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إغالق اٌّٙشجبْ اٌب١ئٟ فٟ وخبج وٛرش دٕبٛسٞ دشص سئ١ظ اٌجّٙٛس٠ت اٌؼّبد ١ِشبي ع١ٍّبْ أِظ، خالي سػب٠خٗ 
غشابٍظ، ػٍٝ ص٠بسة ِشفأ غشابٍظ ٚاالغالع ػٍٝ األػّبي اٌجبس٠ت ف١ٗ بٙذف حط٠ٛشٖ، ٚرٌه أطاللبً ِٓ إ٠ّبٔٗ بعشٚسة 

حؼض٠ض اٌّشافئ اٌٍبٕب١ٔت اٌّٛجٛدة ٚإٔشبء ِشافئ جذ٠ذة ٌخغ١ًٙ اٌخٛاصً ٚاالٔخمبي ب١ٓ اٌّٛأئ اٌؼشب١ت أٚالً ِٚغ 

 · اٌّٛأئ اٌذ١ٌٚت

حشش٠ٓ األٚي( ٌّٕبعبت أؼمبد  02٘زا ِب أػٍٕٗ أِبَ ٚفذ احذبد اٌّٛأئ اٌبذش٠ت اٌؼشب١ت اٌزٞ صاسٖ اٌشٙش اٌّبظٟ )

 · ِؤحّشٖ فٟ ٌبٕبْ

اٌبذشٞ ا٘خّبِبً خبصبً ببٌٕظش إٌٝ سئ١ظ اٌذىِٛت بذٚسٖ أوذ أِبَ اٌٛفذ ٔفغٗ >أْ اٌذىِٛت اٌٍبٕب١ٔت حٌٟٛ لطبع إٌمً 

 · دٚسٖ األعبعٟ فٟ حؼض٠ض اٌذٚسة االلخصبد٠ت ٚص٠بدة دجُ اٌخجبسة اٌب١ٕ١ت ب١ٓ اٌذٚي اٌؼشب١ت<

 · ٚشذد ١ِمبحٟ ػٍٝ أْ اٌؼًّ جبسٍ ٌخط٠ٛش اٌّشافئ اٌٍبٕب١ٔت ٚال ع١ّب ِٕٙب ب١شٚث ٚغشابٍظ

م١بَ حىخً الخصبدٞ فّؼبي ب١ٓ اٌذٚي ٠بذأ بخؼض٠ض لطبع إٌمً ٚر٘ب سئ١ظ اٌذىِٛت إٌٝ أبؼذ بخأو١ذٖ ػٍٝ أْ األعبط ٌ

 · ٚحط٠ٛشٖ ال ع١ّب إٌمً اٌبذشٞ

ٚص٠ش األشغبي اٌؼبِت ٚإٌمً غبصٞ اٌؼش٠عٟ ٠ؼٟ أ٠عبً أ١ّ٘ت اٌّشافٝء اٌٍبٕب١ٔت ٚدٚس٘ب، ٚلذ ٔمً ػٕٗ ا٘خّبِٗ ببػخّبد 

ٌٍبٕب١ٔت داخ١ٍبً عبد١ٍبً ػٛظبً ػٓ اٌغ١بسة أٚ اٌببص ِٓ إٌمً اٌؼبَ اٌبذشٞ د١ذ ٠ّىٓ اعخخذاَ اٌبٛاخش ب١ٓ اٌّشافئ ا

 ·· ب١شٚث إٌٝ غشابٍظ ِزالً ِّب ٠غبُ٘ فٟ حخف١ف االصددبَ ٠ٚخفف اٌخٍّٛد

ِشفأ غشابٍظ أِب ػٓ أ١ّ٘ت ِشفئٟ غشابٍظ ٚب١شٚث حذذد ٌـ >اٌٍٛاء< سئ١ظ غشفت اٌّالدت اٌذ١ٌٚت فٟ ب١شٚث إ٠ٍٟ 

