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حاـتتفا مت  ثيح  .يلودـلا  يبظوبأ  راـطم  يف  كـلذو  ماع 2015 ، لالخ  اـهل  دـيدج  رقم  عبار  تارايـسلا  ريجأـتل  تساـف  تحتتفا 
اذه حاتتفا  عم  ًاريبك  ًاومن  تارايسلا ، ريجأتل  تساف  عقوتتو  .ةعومجملا  ماع  ريدم  يسعبلا ، دوبع  دمحأ  روضحب  ةديدجلا  ةأشنملا 

%. هتبسن 11 غلبت  ديدجلا  عرفلا 

لقتسم تارايـس  ريجأت  بتكمك  لمعيل  لماكلاب  هزيهجت  متو  ازالب  كراب  ياكـس  يف  ًايجيتارتسا  ًاعقوم  ديدجلا  بتكملا  لغـشيو 
امم ال هنإ  نيعلاو ، يبظوبأ  ةقطنم  ريدم  يـسعبلا ، ديلو  لاقو  .ةسفانم  راعـسأب  تارايـسلا  نم  ٍلوطـسأب  ءالمعلا  ديوزت  فدهب 

.ءاوس دح  ىلع  حايسلاو  تاكرشلل  ًاباذج  ًايداصتقا  ًازكرم  لكشت  يبظوبأ  نأ  هيف  كش 

.نيرفاسملا ةكرح  دايدزاو  جـيلخلا  ةـقطنم  ىلع  لئاهلا  لابقإلا  رارمتـسا  عم  تارايـسلا  ريجأت  ىلع  بلطلا  يف  ةدايز  عقوتنو   
ً.اضيأ نييلحملا  ناكـسلا  بناج  ىلإ  لامعألا ، لاجر  نم  نيرفاسملا  نيبو  ةيحايـسلا  عقاوملا  يف  ددج  ءالمع  دوجو  عقوتن  ثيح 

.ةقطنملا يف  انتامدخ  قاطن  عيسوت  ىلإ  علطتنو 

  0LikeLike   T e ile n 0  

يلحملا قوسلا  يداصتقالا  ةيسيئرلا 
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اضيأ أرقا 

« تاراجيإلا تاعزانم   » ليكشت ةداعإب  ًارارق  ردصي  يميعنلا 
ةنجل ليكشت  ةداعإ  نأشب  ًايريمأ  ًارارق  نامجع ، مكاح  ىلعألا  سلجملا  وضع  يميعنلا ، دشار  نب  ديمح  خيشلا  ومسلا  بحاص  ردصأ 

.هيلع عيقوتلا  خيرات  نم  ًانوناق  ًاذفان  نوكيو  هب  لمعيو  ةرامإلا ، يف  تاراجيإلا  تاعزانم 
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/economy/local-market/2016-04-07-1.2612140


ًايميلقإ ةلضفملا  رامثتسالا  تاهجو  تارامإلا  ندم 
لود يف  ىربكلا  تاورثلا  باحصأل  ةبسنلاب  ةقطنملا  يف  ًاليضفت  رثكألا  رامثتسالا  تاهجو  اهرابتعاب  ةقراشلاو  يبظوبأو  يبد  تزرب 

سلجم

اكناليرس ىلإ  تارامإلا  ناريط  مهتلقن  بكار  نييالم   4
ةبارق 4 اهلالخ  تلقن  اهنأ  ىلإ  ةريشم  وبمولوك ، ةيكناليرسلا  ةمصاعلا  ىلإ  اهتمدخل  يوق  ومن  قيقحت  تارامإلا ، ناريط  تدكأ 

نييالم
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يملاعلا يبد  زكرم  يف  ًايراجت  ًاضرعمو  ًارمتؤم   20
راطإ يف  كلذو  يراجلا ، ليربإ  رهش  لالخ  ًايريهامجو  ًايراجت  ًاضرعمو  ًارمتؤم  فيضتسيو 20  يملاعلا  يراجتلا  يبد  زكرم  مظني 

هدوهج

ةلودلا ىلإ  اكريمأ  تارداص  رالود  رايلم   25.4
رمتؤملا يف  ةلودلا  لثمو  .ةيعارزلا  تاجتنملا  ةراجت  لوح  اينيجرف  ةيالو  مكاحل  نماثلا  يونسلا  رمتؤملا  يف  تارامإلا  تكراش 

، سيونلا دوعس 
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مهرد رايلم  قاوسألا 2.58  ّدبكت  ةيئاوشع  تاعيبم 
مهرد رايلم  وحن 2.58  ةميقب  سمأ  ًاديدج  ًاضافخنا  ةيلحملا  مهسألا  قاوسأ  يف  ةلوادتملا  تاكرشلا  مهسأل  ةيقوسلا  ةميقلا  تدهش 

