
يف كراشت زنشويلوس يجولويداريليت ةكرش
طيلستل 2023 يبرعلا ةحصلا رمتؤمو ضرعم
ةمدقتملا لولحلا نم اهتظفحم ىلع ءوضلا

ةعشألا ييئاصخأ ريبك ،روبنايلاك نوجرأ روتكدلا

يجولويداريليت ةكرشل سسؤملا يذيفنتلا ريدملاو

زنشويلوس

ةيبرعلا تارامالا ,DUBAI ,ىبد

February 1, 2023 ,ةدحتملا

/EINPresswire.com/ -- ةكرش تنلعأ

دوزملا ،زنشويلوس يجولويداريليت

ليلحت تامدخل ًايملاع دئارلا

ميدقتو ةعشألا تاصوحف جئاتن

نم رثكأل دعُب نع ةيحصلا ةياعرلا

اهتكراشم نع ،ملاعلا يف ىفشتسم 150

2023 يبرعلا ةحصلا رمتؤمو ضرعم يف

ةياعرلا حانجل يبهذلا يعارلا ةفصب

،ةكرشلا ضرعتستو .ةيكذلا ةيحصلا

نييئاصخألا مهأ نم ةقاب عمجت يتلا

ليوحتب ةليفكلا ةينقتلا لولحلاو

نكمُي تامولعم ىلإ روصلا تانايب

،سانلا ةايح ذاقنإل اهمادختسا

ناتعباتلا ،كيت داريليت ةكرشو

نم ًاددع ،داريليت ةعومجمل

يتلا ةدئارلا تايلمعلاو تامدخلا

.عاطقلا ءادأب ءاقترالل اهنامدقي

،روبنايلاك نوجرأ روتكدلا مدقيو

ريدملاو ةعشألا ييئاصخأ ريبك

ةكرشل سسؤملا يذيفنتلا

ًايميدقت ًاضرع يبرعلا ةحصلا رمتؤمو ضرعم يف نيرضاحلل ،زنشويلوس يجولويداريليت

.ةيلبقتسملا ةيحصلا ةياعرلا تاينقت – يعانطصالا ءاكذلاو دعب نع يعاعشإلا بطلا ناونعب

ءوضلا ةيحصلا ةياعرلا عاطق طلسي" :روبنايلاك روتكدلا لاق ،عوضوملا اذه ىلع ًاقيلعتو

ةيلوحتلا ةلحرملا زكرتو .ىضم تقو ّيأ نم رثكأ تاعاطقلا نيب نواعتلا ةيمهأ ىلع مويلا

نمازتلاب ،ةينقتلا ايازملاب اهجمدو ةيبطلا تاربخلا ىلإ لوصولا لبس زيزعت ىلع ةلبقملا

ثيح ؛ةيحصلا ةياعرلا عاطق هدهشي يذلا ينقتلا لوحتلا نع ةمجانلا تازاجنإلا رارمتسا عم

قيقحتو نييئاصخألا ءارآ ىلإ لوصولا ليهستو صيخشتلا ةقد نيسحت ىلع ةوطخلا هذه دعاست

ةياعرلا تاسسؤم لوصو يف زنشويلوس يجولويداريليت مهاستو .فاطملا ةياهن يف لضفأ جئاتن

هيف تشالت ملاع يف ،يزكرم جذومن قفو يعاعشإلا بطلا لاجم يف ةينفلا تاربخلا ىلإ ةيحصلا

."يمقرلا ديعصلا ىلع دودحلا
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ىدل لامعألا نوؤشل يذيفنتلا سيئرلا ،يشوج روشيك

زنشويلوس يجولويداريليت

زنشويلوس يجولويداريليت تققح امك

تاحاجنلا نم ديدعلا لعفلاب

طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةريبكلا

لالخ نم اميس ال ،ايقيرفأ لامشو

زربأ نم ةعومجم عم اًقباس اهتاكارش

ةياعرلا تاعومجمو تايفشتسملا

زغنيك ىفشتسم اهيف امب ،ةيحصلا

يبطلا اريمج زكرمو ندنل يف جديلوك

ناطرسلا ىضرم ءاقدصأ ةيعمجو

ىفشتسمو لايور يس ما نا ىفشتسمو

تنايلاف ىفشتسمو ةدايعو ءارهزلا

يبطلا وكمارأ زنكبوه زنوج زكرمو

زميك ىفشتسمو لوألا ةعشألا زكرمو

دقل .نيرحبلا لايور ىفشتسمو ثليه

بطلل ةردس عم ةكارش اًرخؤم اوماقأ

عيسوتل ، رطق يف ةيبطلا دمح ةسسؤمو

زيزعتو ربكأ لكشب مهدوجو قاطن

ةقطنملا يف مهدوهج

سيئرلا ،يشوج روشيك لاق ،هبناج نمو

ىدل لامعألا نوؤشل يذيفنتلا

ضارعتسال ًةيلاثم ًةصرف يبرعلا ةحصلا رمتؤمو ضرعم انحنمي" :زنشويلوس يجولويداريليت

قيثولا اهطابترا ءوض يف اميس ال ،ءاوس دح ىلع ةينقتلاو ةيصيخشتلا تالاجملا يف انتاربخ

ةرورض نم ةيبطلا ريوصتلا تاودأ ريوطت هبلطتي اميف ًاحضاو اذه ودبيو .يلاحلا انملاع يف

