
 
 

 نب يأ ةكرشب فيرعت
 

 
 نیفظوملا تازایتما ةرادإ لولح لاجم يف ةصصختم ةكرش يھ نب يأ
 يأ اھیبوسنمل لضفأ تامدخ ميدقت ىلع تاكرشلا دعاست يتلا ةلماكتملا
 .نیفظوملا ددع ناك
 
 اھرابتعاب نیفظوملا تازایتماو زفاوح يف ةریبكلا تاسسؤملا نم ریثك رمثتست
 رعشیف يفیظولا طابترالا ةدايز ىلع دعاست يتلا لبسلا مھأ نم ةدحاو
 هتایح يف ةكرشلا رود ةیمھأو ةكرشلا يف ةرود ةیمھأب مئاد لكشب فظوملا
 دمتعت .رمتسم لكشب فظوملا ةیجاتنا نیسحت ىلع باجإلاب سكعني امم
 نیفظوملا ددع يف لثمتت يتلا ةریبكلا ةیئارشلا ةوقلا ىلع تاكرشلا هذھ
 جمارب ،لاثملا لیبس ىلع .تامدخلا هذھ مدقتل ةحاتملا ةیلاملا دراوملاو
 .ةزیمتملا ةیحصلا ةياعرلاو میلعتلا تازایتماو نیفظوملا تاضیفخت
 
 ریغص نیفظوملا ددعف .ةطسوتملاو ةریغصلا تاكرشلا يف فلتخي لاحلا
 تاسسؤملا نم ةیعونلا هذھ دمتعتف .ةدودحم نوكت ام ابلاغ ةیلاملا دراوملاو
 تازایتمالاو ةیساسألا بتاورلا يف لثمتت يتلاو طقف ةیلاملا تاضيوعتلا ىلع
 .دودحملا يحصلا نیماتلا لثم لمعلا نوناق اھددحي يتلا
 

 لیعفتل ةلماكتمو ةنرم ةصنم ءاشنإ قيرط نع نیفظوملا زفاوحو تآفاكمو تالدبو تازایتما ةرادإ فيرعت ةداعإب نب يأ يف انمق دقل
   .ءاوسلا ىلع ةكرشلاو فظوملا ىلع عفنلاب دوعي امم لاملاو دھجلا رفوت ةقيرطب تآفاكملاو زفاوحلاو تازایتمالا ةرادإ تایلمع عیمج
 
 تقو يف ةكرشلاب ةصاخلا ةیلعافتلا تازایتمالا ةصنم ءاشنأب نب يأ موقت ،لماكتمو نمآو مدقتم يجولونكت ماظن لالخ نم
 ءارشل ةكرشلا تازایتما عقوم ةرايز هلالخ نم عیطتسي مدختسم مسا فظوم لكل حبصيو نیفظوملا تانایب لیمحتو يسایق
 ةكرشلاو فظوملا نیب يفیظولا طابترالا ةیمنت يف مھاسي امم هتكرش ةصنم امدختسم ةلئاعلاو ةیصخشلا تاجایتحالا نم ديدعلا
  .مئاد لكشب
 
 بسانت ةیفیك يأب تآفاكملاو تالدبلا ليدعتو ةرادإ ةطسوتملاو ةریغصلا تاسسؤملل نكمي ةلماكتملا نب يأ لولح لالخ نم
 جارختساو لماكتم لمع بالود لالخ نم نیفظوملل زفاوحلاو تالدبلا فرص ىلعو ةبولطملا ةیلاملا تادامتعالا ةرادإو لمعلا ةئیب
  .ةكرشلا ىلع ةیلاملا ءابعألا ةدايز نود اذھ لك .يفیظولا طابترالا سایق ىلع دعاست ةعونتمو ةنرم ريراقت
 
 ةیناكمإل ةفاضإلاب اذھ لمع قيرف يأ تاجایتحا يبلت يتلا ةعونتملا تآفاكملاو تالدبلا نم ديدعلا ىلع نب يأ ةصنم يوتحت
 يناجم لكشب ةمدقم نیفظوملا زفاوحو تآفاكمو تازایتما عیمج .ةديدج تامدخ جاردأل تابلط ميدقتب ةكرشلا يفظومل حامسلا
  .ةفلتخم ةیكالھتسا طامنأ بسانتل ةدعم ةيرصح تاضیفختب وأ
 
 تاعماجلاو سرادملاو ةناضحلا لمشيو – میلعتلا
  ةصصختملا تاداھشلاو بيردتلا جمارب لمشيو – بيردتلا
 يحصلا نیمأتلا جراخ ةیحصلا تامدخلا لمشيو – ةیحصلا ةياعرلا

  رفسلاو ةرایسلا نیمأتو ةلئاعلل يحصلا نیمأتلا لمشيو – نیمأتلا تامدخ
 ميرك تامدخو تارایسلا ةنایص تامدخو راجإلاو تارایسلا ءارش لمشتو – تارایسلا
 لزنملا فیظنتو لافطألا ةياعرو ةیلزنملا ةنایصلا لمشتو – ةیلزنملا تامدخلا
 لافطألاو رابكلل ةیھیفرتلا نكامألاو معاطملا لمشتو – ةیھیفرتلا تامدخلا
 
 
 حیتي امم ةكرش لك يف نیفظوملا ددع بسح ددحتي بسانم يرھش وأ يونس كارتشا لباقم تاكرشلل اھتامدخ نب يأ مدقت
 ٢٠٢٠ رياربف يف تاكرشلل انتامدخ قالطنا ذنم .ةكرشلا ىلع ةیلاملا ءابعألا للقيو ةمدخلل ينجملا كالھتسالا نیفظوملل
 ١٣٠،٠٠٠ نم رثكأ ریفوتب حیتت يرصح ضیفختب مدقملاو يناجملا نیب ام عونتت ةزیم ١،٣٥٠ نم رثكأ جاردإ نب يأ تعاطتسا
 يأ مدخت .ايرھش تامدخلا هذھ ةدايزب موقن ،يرود لكشب اندرت يتلا نیمدختسملا تابلط ىلع ءانبو .فظوم لكل يتارامأ مھرد
 لود ةدع يف انتامدخ ميدقتلو فظوم ٢٠،٠٠٠ لصیل ددعلا اذھ ةدايزل علطتنو تارامألا ةلود يف فظوم ٧،٠٠٠ نم رثكأ مویلا نب
  .٢٠٢٠ ةنس ةياھنب طسوألا قرشلا ةقطنم يف ىرخأ
 


