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حهمت انؼًم انخذرٚبٛت اخلبيظت نزفغ ٔػ ٙانببحزني بمضٛت انخغرياث ادلُبخٛت
يٍ االحذ  4فرباٚز حىت االربؼبء  7فرباٚز  8108ادلُظٕرة –انذلٓهٛت

يهخض انخمزٚز
ػمذث حهمت انؼًم خالل انفرتة يٍ االحذ ادلٕافك  4فرباٚز  8108حىت االربؼبء  7فرباٚز  8108بفُذق جبيؼت ادلُظٕرة -
انذلٓهٛت ْٔٗ حهمت انؼًم انخذرٚبٛت نزفغ انٕػٗ نهظبدة انببحزني ببنفزٔع بمضٛت انخغرياث ادلُبخٛت ضًٍ طهظهت حهمبث
انؼًم انخذرٚبٛت اخلبطت ببُبء لذراث ٔرفغ انٕػ ٙنهببحزني جبٓبس شئٌٕ انبٛئت ٔفزٔػّ اإللهًٛٛت ػهٗ يٕضٕػبث انخغرياث
ادلُبخٛت يٍ خالل يشزٔع بُبء انمذراث خلفض االَبؼبربث انذ٘ حُفذِ ٔسارة انبٛئت ببنخؼبٌٔ يغ بزَبيج األيى ادلخحذة
اإلمنبئ.ٙ
شبرن يف حهمت انؼًم انخذرٚبٛت اخلبيظت (  )68ببحذ دمزهني نهفزٔع االلهًٛٛت انخبنٛت:
 .0فزع انذلٓهٛت
 .8فزع انبحرية
 .3فزع انغزبٛت
 .4فزع انٕاد٘ اجلذٚذ
 .5كًب شبرن أٚضب يشبركني يٍ لغبع انفزٔع اإللهًٛٛت ببدلمز انزئٛظٙ
ٔ .6يشبرن يٍ فزع انؼزٚش
ٔ .7يشبركت يٍ فزع أطٕٛط
مت حزشٛحٓى مجٛؼب يٍ خالل لغبع انفزٔع اإللهًٛٛت.
حأح ٙحهمت انؼًم انخذرٚبٛت يف إعبر اإلجزاءاث انٕعُٛت انخ ٙحخخذْب ٔسارة انبٛئت نزفغ انٕػٗ انبٛئٔ ٙبُبء انمذراث ٔحتمٛك
انخًُٛت ادلظخذايت ٔاحلذ يٍ اٜربر انظهبٛت نهخغرياث ادلُبخٛت يٍ أجم حتظني انٕضغ انبٛئ ٙيف يظز ٔيٍ يُغهك حزص
انذٔنت ػهٗ حفؼٛم طٛبطبث انخؼبيم يغ لضٛت انخغرياث ادلُبخٛت َٔشز انٕػٗ نخٕطٛم يفبْٛى انخغرياث ادلُبخٛت َٔشز
ادلؼهٕيبث انؼهًٛت انظحٛحت ٔادلٕرٕلت يٍ خالل خنبت يٍ اخلرباء انٕعُٛني ادلؼُٛني بمضبٚب انخغرياث ادلُبخٛت فٗ يظز.

ٔسارة انبٛئت
جٓبس شئٌٕ انبٛئت
بزَبيج األيى ادلخحذة اإلمنبئٙ
يشزٔع بُبء انمذراث خلفض االَبؼبربث

اشخًهج حهمت انؼًم انخذرٚبٛت اخلبيظت ػهٗ ػذد ( )05حمبضزة لبو بإنمبئٓى ػذد ( )7يخحذد يٍ اخلرباء انٕعُٛني يٍ
خمخهف انخخظظبث ػهٗ يذار األٚبو االربؼت حلهمت انؼًم مشهج حٕضٛح ادلفبْٛى انؼهًٛت نهخغرياث ادلُبخٛت ٔيظبدر
االَبؼبربث ٔإَٔاع غبساث االحخببص احلزار٘ ٔإجزاءاث انخخفٛف يُٓب ٔإجزاءاث انخكٛف يغ اٜربر انظهبٛت نهخغرياث ادلُبخٛت
ٔدٔر َمم انخكُٕنٕجٛب يف احلذ يٍ خمبعز انخغرياث ادلُبخٛتٔ ،حأرري انخغرياث ادلُبخٛت ػهٗ أْى انمغبػبث ادلٓذدة (كبنشراػت،
ٔادلٕارد ادلبئٛتٔ ،انظٕاحم)ٔ ،كذا الخظبدٚبث انخغرياث ادلُبخٛتٔ ،انُٕاح ٙاالجخًبػٛت نهخغرياث ادلُبخٛت ،كًب مت ختظٛض ٔلج
نهظبدة انببحزني نهًُبلشبث ٔاالطئهت يغ انظبدة احملبضز.ٍٚ
لبو فزٚك ػًم ادلشزٔع بإػذاد اخخببر بظٛظ نمٛبص يذٖ حتظٛم ادلشبركني نهًؼهٕيبث خالل يذة حهمت انؼًم ،كًب مت حٕسٚغ
اطخًبرة حمٛٛى ألَشغت حهمت انؼًم انفُٛت ٔانهٕجظخٛت ٔيزفك َخٛجت االخخببر ٔانخمٛٛى.
حزص فزٚك ػًم ادلشزٔع ػهٗ إشزان انظبدة انببحزني يف فؼبنٛبث حهمت انؼًم يٍ خالل انخفبػم انذائى بني ادلشبركني
ٔاحملبضزٔ ٍٚبني ادلشبركني ٔبؼضٓى ،حٛذ مت اخخٛبر ػُبطز يٍ ادلشبركني نخمذٚى يهخض ػٍ فؼبنٛبث أٚبو حهمت انؼًمٔ ،مت
اَشبء جمًٕػت احظبل  Whats Appنهخٕاطم بني ادلشبركني ٔادلُظًني لبم ٔأرُبء ٔبؼذ حهمت انؼًمٔ ،لذ أبذٖ انؼذٚذ يٍ
ادلشبركني ايخُبَٓى نٕسارة انبٛئت ٔجٓبس شئٌٕ انبٛئت ٔادلشزٔع ػهٗ حُظٛى يزم ْذِ انفؼبنٛبث انخ ٙحؼًم ػهٗ رفغ انٕػٙ
ٔبُبء لذراث انببحزني ػهٗ يٕضٕػبث انخغرياث ادلُبخٛت ٔانخٕاطم يؼٓى يف أيبكٍ ػًهٓى.
ٔيف خخبو حهمت انؼًم لبو انظٛذ انذكخٕر رئٛض لغبع انفزٔع اإللهًٛٛت ٔانظٛذ انذكخٕر يذٚز ادلشزٔع بخٕسٚغ شٓبداث احلضٕر
ػهٗ ادلشبركني.