.ريراقتلا دادعإو صيخشتلاو ليلحتلا يحاون اميف مهتاراهم لقصو ةعشألا ءاربخ ليهأت

يجولويداريليت مهاستو

تاسسؤم لوصو يف زنشويلوس

ىلإ ةيحصلا ةياعرلا

لاجم يف ةينفلا تاربخلا

جذومن قفو يعاعشإلا بطلا

هيف تشالت ملاع يف ،يزكرم

ديعصلا ىلع دودحلا

”يمقرلا

روبنايلاك نوجرأ روتكدلا

ًاقيرف ةءافك لكب زنشويلوس يجولويداريليت عمجتو

نأشب ةينواعتلا مهئارآ ميدقتل ًاعونتمو ًاسرمتم

تقولا ريفوت يف مهسي اميف ،ليلحتلا ديق تانايبلا

يف رفون امك .تاراشتسالا ةيعون نيسحتو

ءاربخلا نم ًةعومجم زنشويلوس يجولويداريليت

ةصنم بناج ىلإ رمتسملا بيردتلل نيعضاخلا نيلهؤملا

ءاكذلا ايازمو ةيرشبلا تاربخلا نيب عمجت ةينقت

تاكارشلا نم ةدافتسالل ًامدق علطتنو .يعانطصالا

ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيبطلا انتكبش عم ةيلاحلا

لوحتلل ةديدج ةيجهنم حمالم مسر لجأ نم ملاعلاو

."عاطقلل يمقرلا

عرسأ دحأ ةينقتلا ىلع ةمئاقلا ةيبطلا لولحلا دعُتو

ونانلا ةينقتو يعانطصالا ءاكذلاو تاتوبورلا لثم تاحلطصم لمشتو ،ًاروطت تاعاطقلا

تاقيبطتلا عم فيكتت يتلا تاينقتلا نم ريثكلا اهريغو دعب نع ةبقارملاو دعب نع لاصتالاو

ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ردصتتو .ةيحصلا ةياعرلا عاطق يف ًايلاح ةدمتعملا



صرف نيسحتل ةليسو مهأ اهفصوب ةينقتلا ىلع ةمئاقلا ةيبطلا لولحلا دامتعا يعاسم ةعيلط

،ءاوس دح ىلع نيميقملاو نينطاوملا ةايح ةدوجب ءاقترالاو ةيحصلا ةياعرلا ىلإ لوصولا

ةيقب اهب ترم يتلا ةيديلقتلا راكتبالا تارود ةقطنملا لود نم ريثك ىطختت نيح يف

.قاوسألا

ةيملاعلا يبطلا ريوصتلا قوس ومن شريسير تكرام ديالأ ةسسؤم اهترجأ ةيثحب ةسارد تعقوتو

،2028 ماع يف يكيرمأ رالود رايلم 56,53 ىلإ 2021 ماع يف يكيرمأ رالود رايلم 37,97 نم

قوس ومن رارمتسا شريسير ياس كيت ةسسؤمل ةسارد تفشك امك . %5.8 دنع بكرم يونس ومن لدعمب

لولح ىلع بلطلا عافترا ةجيتن ،2027و 2023 نيب تارامإلا ةلود يف يصيخشتلا ريوصتلا

. ناكسلا نيب نينسملا ةبسن عافتراو ةنمزملا ضارمألا ةدايزو ركبملا صيخشتلا

رمتؤمو ضرعم نمض ةيكذلا ةيحصلا ةياعرلا حانج يف زنشويلوس يجولويداريليت دجاوتتو

.يملاعلا يراجتلا يبد زكرم يف رياربف 02و رياني 30 نيب ماقي يذلا ،2023 يبرعلا ةحصلا

مادختسالا تالاحل يعانطصالا ءاكذلاب ةززعملا يعاعشإلا بطلا تامدخ حانجلا ضرعتسيو

ريوصتلل ةبسانملا تاجتنملا نم ةعونتم ةقاب نع ًالضف ،عقاوملا ةددعتمو ةلقتسملا

 .ةددحم ةيريرس تاقيبطتو ضارمأل يصيخشتلا

-ىهتنا-

:زنشويلوس يجولويداريليت لوح ةحمل

ليلحت تامدخ يدوزم زربأ ىدحإ حبصتل ،2022 ماع يف زنشويلوس يجولويداريليت ةكرش تسسأت

ةكرشلا تماقو .ملاعلا ىوتسم ىلع دعُب نع ةيحصلا ةياعرلا ميدقتو ةعشألا تاصوحف جئاتن

ةكرشلا بقل ىلع تلصحو ،ملاعلا يف ضيرم نييالم 6 نم رثكأل ةيبطلا روصلا ليلحتب ةدئارلا

ةكرشلا تيمُسو ،ةدحتملا تايالولا يف دعُب نع يعاعشإلا بطلا عاطق يف ىلوألا ةينطولا

تايالولا يف ةيحصلا ةياعرلا قوس ثاحبأ تاكرش زربأ نم ةدحاو لبق نم اهتئف نمض لضفألا

دامتعال ةكرتشملا ةنجللا دامتعا ىلع زنشويلوس يجولويداريليت تلصح امك .ةدحتملا

ةسسؤم لوأ دعُتو ،ماوعأ ةرشع نم رثكأ ذنم ةدحتملا تايالولا يف ةيحصلا ةياعرلا تاسسؤم

يجولويداريليت مدقُتو .ةروفاغنس جراخ ةيروفاغنسلا ةحصلا ةرازو دامتعا ىلع لصحت

روصل داعبألا يثالث بيكرتلا ةداعإ تايلمعو ةيحارجلا ريغ روصلا ليلحت لولح زنشويلوس

ةدحتملا تايالولا اهيف امب ،ملاعلا يف ةلود 25 يف ىفشتسم 150 نم رثكأل ةيعطقملا ةعشألا

.دنهلا يف ىرخأ قطانمو ايقيرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم لودو ةروفاغنسو

رشب مزاح

ايقيرفأو طسوألا قرشلا ليهدير
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