إْ ِشفأ غشابٍظ ِؤً٘ ٌٍؼب دٚس ِذٛسٞ ػٍٝ صؼ١ذ اٌخشأض٠ج اٌبشٞ اٌٝ اٌؼّك صخٛس فمبي ػٓ ِشفأ غشابٍظ أٚال3ً 
ٚأٚظخ >أْ األػّبي فٟ · اٌؼشبٟ بششغ أْ حىْٛ اٌؼاللبث اٌٍبٕب١ٔت ج١ذة ِغ اٌذٚي ٚبشىً خبص ِغ اٌشم١مت عٛس٠ب

ٚٔصف، ٚبؼذ االٔخٙبء َ 55اٌّشفأ ِغ اٌششوت اٌص١ٕ١ت بٍغج ِشادٍٙب إٌٙبئ١ت ٚاٌؼًّ جبسٍ ػٍٝ حؼ١ّك اٌشص١ف اٌٝ 
 · عخطٍك ِٕبلصت ٌخج١ٙض اٌّشفأ ٕٚ٘بن دساعبث ٌخج١ٙضٖ بشافؼبث ِٚٓ اٌّّىٓ إٔشبء ِذطت دب٠ٚبث ِغخمبالً<

ٚأشبس صخٛس ٌـ >اٌٍٛاء< أْ اإلداسة اٌجذ٠ذة فٟ ِشفأ غشابٍظ حؼًّ بئخالص ٚلذ اسحفؼج ل١ّت اٌبعبئغ بشعُ اٌخشأض٠ج 

% ص٠بدة ػٓ اٌؼبَ اٌّبظٟ، وّب اسحفؼج 05ٙش٠بً ٚلذ عجٍج دشوت ِشفأ غشابٍظ أٌف غٓ ش 52آالف إٌٝ  4اٌبشٞ ِٓ 
 %· 05ٚ 55اٌٛاسداث بٕغبت حخشاٚح ب١ٓ 

ٌٚفج صخٛس إٌٝ أْ ِشفأ غشابٍظ ٠خىبًِ ِغ ِشفأ ب١شٚث ألْ األخ١ش ٠ٍؼب دٚساً أعبع١بً فٟ اٌخشأض٠ج اٌبشٞ ب١ّٕب األٚي 
 · اٌبذشٞ دشوت اٌّغبفٕت اٌبذش٠ت ٠ؼخبش الػببً ِذٛس٠بً ػٍٝ صؼ١ذ اٌخشأض٠ج

فٟ اٌؼبٌُ اٌخٟ ٠خخطٝ حؼبٍِٙب ِغ  522ِشفأ ب١شٚث ٚأػٍٓ صخٛس أْ ِشفأ ب١شٚث ٌٍّشة األٌٚٝ ٠ذخً لبئّت اٌّشافئ اٌـ 

 · ١ٍِْٛ دب٠ٚت ّٔط١ت ع٠ٕٛبً 

 · ٚحٛلغ أْ ٠خجبٚص ٘زا اٌؼبَ ا١ٌٍّْٛ دب٠ٚت ّٔط١ت

اٌف دب٠ٚت ػبَ  522إٌٝ  0225اٌف دب٠ٚت فٟ اٌؼبَ  522غ اٌؼذد ِٓ ٌٚفج إٌٝ أٔٗ بؼذ حٛع١غ ِذطت اٌذب٠ٚبث اسحف
 · ٚ٘زا اٌؼبَ ٔخٛلغ أْ ٠صً اٌؼذد إٌٝ أوزش ِٓ ١ٍِْٛ دب٠ٚت 0252اٌف ػبَ  252إٌٝ  0222

