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يكنيريوس يراي ,

	تكرش يف ّينف لماع  ,LKAB	:يلحم يباقن دئاقً اقباس  

 ةلمهم ةوق اهنكل .انوريك يف يندملا عمتجملا تامظنم يف ةريبك ةوق كلانه"
".ةيسايسلا بازحالا نم اهمادختسا ءاسي وأ

,نوسايليإ يلاتان

راغص لافطا مأ ,ةيباقن ةطشان ,LKAB يف مجنم ةلماع

,فولينريي اناهوي

 ةنوريكل تاباشلا" ةمظنم تاسّسؤم نم ,تامدخلا و ةحايسلا يف ةلغاش
"ةديدجلا

,نوسليوماس اديرف



ةأرملا قوقحل ةطشان ,ةمكالم ,ةيئادتبأ ةملعم

,اميروت كيرتاب

	Dansklacken" ناجرهمل مظنم ,ةفاقث لماع  på	  Dosan" ةيرق يف 
عيضر لفطل بأ ,ودناوسيراك

,مورتسون يموت

:راغص لافطا بأ ,يباقن دئاقً اقباس ,LKAB يف يكيناكيم ,مجنم لماع

".نينسملا و بابشلل ةّيويح انوريك"



نيحداكلا ةلمح

 2014 ةيباختنالا ةدعاقلا

ةظفاحملا و ةيدلبلا تاباختإل

:ةيلاتلا ةاطاشنلاب تماق نيحداكلا ةلمح

ةئراطلا تايلمعلا مسق قالغإ نع ضارتعالا انمظن *

 ىلع LKAB ةكرش ربجل نيرجأتسملا ةيعمج و مجانملا لامع ةباقن عم انواعت *
 نكاسملا ءانب

يعالخلا رابلا يف رشبلاب راجتألا دض ءاسنلا عم انفقو *

 ةيليل ةناضح ىلع انلصح و لافطألا ةياعر يف نيفظوملا عم انواعت *

2013 ةنس لمعلا نع ودرط نيذلا نيرشعلا مجنملا لامع نع انعفاد *

 ةنيدم لجا نم بصانملا ءارو يرجلا و ةّينانا نودب لمعت نيحداكلا ةلمح
 طقف سيل و ةنسلا يف موي 365 نوطشن نحن .ةميرك لمع طورش و ةّيويح
.انوريك يف اطاشن رثكألا ةيسايسلا ةوقلا نحن .تاباختنإلا ةرتف يف

 ةدايق و ةيدلبلا ةرادا ,مجانملا تاكرش نم رثكا نيتّوصملا ىلع دمتعن
 فقوم نم وه انفقوم و بعشلا ةكرح توص يه نيحداكلا ةلمح .تاباقنلا



.ةيمره ةدايق لكل نوداضم نحن .ءاضعألا

 لصوتنل عمتجملا ىلا نومتنم اللا ةياعر انيلع بجي .ةينحلا و نماضتلا ديرن
 ءاظرملا ,لمعلا نع نيلطابلا ةيلوؤسم ذخأت نأ لامعلا ةكرح ىلع .ةدحولا ىلا
.نيئجاللا و

 انوريك .باونلا و نييفحصلا ىلع ,نويسايسلا ىلع رطيست مجانملا تاكرش
.لقتسم توصل ةجاحب

.عيبلل تسيل نيحداكلا ةلمح



 ىلا حشرتن .ةميرك لمع طورشل و ّةيويح ةنيدمل تابلط 10 مدقن انه
 نأ كتيناكماب هنأ اسنت ال .نتوبرون ةظفاحم سلجم و انوريك ةيدلب سلجم
 .ةيدلبلا و ةظفاحملا ,ناملربلا تاباختنأ يف ةفلتخم بازحأل كتوص يطعت
 ةكرح ينبنل اناعم لاعت –ً ادبا عئاض توص نوكي نل نيحداكلل توصلا
!لبقتسملل لامعلا

