بٝإ َٔ ٚسار ٠املاي١ٝ
َٜضُُ َّز ٚسار ٠املاي ١ُُٝمبٓاصُُ  ١ؽُُاٚر املٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُايٞ
 1436/1435إٜقُُا ايٓتُُا٥ر املاي ١ُُٝيًلُُاّ املُُاي ٞاسبُُاي1435/1434 ٞ
ٚاصُُتلزا املَُُ٬ا ايزٝ٥ضُُ ١ٝيًُٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُاي ٞازباُُٜا
ٚ ،1436/1435تطٛرات ا٫قتؾاد ايٛطينٚ ،ذيو ٚفكاً ملا :ًٜٞ
أ :ً٫ٚايٓتا٥ر املاي ١ٝيًلاّ املاي ٞاسباي:1435/1434 ٞ
 -1اإلٜزادات ايلاَ:١
ٜتََٛقَّ ُ إٔ تؾٌُُ اإلُُٜزادات ايللً ١ُُٝيف ْٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُاي ٞإىل
( )1.131أيف ٚٚ ١٦َٚاسا ٚث٬ثني ًَٝار رٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا ( )36بامل١ُ٦
عٔ املكار هلا باملٝشاْ )90( ١ٝباملَٗٓ ١٦ا متجٌ إٜزادات برتٚي.١ٝ
 -2املؾزٚفات ايلاَ:١
ٜتََّ َٛق إٔ ت ًغ املؾزٚفات ايللً ١ٝيًلاّ املُاي ٞاسبُاي )925( ٞتضُ َ١ُ٦
ٚمخط ٚعغُزًَُٝ ٜٔار رُٜاٍ بشُٜادٚ ١ُ٦َ )105( ٠مخضًَُُٝ ١ارات رُٜاٍ،
ْٚض تٗا ( )12.8بامل ١٦عَُّا ؽارت بُ٘ املٝشاْ ٫ٚ ،١ُٝتَغٌُُُ املؾُزٚفُُات
أعَُُُُ ٙ٬ا َٜخُُؿ َغُُار ٜايجُُْاَر اإلفُُايف املََُّٛيَُُ َُُٔ ١فُُا٥د إُُٜزادات
املٝشاْٝات ايضابكٚ ١اييت ٜكَاَّر إٔ ً ٜغ املٓؾزف عًٗٝا يف ْٗا ١ٜايلاّ املُايٞ
اسبُُاي )18( ٞمثاْ ١ُُٝعغُُز ًَُُٝار رُُٜاٍ سُُٝح أُُْٗا متُُ َُُٔ ٍٛاسبضُُابات
امللتٛس ١هلذا ايغز مب٪صض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد.ٟ

ٚتغٌُ تًو ايشٜاد ٠يف املؾزٚفات تغط ١ٝايشٜاد ٠يف ايؾزف عً ٢ا٭عُُاٍ
ايتٓلٝذ ١ُُٜاملتلًكُُ ١مبغُُز ٚخُُادّ اسبُُزَني ايغُُزٜلني املًُُو ع ُُاا بُُٔ
ع اايلشٜش يتٛصل ١املضذا اسبزاّ ٚاصتهُاٍ تلٜٛقُات ُْش ًَه ١ُٝايلكُارات
ٚتٛصل ١املضذا ايٓ  ٟٛايغزٜفٚ ،ايشُٜاد ٠يف ايؾُزف عًُ ٢بلُد املغُارٜ
ايتُٓٚ ١ٜٛاشباَ ١ٝا٭خز.٣
ٚقا بًغ عاد عكٛد املغار ٜاييت طزست خ ٍ٬ايلاّ املاي ٞاسبايٚ ٞمتُت
َزادلتٗا َٔ ق ٌ ايُٛسار ٠مبُا فُٗٝا املغُار ٜاملُٛيُ َُٔ ١فُٛا٥د إُٜزادات
املٝشاْٝات ايضابك ١حنُ )2330( ٛعكُااً ت ًُغ قُٝتُٗا اإللايَُ ١ُٝا ٜكُار
(ٚ ١٦َ )157ص لٚ ١مخضني ًَٝار رٜاٍ.
