
 
 

 يف'& نايب

 ةينامتئالا رطا89ا ضافخناو ةيملاعلا تاذاوحتسالا لضفب

 ةرقتسم QRإ ةيلاملا "شOإ فإ KL" ةعوم8H ةيلبقتسملا ةرظنلا عافترا

 

 ةينامتئالا رطاRSا عجارتو ةدوNOا تاذ ةيملاعلا لوصألا نم اHIصح ةداCز عم ةعومجملل ةيلبقتسملا تاعقوتلا عفرت "س.جيلتنإ لات%با"" •

 ةعومROا لمع جذومن معد [c مaس_ "ش_إ فإ [\"ـل ةعونتملا لCومتلا رداصمو لوصألا ةدعاق •

 

 تالمعلا في.صتب ،ةرقتسم hiإ "ةيلاملا ش_إ فإ [\" ةعومRO ةيلبقتسملا ةرظنلا "س.جيلتنإ لات%با"" تعفر :2021 ر;وتكأ 6 ،ن4رحبلا ،ةمانملا

   .)B( hiإ دمألا rsصق ةيmنجألا تالمعلا في.صتو )-hi )BBإ ةعومجملل دمألا لCوط ةيmنجألا

 اHIصحو ةعونتملا لCومتلا رداصمو ،ةلئاسلا ةيدايسلا كو|صلا نم ةrsبكلا اHIظفحم بناج hiإ ،ةعومجملل ةديNOا ةلويسلا نسحتلا اذw سكعuو

اموعدم ةعومROا تافي.صت نسحت ي_أCو .)ةي.Cرحبلا rsغ( ةيmنجألا لوصألا نم ةديا��ملا
ً

 بقع نويدلا قاقحتسال "ش_إ فإ [\" فلم عسوتب 

ا"و|ص اwرادصإ
ً

 .نيدلا ةمدخ �iع ةديNOا ةردقلاو لCومتلا ةداعإ رطاخم ضافخناو ،2020 ماع [c تاونس سمخ ةدمل رالود نويلم 500 ةميقب 

 ھتققح يذلا rsبكلا مدقتلا لضفب س.جيلتنا لات%با" نم ريدقتلا اذ�I ىظحن نأ اندعس�" :"ش_إ فإ [\" نم لوصألا ةرادإ س%ئر ،لي�ب ميلس لاقو

 قوسلا تايدحت نم مغرلا �iعف .ةيضاملا ةليلقلا تاونسلا ىدم �iع ةلماشلا ةينامتئالا رطاRSا فلم ضفخو اaلمع جذومن نrسحت  [c ةعومROا

 ةلما|تم ةيلام ةعومجم hiإ يمالسإ ةلمج كنب نم "ش_ا فإ [\" لCوحتل ان�يجيتا�sسا ذيفنت ةلصاوم نم انكمت ،19-ديفو" ةحئاج نع ةمجانلا

 ."ةيمالسإلا ةعuرشلا عم ةقفاوتم

 دو"رلل ةمواقملا تارامث�سالاو ةيعافدلا تاعاطقلا �iع �rك�sلا عم ،ةيداصتقالا تارودلا فلتخم [c لمعلا نم لفاح لO¡  "ش_إ فإ [\" عتمتتو

 نم لوألا فصنلل رالود نويلم 37 نم sكأب نrمwاسملل ح»ر [cاص ةعومROا تلªO دقو .ة§©صملا با§¦أل ةيقيقح ةميق قلخو ومنلا قيقحتل

 .2020 ماع نم ة�sفلا سفنب ةنراقم ٪146 اwردق ةداCزب ،2021 ماع

 لامعأ تائف قالطإ µsع تاداريإلا تاقفدتو رطاRSا لوصأ عuونت [c ترمتسا "ةيلاملا ش_إ فإ [\" ةعومجم نأ hiإ "س.جيلتنا لات%با"" رCرقت راشأو

اصوصخو µsكأ ل|ش  ةعومROا رطاخم ةظفحم نسحتت" نأ رCرقتلا عقوت امك .ةديدج
ً

 ةداتعملا لامعألا تازكرت ضفخي تارامث�سالا عuونت نأ 

ايخCرات
ً

 c] يراقعلا عاطقلا".  

 عاطقلاو ،ميلعتلاو ،ايجولونكتلاو ،ةي§ºلا ةياعرلا لمش_ تاعاطق يطغ_ ةعونتمو ةعساو ةظفحم ءانب �iع "ةيلاملا ش_إ فإ [\" ةعومجم زكرتو

 .ومنلا ةيلاع قطانمو ةيجيتا�sسا ةيفارغج عقاوم [c ةدوNOا ةيلاعو ةزاتمم لوصأ �iع ذاوحتسالا ةعومROا فدHIس_ امك .لخدلل ردملا يراقعلا

 ش_إ فإ [\" ةعومجم [c لCومتلا رداصم µsكأ" اHIنا|م �iع ظاف§Nا ددحم لجأل لCومتلاو ةيلاملا rsغو ةيلاملا تاسسؤملا نم تاعاديإلا تلصاو امك

 ،[ÂيلNSا نواعتلا سلجم لود ةقطنم نم ÀÁ¿%ئر ل|ش  تالCومتلا هذ�i wع لوص§Nا متCو .ةrsخألا ماوعألا [c فعضلا نم sكأب تمن ثيح ،"ةيلاملا

اقفو "ةنورملا نم ةيلاع ةجرد" ترaظأ دقو
ً

 راعسأ تابلقتو 19-ديفو" ةحئاNO ةيبلسلا راثآلا نم مغرلا �iع كلذو ،"س.جيلتنا لات%با"" رCرقتل 

  .طفنلا

 تالدعم قيقحتو ةحئاNOا تايعادت �iع بلغتلا تعاطتسا ÈÁلا جيلNSا ةقطنم [c ةليلقلا ةيملاعلا كونبلا نrب نم ةعومROا دع_" :ميلس فاضأو

ايلاح �rك�sلا عماaلامعأ جذومن زCزع_ [c ةنCزNSا ةطشÉأ" ةعومجملل ةديدNOا ةCرامث�سالا ةطشÉألا مaس_ ثيح .ةديج ةيح»ر
ً

 [c رارمتسالا �iع 

  ."يËاجيإ في.صت زارحÊو روطتلا



 
 

 

ارخؤم اHIصح ةداCزب ةعومROا مايقل نو|ي نأ "س.جيلتنإ لات%با"" رCرقت عقوت دقو
ً

 c] ا فرصملاNSيلÂ] ادودرم يراجتلا
ً

ايباجيإ 
ً

 [c ةيح»رلا �iع 

 .لCوطلاو طسوتملا نrيدملا

 -ABتنا-

 

 