لصتل

ًايملاع ةيراجت  ة  ـــــــ مالع ىوقأ  حبصتل  هجتت  تارامإلا  سنانياف » : دنارب  »
ةيراجت ةمالع  ىوقأ  بقل  ىلع  ةروفاغنس  سفانت  تارامإلا  نإ  سنانياف  دنارب  يف  لودلل  ةيراجتلا  تامالعلا  ريدم  جيه  سكيلا  لاق 

يف
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ةيراقعلا تافرصتلا  ليجست  نع  عانتمالل  تامارغ 
تافرصتلا ليجست  نع  نيعنتمملا  قحب  ةينوناقلا  تامارغلا  ضرفتس  اهنأ  يراقعلا  قوسلا  يبد  يف  كالمألاو  يضارألا  ةرئاد  تغلبأ 

ىتح 2020 ًايونس  يبد  يف  ةئزجتلا  قوس  ومن   % 8.1
قوس مجح  يبد ؛ يف  ةئزجتلا  قوس  قافآو  تاروطت  هروحم  رتينوموروي ؛ ةسسؤم  تانايب  ىلع  ينبم  يبد  ةفرغل  ثيدح  ليلحت  ردق 

يف ةئزجتلا 
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ليربأ يف  يتارامإلا  ديدحلا  راعسأ  تيبثت 
فلأ خضو 30  يراجلا ، ليربأ  رهش  لالخ  ةضفخنم  ةيرعس  تايوتسم  دنع  حيلستلا  ديدح  راعسأ  تيبثت  تارامإلا ، ديدح  ةكرش  تررق 

.رارقتسالا نم  ديزملا  ىلإ  قوسلا  عفدو  ديدحلا ، يف  صقن  يأ  ةهجاومل  ًايرهش ، ديدحلا  نم  ةيفاضإ  نط 

يبد يف  اهبتكم  حاتتفا  ذنم  ًايميلقإ  رتيوت »  » تاعيبم ومن 
نبمآ نيماجنب  بسحب  ماع 2015  يبد  يف  اهبتاكم  حاتتفا  ذنم  ةقطنملا  ىوتسم  ىلع  اهتاعيبم  يف  ًاتباث  ًاومن  رتيوت  ةكرش  دهشت 
لصاوتي نأ  يداصتقالا » نايبلا  «ـ تاحيرصت ل يف  عقوت  يذلاو  رتيوت .»  » ىدل ايقيرفأ  لامشو  طسوألا  قرشلا  يف  تاداريإلا  سيئر 

.يراجلا ماعلا  لالخ  ومنلا 
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نيزئافلا نع  فشكي  ماعلل 2016 » يذيفنتلا  سيئرلا  »
تحت ةيريدقتلا ، زئاوجلا  عيزوت  لفح  لالخ  نيزئافلا  نع  ةيناثلا ، هتخسن  نمض  ماعلل 2016 ،» يذيفنتلا  سيئرلا   » رمتؤم فشك 

سلجم ةياعر 

      

 

طسوألا قرشلا  يف  يوجلا  نحشلا  ومن   % 3.7  « باستاو  » يمدختسم تالاصتا  ريفشت 
ىوقأ حبصتل  هجتت  تارامإلا  سنانياف » : دنارب  »

ًايملاع ةيراجت  ة  ـــــــ مالع  
كاسوم  " ةكرش يه  امو  امنب ؟" قئاثو   " يه ام 

؟" اكيسنوف

ةيراقعلا تافرصتلا  ليجست  نع  عانتمالل  تامارغ   
يف لالح  ةيذغأ  معطم  حتف  يونت  تارامإلا  ناريط 

ناويات راطم 
نم ناجريلأ » و« رزياف »  » عنمت ةيكريمأ  تاءارجإ 

رالود رايلم  همجح 160  جامدنا   
تاعزانم  » ليكشت ةداعإب  ًارارق  ردصي  يميعنلا 

« تاراجيإلا

ةركبم نس  يف  تارينويلملا  ملاع  ىلإ  تاوطخ   8  
ىلإ اهتمدخ  يف  ًاماع  لمكت 30  تارامإلا  ناريط 

اكناليرس

نايبلا تافلم 

ةءارق ًاقيلعترثكألا  رثكألا 
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ديزملا

مهن يف  تازيزعت  ىقلتتو  ءودهلا  لالغتسا  درمتلا  تالواحمل  ىدصتت  ةمواقملا   : لمألا ةداعإ 
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" كوب سيف   " يلع انعبات 

 

ةيلودلا ةيميلقإلاو و  ةيلحملا  ثادحألا  تادجتسم  رخآ  كلصتل  ًاناجم  ةينورتكلإلا  نايبلا  ةرشن  يف  كرتشا 
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