 -3اياَّ ٜٔايلاّ:
ٜتٛقُُ إٔ ُُٜٓخلد سذُُِ ايُُاَّ ٜٔايلُُاّ بٓٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُايٞ
 )ّ2013( 1435/1434إىل سٛاي )75.1( ٞمخضٚ ١صُ لني ًَُٝاراً ١ُ٦َٚ

ًَ ٕٛٝرُٜاٍ َُٜٚجٌُِّ أقٌُ َُٔ ( )2.7بامل َُٔ ١ُ٦ايُٓاتر ا ًُ ٞاإللُايٞ
املتٛقُُ يلُُُاّ َ )ّ2013( 1435/1434كارُُُْ ١مب ًُُُغ ( )98.8مثاْ١ُُُٝ
ٚتضُُلني ًَُُٝاراً ٚمثُُإ َ ًَُُٕٛٝ ١ُُ٦رُُٜاٍ بٓٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاملافُُٞ
.)ّ2012( 1434/1433
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ثاْٝاً  :املٝشاْ ١ٝايلاَ ١يًاٚي ١يًلاّ املاي ٞايكادّ :1436/1435
فُُُٝا  ًُُٜٞتكُُاٜزات عٓاؽُُز املٝشاْ ١ُُٝايلاَُُ ١يًاٚيُُ ١يًلُُاّ املُُايٞ
:1436/1435
 -1قاِّرَتْ اإلٜزادات ايلاَ ١مب ًغ ( )855مثإ َٚ ١٦مخضٚ ١مخضني ًَٝار رٜاٍ.
 -2ساِّدَتْ ايٓلكات ايلاَ ١مب ًغ ( )855مثإ َٚ ١٦مخضٚ ١مخضني ًَٝار رٜاٍ.
ثايجاً  :املَ٬ا ايزٝ٥ض ١ٝيًُٝشاْ ١ٝايلاَ ١يًاٚي ١يًلاّ املاي:1436/1435 ٞ
فُٝا  ًٜٞاصتلزافاً ٭ِٖ َا تقُٓت٘ املٝشاْ ١ٝازباٜاَ َٔ ٠غارٚ ٜبزاَر:
بٓا ً٤عً ٢ايتٛدٗٝات ايضاَ ١ٝايهزميٚ ١٭ُٖ ١ٝاصتهُاٍ اي ٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝتلشُٜش
َضري ٠ايتُٓٚ ١ٝتغذ ٝاي  ١٦ٝا٫صتجُار ١ٜاييت َُٔ عُهْٗا إجيُاد َشُٜا َُٔ فُزـ
ايلٌُُُ يًُُُٛاطٓني مبغُُ ١٦ٝا ٚدفُ عذًُُ ١ايُُُٓ ٛا٫قتؾُُاد ،ٟاصُُتُز ايرتنُُٝش يف
املٝشاْ ١ُٝيًلُُاّ املُُاي ٞايكُُادّ  1436/1435عًُُ ٢املغُُار ٜايتُٓ ١ُُٜٛيكطاعُُات
ايتلًُُٚ ،ِٝايؾُُشٚ ،١اشبُُاَات ا٭َٓٚ ١ُُٝا٫دتُاعٚ ١ُُٝاي ًاٚ ،١ُُٜاملُُٝاٚ ٙايؾُُزف
ايؾشٚ ،ٞايطزمٚ ،ايتلاَ٬ت اإليهرتٚ ،١ْٝٚدعِ اي شح ايلًُ.ٞ
ٚتقُٓت املٝشاْ ١ٝبزاَر َٚغار ٜداٜاَٚ ٠زاسٌُ إفُاف ١ٝيُ لد املغُارٜ
اييت ص ل اعتُادٖا ت ًغ قُٝتُٗا اإللاي ١ُٝحنُُ٦َ )248( ٛتني ٚمثاْٚ ١ُٝأربلُني
ًَٝار رٜاٍٚٚ ،فكاً يًُت صٝتِ إدراز املغار ٜازباُٜا ٠يًذُٗات اسبه ١َُٝٛعًُ٢
َٛاق تًو ازبٗاتٚ ،عًَٛ ٢ق ٚسار ٠املايٚٚ ،١ٝفكاً ملا دز ٣ايلٌُُ عً ُ٘ٝفكُا
ايتٓضُُٝل بُُني ٚسار ٠املايٚٚ ١ُُٝسار ٠ا٫قتؾُُاد ٚايتخطُُٝأ بغُُهٕ ايُُجاَر ٚاملغُُارٜ
املارد ١يف خط ١ايتُٓ ١ٝايتاصل ١اييت باأت يف ايلاّ املاي.1432/1431 ٞ