َ 5522َ اٌؼًّ جبسٍ ٌخٛعؼخٗ إٌٝ 622ٚػٓ أػّبي اٌخط٠ٛش فٟ ِشفأ ب١شٚث أٚظخ أْ سص١ف ِشفأ ب١شٚث اٌذبٌٟ غٌٛٗ 
سافؼت ِغبػذة ع١صبخ  51سافؼت جغش٠ت، ٚفٟ اٌّذطت ٠ٛجذ دب١ٌبً  55سافؼبث ع١صبخ ػذد٘ب  ١ٌ6بً بـ ٚ٘ٛ ِجٙض دب

 · ِب ٠ؤدٞ إٌٝ حفؼ١ً ٚحغش٠غ اٌؼًّ ٌخفش٠غ اٌبٛاخش ٚحذ١ٍّٙب أٚ ٌخغ١ٍُ اٌبعبئغ ٌٍخجبس 33ػذد٘ب 



ػبذ ألْ وً اٌّشافئ اٌّذ١طت فٟ ٚحٛلف صخٛس ػٕذ أُ٘ ١ِضة فٟ ِشفأ ب١شٚث فمبي3 إْ أجذادٔب ٌُ ٠خخبسٚا ِٛلؼٗ ػٓ 

عٛس٠ب ِٚصش ٚعبئش اٌبٍذاْ ٠ذذد أْ حمفً بغبب اٌؼٛاصف ٚاألدٛاي اٌج٠ٛت ببعخزٕبء ِشفأ ب١شٚث ١ِضحٗ أٔٗ ال ٠غٍك 
 · أبذاً 

ٚسداً ػٍٝ عؤاي ٌـ >اٌٍٛاء< دٛي حؼشفت إٌمً اٌبذشٞ أٚظخ أٔٙب ٌُ حشحفغ بغبب أصِبث اٌذ٠ْٛ فٟ أ١ِشوب ٚأٚسٚبب، رُ 
دب٠ٚت ّٔط١ت ِّب ٠جؼً ػشض اٌغفٓ أوزش ِٓ اٌبعبئغ ِّب أدٜ إٌٝ حذ٘ٛس أجٛس  53-50ٕبن عفٕبً ػّاللت اٌٛادذة أْ ٘

 · إٌمً اٌبذشٞ

% ببٌّمبسٔت ِغ اٌؼبَ اٌّبظٟ ٚحشاجغ اٌذب٠ٚبث 0ٚػٓ آخش إدصبءاث دشوت ِشفأ ب١شٚث أشبس إٌٝ ص٠بدة و١ّت اٌبعبئغ 
 %· 55بذٛاٌٝ  TVAاٌجّشو١ت ٚاٌـ  % ٚاٌشع5َٛ-4ٚحشاجغ اٌشعَٛ اٌّشفئ١ت 

% أٚظخ صخٛس أْ اٌغبب ٟ٘ اٌؼمٛببث اٌخٟ ٚظؼخٙب 42ٚػٓ عبب اٌخشاجغ اٌذساِبح١ىٟ ٌؼذد اٌغ١بساث اٌّغخؼٍّت 
اٌذٚي اٌؼشب١ت ٚأٚسٚبب ٚأ١ِشوب ػٍٝ اٌخذ٠ٛالث اٌّصشف١ت اٌٛاسدة ِٓ ٌبٕبْ ٌششاء ع١بساث ِغخؼٍّت ٚاٌخخٛف ِٓ أٔٙب لذ 

فٟ اٌؼبَ اٌّبظٟ وبٔج · ١ٍبث حب١١ط األِٛاي األِش اٌزٞ أرش عٍببً ػٍٝ دشوت اٌغ١بساث اٌّغخؼٍّتحىْٛ ِشحبطت بؼّ
ِٓ اٌؼبَ  2% خالي األشٙش اٌـ 5اٌفبً دب١ٌبً ٚدخٝ أْ اٌغ١بساث اٌجذ٠ذة حشاجؼج  45اٌف ع١بسة حشاجؼج إٌٝ  65

 · اٌذبٌٟ

 


