
 
 

 

  
 
 

عمتجملا ةيمنت   - رطق  ةسسؤم 
 
 
 انجمارب تممُص ،كلذ نم اًقالطناو ،رطق ةسسؤم يف هب موقن ام لك رهوج يف عمتجملا ةيمنت دعُت
  :فدهب انقفارمو انتطشنأو ةيومنتلا انتاردابمو
 

 .ةيلعافتلا ةيعمتجملا ةكراشملا زيزعتل ةصنم ريفوت •
 .ةيفاقثلاو ةيعمتجملا طباورلا زيزعت •
 .ةلعافلاو ةطشنلا ةنطاوملا ساسأ ىلع زكترملا عمتجملا ريوطت •
 .امهزيزعتو ةيبرعلا ةغللاو ةينطولا ةفاقثلا ىلع ظافحلا •
 .ةمادتسالا موهفم يّنبتو ةيحص ةايح طامنأ ينبت نم عمتجملا دارفأ نيكمت •

 
 :يهو ةفلتخم تاردابمو زكارم رطق ةسسؤم يف عمتجملا ةيمنت ّمضت
 

  لويخلاب ءانتعالاب موقيو اًغلاب اًمامتها يلوي ةيسورفلا ناديم يف دئار يملاع زكرم :بقشلا •
 .رطق ةلود يف ةيسورفلا ثارت زيزعتب مزتلي و ،ةليصألا ةيبرعلا
 
o ةيملاع تالوطبب ةزئاف ةيبرع لويخ 7 جاتنإب بقشلا ماق ،1992 ماع هسيسأت ذنم. 
o ذنم بقشلا يف ليخلا بوكرو ةيسورفلل ةيميلعت تارود يف درف 5961 كراش 

  .2003 ماع
o يملاع ىوتسم تاذ ةيسورفلل ةيلود تاقباسم ميظنتب بقشلا ماق ،2013 ماع ذنم، 

  .زجاوحلا زفقل ةيملاعلا نيجنول ةلوجو ةيسورفلل ةيلودلا بقشلا ةلوطبك
 

 ةيميلعت جماربو ةينف لامعأ مدقت ةيفاقث ةهجو :ثيدحلا نفلل يبرعلا فحتملا :فحتم •
  .راوزلا عيمجل

 زربت يتلا يبرعلا ملاعلا نم ةرصاعملاو ةثيدحلا ةينفلا لامعألا نم ةعومجم فحتملا مضيو •
 يوحيو .نادوسلا ىلإ ايكرت نمو دنهلا ىلإ برغملا نم اًدادتما ،ةيخيراتلاو ةيفاقثلا هدفاور
  .ملاعلا يف اهعون نم ةصصختم ةعومجم ربكأ يهو ،ينف لمع فالآ 7 نم رثكأ فحتملا

 امب ةينهملا مهتاراسم طيطخت نم بابشلا نيكمت ىلإ فدهي :ينهملا ريوطتلل رطق زكرم •
 .رطق يف لمعلا قوس تاجايتحا عمو مهتاناكمإ عم ىشامتي
 
o عيمج يف ،ينهملا ريوطتلل رطق زكرمب صاخلا ،ينهملا داشرإلا ماظن قيبطت متو 

 فلأ 11 نم رثكأ ةيلاعفلا نم دافتسا دقو ،رطق ةلود يف ةيموكحلا ةيوناثلا سرادملا



 
 

 

 فيظوت لوح سرادملا كلت يف نيينهملاو نييميداكألا نيراشتسملا بيردت متو ،بلاط
 .ينهملا يداشرإلا ماظنلا

 
 يملاعلا نطاوملا دادعإ ىلإ فدهت ينطو ىوتسم ىلع رظانتلل ةصنم :رطق تارظانم زكرم •

 .رظانتلا يف بابشلا تاردق نم ززعت ةعونتم ةيميلعت جمارب لالخ نم
 
o ذنم رطق تارظانم زكرم اهمظن يتلا تايلاعفلا فلتخم يف درف فلأ 35 نم رثكأ كراش 

  .2008 ماع هسيسأت
o 2010 ماع ذنم )10 اهعومجم( ةيملاع ةيونس تايلاعف زكرملا مّظن. 
o سرادملا تارظانمل ةعبارلا ةيلودلا ةلوطبلا ءانثأ ةلود 50 نم نيكراشم زكرملا لبقتسا 

  .2018 ماع
 

 نم هزيزعتو هنم ةياقولاو يركسلا ضرمب يعولا ءانب ىلإ فدهت :يركسلل ةيرطقلا ةيعمجلا •
 ةياعرلا يدّوزمل معدلا ريفوتو ،يركسلا ىضرم نيكمتو ؛ةيعمتجملا ةيعوتلا جمارب لالخ
  .ةيفيقثتلا جماربلا لالخ نم ةيحصلا
  
o اًيونس ةيعمجلا تامدخ نم يرطقلا عمتجملا يف درف 30.000 نم رثكأ ديفتسي. 