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ٚيف َا  ًٜٞاصتلزا ٭بزس َا تقُٓت٘ املٝشاْ ١ٝايلاَ ١يًاٚي َُٔ ١إعتُُادات
طبؾؾ ١يإلْلام عً ٢ايكطاعات ايزٝ٥ض.١ٝ
 ُُ 1قطا ايتلً:ِٝ
بًغ َا ربؾٝؾ٘ يكطا ايتلً ِٝايلُاّ ٚايتلًُ ِٝايلُايٚ ٞتُارٜق ايكُ٣ٛ
ايلاًََ ١ا ٜكار (٦َ )210تني ٚعغُزًَُٝ ٠ارات رُٜاٍ ٚميجٌُ سُٛايْ ٞضُ ١
( )25بامل َٔ ١٦ايٓلكات امللتُا ٠باملٝشاْٚ ،١ٝبشٜاد ٠تكُار ( )3بامل ١ُ٦عُٔ
َا ربؾٝؾ٘ يًكطا مبٝشاْ ١ٝايلاّ املاي ٞاسباي.1435/1434 ٞ
فل ٞصباٍ ايتلً ِٝايلاّ صٝضتُز ايلٌُ يف تٓلُٝذ َغُز ٚاملًُو ع ُاا
ابٔ ع اايلشٜش يتطٜٛز ايتلً" ِٝتطٜٛز" اي ايغ ١تهايٝل٘ ( )9تضلًَٝ ١ارات رُٜاٍ
َٔ خ ٍ٬عزن" ١تطٜٛز ايتلً ِٝايكابق "١ؽزف َٓٗا َ ًغ (ًَٝ )1ار رٜاٍ.
ٚتقُُُٓت املٝشاَْ ١ُُٝغُُار ٜإلْغُُا )465( ٤أرب ُ َٚ ١ُُ٦مخضُُٚ ١صُُتني
َارص ً١داٜا ً٠يً ٓني ٚاي ٓات يف ل ٝاملُٓاطل بك ١ُُٝتؾٌُ إىل ( )3ث٬ثُ١
ًَُُٝارات رُُٜاٍ ،إفُُاف ١إىل املُُاارظ ازبُُار ٟتٓلُُٝذٖا سايُ ٝاً اي ُُايغ عُُادٖا
( )1544أيُُف ٚمخُُط َٚ ١ُُ٦أربلُُٚ ١أربلُُني َارصُُُُٖ ٚ ١ذا ايلُُاّ اصُُتّ٬
( )494أرب َٚ ١٦أربلٚ ١تضلني َارص ١داٜا.ً٠
نُا أعتُا َغُار ٜيتهٖ )1500( ٌُٝأيُف ٚمخُط ََ ١ُ٦ارصُ ١يً ُٓني
ٚاي ٓات ٚ٭عُاٍ تزَُٝات امل اْ ٞايتلً ١ُٝٝمبختًف املٓاطل ٚإفُاف ١فؾٍُٛ
دراصٚ ١ٝدبٗٝش ٚتهثٝح املاارظ ٚاملختُجات املارصُٚ ١ٝدبٗٝشُٖا بايٛصُاٌ٥
ايتلًَٚ ١ُٝٝلاٌَ ٚأدٗش ٠اسباصق اٯي ٞبتهايٝف تشٜا عٔ (ًَٝ )2ار ٟرٜاٍ،
نُا تقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜإلْغا ٤ؽا٫ت َتلاد ٠ا٭غزا َٚهاتق إعزاف
يكطا ايتلً ِٝايلاّ.
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ٚيف صبُُاٍ ايتلًُُ ِٝايلُُاي ٞتقُُُٓت املٝشاْ ١ُُٝاعتُُُاد ايٓلكُُات اي٬سَُُ١
٫صتهُاٍ تهٖ ٌٝنًٝات اي ٓات يف عاد َٔ ازباَلات ت ًغ تهايٝلٗا أنجز َُٔ
( )3ث٬ثًَٝ ١ارات رٜاٍٚ ،اعتُاد ايٓلكات اي٬سَ٫ ١فتتُا ( )8مثُإ نًُٝات
داٜا .٠نُا تقُٓت املٝشاْ ١ٝاعتُاد َغار ٜيٛسار ٠ايتلً ِٝايلايٚ ٞازباَلات
بتهايٝف تشٜا عٔ ( )9.6تضُلًَُٝ ١ارات ٚصُت َ ًَُٕٛٝ ١ُ٦رُٜاٍَٚ ،زاسٌُ
إفاف ١ٝملغار ٜتشٜا تهايٝلٗا عُٔ ( )6.7صُتًَُٝ ١ارات ٚصُ ًََُٕٛٝ ١ُ٦
رٜاٍ.
