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ئجافمو اًعساواًراش3نا ملاعلا د.ش,
ً

 ةدNرف ةمزأب بHسG امم ،ةحئاABل قوبسم =>غو ا
ا.عون نم

 يملاع يداصتقا دوكر أوسأ
89بكلا داسكلا ذنم

 BC قوبسم 89غو ع=رس ومن
 ةلاطبلا تاDوتسم

 ىوتسم KLع ةجودزم ةمزأ
تDوكلا ةلود

قمعو ىدم لوح ن*قيلا مادع"ا
 ،ABاعتلل ةعقوتملا ة:9فلاو ةمزألا
  اJراثآ لاحفتسا عم
 ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

 روQظ ةدوع ةيلامتحاو
سوريافلا

 لماع رايلم1.6 وحن رثأت
ملاعلا ىوتسم TUع

305 نادقفب تاعقوت
 ي"اثلا عXرلا AB ةفيظو نويلم
2020 ماع نم

 راعسأ HI ضافخنا DEكأ
20 نم OEكأ ذنم طفنلا

ماع

AB عقوتمضافخنا 3-5%

ايملاع cdTBا جتانلا B_امجإ
ً1

 AB عقوتم ضافخنا 8-12%
اgوروأcdTB ABا جتانلا B_امجإ

 ةقث KLع رثؤي ن8قيلا مادعOا
لامعألاو ن8كلYZسملا
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،ايZ\او ةايYZا ،ن>تVWج TUع ةمزألا ة.جاوم متت
ن>تYBVWان>تاb ن>ب نزاوتلا TUع ةظفاZ\ا `_  رارمتسالا بجNو

ةاي()ا ةيامح

 اي(,ا ةيامح
)ةش0عملا(

ةصص-,اتاردقلاةدا"ز
 جالعو تاصوحفلا ءارجإل

ضرملا

 تاينا;مإلاو تاردقلا
ةي(=لا

تاحاقللاو ة"ودألا :جالعلافاش@كا

 سوريافلا راش@نا حبك
MN نكمم تقو عرسأ

 قاطن عيسوتل دادعتسالا
 ةمدصلا ءردل MNاعتلا
ةعقوتملا ةيداصتقالا

 لامعألاودارفألا معد
قالغإلا نم ةررضتملا

 لمعلافانcتسال دادعتسالا
 ىوتسم ضفخني امدنع نامأب

سوريافلا راش@نا

 فيفختو سوريافلا راشlنا حبكل قالغإلل ءوVWلا

tBصلا زاrsQا TUع ءبعلا

 ملقأتلاو داصتقالا حتف ةداعإ يرورضلا نم

 قفو ةديدlWا فورظلا HI لمعلا عم
 ،�~{|}لا ما9zلالا بناج U_إ ةيydلا تالوwوتو:vلا
rd*إ لصوتلا ن_U ةعانملا قيقحت وأ جالع وأ حاقل 
ةيعمrsا

 ،ةشtعملا qrع قانlpا قيضي قالغإلا ديدمت
�نم AB توافتلاوsفل�يحاتتفالا ةداعإ تاي 
تارالودلا تانويل�رتيملاعلا داصتقالا
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 راش3نا نم دAZل تاءارجإ ةيموكYZاو ةيjZلا تاطلسلا تذختا :ةايYZا ديعص TUع
 ةيداصتقالا عاضوألا TUع ترثأ اtWكل ، حاورألا ذاقنpو سوريافلا

 ر'شأ3
 يzزlWاو qIكلا رظlwا نم

 ومن ةدح فيفخت )' تم#اس
 رجاتم راوز ددع HI ضافخناتاباصإلا ددع

 نكامأو ةئزجتلا تالحمو ،ةيذغألا
2020 ويام AB ھيف�Eلا

%75

ترطضا وأ ا�لامعأ تقلع تا�رشلا نم
 تدQش تاwرشلا نم %26و ،قالغإلا �rإ
%80 قوفت ةبس�ب تاداريإلا AB اًضافخنا