 
 ةيعوتلا لالخ نم رطق يف ةمادتسالا يعاسم دوقي :ءارضخلا ةينبألل رطق سلجم •

 .بيردتلاو ميلعتلا جمارب ريفوتو راكتبالاو ثوحبلاو ةيعمتجملا
 
o زكري اًعوضوم 29 ىلع صخش 4500 نم رثكأ بيردتب ءارضخلا ةينبألل رطق سلجم ماق 

 .2014 ذنم ،ةيبيردت ةرود 55 لالخ نم ،ةمادتسالا ىلع
 

 رطق يف ةدعاولا ةيقيسوملا بهاوملا ةياعر يف مهاسُت :ىقيسوملل رطق ةيميداكأ •
 .يبرغو يبرع يقيسوم جهنم دامتعاب ،ةيرظنلا ةسرامملا لالخ نم ةقطنملاو
 
o يف اًبلاط 450 نم رثكأل يقيسوملا ميلعتلل نيجمانرب ىقيسوملل رطق ةيميداكأ مدقت 

 .رطق
 

 تاملسملا تايبرملل ةدوجلا يلاع يبيردت جمانرب ريفوت :تايبرملا بيردتل رطق ةيميداكأ •
 .لافطألل ةياعرلا تامدخ ميدقتل تالهؤم نحبصيل ةيبرعلا ةغللاب تاقطانلا
 
o تاعفد 5 ربع ةيبرم 120 جيرخت. 

 
 ةيبرغلاو ةيبرعلا ىقيسوملا مّدقت ىوتسملا ةيملاع ارتسكروأ :ةينومراهلفلا رطق ارتسكروأ •

 .ةددعتم ةيملاع حراسم ىلعو رطق يف



 
 

 

o نم رثكأ تمّدق دقو ،ةلود 30 نم اًيقيسوم 101 نم ةينومراهلفلا رطق ارتسكروأ نوكتت 
 .اًفلتخم اًيقيسوم اًجمانرب 500

 
 تاتابنلاو ميركلا نآرقلا يف ةروكذملا تاتابنلا ىلع ظافحلاو ءانتعالا :ةيتابنلا نآرقلا ةقيدح •

 .اهتامادختساو اهمولعو اهتيمهأب ةطبترملا ةفاقثلا رشنو ،ةيلصألا ةيرطقلا
 
o ملاعلا سأك دعوم لبق رطق يف ةرجش 2022 ةعارز ىلإ ةيتابنلا نآرقلا ةقيدح فدهت 

 .2022 ماعل مدقلا ةركل
o تاتابنلاو تاريجشلاو راجشألا نم عون 4000 نم رثكأ ةيتابنلا نآرقلا ةقيدح تنّزخ 

 .ةيعوتلاو ميلعتلا ةطشنأ يف اهمادختسال ةيجاجز تويب يف اهتياقوب تماقو ةيمسوملا
o ةيتابنلا تادعملاو تاودألا نم ةعطق 150 نم رثكأ ةيتابنلا نآرقلا ةقيدح تعمج 

  .مئاد لكشب يتابنلا فحتملا يف ةعومجملا ضرع متيسو ،اهتظفحو
o ةدحو يف اهظفحو ةيعيبطلا باشعألاو روذبلا نم اًعون 125 نم رثكأ عمج متو 

  .ةيتابنلا نآرقلا ةقيدح يف روذبلاو ةبشعملا
 
 :يلاتلا رطق ةسسؤم يف عمتجملا ةيمنت تاردابم لمشت كلذك
 

 ةيلاثم ةيقالخأب نولحتي نيذلا بابشلا ميركت ىلإ فدهت رطق ةسسؤم نم ةزئاج :انقالخأ •
 .ةيناسنإلا ةمدخ ىلإ مهعيراشم لالخ نم نوعسيو

 رطق ةسسؤمب مهتقالع ىلع ظافحلا نم رطق ةسسؤم يجيرخ نيكمت :نيجيرخلا جمانرب •
 يف ةكراشملاو ،بالطلا ىلإ اًضيأ هميدقتو هنوجاتحي يذلا داشرإلا يقلتو ،مهئالمزو
 .ملاعلاو رطق يف يباجيإلا ريثأتلا ثادحإ ىلع مهزيفحت عم ،ةيعوطتلا جماربلا

 ةسسؤم يف ةينفلا ةعومجملا فاشتكال روهمجلل تالوج رفوت ةردابم يهو :ّنفلا برد •
 يفاقثلا عادبإلا ززعي امب ةيميلعتلا ةنيدملا يف ماقت يتلا ةينفلا تايلاعفلا عيمجو رطق
 .ةيعمتجملا ةكراشملاو

 ةطشنألا نم ةعونتم ةعومجم فيضتسيو ،يّلصم 2800 لبقتسي :ةيميلعتلا ةنيدملا عماج •
 نيسمخو ةردابم نيرشع نم رثكأ نيشدت مت دقف ،ةفرعملا رشن يف مهاست يتلا ةيعمتجملا
  .ةيرمعلا تائفلا فلتخمل ماعلا لالخ ةيلاعف

 يتلا ةيميلعتلا ةنيدملا لخاد ةيخيراتلا ملاعملا نم ةعومجم نع ةرابع يهو :ثارتلا عقاوم •
 .ةمداقلا لايجألا لجأ نم رطق ةسسؤم لبق نم اهيلع ظافحلا متي

 يف ةءارقلا ةيمهأ زيزعت ىلإ يمرت رطق ةسسؤم نم ةردابم :ةءارقلل ةينطولا ةلمحلا •
 .يرطقلا عمتجملا

 130 اهتحاسم غلبت ةحوتفم ةحاسم - ةيميلعتلا ةنيدملل ءارضخلا ةئرلا" :نيجسكألا ةقيدح •
 .ةيهيفرتو ةيفاقثو ةيضاير ةطشنأ اهيف ماقت عبرم رتم فلأ

 قطانملاو ،ةيضايرلا قفارملا نم ديدعلا ةيميلعتلا ةنيدملا مضت :ةيهيفرتلا قفارملا •
 قفارم ىلإ ةفاضإلاب ،رابكلاو لافطألل ةضايرلاو ةيندبلا ةقايللا يف سوردو ،ةيهيفرتلا
 .روهمجلل ةحوتفم


