
 ةصرفو دحت ةظحل ::9اعلا م"لعتلا نأش2 2021 راولات ةك'ش نا"ب
 

BC ملاعلا لوح ةلود 79 نم ةعماج 417 مضت 456لا ةداقلل راولات ةك)ش تعمجا 
GCاF5فا ءاقل 6

6 H456عماج 

BC درافراهو سKفت
BC اSلحمو اOPQمأ لامش 6

BC اSعماج امرح 20 6
 كF5شملا انماF5Cلا زYPعتل ملاعلا لوح ةلود 15 6

  .ةSعامتجالا ةSلوؤسملاو ةSندملا ةكراشملا ەاجتا

 BC
 عمتجا نأ ذنم ،سKفت ةعماج ،ةSسrسأتلا انKسسؤم pإ ةدوعلا بسانملا نم ناk ،جOحلا تقولا اذه 6

BC ةرم لوأل ةك)شلا ءانبل درافراه ةعماج عم ةxاvwلاuو اهتداق
GCاF5فالا عمجتلا مرك .2005 ماع 6

 16 ماعلا اذهل 6

BC يدقن لQش� �Fكفتلل تاعماجلا ةداق اًعم بلج لالخ نم اSًملاع ززعملا نواعتلا نم اSخPرات اًماع
 قلخل اندوهج 6

الدع �xFأ عمتجم
ً

فاصن�و 
ً

 .ةمادتساو ا

P�Cراتلا راولات ناSب ذنم 
 16 ل)ق p6اعلا مSلعتلل ةSعامتجالا تاSلوؤسملاو ةSندملا راودألا لوح لوألا 6

BC تارمتؤملا انمدختسا ،اًماع
 مSقلا نع �Fبعتلل ةSن�تاللا اOPQمأو اSقOPف�ب ى��Fلا ءارحصلا بونجو اuوروأ 6

  .�6انتملا �6لاعلا انفالتئإلل ة�Fغتملا تاجاSتحالا عم S��6تاF5سالا فSكتلاو ةكF5شملا

 ةحئاجلا تالQشم انهجاو ثSح انتاسسؤمل ةقوبسم �Fغ اًصرفو تا�دحت ةطرافلا ةنسلا تلثم دقل

BC ةSملاعلا
 ةP نعلاو ،يردنجلا عمقلاو ،ة�داصتقالا ةاواسملا مدعو ،مSلعتلا �ع لوصحلاو ةSحصلا ة�اعرلا 6

 .خانملا �Fغتو ةSلSQهلا

 قيقحتب انماF5Cلا ددجن .ةSفرعملا تاسرامملاو راQفألل رحلا لدا)تلا ةداPزو ناس¢إلا قوقح ةSقF5ل £س¢

 تا�دحتلل يدصتلاو س©ردتلاو ثح)لا C̈�سحتل ةSلمع ةSجSتاF5ساk ةSعماجلا ةSندملا ةكراشملا تاناQمإ

C BC̈�تباث لظن امk .ةSعمتجملا
 C̈�ب ملعتلاو ةفرعملل كF5شملا دSلوتلاو ،لثملاH ةلماعملا عيجشKب انماF5Cلا 6

BC رمتس®س .رمثملا نواعتلل 6اسأ نوكمk فالتخالا قانتعاو ،تاعمتجملاو تاعماجلا
 ةددعتم قرط زYPعت 6

فاصنإ �xFأ تاعمتجم قلخل ةSجSتاF5ساk مهفلل ةددعتم قرطو ةفرعملل
ً

 .ملاعلا لوح اًراهدزاو ا

BC
BC ةكراشملا تاعماجلل راولات ةك)ش سردت ،ماعلا اذه 6

p6 BCاعلا مSلعتلا تاسسؤم ةSلوؤسم ةك)شلا 6
6 

BCاعتلا
BC اًض�أ رارمتسالا عم 19-دSفوك ءاuو نم لداعلا 6

 pإ ءاu±لا ىدأ 456لا ةSعمتجملا تالQشملا فادهتسا 6

 رداقلا عمتجملاو ةعماجلا C̈�ب نواعتلا معدل ةحلملا ةجاحلاH رعش¢ ،²Cم تقو يأ نم �xFأو اSلاح .اهمSخضت

 .ةئشانلا ةSعامتجالا ا�اضقلل ةHاجتسالا عــــ³Pو فSكتلا �ع

 



 C̈�لعافلا C̈�نطاوملا نم مداقلا لSجلا رP±طت ةSلوؤسم اهيدل تاعماجلا نأ انداقتعا ناk ،لP±ط تقول

 تاعماجلا بالط سرام ،ةحئاجلا لالخ نم .ملاعلا لوح ةدقعملا تا�دحتلا ةهجاوم �ع ةردق نو�لتم� يذلاو

BC ةكراشملا لالخ نم ةSملاعلا ةنطاوملا
 ةراضلا راثآلا نم فSفختلل ةSلحملا تاعمتجملا عم نواعتلا مSمصت 6

 تاعامتجالا لالخ نم ةSساSسلا ةSفارغجلا دودحلل ةرباع تاSجSتاF5سا لدا)ت pإ ةفاضإلاH انورو�لا ةحئاجل