%45

 ضيفختب اوماق تاراقعلا با�dأ نم
 ��حن�رجأتسمللة�راجيإلا تاقحتسملا

اJدادس نم اونكمتي

44%

 ن�قيلا مادع�ا وأ قلقلاب نورعش� دارفألا نم
ةمزألا دع� ةيداصتقالا عاضوألا نأش�

%64
ر'شأ3

 حتف ةداعإل ةدعملا ةطlpا ة�Eف
 تالوwوتو:vلا عضو عمداصتقالا
 ةدوع رطخ نم ليلقتلل ةمزاللا
سوريافلا راشlنا
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 تانايكلا TUع ةيبلسلا راثآلا بنجتل ،ةلاعفو ةع|رس ةباجتسا نم دب ال :ايZ\ا ديعص TUع
ةمج ةيعامتجاو ةيداصتقا راضم �Uإ يدؤي ام ،سالفإلاب ��ت�ت دق ��لا ةيداصتقالا

تارامث�سالاو قافنإلا تا�وتسم ضافخنا

يطفنلا :*غ�Iامجإلا �wqIا جتانلا شامكنا لاقتنالةجيlن ةرشابم :*غ راثآ
تاعاطقلا ن��ررضلا

عقوتملا ضافخنالا لدعم 42%- 30%
AB ةطسوتملاو ة:*غصلا تاعورشملا تاداريإ 

ةررضتملا تاwرشلاو

 وحنب دادسلا OE HIعتلا تالدعم ةدا�ز

تارم8-10

 دقةلويسلا HI اًصقنتاwرشلا ھجاوتس

رانيدتارايلم3.0 وحنل لصي

صا|rا عاطقلا AB فئاظولا نادقف

 علسلاتادادمإ HIصقنلا رطاخم يمانت
ةيساسألا تامدlpاو
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11-17
ويام

يزكرملاكنبلا نمةلويس"!

رشابملا89املامعدلا

تانامض

تاليجأت

ةرسFمضورق

3ددحمJKغ

COVID-192تالاح

ةيميظنتلاتاJKيغتلا

ةيكلملاقوقحتارامث]سا

 )اWXف مزNSامR3بةصاNOاتامولعملاةساردمتةلودDE54ع(نآلا?<ح ھليلحت مت يذلاوعم23اونلعملاددعلا)'امجإ1.

ةE\فلانمaEخألامويلا)^ امكةيمكاE\لاتالاNSا2.

اsريدقتنكميوأمg3اoلرفوتيl<لا تاءارجإلا )'امجiو  اhXع نلعملا مزNSامg3نaبقرفلا3.

يbeرمأ رالودنويلbرت
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 عاضوألا رارقتسا LFع ةظفاGHا EFإ فدA@ اًيقاب?سا اً>جوت يداصتقالا 34فحتلل ايلعلا ةن()لا ت#بت
ةيلgي>لاو ةيداصتقالا تاحالصإلا راسم قالطإن3كمتل ،YZاعتلا ةلحرمل 3Vضحتلاو ةيداصتقالا

ةباجتسا اQلمع راط¦وةنVWلا فيل�ت
ً

ةمزألل 

 ةلحرمل دادعتسالاو يداصتقالا رارقتسالا

67اعتلا

داصتقالا ليكش? ةداع>و حالصإ

 عيمج قتاع TUع ھتيلوؤسم عقت ��طو عورشم

ت�وكلا ةلود HI فارطألاو تاسسؤملا
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ئدابملا نم ةعومجم يداصتقالا �>فحتلل ايلعلا ةنABلا تدمتعا
ةلجاعلاو ةيلمعلا لولrdاو ة�روفلا تاrsاعملا حرط

