
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 حوزنلا قطانم يف ًاحاحلإ رثكألا ةيناسنإلا تاجايتحالا ةيبلتل ليومتلا ءادن ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا قلطت
 قارعلا يف ةدوعلاو
 
 عساو يلخاد حوزن نم اهالت امو شعاد ةمزأ ةيادب ىلع تاونس سمخ رورم دعب - قارعلا / ليبرأ
 نويلم ٤.٤١ غلبمب ةئراطلا تادعاسملل ليومتلا ءادن قارعلا يف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تقلطأ ،قاطنلا
 .يكيرمأ رالود
 
 بسحب نكلو ،٢٠١٧ ماع ذنم ًايجيردت ضفخنا دق ًايلخاد نيحزانلا صاخشألا ددع نأ نم مغرلا ىلعو
 ةلاح يف نوشيعي يقارع ٠٠٠,٧٥٠,١ يلاوح كانه لازي ال ٢٠١٩ طابش يف هرادصا مت يذلا ريرقتلا
 لزانملاب تقحل يتلا رارضألا لثم مهقطانم ىلإ مهتدوع ضرتعت يتلا ةريبكلا تابقعلا ببسب حوزن
 ةاناعملا ىلإ ةفاضإلاب لصألا قطانم يف نمألا مادعناو ةيساسألا تامدخلاو شيعلا لبس ىلإ راقتفالاو
 اولاز ام صخش ٠٠٠,٥٣٠ نم رثكأ يأ ،ًايلخاد نيحزانلا نم ناكسلا ثلث نم برقي ام .ةيسفنلاو ةينهذلا
 .لجاع معد ىلإ جاتحت يتلا تاميخملا يف نوشيعي
 
 ٢٠١٩ ماعل ةيناسنإلا ةباجتسإلل ةدحتملا ممألا ةطخ عم ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ليومت ءادن ىشامتي
 يلاوح زكرتيو .معدلا ىلإ ةسام ةجاح يف صخش نويلم ٧.٦ يلاوح نأ ردقت يتلاو ،قارعلاب ةصاخلا

 .ريخألا عازنلا نم ًاررضت رثكألا تاظفاحملا يهو ،نيدلا حالصو رابنألاو ىونين يف مهنم ةئاملا يف ٦٥
 

 :ةيساسأ تاعومجم ثالث ىلع قارعلا يف يناسنإلا معدلا ميدقت ىلع ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا زكرتس
 ةفيضملا تاعمتجملاو ،تاميخملا جراخو لخاد حوزن ةلاح يف اولاز ام نيذلا ايلخاد نوحزانلا صاخشألا
 ىلإ اوداع نيذلا ًايلخاد نوحزانلاو ،اهتقاط تامدخلا زواجتت ثيح ةدوعلاو حوزنلا قطانم يف ةررضتملا
 .ةيساسألا ةيناسنإلا مهتاجايتحا ىلع اولصحي مل نكلو ةيلصألا مهقطانم
 
 نيحزانلل ةايحلل ةذقنملا تادعاسملا ميدقتب رارمتسالا يراجلا ماعلا لالخ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا يونت
 ةيلوألا ةحصلا تامدخ ريفوتو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ءاويإلل معدلا ريفوت لالخ نم تاميخملا يف ًايلخاد
 فرصلاو هايملا معدو ،ةيعامتجالا ةيسفنلا تالاحلاو ةيامحلاب ةقلعتملا تاجايتحالا ةجلاعمو دصرو
 ريغ تانطوتسملاو نيحزانلا تاميخم يف اهقيسنتو تاميخملا ةرادإ معدو ،ةفاظنلا تامدخ و يحصلا
 .ةيمسرلا
 
 تانايب رفوت يتلا ،حوزنلا عبتتل ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ةفوفصم لمع رارمتسال ًابلط ًاضيأ ءادنلا نمضتيو
 .ةدوعلاو حوزنلا لوح ةقوثوم ةيعونو ةيمك



 

 

 عباتلا كرتشملا ةبقارملاو قيسنتلا زكرمل يذيفنتلا ريدملا ،راتسلا دبع ريصن ديسلا لاق ددصلا اذهبو
 ةايحلل ةذقنملا ةيناسنإلا تادعاسملا ريفوتل ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا دوهج ردقن نحن  "،قارعلا ةموكحل
 مهتاعمتجم ىلإ مهتدوع دنع رسألا كلتل اهمعد كلذكو ،اهجراخو تاميخملا لخاد ةحزانلا تالئاعلل
 ".٢٠١٩ ماع لالخ رمتسملا اننواعت ىلإ علطتن نحن ،فاضأو .ةيلصألا
 
 ميلقإ ةموكح يف كرتشملا تامزألا قيسنت زكرمل ماعلا ريدملا ،دمحم گنشوه ديسلا حرص امك
 ًامامتها ىلإ جاتحت يتلا ةريطخلا تايدحتلا دحأ ،اهدمأ لاط يتلا حوزنلا ةمزأ دعت "،قارعلا ناتسدرك
 دراوملاف .ةمدقملا ةيناسنإلا تادعاسملا ىلع لماكلاب نودمتعي نيحزانلا نم ديدعلا لازي ال ثيح .ًافثكم
 ةيلودلا ةمظنملا تناك .ىصقألا دحلا ىلإ تلصوو ةدودحملا اهتقاط تزواجت دق ةيلحملا تاردقلاو
 لخاد نيحزانلل ةايحلل ةذقنملا تادعاسملا نومدقي نيذلا نييسيئرلا ءاكرشلا نم ةدحاو ًامود ةرجهلل
 صاخشألا معدل ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا عم نواعتلاو رمتسملا معدلا ردقن نحن .اهجراخو تاميخملا
 ."ًاررضت رثكألا
 
 ليومت نإ " ،قارعلا يف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا ةثعب سيئر ،تياو دراريج ديسلا لاق ددصلا اذهبو
 ءاوس نيررضتملا نييقارعلل ةماركلاو ةيساسألا تاجايتحالا معدل ًادج ماه رمأ ةيناسنإلا تادعاسملا
 يتلا تازاجنالا و بساكملا ىلع ريثأتلا عنميس كلذو  .ةدوعلا قطانم يف وأ حوزن ةلاح يف نيذلا
 ."عازنلا نم ًاررضت رثكألا قطانملا يف رارقتسالا هاجتاب تققحت
 
 قارعلا ةموكحو يناسنإلا لاجملا يف نيرخآلا ءاكرشلا عم نواعتلاو ةكارشلا لالخ نم "،فاضأو
 رثكألا ةيناسنإلا تاجايتحالا ةيبلت يف لمأن ،ةيلحملا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ناتسدرك ميلقإ ةموكحو
 ". لوطملا حوزنلا نم نوناعي نمل ةمئاد لولح ىلإ لوصولا ىلإ يعسلا عم ًاحاحلإ
 .انه حاتم ةيزيلكنالا وا ةيبرعلا ةغللاب ءادنلا فلم
 
 :قارعلا يف ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملاب لاصتالا ىجري ،تامولعملا نم ديزمل
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