ٚؽٌ عاد امل تلُجني َُٔ ايطً ُٚ ١ايطاي ُات اياارصُني يف اشبُارز فُُٔ
بزْاَر خادّ اسبزَني ايغزٜلني يإلبتلاخ اشبارد ٞايذ ٜٔتغُزف عًُٚ ِٗٝسار٠
ايتلً ِٝايلايَ ٞا ٜكار (ٚ ١٦َ )185000مخضٚ ١مثاْني أيف طايُق ٚطاي ُ١
َ َزافك ِٗٝبٓلكات صٓ ١ٜٛتكار ( )22اثٓني ٚعغزًَٝ ٜٔار رٜاٍ.
ٚيف صبُُاٍ ايتُُارٜق ايُُتكين ٚاملُُٗين اعتُُُاد (َ )45غُُزٚعاً داُُٜااً
إلْغا ٤نًٝات َٚلاٖا داٜاٚ ٠إصهإ يًُتُاربني ٚاملُاربني بتهُايٝف تشُٜا
عٔ ( )5.2مخضًَٝ ١ارات ٦َٚيت ًَ ٕٛٝرٜاٍْٚ ،لكات افتتُا ٚتغُغ ٌٝعُاد
َٔ ايهًٝات ٚامللاُٖا يشُٜاد ٠ايطاقُ ١ا٫صُتٝلاب ١ٝيًهًُٝات ٚامللاُٖا ايتابلُ١
يًُ٪صض ١ايلاَ ١يًتارٜق ايتكين ٚاملٗينٚ ،تهايٝف إفاف ١ٝيًُغُار ٜايكا١ُُ٥
ت ًغ ( )500مخط َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍ.
 ُُ 2اشباَات ايؾشٚ ١ٝايتُٓ ١ٝا٫دتُاع:١ٝ
بًغ َا خؾؿ يكطاعات اشباَات ايؾُشٚ ١ٝايتُٓ ١ُٝا٫دتُاع ١ُٝسُٛايٞ
(ٚ ١ُُ٦َ )108مثاًَُُْٝ ١ُُٝارات رُُٜاٍ بشُُٜادْ ٠ضُ تٗا ( )8بامل ١ُ٦عُُٔ َُُا
ربؾٝؾ٘ مبٝشاْ ١ٝايلاّ املاي ٞاسباي.1435/1434 ٞ
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ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜؽش٫ ١ٝصتهُاٍ إْغاٚ ٤دبٗٝش َزانش ايزعا١ُٜ
ايؾش ١ٝا٭ٚي ١ٝجبَُٓ ٝاطل املًُهَٚ ،١غُار ٜإلْغُا )11( ٤أسُا ٣عغُز
َضتغُُل ً٢داُُٜاٚ ،ً٠صبُلُُني ط ُُٝنيَ )11( ٚ ،زنُُشاً ط ُٝاً )10( ٚ ،عغُُز
عٝادات عاًَ ،١إفاف ١إىل اصتهُاٍ تهثٝح ٚدبٗٝش عاد َٔ املزافل ايؾُش١ٝ
ٚاإلصهإ ٚتطٜٛز املضتغلٝات ايكا.١ُ٥
ٚجيز ٟسايٝاً تٓلٝذ (ٚ ١٦َ )132اثٓني ٚث٬ثني َضتغل ٢داٜا ً٠مبُٓاطل
املًُهُُ ١بطاقُُ ١صُُزٜز ١ٜت ًُُغ ( )33750ث٬ثُُٚ ١ث٬ثُُني أيُُف ٚصُُ َ١ُُ٦
ٚمخضني صزٜز ،باإلفاف ١إىل مخط َإ ط  ١ٝمبختًف َٓاطل املًُه ١بضل١
صُُزٜز ً١ٜإلاي ١ُُٝت ًُُغ ( )6200صُُت ١آ٫ف ٦َُُٚيت صُُزٜز ٚ .خُُ ٍ٬ايلُُاّ
املُُاي ٞاسبُُاي 1435/1434 ٞاصُُت )16( ّ٬صُُت ١عغُُز َضتغُُل ً٢داُُٜاً٠
مبختًف َٓاطل املًُه ١بطاق ١صزٜز ً١ٜت ًغ ( )3700ث٬ثُ ١آ٫ف ٚصُ َ١ُ٦
صزٜز.