1

 لمحت AB فارطألا عيمج ن*ب كراشlلا
 ءابعألا

2

 حgرلا صرفنعض�وع» ميدقت مدع
 رئاس|rا وأ ةتئافلا

3

ةؤفكلا ةيداصتقالا تادحولا ةدناسم
ةلحرملا روبعل

4

ةايrdا ةدوع روف طاش�لا ةداعتسال ةيداصتقالا تادحولا ن*كمت

 عنمل ةيداصتقالا تاعاطقلا عيمج ةيامح5
 طبارت لظ AB ا°¯يب اميف ررضلا لاقتنا
.تاعاطقلا

6

 TUع ةي�بم ةمدقملا ةيz*فحتلا ةمزrdا
ةيلاrdا فورظلاو تايطعملا 7

 قيبطتلل ةلباقو ةلاعف جمارب حا:9قاو ميمصت
ةينعملا تاrsQا نم

8
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يداصتقالا 45فحتلا ةمزح زجوم2

KLاAJا عضولا1

ل?ومتلا نامضو معد جمانرب3

 تاعلطتلاو ةصالABا4

ضرعلا ىوتحم
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اقفو =>بادتلا عضوو ، داصتقالا تاعاطق عيمج =�ع ة�Zاو فادbأ ديدحت مت
ً

كلذل 

ةيساسأ تاعاطق ةعOرأ

ةموكlwا يرسألا عاطقلا

داصتقالا 45فحتل ا4Yًبدت )22( ذاختا مت

HIرصملا عاطقلالامعألا عاطق

11
اًيفاضإ  ا�Eًبدت

(A1 – A11) 

11
)455( مقر ءارزولا سلجم رارق نمض ا �Eًبدت

(M1 – M11)
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MبادتJK ءارزولا سلجم

AبادتJK ةيفاضإ

 تاعاطقلاHI نBلماعلا ن.نطاوملا ررضت مدعنامض
ةمزألا تايعادت نم ةررضتملا

 علسلا راعسأو تا]وتسم رارقتسا VWع ةظفاRSا
ةيبطلاو ةيئاذغلا

ة.جاوم لفكي يذلا لخدلا نم ىHدألا دDEا نBمأت
ةررضتملا ةلامعلل ةشLعملا فيلاJت

 HI سماdeا بابلا VWع نBلa7ملا بتاور معد
ةيعامتجالا تانيمأتلا

6 ةدمل ةددحم تالاdS يدعاقتلا شاعملا فرص
رو.ش

 ةلa7ملا ةينطولا ةلامعلل مدقملا معدلا ةفعاضم
ثلاثلا بابلا VWع

ةيص^[لا ل]ومتلا تايلمع طاسقأ ليجأت

 ghآلا بeEلاو عيبلا طاقن ةزbجأ a`ع موسرلا فقو
ر.شأ ةثالث ةدمل ةينوklكلإلاتاونقلاو

M1

M2

M3

M4

M9

A1

A2

A3

ةذختملا =>بادتلاو فادbألا مbأ– يرسألا عاطقلا

يرسألا عاطقلا

 تاجايتحالا نامض
ةيساسألا

 معدلا xyفوت
zNاملا

نامألا �~ع ظاف|}ا
يفيظولا
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ن>فظوملاو ي رسألا عاطقلا معدل ةيفاضإ =>بادت ةنABلا تلخدأ M4A1

ةينطولا ةلامعلا معد ةفعاضم معدلا

رو#ش6 ة=¦فلا

سماABا بابلا نمض لOPم نطاومفلأ15 وحن ةفدW§سملا ةحNرشلا

ثلاثلا بابلا نمض لOPم نطاومفلأ57 وحن
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كنبلاو 89طولا قودنصلا لبق نم ةلومملا طاسقألا ليجأت
=>انصلا