 لمع طورشل و ّةيويح ةنيدمل تابلط 10
 ةميرك

,يريبتريه يموت

 نوتباث نيحداكلا" :ةيدلبلا سلجم يف بزحلا دئاق ,LKAB يف ينقت
 نحن .دسفن نل كلذل و ةيسايسلا انتامهم نم ايلام حبرن انسل .مهتسايسب
".يقبطلا انفقوم نم نودكأتم

ةنيدملا لقن مامتإ بجي.1

 لك فشكن و ةيدلبلا ةدايق بقارن .ةنيدملا لقن مامتا نمظت نيحداكلا ةلمح
:ىلع زكرنس .مهقح نم انوريك ناكس مرحي ناك ام

 ةدايز نودب اهاوتسم عفر و ةديدجلا نكاسملا ةيانب•



.انوريك يف ةرفوتملا نكاسملا لكل كرتشم روباط و ,فيلاكتلا

 حئاظف دّدجت بنجتل ,ءانبلا عيراشم ىلع ةددشم ةرطيس•
.ءانبلا لامع لالغتسإ و شغلا

 ماع لقن و ريسلل بسانم دعب ىلع ةيعامتجا تامدخب ةنيدم•
.لمعلا نكاما عم و ضعب عم ةنيدملا ءايحا طبري

 لبق نم ةيبابشلا و ةيفاقثلا و ةّيضايرلا تاطاشنلا ليومت•
.ةيضايرلا و ةيفاقثلا تاطاشنلل ماع زكرم ةيانبل ةّيولوألا – ةّيدلبلا

 دنع ةديدجلا انوريك يف ةشيعملا ىوتسمل LKAB نامض•
.دودحم غلبم عفدب اهبرهتل ال و ,تايقافتإلا عيقوت

ةئراطلا تايلمعلا مسق و ةدالولا مسق ةداعا.2

 سسألا ىلع سيل و -  جايتحإلا ساسا ىلع ةيحص ةيعر ءانب
 ةليقثلا ةيعانصلا اهتاسسؤم عم انوريك .ةيسايسلا ةبعللا و ةيطارقوريبلا
 تامدخلا .ةئراط تايلمع مسقل و ةدالو مسقل ةجاح يف صاخلا اهعقوم و
 ديرت نيحداكلا ةلمح .ةظفاحملا ءاحنا لك يف صيلقتلل ةضرعتم ةيبطلا
 دنع وتيفلا قح نيفظوملا ءاطعا و ,صيلقتلا ةسايسل ةضراعم ماع بارضا
.ىربكلا تاريغتلا

انوريك يف يندملا عمتجملا تامظنمل ةطلس.3

 ةيموكحلا ةدعاسملا ءاغلإ .ةيندملا تامظنملل زكارم صيصختل ةيولوألا



 ىلعريثأتلا ةيناكمإ تامظنملا ءاطعا .ةدكارلا بازحألا حلاصم مدخت يتلا
 ةءاسا ةلاح يف ةطلسلا ىلا نيبختنملا لادبتسإ ماظن ميمعت .ةنيدملا لقن
 نا ,تاباقنلا اصوصخ و ,انوريك تامظنم لك ديرن .مهزكارم مادختسا
.بازحالا ريثأت نودب ةيسايس فقاوم ذخأت

ةميرك تانييعت و لمع تاقوا.4

 نودب ,ةيدلبلا لامعل تاعاس 6 وذ لمع موي لاخدإ ديرت نيحداكلا ةلمح
 فيقوت و ةعطقملا لمعلا مايا ءاغلا .لكلل يباقنلا ليهأتلا .رجألا ضيفخت
 نل انخويش و انلافطا ةياعر يف نولماعلا – ةرقتسم ريغلا تانييعتلا
.ةّينهملا مهتايح يف اوقهري

ءاسنلل صرفلا ءاطعإ.5

 نإف كلذل – لافطألا ةيبرت يف ىربكلا ةيلوئسملا لمحتت ةأرملا تلاز ام
 لامعلل ةبسنلاب ةايحلا ليهستل تاناضحلايف لافطألا ةياعر ريوطت
 ةيمدخ ةدعاسم لاخدإل ةيناكما نع ثحبلا .نيديحولا نيدلاولا و نيبوانملا
 سفنلا نع عافدلا سورد ضرع .رجالا يضفخنمل ةيدلبلا فارشاب ةّيتيب
 تامظنم و تاعّمجملا ةدايقل ءاسنلا حيشرت و ةنس 30 تحت ءاسنلا لكل
.يندملا عمتجملا