ٚيف صباٍ اشباَات ا٫دتُاع ١ٝتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜا ٠إلْغا٤
( )20عغزَ ٕٚكزاً يٮْا ١ُٜايزٜافُٚ ،١ٝدٚر يًزعاٚ ١ُٜامل٬سعُ ١ا٫دتُاع١ُٝ
ٚايتهَٖٚ ٌٝهاتق يًقُإ ا٫دتُُاعًُ ٜ ٞغ عُادٖا ( )16صُت ١عغُز َكُزاً،
ٚدعِ إَهاْات ٚسار ٠ايغ ٕٚ٪ا٫دتُاع ١ٝيتشكٝل أٖااف ايتُٓ ١ٝا٫دتُاع،١ُٝ
إفاف ١إىل سٜاد ٠املخؾؾُات ايضُٓ ١ٜٛاملتلًكُ ١با٭ٜتُاّ ٚذ ٟٚا٫ستٝادُات
اشباؽٚ ١طبؾؾات ايقُإ ا٫دتُاعٚ ،ٞدعِ بزاَر َلازب ١ايلكز ٚايؾٓاٚم
اشبُُري ٟايُُٛطينٜٚ .ؾٌُُ إلُُايَُُ ٞا ربؾٝؾُُ٘ يُُجاَر َلازبُُ ١ايلكُُز
ٚاملخؾؾات ايضٓ ١ٜٛاملتلًك ١با٭ٜتاّ ٚذ ٟٚا٫ستٝادُات اشباؽُٚ ١ايقُُإ
ا٫دتُاع ٞخ ٍ٬ايلاّ املاي ٞايكادّ  1436/1435إىل أنجز َٔ ( )29تضل١
ٚعغزًَٝ ٜٔار رٜاٍ.
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 ُُ 3اشباَات اي ًا:١ٜ
ً ٜغ املخؾُؿ يكطُا اشبُاَات اي ًاٜٚ ١ُٜغٌُُ ٚسار ٠ايغُ ٕٚ٪اي ًا١ُٜ
ٚايكزٚ ١ٜٚا٭َاْات ٚاي ًاٜات أنجز َٔ ( )39تضلٚ ١ث٬ثني ًَٝار رٜاٍ بشٜاد٠
ْضُُ تٗا ( )9بامل ١ُُ٦عُُٔ َُُا ربؾٝؾُُ٘ مبٝشاْ ١ُُٝايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُايٞ
َٗٓ ،1435/1434ا أنجز َٔ ( )4.4أربلًَٝ ١ارات ٚأرب َ ًَُٕٛٝ ١٦رُٜاٍ
ممٛي َٔ ١اإلٜزادات امل اعز ٠يٮَاْات ٚاي ًاٜات.
ٚيف إطار اٖ٫تُاّ بٗذا ايكطا تقُٓت املٝشاَْ ١ُٝغُار ٜبًا ١ُٜداُٜا٠
ٚإفُُافات يُ لد املغُُار ٜاي ًا ١ُُٜايكا ١ُُُ٥تغٌُُُ تٓلُُٝذ تكاطلُُات ٚأْلُُام
ٚدضٛر ي لد ايطزم ٚايغٛار داخٌُ املُإ ٚذبضُني ٚتطُٜٛز ملُا ُٖ ٛقُاِ٥
بٗاف فو ا٫ختٓاقُات املزٚر ،١ُٜإفُاف٫ ١صُتهُاٍ تٓلُٝذ َغُار ٜايضُلًت١
ٚاإلُُْار ٠يًغُُٛار َٚغُُار ٜاإلؽُُشا اي ٚ ،ُُٞ٦ٝقُُا بًغُُت قَ ١ُُُٝغُُارٜلٗا
ازباٜاَٚ ٠ا ٖ ٛذبت ايتٓلٝذ َٓٗا أنجز َٔ ( )95.3مخضٚ ١تضُلني ًَُٝار
ٚثُُ٬خ َ ًَُُٕٛٝ ١ُُ٦رُُٜاٍ ،نُُُا بًغُُت ق ١ُُُٝاملغُُار ٜايكاٚ ١ُُُ٥ازباُُٜا٠
يتؾزٜف َٝا ٙا٭َطار ٚدر ٤أخطار ايضٚ ٍٛٝتُٛفري امللُاات ٚاٯيُٝات سُٛايٞ
( )36.2صتٚ ١ث٬ثني ًَٝار ٦َٚيت ًَ ُٕٛٝرُٜاٍ َٚ ،غُار ٜيًُتخًؿ َُٔ
ايٓلاٜات ٚردّ املضتٓكلات ٚتطٜٛز ٚذبضني ايٛادٗات اي شز َٚ ،١ٜاْ ٞإدار١ُٜ
ٚسُُاا٥ل َٚتٓشُُٖات .نُُُا تتقُُُٔ املٝشاْ ١ُُٝاعتُُُادات طبؾؾُُ ١ياراصُُات
ٚتؾاَٚ ِٝإْغاَ ٤غار ٜايٓكٌ ايلاّ مباَ ١ٜٓه ١املهزََٚ ١ا ١ٜٓايزٜا .
