
ءوضلا ةعرسب ةينورتكلإلا ةراجتلا ومنت
لبقتسملا يف مخضألا نوكتل
ةينورتكلإلا ةراجتلا ةرهاظ نإ
ةريبك تارييغت ثدحت يتلا ةديدجلا
ف ،نيقوستملا كالهتساو  قوستلا يف
ةريبكلا ةرهاظلا اهلعجي يذلا ام
؟دحلا اذه ىلإ تروطت فيكو ؟ةمداقلا

SAUDI ARABIA, August 12, 2019
/EINPresswire.com/ -- رايلم 1.91 لضفب
لالخ نم تنرتنإلا ربع نوقوستي صخش
، 2019 ماع لالخ ةيكذلا مهفتاوه
زاهجلا ةيكذلا فتاوهلا تحبصأ
سانلا يرتشي هلالخ نم يذلا سيئرلا
ربع تايلامكلا ىتحو مهتاجايتحا
سانلا نم ديزملاو ديزملا .تنرتنإلا
نع لاملاو تقولا ريفوت يف نوبغري
تاصنم فلتخم لالخ نم ءارشلا قيرط
.ةفلتخملا تنرتنإلا عقاومو

نم اًلاعفو ةياغلل اًبسانم تنرتنإلا ربع قوستلا نوكي نأ نكمي ،تقولا ريفوت بناج ىلإ
ةفلتخم مصخ تانوبوك مادختساب ةيروف تاموصخ ىلع لوصحلا كنكمي ثيح ةفلكتلا ثيح
.تنرتنإلا ربع ةرفوتم ةيرصح ضورعو ،ةعونتمو

قوستلا ةصنم تسسأت
ىلع هذه ينورتكلإلا
شيشآو راموت ردنيبهوب
.دنهلا يف اهرقمو ،لاغيس
لضفت ، ديزملا ةفرعمل
ةرايزب
http://www.asaan.com وأ
نم قيبطتلا ليزنتب مق
”روتس بآ لبآ وأ يالب لجوج

نكمم ءيش لك

ةراجتلاو تنرتنإلا ىلع ةيعامتجالا تالعافتلا جمد نإ
،ةينورتكلإلا ةراجتلا موهفم فالآلا بسكي نأ هنأش نم
عم لعافتلا كنكمي ثيح ةصنملا كلت اهنأ ىلع فرعٌت  يهف
،دحاو ِنآ يف تنرتنإلا ربع قوستلاو ،كلوح نم عمتجملا
لعافتلا وه اًمئاد قوستلا ةعتم رصنع نوكي ثيح
كيأر ءادبا كنكميف ،كتلئاع وأ كئاقدصأ عم رشابملا
هريدقت عيمجلل نكمي يذلا ميمصتلا وأ نوللا نأشب
.يرورض ريغ وه ام ةفرعمو

لئاسو ىلع رشبلا يلامجإ نم ٪35 نم رثكأ دجاوتل اًرظن
نيرداق صخش رايلم 2.7 نم رثكأ نإف ،يعامتجالا لصاوتلا
ةينورتكلإلا ةراجتلا ةيلمع يف طارخنالا ىلع
.ةيلآلا مهبيساوح وأ ةيكذلا مهفتاوه مادختساب

ةينورتكلإلا ةراجتلا روطت

دقف ،ويديفلا ىوتحم مهبجعي يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع صاخشألا نم ٪91 نأل اًرظن
عطاقم لالخ نم مهروهمج عم ربكأ لكشب لصاوتلا نيقوسملل ةبسنلاب يرورضلا نم حبصأ
لاكشأ نم اهريغو ةيعامتجالا طئاسولا تاصنم ىلع ةيجيورتلا ةينالعإلا ويديفلا
ءاشنإل ةحلملا ةجاحلا تدلو دقو .ةيصنلا تانالعإلل ةيديلقتلا لئاسولا بناجب تانالعإلا
ىلإ ويديفلا عطاقم ةدهاشم سانلا بحأ اذإ - هنأ اهدافم ةركف يأ ىلإ ةيجيورت ويديف عطاقم
ةمالعل نيمدختسملا ةدايز لجأ نم ءالمعلا بذجل موهفملا اذه لغتسن ال اذاملف ،ريبك دح
!ام ةيراجت
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ةيدوعسلا موك قوس مصخ نوبوك

