
ةيحصلا ثاحبألل كراش ةيعمج
2021 ماعل ةيليغشتلاو ةيجيتارتسالا ةطخلا

1283 مقرب ةيعامتجإلا ةمدخلاو لمعلا ةرازو يف ةلجسم ةيعمجلا

ةينقتلاو مولعلل زيزعلادبع كلملا ةنيدم فارشإ تحتو



...ةلاسرلاو ةيؤرلا

انتيؤر
 دعاوق ءانبوةيملعلا ثاحبألا ذيفنت ربع ةمولعملا ةعانص يف ًايلحمو ًايميلقإ ةدئارلا ةيحبر ريغلا ةمظنملا نوكن نأ“

"ةيثحبلا تانايبلا

 انتلاسر
"نطولا لجأل ةمولعملا ةعانص يف ناقتإلا"

 انميق
 عادبالا ، ءاطعلا ، ةيلوؤسملا ،ةيفافشلا ،ناقتإلا



انفادهأ

ةيحصلا ثاحبألا يف ةكراشملا ةيمهأب عمتجملا ةيعوت

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

 ماعلا عاطقلل)think-tanks( ريكفتلا تاعمجمو ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت
 صاخلاو

يملعلا ثحبلا لاجم يف ةينطولا ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



الوأ
ةيجيتارتسإلا فادهألا

2021 اهتيؤرو ةيعمجلا فادهأب قيقحتب ةطبترملا



ةيليغشتلاو ةيجيتارتسإلا ةطخلا
رواحم4 ىلإ ةطخلا مسقنت

عمتجملا ةيعوت

 دعاوق ءانب
ةيثحبلا تانايبلا

 ثاحبألا ذيفنت
ةيملعلا

ةيرشبلا تاردقلا ريوطت



فادهألا

عمتجملا ةيعوت

 ةيوعوت جمارب4 ذيفنت
ةفرعملا قيرط نم يناثلا ءزجلا-1
ةيثحب ةمولعم-2
 يف نيكراشملا تانايب ةدعاق يف ليجستلا معد-3
ثاحبألا
يملعلا ثحبلا ةلجم-4

رتيوت ىلع ةدهاشم نويلم8

ينورتكلإلا عقوملل ةرايز نويلم10

2021 يف ةفدهتسملا تارشؤملا

2021 يف ةيوعوتلا عيراشملاو جماربلا



فادهألا

ةيثحبلا تانايبلا دعاوق ءانب

ثاحبألا يف ةكراشملا تانايب ةدعاق يف كراشم فلأ100

يعوطتلا كراش ماظن يف عوطتم7500

نيراشتسملاو ءاربخلا تانايب ةدعاق يف ريبخ600

دحاو يلعافت ماظن ريوطت

2021 يف ةفدهتسملا تارشؤملا



فادهألا

ةيملعلا ثاحبألا ذيفنت

يونس عبر لكشب عمتجملا ةحص رشؤم دصر ماظن ذيفنت

ةيسفنلا ةحصلا حسمو يندبلا طاشنلاو ءاذغلاو ةحصلا حسم ذيفنت

ضايرلا ةقطنم يف بلقلا ةحصل ةايح عورشم ذيفنت

ةايحلا ةدوج سايقل ةادأ ىلع ةيديكأت ةسارد ذيفنتو ةمجرت

2021 يف ةيثحبلا عيراشملاو جماربلا

 و ةنمزملا ضارمالا ،ةيسفنلا ةحصلا ،ةنمسلا:تالاجمعبرايف ةيثحبلا قرفلا نيوكت
 بلقلا ضارما



فادهألا
يملعلا ثحبلا تالاجم يف ةيرشبلا تاردقلا ريوطت

جمانرب لكل ىندأ دحب بردتم300

2021 يف ةفدهتسملا تارشؤملا

 كراش ةصنم ىلع يملعلا ثحبلا لاجم يف ةديدج ةيبيردت جمارب3 ريوطت
ةيميلعتلا

2021 يف ةيبيردتلا عيراشملاو جماربلا



ايناث
ةيليغشتلا فادهألا



ةيليغشتلا فادهألا

.ةيزيلجنإلا ةغللاب ينورتكلإلا عقوملا ريوطت•
.ةيعمجلل لخدلا رداصم نيسحتل ةديدج تانايب عمج وأ ةيثحب تامدخ ميدقت نيدقع ىلع لوصحلا•
.2021 ماع ةياهنب ىندأ دحب لاير فلأ700 ىلإ يدقنلا ديصرلا عفر•
ةيبطلا تامدخلل ءاودلا ةكرش عم ةياعرلا ديدجت•
ةديدج نواعت يتيقافتا عيقوت•
ةيعوطت ةعاس فلأ30 نع لقي الام ميدقت•
.ةيلهألا تايعمجلل ةمكوحلا تابلطتم عم اهقفاوت نم دكأتلاو تاسايسلا ةعجارمو ريوطت•



 حاجنلا ءاكرش

ءاكرشلاسيسأتلا يعار


