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*  *  *  *  * 

 ٙ؛انشقٛقخ ؼًبد٘، ٔصٚش انًبنٛخ ثذٔنخ قطشانػهٙ ششٚف انغٛذ  يؼبن 

 عفٛش دٔنخ قطش ثبنًًهكخ انذٔعش٘ػجذ اهلل ثٍ فالح ثٍ ػجذ اهلل  انغٛذ عؼبدح ،

 ؛انًغشثٛخ

 انًغشثٛخ؛ بنًًهكخٛذ ٔصٚش انفالحخ ٔانصٛذ انجحش٘ ثانغ 

 ؛ٔانغبدح انغٛذاد 
 

 

  ؼًبد٘انػهٙ ششٚف انغٛذ يؼبنٙ ٚطٛت نٙ فٙ انجذاٚخ أٌ أسحت ثبألخ انكشٚى 

 ٔانٕفذ انًشافق نّ ثجهذْى انثبَٙ انًغشة؛
 

  ،أجم انزٕقٛغ ػهٗ يٍ ٔإَّ نًٍ دٔاػٙ عشٔس٘ أٌ َهزقٙ يشح أخشٖ ْزا

رًُٛخ زًٕٚم يششٔع "يهٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ ن 631ثًجهغ ْجخ قطشٚخ  ارفبقٛخ

نجٓزٙ  ٔشجّ انصحشأٚخ انًشاػٙ ٔرُظٛى انزشحبل ثبنًشاػٙ انصحشأٚخ

اإلػذاد انٓٛذسٔفالحٙ " ٔكزا يششٔع "عٕط يبعخ دسػخ ٔكهًٛى انغًبسح

 "؛خ أعجٍ ثإقهٛى ٔصاٌنًُطق
 

 ٔذػىنشكش ٔرقذٚش انًًهكخ انًغشثٛخ  ػجبسادػٍ نكى  أػجش أٌ ثبنًُبعجخ أٔد 

 ؛نجالدَب ّيب فزئذ رقذيانز٘ ًَبئٛخ ٔنًشبسٚؼُب اإل انًزٕاصمدٔنخ قطش انشقٛقخ 
 

  ٌْزِ انًُحخ انزٙ رُضبف إنٗ  ثزخصٛص انقًٛخ ٓبرايجبدس ػبنٛب أثًٍ ٔأ

يهٌٕٛ دٔالس انًُذسجخ فٙ إطبس يجبدسح  052يُحخ دٔنخ قطش ثًجهغ يهٛبس ٔ

 ؛نذػى يشبسٚغ انزًُٛخ ثبنًًهكخ انًغشثٛخدٔل يجهظ انزؼبٌٔ انخهٛجٙ 
 

 ٌثٍٛ انُٕػٙ انزؼبٌٔ يٍ جذٚذح صفحخ رذشٍ ْزِ، قطش دٔنخ يغبًْخ إ 

ثٍٛ انقبئًخ  انًُٕرجٛخ انششاكخ يٍ انًزٕخبح األْذاف رحقٛق يٍ ٔرًكٍ ثهذُٚب،

 خًٕاكجانزؼبٌٔ انًثًش ٔانجُبء ٔانرزجغذ ثبعزًشاس ػجش ثهذُٚب انشقٛقٍٛ ٔانزٙ 

 االعزشارٛجٛخ؛ ًشبسٚغ انزًُٕٚخهانزائجخ ن
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 انغبدح أٚٓب انغٛذاد أٚزٓب

 انهزبٌ  ٙإٌ ارفبقٛزٙ رًٕٚم يششٔػٙ رًُٛخ انًشاػٙ ٔاإلػذاد انٓٛذسٔفالح

 يهٌٕٛ دٔالس ػهٗ يذٖ 631رخصٛص يجهغ يٍ  بٌَٕقغ ػهًٛٓب انٕٛو عزًكُ

 يُٓب :عُٕاد  3

  يششٔع رًُٛخ انًشاػٙ يخصص نزًٕٚم  دٔالسيهٌٕٛ  87,20يجهغ

نجٓزٙ عٕط  ٔشجّ انصحشأٚخ ٔرُظٛى انزشحبل ثبنًشاػٙ انصحشأٚخ

ٚشٔو رٓٛئخ انًجبل انشػٕ٘ ػجش  ٔانز٘ ،يبعخ دسػخ ٔكهًٛى انغًبسح

-انغٕعٕٛ زٓىرًُٛرؼضٚض إحذاس ٔرذثٛش يُبطق العزقجبل انشحم ٔكزا 

ٔرنك  االقزصبدٚخ ٔرًُٛخ قذسارٓى انًُٓٛخ ٔدػًٓى ػهٗ رحغٍٛ االَزبجٛخ؛

 312.222ػجش غشط انشجٛشاد ٔإحذاس يحًٛبد سػٕٚخ ػهٗ يغبحخ 

 022ك طشقٛخ ػهٗ طٕل انششة نهًبشٛخ ٔرٓٛئخ يغبن ٛبِْكزبس ٔرٕفٛش ي

كهى ٔرحغٍٛ انٕنٕج إنٗ انخذيبد األعبعٛخ يٍ انصحخ ٔانزؼهٛى ٔرطٕٚش 

 ٔرثًٍٛ يخزهف عالعم اإلَزبج انًشرجطخ ثبنًشاػٙ؛

 اإلػذاد يششٔع زًٕٚم نيهٌٕٛ دسْى  48,80يجهغ  صكًب ٚخص

إنٗ رٕعٛغ انش٘ ٚٓذف  انز٘ ثإقهٛى ٔصاٌ انٓٛذسٔفالحٙ نًُطقخ أعجٍ

ٔرقٕٚخ قذساد انفالحٍٛ انزُظًٛٛخ ْكزبس  0522ػهٗ يغبحخ رصم 

يًب يٍ  ،االػزًبد ػهٗ رقُٛبد رًكٍ يٍ االقزصبد فٙ انًبءٔانًُٓٛخ ٔكزا 

  ؛600%ثُغجخ رزجبٔص  شأَّ أٌ ٚشفغ انًشدٔد انصبفٙ نهٓكزبس
 

 ٔ ًٍانًغزٍٕٚٛ ػهٗ إٚجبثٛخ آثبس ٔػٍٛانًشش ٍٚنٓز ٚكٌٕ أٌ انًزٕقغثٓزا، ف 

انجُٛبد انزحزٛخ  رطٕٚش فٙ بًيغبًْزٓ خالل يٍ ٔاالجزًبػٙ االقزصبد٘

 انجششٚخ انًٕاسد قذساد رًُٛخ دػى نٗإ ثبإلضبفخٔإَشبء رجٓٛضاد أعبعٛخ 

  نهغبكُخ؛ انًؼٛشٙ انًغزٕٖ يٍ انشفغ ٔثبنزبنٙ ٔرأْٛهٓب،
 

 

 ،انجٕٓد ػهٗ كم انشقٛقخ  حكٕيخ دٔنخ قطشن أجذد شكش٘ انجضٚم ٔخزبيب

 نًٕاكجخ يغٛشرُب اإلًَبئٛخ. جزنٓبر ذانزٙ يب فزئ
 

 ،انكشًٍٚٛ هذُٚبنجب اهلل جًٛؼب نًب فّٛ خٛش ـٔفقُ 
 

 .ٔانغالو ػهٛكى ٔسحًخ اهلل رؼبنٗ ٔثشكبرّ 