ةطسوتملاو ةJKغصلا عGراشملل ةرسCم طورش@ ضورق ميدقت

نbررضتملا ءالمعلاو تاOرشلل ةرسCم طورش@ ضورق ميدقت

ةيعامتجالاتانيمأتلا ةسسؤمل ةقحتسملا ةbرzشلا تاOاSKشالا ليجأت
 روUش6 ةدمل

ةررضتملا ةيداصتقالا تاسسؤملل ةيموكح تاءافعإ ميدقت

 عاطقلل ةقحتسملا تاما[Sلالا دادسل ةيدن]سملا ةرودلا ع~رس{
صا��ا

ةررضتملا تا�رشلل لbومتلا تايلمع طاسقأ ليجأت

aحأ ضع@ ليدعeلمعلا نوناق ما

ةlراجتلا تاراقعلا =n نlرجأتسملا ءالخا ليجأت حاSKقا

لbومتلل ةلودلا نامضو معد جمانرب

 ةيلاملاو ةيداصتقالا تالا��ا �9 ةصتخم مكاحم ءاش�إ حا�Kقا
ةbراجتلاو

M5

M6

M7

M8

M10

M11

A4

A5

A6

A7

A8

ةذختملا =>بادتلاو فادbألا مbأ– لامعألا عاطق

Mبادتxy ءارزولا سلجم

Aبادتxy ةيفاضإ

لامعألا عاطق

�ةنورملا ز"زع

 ءابعألا فيفخت
 تاقفدتلا معدةيلاملا

 عاضوأو ةيدقنلا
ةلويسلا
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ةذختملا =>بادتلاو فادbألا مbأ– `_رصملا عاطقلا

HIرصملاعاطقلا

 ةحاسملا ةدا]زل h`كلا طوحتلا تاودأ ليعفت
 HIرصملا عاطقلا ىدل ةيضارقإلا

 نم نBضرقملاو نBضxyقملا نم لwل ةباذج ةدئاف راعسأ
 ةيدقنلا ةسايسلا تاءارجإ لالخ

ةنوsرملا تانامضلا a`ع ذيفنتلا وأ عيبلا رظح

A9

A10

A11

Aبادتxy ةيفاضإ

 �~ع كونبلا �xفحت
ل"ومتلا حنم

عيسوت

 ةحاسملا
ةيضارقإلا

�ةنورم ز"زع

عاطقلا
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 ةسايسلا ديعص TUع ةع|رس ةNزا=¦حا تاءارجإ ذاختا �Uإ يزكرملا تNوكلا كنب رداب
ةيدقنلا ةسايسلاو ةيطوحتلا

رانيد رايلم9-8

2020 2 لیربأ

 ضيفخت ءوض <= كونبلا ىدل ةرفوتملا ةيضارقإلا ةحاسملا
ةلويسلا تابلطتم

رانيد  رايلم1.7

2020 2 لیربأ

 ةدصملا نع جارفإلا نم جتانلا <=اضإلا يLاقرلا لاملا سأر
ةيطوحتلا ةيلامسأرلا

تارم3

2020 2 لیربأ

 ̂ة[غصلا تاعورشملل لYومتلا حنمل لقأ لامسأر تابلطتم
ةطسوتملاو

1.5%

2020 16 سرام

يزكرملا تYوfلا كنب نم ددabا ةدئافلا رعس

kدألا وmرات ىYايخ
ً



19

ةموك)'ا
ةفل\لا ليلقت

ab`قألا د)'ا ^*إ معدلا رثأ عفر

فادbألا مbأ– ةموكYZا

 معدلا رثأ عفر
 د��ا �8إ
���قألا

ةفلeلا ليلقت
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داصتقالا �>فحتل اً=>بدت22 ديدحت مت