 مSلعتلا pإ لوصولا عيسوت ةSناQمإ ترهظأو ،مSلعتلا م�دقت قرطل ارا)تخا ةحئاجلا تلثم .ةPرودلا ةSضاF5فالا

HطOPبك ةقFك نع اض�أ راتسلا تحازأ دقف ،كلذ عمو ،ةلاعفو ة�SفSجولونكتلا لوحت ةSمألا وحمو اSمقرلا ةSة، BC
6 

 تاسسؤم ءاش¢إل كF5شملا انحومط �ع دxSأتلا دSعن .اًزاSتما اهنوك نم �FثكxF� Hأ قحو ةروC½ ،د�اF5Cم �6قر ملاع

  .عيمجلل دSجلا مSلعتلا زYPعتو اSًعامتجا ةلماش

BC يداصتقالاو 6¾امتجالا توافتلا نع 19-دSفوك ةحئاج تفشك دقل
 �FشÀ .همقافت نم دازو انتاعمتجم 6

نويلم 119 عفد ءاu±لا نأ pإ تاريدقتلا
ً

BC عقدملا رقفلا pإ صخش نويلم p 124إ ةSفاضإ ا
 نم .2020 ماع 6

BC ءاس®لا �ع بسانتم �Fغ لQش� ترثأ دق 19-دSفوك ةحئاج نأH فاF5عالا مهملا
 نأو ملاعلا ءاحنأ عيمج 6

BC ةذخآ ءاس®لا C̈�ب رقفلا تاP±تسم
BC امSس ال ،نآلا ةع�v عافترالا 6

 .اومن نادل)لا لقأ 6

BC امH ةشمهملا تائفلا عيمجل ةSشrعملا براجتلاو تاوصألا مSخضتل نيدهاج £س¢ نحن
 ءاس®لا كلذ 6

 اذه نأ دقتعن نحن .نسلا را)كو ةصاخلا تاجاSتحالا يوذ صاخشألاو لافطألاو ةSلصألا بوعشلاو C̈�ئجاللاو

BC طقف نكمم
 للخلا حيحصتل اندوهج لصاون ،كلذ �ع ةوالع .ةلادعلاو ةمار�لاو ماF5حالا زYPعتب ةمF5Cلم ةئ�ب 6

P�Cراتلا
BC ةPراجلا ةركتبملا ةSندملا ةكراشملا ةطش¢أ ح±ضو ةداPز لالخ نم 6

 .ةSضرألا ةر�لا بونج 6

BC ملعلا ةYPكرم مهفتن اننإف ،ةكراشملا تاعماجلل �6لاع فلاحتك 
 كردن نحن .ةلاعفلا تاساSسلا عنص 6

BC اSًساسأ اًملظ كانه نأ
BC ام لقأ اولذH نيذلا كئلوأ قتاع �ع عقت اهنأل خانملا �Fغت تا�Fثأت 6

 لوصولل انعسو 6

الصف أد)نو ةحلم ةP±لوأ ةSخانملا ةلادعلا نأ نلعن .ةطقنلا ەذه pإ
ً

 �ع F�CكF5لا عم ةSندملا ةكراشملا نم اًد�دج 

BC ثولتلا نع ةمجانلا ةSخانملا راثآلا عم فSكتلاو ةراضلا نو�Ouلا تاثاع)نا نم فSفختلا pإ ةSمارلا ةطش¢ألا
6 

 .ةSضاملا دوقعلا

 Ê6 456لا تاعمتجملا ةمدخل p6اعلا مSلعتلا تاسسؤم نم راولات ةك)ش تعفر ،تلخ اًماع vwع ةتسل

 انتاسسؤم �Fثأت لالخ نم كلذو .ةSندملا ةكراشملاو ةSعامتجالا ةSلوؤسملا مSقH كسمتلا لالخ نم اهنم ءزج

Ë�6 BCاج�إ لQش� ةمهاسملل اهئاضعأ �ع
 6اسأ رمأ وهو ،عسوألا ةSملاعلاو ةSنطولاو ةSلحملا مهتاعمتجم 6

 .ةمادتسملاو ةرهدزملاو ةلماشلا تاعمتجملا حاجنل



انماضت
Ì

BC ةSقالخألا تاSجSتاF5سالاو راQفألا روطتو ةSلاعلا �Fياعملا قيبطت زYPعت pإ فدهن ،
 لاجم 6

 ةاSح C̈�سحتل تاعماجلل ة�دSلوتلا ةعفنملاو 6¾امجلا لاSخلا نم ةدافتسالاH مF5Cلن .ةعماجلل ةSندملا ةكراشملا

BC تاعمتجملا C̈�سحتو سانلا عيمج
 .ملاعلا ءاحنأ عيمج 6

BC ةكراشملل نOPخآلاH بحرنو راولات ةك)ش ءاضعأ وعدن
BC ةكراشملا تاعماجلل ةSملاعلا ةكرحلا 6

6 

ËCدملا عمتجملا
 .اذه 2021 ةنس نالعإ �ع عيقوتلا لالخ نم 6

 

 


