
 ةعسJلا رIشألا 34 يرطق لاDر نويلم 474 ةميقب %54 ةبس<ب حا;رالا 37اص 34 ومن ققحت ن*مأتلل رطق

 2018 ماع نم M7وألا

 يرطق لا=ر نويلم 103 ةراسخب ةنراقم يرطق لا=ر نويلم 378 67إ ةعوم12ا باتتكا دئاوع ()اص تداز •

 باتتكالا ةظفحم (6امجإ نم a`بك ءزج ل]شY اًيلاح UVلا و رطا1Sا ةضفخنم لامعألا 7) عسوتلا ةعوم12ا لصاوتو •

   .ن`مأتلل رطق ةكرشل

 

 :2018 رjوتكأ 23 ،ةحودلا
 ةيلاملا اrجئاتن نع ،ايق=رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو رطق ةلود () ةدئارلا ن`مأتلا ةكرش ،ن`مأتلل رطق ةكرش تنلعأ

 لآ (�ع نب دمحم نب دلاخ خيشلا ةداعس ھسأرت يذلا عامتجالا لالخو .za 2018متyس 30 () ةيwxنملا 67وألا ةعسuلا رrشألل

   .ةيلاملا جئاتنلا �7ع سل12ا قفاو ،بدتنملا وضعلاو ةرادإلا سلجم س�ئر ،ي�اث

 ءاوجألا نم مغرلا �7ع ةتباث باتتكا ةيحjرو طاسقأ ومن قيقحت ايق=رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم () قاوسألا تلصاوو

قاسYاو .ةقطنملا ا�دrشU� Yلا ةفصاعلا ةسايسلاو ةيفارغ�2ا
ً

 تعسوت ن`مأتلل رطق ةكرش نإف ،ةقباسلا ة=ونسلا عاjرألا عم ا

 ةيلاع( ةميقلا ةضفخنم لامعألا ليلقت عم ئطابتم ٍوحن �7ع لقأ بلقت تاذ ةددحم تائف () يملاعلا ىوتسملا �7ع ا�xايلمع ()

  .)هد��ا

 لا=ر رايلم 9.5 ةميقب %6 ةبس ب ةبuتكملا طاسقألا (6امجإ 7) ومن ن`مأتلل رطق ةكرش تل�2 ،67وألا ةعسuلا رrشألا ()و

 اjوروأ ن`مأتلل رطق ةكرشو سراتنأ ةكرشو ن`مأتلا ةداعإل رطق ةكرش (¤و ،ةعومجملل ةع£اتلا تا¢رشلا تل�2و .يرطق

 ةكرش تايلمع تال�2و .يرطق لا=ر رايلم 7.3 ةميقب %11 ةبس ب ةبuتكملا طاسقألا (6امجإ () اًومن ،)QEL( ةدود�1ا

 ما.لا.ويك ةع£اتلا اwxكرش تايلمع تنا¢ ن`ح 7) ،تباث ومن ايق=رفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمو رطق () ن`مأتلل رطق

 ةينامعلا ةكرشلا ، نامع () ةعومجملل ةجردملا ةع£اتلا ةكرشلاو ،ةحودلا () ةنئا]لا (¨صلا ن`مأتلاو ةاي��ا تانيمأتل

 لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم () دارفألا تانيمأتل ةيساسأ ة¬`كر �»قرلا ª©نلا نا¢و، عسوتلا 7) ارمتسإ ن`مأتلل ة=رطقلا

 ةبس ب اطلامو ةدحتملا ةكلمملاو ادومرب () ةعومجملل ةيلودلا ةع£اتلا تا¢رشلا تم�اسو .ومنلا ةيلمع 7) ةعومجملل ايق=رفأ

  .ن`مأتلل رطق ةعوم12 ةبuتكملا طاسقألا (6امجإ نم اًب=رقت 76%

 ةa®فلا سفنل ةراسخ يرطق لا=ر نويلم 103 غلبمب ةنراقم يرطق لا=ر نويلم 378 67إ ةعوم12ا باتتكا دئاوع ()اص تداز

 تلصاو .)ا=رام ،امريإ ،()را�( ة=وقلا a`صاعألا نم ةرمدم ةلسلس V°¯املا ماعلا نم ثلاثلا ع±رلا دrش �Uلا ،�°¯املا ماعلا نم

 ن=و]ت 67إ ىدأ امم ،اًرخؤم امwxعبتا �Uلا ،ن`تززعملا يطايتحالا صيصخت ةفسلفو ةمكوح قيبطت ن`مأتلل رطق ةعومجم

 ءزج ل]شY اًيلاح UVلا و رطا1Sا ةضفخنم لامعألا 7) عسوتلا ةعوم12ا لصاوتو .قوسلا تابلقت نأش£ اًصرح a·كأ روظنم

   .ن`مأتلل رطق ةكرشل باتتكالا ةظفحم (6امجإ نم a`بك

 لا=ر نويلم 798 لباقم 2018 ماع نم 67وألا ةعسuلا رrشألا () يرطق لا=ر نويلم 615 نم تارامثuسالا لخد غلjو

 ةرمل رامثuسالا بسا]م ضع£ 67إ 67وألا ةجردلاب عجرت %23 ضافخنالا ةبس� نإ .�°¯املا ماعلا نم ةa®فلا سفن () يرطق

 ة=رامثuسالا ةيلاملا قاروألا عاونأ ضع£ في صت ةداعإ 67إ ةفاضإلاب .2017 ماع نم لوألا فصنلا () تققحت UVلا ةدحاو