M1

M2

M3

M4

M9

A1

A2

M5

M6

M7

M8

M10

M11

A4

A5

A6

A7

A8

A3

A9

A10

 ةمزألا تايعادت نم ةررضتملا تاعاطقلا MN نxلماعلا نxنطاوملا ررضت مدع نامض

ةيبطلاو ةيئاذغلا علسلا راعسأو تا"وتسم رارقتسا �~ع ةظفا|,ا

ةررضتملا ةلامعلل ةش�عملا فيلا�ت ة�جاوم لفكي يذلا لخدلا نم ى�دألا د|}ا نxمأت

ةيعامتجالا تانيمأتلا MN سما-}ا بابلا �~ع نxل��ملا بتاور معد

رو�ش6 ةدمل ةددحم تالا|}يدعاقتلا شاعملا فرص

ثلاثلا بابلا �~ع ةل��ملا ةينطولا ةلامعلل مدقملا معدلا ةفعاضم

ةيص-¢لا ل"ومتلا تايلمع طاسقأ ليجأت

N¦انصلا كنبلاو ¤£طولا قودنصلا لبق نم ةلومملا طاسقألا ليجأت

ةطسوتملاو ةxyغصلا ع̈راشملل ةرس�م طورش§ ضورق ميدقت

ن"ررضتملا ءالمعلاو تا©رشلل ةرس�م طورش§ ضورق ميدقت

 رو�ش6 ةدمل ةيعامتجالا تانيمأتلا ةسسؤمل ةقحتسملا ة"ر�شلا تا©اªyشالا ليجأت

ةررضتملا ةيداصتقالا تاسسؤملل ةيمو�ح تاءافعإ ميدقت

�صا-}ا عاطقلل ةقحتسملا تاما�ªلالا دادسل ةيدن@سملا ةرودلا ع̈رس

ةررضتملا تا©رشلل ل"ومتلا تايلمع طاسقأ ليجأت

�لمعلا نوناق ما�حأ ضع§ ليدع

ة"راجتلا تاراقعلا MN ن"رجأتسملا ءالخا ليجأت حاªyقا

ل"ومتلل ةلودلا نامضو معد جمانرب

ة"راجتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالا تالا�,ا MN ةصتخم مكاحم ءاش�إ حاªyقا

ر�شأ ةثالث ةدمل ةينوªyكلإلا تاونقلاو zNآلا ب|�لاو عيبلا طاقن ةز�جأ �~ع موسرلا فقو

N~كلا طوحتلا تاودأ ليعفت

ةيدقنلا ةسايسلا تاودأ ليعفت

ةنو±رملا تانامضلا �~ع ذيفنتلا وأ عيبلا رظح A11

ةموكtuا

=nرصملا عاطقلا

 ىوأملا نامض
 تاجايتحالاو

ةيساسألا
 xyفوت

zNاملا معدلا

 نامألا �~ع ظاف|}ا

يفيظولا

�ز"زع

ةنورملا

 ءابعألا فيفخت
 تاقفدتلا معدةيلاملا

ةلويسلاو ةيدقنلا

ةيضارقا ةحاسم ءانب

 �~ع كونبلا �xفحت
ل"ومتلا حنم

�ةنورم ز"زع

عاطقلا

 معدلا رثأ عفر
´²³قألا د|}ا �zإ

ةفل�لا ليلقت

يرسالا عاطقلا

لامعألا عاطق
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وينويويامل)ربأسرام

