش ددح ،ةرمتسملا ةيامحلا ةبقارم ةطشنأ لالخ نم : ةيامحلا

 تومرضحو نيبأو علاضلاو جحلو ندع يف لويسلا ةجيتن ةيامحلاب قلعتت رطاخم نوهجاوي نيذلا ةفيضتسملا تاعمتجملا

 .رطاخملا نم فيفختلا ريبادتو ةيامحلا ةباجتسا نم ءزجك مهديدحت مت نيذلا صاخشألا ةيامحلا ءاكرش معديس .يبرغلا لحاسلاو

 عمتجملا رسأو ةحزان رسأ مهنم ،اهديدحت مت ةرسأ 50 ىلإ ةئراطلا ةيدقنلا تادعاسملا نيئجالل يجيورنلا سلجملا مدقيس ،ندع يف

 .اهديدحت مت يتلا 50ـلا رسألا ددع فصنب ةصاخلا لزانملاو ةيئاويإلا نكاسملا ترمُد ثيح ،العملا يف فيضتسملا
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