
 

 

 رطق 23 نامألا مازح مادختسا :ثحب

 .كالتمالا مدعو مادختسالا مدعل ة(رذ:9ا بابسألا فشكت كولسلل ةد(رف ةسارد �

 .ةيفل9Rا دعاقملا NO باMرلا ىدل ةياغلل مادختسالا تا(وتسم ضافخنا �

  .باMرلا عيم:9 نامألا مازح مادختسا بلطي يذلا "لوؤسملا قئاسلا" رود ميلعV بجي �

  .لافطألل ةبسانملا دييقتلا ةمظنأ NO رامثiسالا ءابآلا deع بجي �

  .نامألا مازح طuر نوبحي ال لافطألا نأب ئطا9Rا pqكفتلا deع بلغتلا ءابآلا deع بجي �

 

  ؛A 2018@مفون ... ،ةحودلا

 

 .اًص�R 169 نم ةنو{م ةلثمم ةنيع deع �q 2018مت�س NO ثحبلا ءارجإب فوجوي ةكرش فيل{تب |}فيس دور ةكرشو نpمأتلل رطق ةكرش تماق

 NO /مامألا NO( ةرايسلا لخاد ص�Rلا عقومو ،ثداو�9ا pqثأت عون بسح باMرلا نم %80-45 حاورأ ذاقنإ deع نامألا ةمزحأ لمعV ثيح

 NO ثحبلا ءارجإب فوجوي ةكرش فيل{تب |}فيس دور ةكرشو نpمأتلل رطق ةكرش تماق .)عيضر /لفط /غلاب( بكارلا نزو /م:¡و ،)فل9Rا

 .اًص�R 169 نم ةنو{م ةلثمم ةنيع deع �q 2018مت�س

 ،نpقئاسلا |ªحت نامألا ةمزحأ نأ نpكراشملا نم %97 دقتع¨ .نامألا ماز�9 ةيقاولا ىوقلاب O§ولا تا(وتسم عافترا عالطتسالا نم انل ¦¥ت(و

 نم اًضيأ كلذ ¦¥ت(و .ةيفل9Rا دعاقملا NO باMرلاب قلعتي اميف e 79%¯إ ةبس®لا هذ¬ ضفخنت نكلو .لافطألاو ،ةيمامألا دعاقملا NO باMرلاو

 طقف %5 نكلو ،ةيمامألا دعاقملا NO باMرك ا´³ومدختس¨ %72و ،ةدايقلا ءانثأ "اًمئاد" ا´³ومدختس¨ %76 :نامألا ةمزحأل dOعفلا مادختسالا

 نأ م´¹لع بجي كلذلو .م´¸اMر ةمالس· اومت´¶ نأ بج(و ،تارئاطلا يدئاق لثم نوقئاسلا �qتع¨ !ةيفل9Rا دعاقملا NO باMرك "اًمئاد" ا´³ومدختس¨

 نع م«لاؤس دنع !%51 رطق NO نpلوؤسملا نpقئاسلا ةبسº زواجتت ال نكلو ،نامألا ةمزحأ اوطuري نأ ةرايسلا NO باMرلا عيمج نم اوبلطي

 :ةيس½ئرلا بابسألا O¼ هذ¬ تناM ،نامألا ةمزحأ مادختساب ن(رخآلا ةبلاطم مدع /مادختسا مدع بابسأ

 %63 نامألا مازح نود NOا{لا نامألاب رعشأ ،يفل9Rا دعقملا NO سلجأ امدنع

 %35 ةpqصقلا تالحرلا NO نامألا ةمزحأ طuرل ةجاح كان¬ تس½ل

 %12 نامألا ةمزحأل جاتحأ ال كلذلو ،ثداو�9 ضرعVأ نلو نمآ قئاس انأ

 ÃÄ| 9%·الم دعجت نامألا ةمزحأ

 