ارظن ركبم تقو `_ =>بادتلا  تقبط
ً

 YZةمزألا تايعادت ةيساس

 رارقتسا {|ع ةظفا2Sا§
 علسلا راعسأو تا�وتسم
ةيبطلاو ةيئاذغلا

سرام11

M2

 عيبلا طاقن ةزoجأ {|ع موسرلا فقو§
 ةينوE\كلإلا تاونقلاو )'آلا ب�Sلاو

�O��lلا ل�ومتلا طاسقأ ليجأت§

ةررضتملا تا�رشلا ل�ومت طاسقأ ليجأت§

سرام12

A3

A2

A4

 ة�رoشلا تا�اE\شالا ليجأت§
 تانيمأتلا ةسسؤمل ةقحتسملا
 روoش6 ةدمل ةيعامتجالا

 تالاNS  يدعاقتلا شاعملا فرص§

روoش6 ةدمل ةددحم

ل�ربأ18

M8

M9

تاودأ ليعفت§
)|كلا طوحتلا

ل�ربأ2

A9

 ةرس�م طورش� ضورق ميدقت§
ةطسوتملاو ةaEغصلا ع�راشملل

 ةرس�م طورش� ضورق ميدقت§
ن�ررضتملا ءالمعلاو تا�رشلل

ل�ربأ20

M6

M7

 نامضو معد جمانرب§
ل�ومتلل ةلودلا

4

A7

ة�راجتلاو ةيلاملاو ةيداصتقالاتالا23ا )^ ةصتخم مكاحم ءاش إ

لمعلا نوناق ما¥حأ ضع� ليدع£§

ثلاثلا بابلا {|ع ةل�3ملا ةينطولا ةلامعلل مدقملا معدلا ةفعاضم§

نم ةررضتملا تاعاطقلا )^ نaلماعلا نaنطاوملا ررضت مدع نامض§
 ةمزألا تايعادت

ةيعامتجالا تانيمأتلا )^ سماNOا بابلا {|ع نaل�3ملا بتاور معد§

ويام19

A5

A1

M1

M4

A8

ذيفنتلا وأ عيبلا رظح§
ةنوsرملا تانامضلا {|ع

سرام15

A11

 تاودأ ليعفت§
ةيدقنلا ةسايسلا

سرام16

A10

 نم ى دألا دNSا نaمأت§
 لفكي يذلا لخدلا
 ةش�عملا فيلا¥ت ةoجاوم
ةررضتملا ةلامعلل

سرام28

M3§£ةيدنسملا ةرودلا ع�رس 
 ةقحتسملا تاما®\لالا دادسل
صاNOا عاطقلل

ل�ربأ5

M11
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3

يداصتقالا .-فحتلا ةمزح زجوم2

1

لDومتلا نامضو معد جمانرب

 تاعلطتلاو ةصالABا4

ضرعلا ىوتحم

KLاAJا عضولا
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رسFملا لbومتلا

رشابملا معدلا

نم ةلويسلا معد
ةbزكرملا كونبلا

ىرخأ JKبادت

لbومتلا نامض

تاقحتسملا ليجأت

ةددحم aEغ ىرخأ تاءارجiو تا�رشلا )^ صصNSا كلمت نمضتت .1

tشJومتلا جمارب لwملا لLبادت نم %40 ضورقلا نامضو رس.l فحتلا.~ 

ملاعلا لوح ~.فحتلا مزح تانوكمل ةwوئملا ةبس�لا

5

20

19

8

32

17

نويلDرت$11

ةي45فحتلا مز)'ا ةسارد تمت1
+k ةمزألا تايعادت ةiجاومل

اًيملاع عساو قاطن TUع ةعبتملا =>بادتلا نم لNومتلا نامضو رسملا لNومتلا

ةلود35
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ةيداصتقالا تادحولل لاعفو ع|رس `�ام معدل ةيسئر رصانع ةثالث

 ىدل ل�ومتلل ةيفا� ةلويس رفاوت
كونبلا

 نم لfل ةباذج ةدئاف راعسأ
لالخ نمن[ضرقملاو ن[̂ضqقملا
 معدو ةيدقنلا ةسايسلا تاءارجإ

yومتلا ةفلYل

 نامتئالا رطاخم لمحت HI ةكراشملا
لYومتلا ةداYز |}ع كونبلا z[فحتل
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تاونس�U 4إ لصت ةدمل ةطسوتملاو ة=>غصلا تاعورشملل رسملا لNومتلا ةفل® معد