 قوسلا () رئاس�Sا ةدا=ز 67إ ىدأ ىذلاو 2018 رياني 1 نم اًرابتعا 9 مقر ةيلاملا ر=راقتلا دادعإل (6ودلا رايعملا قيبطت دع£

 .2018 ماع نم 67وألا رrشأ ةعسuلا ()
 %54 ومن ةبس ب يرطق لا=ر نويلم 474 ،2018 ماع نم 67وألا ةعسuلا رrشِألا () ةعوم12ا حاjرأ (6امجإ غلب ،اًمومعو

 .�°¯املا ماعلا نم ةa®فلا سفنل يرطق لا=ر نويلم 308 غلبمب ةنراقم

 ةيئان¾تسإ UV ¤7لاو ةيليغشuلا ا�xءافك ن`سحتب ن`مأتلل رطق ةكرش تماق ،67وألا ةعسuلا رrشألل ر=راقتلا دادعإ ةa®ف لالخو

 ةa®فلا سفنل %6.6 ةبس ب ةنراقم% 6.5 (6إ ةيس�ئرلا تايلمعلل ة=رادإلا ف=راصملا ةبس� تضفخنإ ،كلذ ةجيuنو .لعفلاب

 تامولعملا مظن �7ع دامتعإلاو تاءافكلا ليعفت وحن ةلصاوتملا اÁxعاسم رامث �Àج ةعوم12ا لصاوتو .�°¯املا ماعلا ()

 .ةروطتملا

 ةءافكلا a`ياعم �7عأ 67إ لوصولا () مئادلا اÁxيعس لالخ نم ةيفاضإ بسا]م ن`مأتلل رطق ةعومجم ققحت نأ عقوت=و

  .اrلامعأ فلتخم () ةيليغشuلا

 نم )رياني () اÂxع نالعإلا مت UVلاو( يداتس ركرام ةعوم12 ةع£اتلا ن`مأتلا تا¢رش �7ع ذاوحتسإلا ةيلمع ةيلمع لالخ نم

 �Uلا لامعألا وحن ةعوم12ا لوحت () ةيس�ئر ةلحرم ةقفصلا هذ� لثمتو .ةدود�1ا ن`مأتلا ةداعإل رطق ةع£اتلا اwxكرش ق=رط

  .ضفخنملا بلقتلاب مسuت

 

 )3/2018( مقر ھتسلج يف رداصلا اھمھسأل ةكرشلا ءارش رارق نع لودعلا سلجملا ررق ىرخأ ةیحان نمو
 ىلع رھشأ ةسمخلا ةبارق يضم ةجیتن رارقلا كلذ نم ضرغلا ىفتنا نأ دعب ، م5/6/2018 خیراتب ةدقعنملا

 ةیؤرل ةیلیصفت ةسارد دعب ءارشلا ءاغلإ رارق ىلإ لصوتلا مت دقو ، هذیفنت تاءارجإ لمكتست نأ نود هرودص
 تارییغتلا ىلإ ةفاضإلاب ،رطق يف ءارشلا ةداعإ مكحی يذلا يمیظنتلا راطإلاو ، لیوطلا ىدملا ىلع ةكرشلا
 ةصروبلا رشؤم يف ةكرشلا مھس جاردإ ةداعإ مت نأ دعب ةیرطقلا ةصروبلا رشؤم ىلع تأرط يتلا ةریخألا
.مھسلا ىلع ةلویسلا ةدایزو ھتمیق نم ةریبك ةبسنل مھسلا دادرتساو  
 

 س�ئر ،(Åيyسلا ي¢رت هللا دبع نب ةفيلخ /ديسلا حرص ،2018 ماع نم 67وألا ةعسuلا رrشألل (6املا ءادألا نع ثيد��اjو

 بyس£ رئاس�Sا نم ةلسلس 2018 ماع نم ثلاثلا ع±رلا دrش" :ن`مأتلل رطق ةعوم12 يذيفنتلا س�ئرلاو ةعوم12ا

ايملاع ن`مأتلا ةعانص دrشY مل ،نآلا UVحو .نابايلاو ةيك=رمألا ةدحتملا تايالولا () اميس ال ،ةيعيبطلا ثراو]لا
ً

 7) ةدا=ز ةيا 

 ةظفحم ءانب ةداعإ لصاون ،تابقعلا هذ� لظ ()و .ن`مأتلا ةداعËو ن`مأتلا لامعأ شماو� �7ع طوغض () بyسÉ امم راعسألا

ابلقت لقألا لامعألا وحن انتايلمع
ً

     ."ن`مأتلا تاجتنم () را]تبألاو رمتسملا ر=وطتلا �7ع ¬`كa®لا عم ،

ايملاع ومنلا ةيجيتاa®سا ذيفنت () انتa`سم لالخ نمو" :(Åيyسلا فاضأو
ً

 فقوملا لثم ةيجرا�Sا تايدحتلا نم a`ثكلا انفداصت 

 ةعوم12ا لذبت ،مث نم .ن`مأتلا ةداعËو ن`مأتلا رئاسخو راعسألا 7) ةعقوتملا a`غ تاa`غتلاو طسوألا قرشلا () �°Îايسوي�2ا

 تا¢رشلا ن`ب ةردابملا با�Ïأ انسفنأ ىرن اننإف ،نأشلا اذ� ()و .ةيليغشuلا ةءافكلا تا=وتسم �7عأ قيقحتل ةفعاضم اًدوrج

  ." ةل]يrلا ةداعإ ططخ ذيفنت () اًرخؤم اrضع£ تأدب �Uلا ىرخألا ةيملاعلا