 نpب نم طقف %84و !بسانم لفط دعقم نو{لمي ال م´³إ نp(رطقلا ءابآلا نم %32 لوقي ،ةمعادلا دئاسولا /لافطألا دعاقمب قلعتي اميف

 دئاسولا /لافطألا دعاقم مادختسا مدعو كالتما مدع بابسأ نع لاؤسلا deع اًدرو ."اًمئاد" ا´³ومدختس¨ دعاقم نو{لمي نيذلا كئلوأ

 :ةيس½ئرلا بابسألا هذ¬ تناM ،ةمعادلا

 مادختسالا مدع بابسأ كالتمالا مدع بابسأ

 وأ لافطألا دعاقم NO نpطوuرم اونو{ي نأ O¯افطأ بحي ال

 ةمعادلا دئاسولا

 وأ لافطألا دعاقم NO نpطوuرم اونو{ي نأ O¯افطأ بحي ال 38%

 ةمعادلا دئاسولا

59% 

 تالحرلا NO نامألا ةمزحأ طuرل ةجاح كان¬ تس½ل %37 اًدج ةيلاغ

 ةpqصقلا

29% 

 |}لا ةمعادلا ةداسولا وأ لافطألا دعقم عون فرعأ ال

 dOفطل ا´¶Çqشأ

 جاتحأ ال كلذلو ،ثداو�9 ضرعVأ نلو نمآ قئاس انأ 23%

 نامألا ةمزحأل

27% 

 يذلا لثم اًنامأ نوحنمي لافطألا نولمحي نيذلا باMرلا

 ةمعادلا دئاسولا وأ لافطألا دعاقم ھحنمت

 %15 انتفاقث نم اًءزج تس½ل ا´³إ 13%

 جاتحأ ال كلذلو ،ثداو�9 ضرعVأ نلو نمآ قئاس انأ

 نامألا ةمزحأل

 دنع لافطألا |ªحت ال ةمعادلا دئاسولا وأ لافطألا دعاقم 13%

 ثداو�9ا عوقو

12% 

 



Vع اقيلعde ر:9ا دمحأ / ديسلا لاق تانايبلا هذ¬ ليلحتuو§O، مسق ريدم Vثداو�9ا تاض(وع NO مأتلل رطق ةكرشpع" :نde دوجو نم مغرلا 

 قلطنملا اذ¬ نمو .ثداو�9ا عوقو دنع ةافولا وأ تاباصإلا نم باMرلا ذاقنإل زا«ج م¬أ نامألا مازح لظي ،ةيجولونكتلا تاروطتلا نم ديدعلا

 عيمج NO عالطتسالا سفن ان(رجأ دقل .|}فيس دور ËOيتاÇqسالا انك(رش عم كاÇqشالاب رطق NO ان¬ دئارلا ثحبلا اذ¬ نpمأتلل رطق ةكرش ترجأ

  ."قرطلا deع ةمالسلاب انماÇÍلا را«ظإل ËOيل9Rا نواعتلا سلجم لود ءاحنأ

الئاق O§وuرج ديسلا  فاضأو
ً

 عيم:9 نامألا ةمزحأ مادختسا تا(وتسمو لافطألل ةمئالملا دييقتلا ةمظنأ كالتما تا(وتسم نو{ت نأ بجي" :

ةتباث - ءاوس ٍدح deع نpغلابلاو لافطألا - ةرايسلا NO باMرلا
ً

 بابسألا ة:9اعم deع ةينعملا فارطألا عيمج ثحبلا اذ¬ دعاس¨ !%100 دنع 

 عÑراشملا نم هpqغو ثحبلا اذ¬ لالخ نم اًنامأ Ðqكأ قرطلا لعج NO ةم¬اسملاب نومÇÍلم نحن .كالتمالا مدعو مادختسالا مدعل ة(رذ:9ا

  ."ا¬انرشºو ا¬ان(رجأ |}لا ةيثحبلا