تاونس عDرأ ةدمل ة5ونس عDر تاعفد ضا=?فاب1

1ك.د فلأ100 غلبمل لwومتلا ةفل� : لاثم

ك.د245
) 89امجإلا نم 0.25%(

 اEلمحتت A@لا ةفل;لا

 ةJKغصلا تاعورشملا

 ةطسوتملاو

100%
حونمملا لOومتلا

كنبلا نم

دحاولا ليمعلل �~{قأ دحك ك.د
ةطسوتملاو ةByغصلا تاعورشملا ةئف نم

)...تاراجيإلاو بتاورلا لثم ( ةيدقاعتلا ة]رودلا ف]راصملا

حامس ةنس ةلماش تاونس4  ا�اصقأ ةxyف :دادسلا لجأ

ا]ونس %2.5( %1 + مصdeا رعس عقاوب :ةدئافلا
ً

ايلاح 
ً

(

 انورو� سورياف ةمزأ تايعادت نم ةررضتملا تا�رشلا
دادسلا HI مظتنملا Byغ ليمعلا ل]ومتلا اذ� نم ديفتس� ال
 رخآي�وناق نايك نم اًءزج نا� اذإ ليمعلا ل]ومتلا اذ� نم ديفتس� ال
ةليدب ل]ومت رداصم ھيدل
 ماع ةيا=£ HI ةررقملا بس¢لا W¡إ لوصولاو ةينطولا ةلامعلا VWع ةظفاRSا

2021
 %80 ،ةثلاثلا ةنسلل %90 ،ةيناثلاو W¡وألا نBت¢سلل 100%

ةع¨ارلا ةنسلل

قاقحتسالا l.ياعم

لwومتلا غلبم
KD

مادختسالا ھجوأ

طورشلا

 ةفلJل يموكDEا معدلا
لwومتلا

250,000
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تاونس�U 3إ لصت ةدمل تا®رشلل رسملا لNومتلا ةفل® معد

تاونس3 ةدمل ة5ونس عDر تاعفد ضا=?فاب1

 ةByغصلا تاعورشملا ف]رع¬ ا=>لع قبطني ال ª©لا تا�رشلاةفد��سملا  ةحwرشلا
ةطسوتملاو

)...تاراجيإلاو بتاورلا لثم ( ةيدقاعتلا ة]رودلا ف]راصملامادختسالا ھجوأ

حامس ةنس ةلماش تاونس3  ا�اصقأ ةxyف :دادسلا لجأطورشلا

ا]ونس %2.5( %1 + مصdeا رعس عقاوب :ةدئافلا
ً

ايلاح 
ً

(

 انورو� سورياف ةمزأ تايعادت نم ةررضتملا تا�رشلا قاقحتسالا l.ياعم

دادسلا HI مظتنملا Byغ ليمعلا ل]ومتلا اذ� نم ديفتس� ال

 HI ةررقملا بس¢لا W¡إ لوصولاو ةينطولا ةلامعلا VWع ةظفاRSا
2021 ماع ةيا=£

 ةفلJل يموكDEا معدلا
لwومتلا

ةثلاثلا ةنسلل %0 ،ةيناثلا ةنسلل W، 50%¡وألا ةنسلل 100%

1ك.د فلأ100 غلبمل لwومتلا ةفل� : لاثم

ك.د1,813
) 89امجإلا نم 1.81%(

A@لا ةفل;لا

تاZرشلا اEلمحتت

100%
حونمملا لOومتلا

كنبلا نم
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 داصتقالا مئاويل لNومتلا نامض جمانرب دادعإ مت ةيملاعلا براجتلا ةسارد TUع ءانب
تNوكلا ةلود `_ �³طولا

 نومضملا ءزu'ا
 لDومتلا نم

طقف نيدلا لصأ

yل\ي
نامضلا

 80 %ةبسaب ل?ومتلا ةلودلا نمضت

 كونبلا klع ةلودلا Ajاصل ة?ونس موسر ضرف متيموسرلا
ل?ومتلا نم نومضملا ءزAPا klع %0.25 رادقمب

