
 
 

 

 DE 100%إ لصتل اًيمسر ةي:نجألا ةيكلملا دويق عفر نع نلع' دي#"ت
 

أ MNلا ة,Lخألا تاليدعتلا عم ةمءاوملا قيقحتل ،ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا :9 %8وألا ،قطانملا دي,+ت ةكرش %$س"
ُ

 تارامإلاب يراجتلا نوناقلا %Uع تRرج

 ةدحتملا ةيAرعلا

\س
ُ

 لبقتسملاب ومنلا لدعم ةداRز :9 م_اس\س امك ،ةيجراbcا تارامث\سالا ةداRز %Uع ةوطbcا هذ_ ع^[
 

 ،ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلودب قطانملا دي,+ت لاجم :9 ةدئارلا ،دي,+ت ةكرش تدقع :2022 @?مت=س 13 - ةدحتملا ةي2رعلا تارامإلا - '&ظ وبأ

 توص ثيح ،دي,+ت ةكرش ةرادإ سلجم سxئر ،xyzNبقلا هللا دبع دلاخ ديسلا ھسأرت ،2022 ,+متtس 12 خRرات :9 ةيمومعلا ةيعم^pل اًعامتجا

  .%100 %8إ ةيtنجألا ةيكلملاب حامسلا ةبس� لصتل ةكرشلل �zNاسألا ماظنلا نم )7( مقر ةداملا ليدع" نأش� نوم_اسملا

 

 نكمي ال ةيtنجألا تا�رشلا نأ %Uع صني نا� يذلا ،ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلود نوناق عم ��zامتي امب كلذو ،%49 اًقباس ةدد��ا ةبس�لا تنا�

 ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلودل لما�لاب ةكولمم ةكرش وأ ةيتارامإ ةينطو ةكرش عم ةكارشلاب الإ ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلود :9 اًيلحم لمع" نأ

  .ةكرشلل ھب م_اسملا لاملا سأر نم %51 كلمتو

 

اروطت دع" ةوطbcا هذ_ نأ %8إ xyzNبقلا راشأ ،ةيمومعلا ةيعم^bا عامتجا ءا¢¡نا بقعو
ً

ازراب 
ً

 عيمج :9 ةكرشلا هذ_ تر¢¡شا" :¥¤وأو ،دي,+ت ةكرشل 

 :9 تا�رشلا نLناوق :9 تاروطتلا عم فيكتت نأ اًمامت يقطنملا نمف ،كلذل ،قطانملا دي,+ت لاجم :9 ا»ل ليثم ال MNلا ا¢ªراجتو ا¢©,+خب ملاعلا ءاحنأ

 عم ،²Nنجألا رامث\سالا نم ةدافتسالل ,+كأ اًصرف كلذ رفويسو ،تاليدعتلا هذ_ عم ��zامتي امب ا»لمع ةقRرط ثّدحتو ةدحتملا ةيAرعلا تارامإلا ةلود

 ."مادتسملا ومنلاب L³متت MNلا دي,+ت ة,Lسم رارمتسا

 

 ماظنلا ةعجارم ةيلمع فد¢©و ،2011 ماع ذنم ا¢µف ةيبلغأ ةصح كلمت MNلا ،ةلدابم ةعوم^� ةبس�لاب ة,Lبك ةميق تاذ ةكرش دي,+ت ةكرش ,+تع""

 دي,+تل ر_دزم لبقتسم نLمأت :9 كلذ م_اسxس ،لباقملا :9و ،قRوس\لل م»سألا ةيلباقل لثمألا ىوتسملا نامضو ةكرشلا ةنورم زRزع" %8إ �zNاسألا

  ".لبق يذ نم ,ºكأ

 

الئاق ثيدحتلا اذ_ %Uع :¼وزرملا هللا دبع دلاخ سدن»ملا - دي,+ت ةكرشل يذيفنتلا ريدملا قلع ،ھبناج نمو
ً

 ةكرش :9 ةيسسؤملا ان\نورمب رخفن" :

ةجي\نو ،ھب موقن لمع ل� :L, 9ياعملا %Uعأ قيبطتو ةءافكلا نLسحتو تايلمعلا طيسtت %8إ اًمئاد %$س�و ،دي,+ت
ً

