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دخل االلرصاد اللثٌاًٖ فٖ االسات٘ع المل٘لح الواظ٘ح دائشج الرشدد ،ذذد ذأث٘ش األصهح
الس٘اسح الورجذدج المائوح علٔ خلف٘ح الوذكوح الذّل٘ح ّاهرذاداخ ُزٍ الوذكوح
ّوْال ًال الٔ هلف شِْد الضّس .
ّغاّلد االصهح الس٘اس٘حّ ،للوشج االّلٔ هٌز العام  ،2006االسرمشاس الٌمذّٕ ،اى
تصْسج ضئ٘ح ،فكاى اى سجل غْاا االسثْو الواظٖ غلثاًال هلفراًال علٔ الذّالس
االه٘شكٖ هوا دفع توصشف لثٌاى الٔ الرذخل تائعاًال الْسلح الخعشاء للجن الطلة الزٕ
لن ٗكي تععَ تشٗياًال .
هصادس الرصادٗح سف٘عح الوسرْٓ لالد لـ «الذٗاس »اى الرجارب الس٘اسٖ المائن هٌز
اسات٘عّ ،اسرطشاداًال عوا ٗذكٔ عي «سٌ٘اسُْٗاخ» س٘اس٘ح ّاهٌ٘ح همثلح ،اًعكس
علٔ اداء المطاو االلرصادٕ تشكل عام ،ها أدخل تعط المطاعاخ االساس٘ح فٖ
دائشج الرشدد الوعطْف علٔ «الجوْد» ّرلك تاًرظاس ّظْح غث٘ع٘ح الوشدلح علٔ
الوسرْٓ الس٘اسٖ .
ّذمْا الوصادس االلرصادٗح الوشاس الِ٘ا اعالٍ اى الثعط ٗخشٔ هي اى ٗخسش
االلرصاد اللثٌاًٖ تعط االًجاصاخ الرٖ دممِا درٔ ًِاٗح الفصل الثالث هي العام
الذالّٖ ،اى ٗكْى اداء االلرصاد فٖ الفصل الشاتع ّاالخ٘ش سلثاًال االهش الزٕ سٌ٘عكس
علٔ ًسثح الٌوْ الورْلعح لِزا العام ت٘ي  7ّ 6فٖ الويح .
ّتذسة الوصادس عٌِ٘ا ،فاى اسروشاس االصهح الس٘اس٘ح  -ال سوخ هللا ّ -ذفالوِا
س٘ضٗذ هي الوشاكل اال رواع٘ح ّالذ٘اذ٘ح ّس٘طشح تالرالٖ ذذذٗاخ دم٘م٘ح اهام
الذكْهح .
ّصٗش الذّلح ،سئ٘س الِ٘ياخ االلرصادٗح عذًاى المصّاس لاا لـ «الذٗاس» اى لثٌاى سْف

ٗذمك هع ًِاٗح العام الذالٖ ًرائج ٘ذج علٔ الوسرْٓ االلرصادٕ ،ال س٘وا ارا
ًجذٌا فٖ اسر٘عاب الْظع الس٘اسٖ الشاُيُّ ،زا ها ًأهلَّ .لاا :اى الٌوْ الورْلع
فٖ ًِاٗح السٌح سْف ٗرجاّص  6فٖ الويح ّفك ها اعلٌد ّصٗشج الواا سٗا الذسي،
ّاٗعاًال ّفك ذمذٗشاخ الثٌك الذّلٖ ّوٌذّق الٌمذ الذّلّٖ .لذ شِذ الٌصف االّا هي
العام الذالٖ ذطْساًال هِواًال فٖ عذد هي الوؤششاخ االساس٘ح الوعثشج عي ًشاغ
المطاعاخ االلرصادٗح الشئ٘س٘ح ،تالوماسًح هع الفرشج عٌِ٘ا هي العام ّ ،2006هي ُزٍ
الوؤششاخ علٔ سث٘ل الوثاا :
اصدٗاد عذد الوث٘عاخ العماسٗح تٌسثح  39فٖ الويح .اسذفاو عذد الس٘اح تٌسثح  26.66فٖ الويح ،ف٘وا اصدادخ دشكح الوسافشٗي عثشهطاس سف٘ك الذشٗشٕ الذّلٖ تٌسثح  19فٖ الويحّ ،دشكح الثعائع الوشذًْح ّغ٘ش
الوفشغح عثش هشفأ ت٘شّخ تٌسثح  5.2فٖ الويحّ ،عذد الوسرْعثاخ العاهلح فٖ هشفأ
ت٘شّخ تٌسثح  3.9فٖ الويح .
اسذفاو هعذالخ االشغاا فٖ الفٌادق الٔ  72فٖ الويح .اسذفاو ًوْ ذماص الش٘كاخ علٔ وع٘ذ الم٘وح تٌسثح  37.2فٖ الويح .ّٗع٘ف المصّاس ّ :الٔ ها ذمذم فاى الْظع الٌمذٕ للثالد دافع علٔ اسرمشاسٍ العام.
فٖ ظل ذذسي الظشّف االلرصادٗح ّذْاول الرثث٘د الٌمذٕ لوصشف لثٌاى ،د٘ث
تلغد الضٗادج اال وال٘ح فٖ العشض الٌمذٕ ) (M4تالل٘شج اللثٌاً٘ح علٔ اهرذاد الٌصف
االّا هي العام ً 2010ذْ  6.8فٖ الويح ،إ ها ٗعادا  5.08هل٘اساخ دّالس .كوا ّاول
هصشف لثٌاى تٌاء ادر٘اغ٘اذَ هي العوالخ اال ٌث٘ح فٖ ظل س٘اسح الرثث٘د الٌمذٕ
الرٖ ٗرثٌاُا .
ّٗخرن المصّاس تالمْا  :تاخرصاس فاى االلرصاد اللثٌاًٖ ُْ فٖ ّظع هٌاسة ٗخْلَ
الذفاظ علٔ الٌشاغ الزٕ دممَ فٖ العام الساتك ،هع االهل فٖ ذِذئح اال ْاء
الس٘اس٘ح الشاٌُح ُّْ ،االهش الزٕ ذعول علَ٘ ادج كل االغشاف الوعٌ٘ح ار اًَ ال
هصلذح الٕ غشف فٖ الرأصٗن الزٕ سٌ٘عكس تالٌر٘جح علٔ الْظع االلرصادٕ العام
الزٕ س٘ص٘ة تشظاٗاٍ السلث٘ح لثٌاى ّ و٘ع اللثٌاً٘٘ي هي غ٘ش اسرثٌاء.