 4Yياعم
 قاقحتسالا

 تناuv tلاو انوروt سورياف ةمزأب ترثأت uvلا تاtرشلا
ةمزألا لبق ةءافكب لمع}
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 ءالمعلاو ،كونبلاو ،داصتقالل ةديدع دئاوف لNومتلل ةلودلا نامض جمانرب ققحي
نNررضتملا

ىطختت الةفل"ت
 لNومتلا غلبم رشُع
حاتملا

لاجآب ددحم جمانرب
 ھجوموةنيعم ةينمز
 ددحم ي\ا]Z ىدمو
حوضوب

 طوغضلا ليلقت
 دق deلا ةيمbcتلا
 hi نم جتfت
ةرشابملا ةلويسلا

 ةيلوؤسملا 67 كاlmشالا
 كونبلا نrب ةرطاpcاو
 حمسv امم ةموكtuاو
 {|ع }rكlmلاب ا]yم لxل
 دtuاو ،��eاسألا هرود
 ةيبدألا رطاpcا نم

(Moral Hazards) 

 رثأ نود ل)ومت
 لاومأ {|ع رشابم
فيلا"تلا-ةلودلا

 9: 89عفلا 67عتلا دنع
 ررحي امم ،دادسلا
لاومألا سوؤر
 نم نكمي و
ا�رامث�سا
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ةمداقلا تاوط¶Yا

 رقوملا ةمألا سلجم ^{ع ضرعلا
 نوناقلا عورشم +k رظنلل

هرادص�و



30

4

يداصتقالا .-فحتلا ةمزح زجوم2

1

تاعلطتلاو ةصالF'ا

ل?ومتلا نامضو معد جمانرب3

KLاAJا عضولا

ضرعلا ىوتحم
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تاعلطتلاو ةصال¶Yا

 ^*إ لصوتلا بلطتي اي)�او ةاي)'ا يدحت+k حاجنلا
ن4بناu'ا ن4ب قيقد نزاوت

يدحتلا اذk ة�جاومل ���~ئر لماع عيمlWان�ب فتا�تلا

ةدDرفةصرف .. ةدDرف ةمزأ

 �Eيغتلا HI عارسإلل اًزفحم اًرصنع تامزألا تناy اًيخYرات

ر�وطتلاو

 ماتلاعيمlWا ما¤�لا نم دب ال ن[ت����ا |}ع حاجنلل
|}عكلذكو حاورألا |}ع ةظفاحملل ةي�bلا تالوyوتو^�لاب
داصتقالا ةل�� نارود رارمتسا

��بنل ةصرف هذkو ،قرط ̂قqفم دنع مويلا تYوfلا فقت
ىوقأو نqمأ سسأ |}ع اًديدج اًداصتقا



عيم-,ل ةمالسلالمأنو
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رداصملا

ةيلودلا لمعلا ةمظنم§

;:ودلا دقنلا قودنص§

2020 ويام25 خ<راتب ،1072 = ةنيعلا مGoogle COVID-19 Community Mobility Report،VW ر<رقت§

Bensirri ،2020 ويام13 ،498 = ةنيعلا مCOVID-19 Kuwait Business Impact،VW نايbتسا§ Public Relations

2020 ل<ربأ26-24 ،176 = ةنيعلا مMcKinsey Kuwait Business and Employee sentiment،VW نايbتسا§

Ajar Boosting rent collection in the Coronavirus crisis ر<رقت§

ةيملاعلا ةxyلا ةمظنم تانايب ةدعاق§

ةيمسرلا ةيفxyلا تارش}لا§

ةيمسرلا ةيفxyلا تارش}لا§

ةيمسرلا تانايبلل ةيفxyلا ةيطغتلا§

5 ةحفص

7 ةحفص

9 ةحفص

23 ةحفص




