
 
  صحفي بياى

 

نؾظّ فٕ يسيّؽج اهتٌم اهدّهٕ تغرط خشسٖؼ خدفق االشخذيبر األسٌتٕ اهيتبشر إهٓ اكخضابد   1988 خى إٌشبء اهّنبهج اهدّهٖج هظيبً االشخذيبر ؽبى
ّخظعوؼ اهّنبهج تأداء اهخفّٖط اهيخّل هِب يً خالل إخبحاج   . دٔ ّخخفٖط أؽداد اهفلراء ّخحشًٖ حٖبث اهٌبساألشّاق اهٌبشئج هيشبٌدث اهٌيّ االكخضب

هويشخذيرًٖ ّاهسِبح اهيلرظج، ّٖغعٕ ُذا اهظيبً يخبعر ٌزػ اهيونٖج ّاإلخلل تبهخؾبكداح ّاهلّٖد ؽوآ  ( ظيبٌبح)خأيًٖ ظد اهيخبعر اهشٖبشٖج 
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 2010/153 فّرًا هوٌشر 
 

  مالستثوار تأويى أول وتقده امعراق في أعوامها تبدأ امدومي منبيك امتابعة االستثوار مضواى امدومية امولامة
 

 اهتٌم يسيّؽج ذراػ االشخذيبر، هظيبً اهدّهٖج اهّنبهج أندح ا 0202 األّل خشرًٖ/أنخّتر 8 اهؾبضيج، ّاشٌعً

 ؽلاد  أّل ؽً تبإلؽلً اهؾراق فٕ االشخذيبر تخدؽٖى اهّٖى اهخزايِب اهشٖبشٖج، اهيخبعر ظد تبهخأيًٖ اهيؾٌٖج اهدّهٕ
 تتغداد يضٌؼ فٕ اشخذيبرا ٖشبٌد دّالر يلًٖٖ خيشج حسيَ اهتبهغ ّاهظيبً .اهتود ُذا فٕ االشخذيبر هظيبً ختريَ

خخديج فإ ضاٌبؽج كاّارٖر    ُّٕ اهيبدث اهخابى اهيشا   ،PET اذٖوًٖ اهتّهٕ خٖرٖفذبهٖح هخشنٖل خبيبح هخضٌٖؼ
   .اهيشرّتبح هيضبٌؼ اهيشرّتبح اهخفٖفج

 

ؽوٓ اهحد يً اؽخيبدٍ  اهؾراق االشخذيبر شٖشبؽد ُذا"اهدًٖ اهٌبتوشٕ، أيًٖ شؤًّ االشخذيبر هدْ اهّنبهج  ٌّر ٖلّل
اهظايبً   ّٖغعٕ." ُذٍ اهيبدث يً اهتوداً اهيسبّرث خشنٖلح اهّكح اهحبهٕ ٖسرٔ اشخٖراد نل فٕ. ؽوٓ اهّارداح

اهذٔ خّفرٍ اهّنبهج كرظب هويشبُيًٖ كديخَ يؤششج كرّط اهخسبرث ّاهضٌبؽج اهيحدّدث اهخرنٖج هوشرنج اهلبئياج  
 ترٌابيز  تيّسة االشخذيبر ظيبً ّضدر  .هيشرّػ، ُّٕ شرنج شتٖل اهضفب هوضٌبؽبح اهنٖيبّٖج ّخؾتئج اهيٖبٍتب

 خحّٖال  ؽوٓ ّاهلّٖد اهؾيوج، خحّٖل ؽوٓ اهلدرث ؽدى يخبعر ظد غعبء ّٖفر حٖد اهضغٖرث هلشخذيبراح اهّنبهج

  .اهيدٌٖج ّاالظعراتبح ّاهحرّة، ّاهيضبدرث، األيّال،
 

 ؽبيل نبً هلشخذيبر اهّنبهج يشبٌدث أً اهيحدّدث، ّاهضٌبؽج اهخسبرث كرّط يؤششج يدٖرث تٖوٖخّزّ، شراءإ خلّل
 تدرساج  شبؽد اهّنبهج يً ظيبً ؽوٓ هوحضّل ٌشؾٓ نٌب أٌٌب حلٖلج" ّخبتؾح .ّاكؼ إهٓ اهيشرّػ خحّٖل فٕ فؾبال
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ّ  اهحنّيٖاج،  ّاهشوعبح ح،اهيبنٌٖب يضٌؾّ تٌِٖى يً اهٌغراء يً ؽدد يؼ اهيفبّظبح فٕ نتٖرث  اهياّاد  ّياّرد
 ".تبهذلج ّسدٖر سبد اهيشرّػ أً ذهم ّأغِر. اهخبى
 

ٕ  اهّنبهج ّخشخرشد. 0228 ؽبى االشخذيبر هظيبً اهدّهٖج تبهّنبهج ؽظّا اهؾراق ّأضتح  هوؾاراق  يشابٌدخِب  فا
 تلٖابدث  اهٌعابق  ّاشؼ ٌيّ خحلٖق إهٓ خدؽّ ّاهخٕ تبهؾراق اهخبضج اهدّهٕ اهتٌم هيسيّؽج اهيؤكخج تبالشخراخٖسٖج

ٕ  ّاهادّل  اهِشج اهدّل فٕ االشخذيبر تيشبٌدث اهخزايِب اهّنبهج خلديِب اهخٕ اهيشبٌدث خترز نيب .اهخبص اهلعبػ  اهخا
  .اهضراؽبح أٌِنخِب

 

 اهيشرّػ، ضغر رغى" تبهّنبهج ّاهخديبح اهخحّٖوٖج ّاهضٌبؽبح اهزراؽٖج اهضٌبؽبح إدارث رئٖس فّاز، ٌتٖل ٖلّل
 اهيحارم  تبؽختابرٍ  اهخبص اهلعبػ خٌيٖج تيشبٌدث يوخزيًّ ٌّحً .ّاهّنبهج اهؾراق يً هنل ُبيج خعّث ٖيذل فِّ

 ٌُاب  ّأٌٌاب  اهخسبرٖج هألٌشعج يٌفخح اهؾراق تأً هويشخذيرًٖ تئشبرث ذهم ٖتؾد أً ّآيل .اهّغبئف هخوق اهرئٖشٕ
 ".اهضغٖر أّ يٌِب اهنتٖر ّاءش ّاكؾب، خضتح أً ؽوٓ خٌيّٖب اهشوٖيج االشخذيبراح هيشبؽدث