 اL³ًمتم اًرارقتسا انئا�رشل رفون ،كلذل 

 ".ا¢©انا�مإ لما� قيقحت نم ا¢¿يكمت :9 ةم»م ةوطخ لثمت ةكرشلا م»سأ :9 ةيtنجألا ةيكلملا ةداRز ةينا�مإ نأ امك ،ةعفترم دئاوعو

 

 مت MNلاو ،ةكرشلا تامدخو لوصأ ةظفحم ةيمنت %Uع ظاف�bا عم ةيسايق حاAرأ قيقحت لصاونو ةطبضنمو ةRوق ةيناL³م كلتمن نحن" :فاضأو

 مويلا نالعإ ققحيسو .ةدكؤم و ةرقتسم ةيلبقتسم ةرظن عم )BBB( %8إ ا»ليدع" مت MNلاو ي�امتئلا في�صتلل ش\يف ةلا�و في�صت لالخ نم ا¢©ابثإ

  ."ةمل�لا �Çعمب مدقتلا %8إ ةيعاس ةيتارامإ ةكرشك انتعمس نم ززعيس ام ،نRرمث\سملا تاقالع هاجت تباثلا دي,+ت ماÆ³لا معدت ةمج دئاوف

 

-�Èتنا-

 
 
 



 
 

 

 
 "د456ت" ع.م.ش يزكرملا د456تلل ة1نطولا ةك+*لا نع ةذ"ن

 
EF ةقومرملا ملاعملاو تاعو<=ملا مهأ نم 8'بك ددعل قطانملا د()'ت تامدخ "د()'ت" مدقت

G ةقطنملا، Jب اهيف امOلخ جRةف، 
 ،لوم f(Gدو ،ة(راملا ةر(cجو ،ساY ةر(cجو ،تارامإلا جاربأو ،يرا8'ف ملاعو ،G)_ظوبأ رفوللا فحتمو ،8'بZلا دYاز خيشلا عماجو
EF رمع لkج عو<=مو ،lGاملا ن(Oحkلا أفرمو ،G)fد وi'مو ،ارhوأ f(Gدو

G ةمركملا ةكم ةنيدم. rد()'ت ةطحم 86 ةك<=لا كلتمت ام 
EF قطانم

G لخلا نواعتلا سلجم لود نم ددعRz(G حRةطحم 75 ةك<=لا لّغش{ ث
ً

 EF
G علا تارامإلا ةلودOhRثالثو ،ةدحتملا ة 

EF تاطحم
G لمملاZعلا ةOhRدوعسلا ةYتاطحم عبسو ،ة EF

G ةدحاو ةطحمو ،نامُع ةنطلس EF
G لممZلا ةkحO)ةفاضإ ،ن

ً
 لود lإ 

EF ىرخأ
G ةقطنملا. 

 
EF اً(روحم اًرود "د()'ت" بعلتو

G �8كمتF ملا نم ملاعلا لوح تاعمتجملاو دارفألا�F
G امدق

�
 .ةمادتساو اًراهدزا �'�أ لkقتسم وحن 

EF تاr<=لا ىوقأ نم دَعُت �Gف ،ةزراkلا تازاجنإلا نم دYدعلا 1998 ماع اهت8'سم قالطنا دنم د()'ت تققح دقل
G تارامإلا ةلود 

EF اهجاردإ مت امr ،اًومن اه�'�أو ةدحتملا ةOhRعلا
G د قوسf(G املاlG. ملاع ةدئارلا اهتنا�م خيسرت "د()'ت" لصاوتوRًا Jلضف 

EF رامث¡سالا �ع اهصرحو ةRلودلاو ةRمRلقإلا اهتاRلمع ةءافكو ةRقوثوم
G لا جماربkجولونكتو ر(¤طتلاو ثحRذلا اrءا 

EF ةخسارلا §انعلا دحأ ةقاطلا ةءافك نإ .G¦انطصالا
G اذهو ،"د()'ت" جهن Yلا نم اهئالمع معد �ع اهتردق ززع=>rتا 

fFاث تاثاعkنا نم دحلا مث نمو ،ةقاطلا كالهتسا دRشi'ل تاسسؤملاو
G س�أRلا دZOhإ لوصولا لجأ نم نوl حلاRلا داZOhوfF

G. 
 