تياس سكأ مصخ دوك

ةيجيورتلا ويديفلا عطاقم تطعأ دقل
ديدحتلا هجو ىلع نوقوسملا هديري ام
بذج دعبف ،"مدختسملا هابتنا" وهو
ةوطخلا نوكتس ،مدختسملا هابتنا
عقوملا وحن هبذج يه ةيلاتلا
ثيح جتنملا رفوي يذلا ينورتكلإلا
.ءارشلا ةيلمع لمتكت

ةطشنألا هذه عيمج ءارجإ مت
تاصنم ىلع نيمدختسملا عم براجتلاو
بغري ثيح يعامتجالا لصاوتلا
سيل اًتقو ءاضق يف صاخشألا
ىلإ ةجاحلا مهف لالخ نم .ليلقلاب
تدجو ،يعامتجالا لصاوتلا تاصنم
امم اهسفن ةصنملا ىلع عيبلا ةصرف
ةصنملا نم لك ىلع عفنلاب دوعي
ةينورتكلإلا ةراجتلا نأل عئابلاو
ةيحان نمو ديكأتلاب تاعيبملا ديزت
نم ديزملا نومدختسملا يضقي ىرخأ
لصاوتلا تاصنم ىلع تقولا
لكل حبرم عضو هنإ كلذل ةيعامتجالا
.فارطألا

 لبقتسملا

نيذلا صاخشألا ددع ديازت عم
يعامتجالا لصاوتلا تاصنم نومدختسي
ديزملا أدب ،تاعاسلا نم ربكأ ددعل
ىلع تاجتنم نع ثحبلا يف صاخشألا نم
بناج ىلإ يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
دارفأو ءاقدصألا عم ثدحتلا
.ةيلاحلا مهتلاح ثيدحت وأ ةلئاعلا

يمدختسم نم ٪55 نأ نوثحابلا دجو دقو
جتنملا ءارش ىلإ نوليمي تنرتنإلا
لصاوتلا تاصنم ىلع هتيؤر دعب
سانلا نم ٪44 موقي ثيح ،يعامتجالا
تاصنم ىلع ضورعملا جتنملا ءارشب
٪11 و روفلا ىلع يعامتجالا لصاوتلا
دعب اًقحال ءارشلا ىلع نودكؤي
لصاوتلا تاصنم ىلع هتيؤر
.يعامتجالا

لصاوتلا تاصنم عيمج لضفب
ةديدج اًقرط ميدقت مت  ،اهريغو تاش بانسو ،كوبسيفو ،مارجاتسنيإ لثم ةيعامتجالا
تاش بانس عم نوزمأ نواعت وأ  مارجاتسنيإ لالخ نم قوستلا لاخدإ لثم تنرتنإلا ربع قوستلل
ةراجتلا رثؤت تاينقتلا هذه لضفبو .اهيمدختسمل تاجتنملا نع ةيئرم ثحب ةبرجت ريفوتل
.ريبك دح ىلإ نيمدختسملل قوستلا تاداع ىلع ةينورتكلإلا
موهفمل جيورتلاب رمألا قلعتي امدنع اهعون نم ةديرف طسوألا قرشلا يف ناسأ لثم ةصنم نإ
،اهتاجتنم لضفأ مدقت نون و موك.قوس لثم ةريبك رجاتم دوجول اًرظنو .ينورتكلإلا قوستلا
ةيضرملا ةينورتكلإلا ةراجتلا تامدخ ريفوت يف اًريبك اًطوش عطقب موقت ناسأ نإف
ةفاك وأ ناسأ عقوم ىلع نيطشانلا نيرثؤملا  جوري نأ نكمي .طسوألا قرشلا يمدختسمل
،قوس لثم ىربكلا رجاتملاب ةلصلا تاذ ةيمويلا تانوبوكلا وأ تاجتنملل هيلع نيمئاقلا
لضفأ نم ضعب لبق نم ىلعألا فينصتلا تاذ تاجتنملا ضرع ءانثأ مهريغو تنيوبرتنسو ، نونو
د.طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةيراجتلا تامالعلا
نم ةعومجم مادختساب اهراعسأ ضيفخت مت يتلا وأ ةقسنملا تاجتنملا قوست نيمدختسملل نكمي



ءانثأ تنيوبرتنس نوبوكو ،نون مصخ دوكو ،موك قوس مصخ نوبوك لثم ةفلتخملا تانوبوكلا
.ةينورتكلإلا ةراجتلا لثمي ام وهو ،مهيعباتم عم اهتكراشم
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