مجانملا عاطق يف ةميرك طورش.6

 ددع صيلقت .بابشلل ميلعتلا تارود و نيدفاولا لامعلل نكسلا ريفوت



 ءاطعا .نيمدختسملا لكل ةنومضملا تانييعتلا حنم و نييوناثلا نيلواقملا
 .لمعلا ةئيب نيسحت لجا نم ةيعانصلا ةيامحلا يلوؤسمل ةيفاك تاّيحالص
 ,بابش وا نينسم ,ءاسن وا لاجرً اءاوس – لامعلا لكل ةدحوم لمع طورش
.نيئجال وا نييديوس

ّةيدج ريغلا مجانملا تاكرشل ال.7

 تحت مجانملا عاطق يف لقنلا قيسنت .ةئيبلل ةثولملا و ةتقؤملا مجانملل ال
 تاكرش لك ىلع بجاولا .ةظئافلا فيلاكتلا بنجتل تاباقنلا فارشا
 تارودلا ريفوت و  نكاسملا ةيانب ,يعامتجالا نامضلا رفوت نا مجانملا
 ةّيلمعلا ريوطت و ةديدج تاعاطق ريوطتل LKAB حابرا لامعتسا .ةينهملا
 ةيرادإلا تارارقلا نع تامولعملاب لامعلا قح .Malmfälten يف ةيجاتنألا
.جاتنالا ريوطت يف حارتقالابو

ةيلام حلاصم نودب و لادبتسإلل نولباق نويسايس.8

 .ةيفاضإ ةزيم ىطعت ال نا ىغبي ةقث و ةيلوؤسم يه ةيسايسلا ةمهملا
 ةنايخ ةلاح يف لادبتسإلل نولباق اونوكي نا نويسايسلا ىلع بجي
 ضيوعت ريغ نييسايسلل تازايتما ال .تايلضفالا مهسفنا حنم وا مهدوعو
.ىرخا تايلضفأ ال و  نكسلا روباط يف ةيولوا ال .بتارلا

ةشعتنم ةيلصا ةفاقث و ْيح فير.9

 فيرلا ريوطتل ارافابافس ةقطنم يف LKAB مجانم نم حابرالا صيصخت



 يكناتيف ,ارافابافس ىلإ ةيعامتجالا تامدخلا و  نكاسملا .انوريك ةيدلبب
 لكل ريوطت ططخ .فيرلا و ةنيدملا نيب دراوملل لداع ميسقت .ودناوسراك و
 تاعومجملا نيب مهافتلا و مارتحالا زيزعتل ةيفاقث زكارم .فايرألا و ىرقلا
.ةيعامتجالا

ةيبعشلا ةيطارقمدلا .10

 يندملا عمتجملا تامظنم و لامعلا تامظنم نيب ةرركتملا تاءاقللا ميظنت
 ةباتك .اهيلثمم و مجانملا تاكرشل ةداضم ةطلس قلخل انوريك يف
 قح .ةيندملا انوريك تامظنم و مجانملا عاطق نيبً اترشابم تايقافتإلا
 حتف و يجولويجلا صحفلا تالمح ضفرت وا ىلع قفاوت ناب تاعامتجإلا
 ام ءانب لوح تاضوافملا رارمتسال ال .ةيدلبلا دودح لخاد ةديدجلا مجانملا
 ىلا تدأ و انوريك ناكس تّتتش يتللا ,"gruvstadsparker" ىمسي
.ةيعامتجالا تامدخلا صيلقت

,جريبمولب اكِنآ

:ةماع ةّيسايس ,ةملعم

 ةلسلس ميطحتب حبري لكلا .رثكا لاجر هعم طشني و مهلي ةأرملا حافك"
".بازحألا و ةّيديلقتلا تاسّسؤملا ,تاكرشلا يف ةيوبألا ةدايقلا