 -4ايتذٗٝشات ا٭صاصٚ ١ٝايٓكٌ:
بًغت طبؾؾات قطا ايتذٗٝشات ا٭صاصٚ ١ٝايٓكٌ سٛاي )66.6( ٞصُت١
ٚصتني ًَٝاراً ٚصت َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍ بشٜادْ ٠ضُ تٗا ( )2.5بامل ١٦عُٔ َُا
ربؾٝؾ٘ مبٝشاْ ١ُٝايلُاّ املُاي ٞاسبُاي٫ 1435/1434 ٞصُتهُاٍ أعُُاٍ
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ايطزم مبختًف َٓاطل املًُهُٚ ١تطُٜٛز بلُد املطُارات ٚاملزافُل ٚاملُٛاْ٧
ٚدعِ ؽٓاٚم ايتُٓ ١ٝايلكار ١ٜيتكا ِٜقز ٚاملضانٔ يًُٛاطٓنيٚ ،اصُتهُاٍ
اي ٓ ١ٝايتشت ١ٝيًُإ ايؾٓاعٚ ١ٝايتلا ١ٜٝٓبازب ٚ ٜٓٚ ٌٝرأظ اشبري.
ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغُار ٜداُٜاٚ ٠إفُافات يًُغُار ٜايكا ١ُُ٥يًطُزم
ٚاملٛاْٚ ٧اشبطٛط اسباٜاٚ ١ٜاملطارات ٚاشباَات ايجٜاَُٚ ١ٜآٜيت ازب ٌُٝ
 ٜٓٚايؾٓاعٝتني ٚرأظ اشبري يًؾُٓاعات ايتلا ١ُٜٝٓت ًُغ ايك ١ُُٝايتكاٜز١ُٜ
يتٓلٝذٖا سٛاي )40.2( ٞأربلني ًَٝاراً ٦َٚيت ًَ ُٕٛٝرُٜاٍ .سُٝح لًُت
املٝشاْ ١ٝاعتُاد َغار ٜيتٓلٝذ طُزم رٝ٥ضُٚ ١ٝثاْٚ ١ُٜٛفزعٚ ١ُٝاصُتهُا٫ت
يًطزم ايكاً ٜ ١ُ٥غ إلاي ٞأطٛاهلا سٛاي )3500( ٞث٬ثُ ١آ٫ف ٚمخُط َ١ُ٦
نَ ًٛٝرت إفاف ١إىل َا ٜتِ تٓلٝذ ٙسايُٝاً يف نافَُُٓ ١اطل املًُهُٚ .١نُذيو
َغار ٜ٭عُاٍ اياراصات ٚايتؾاَ ِٝيًطزم ايزٝ٥ضٚ ١ٝايجاْٚ ١ٜٛايلزعًُ ٜ ١ُٝغ
صبُ ٛأطٛاهلا ( )1360أيف ٚث٬خ َٚ ١ُ٦صُتني نًَُٛٝرت .يًُ ٝغ إلُايٞ
ايطزم اييت اعتُات خ ٍ٬خط ١ايتُٓ ١ُٝايتاصُل )22727( ١اثُٓني ٚعغُزٜٔ
أيف ٚص َٚ ١٦ص لٚ ١عغز ٜٔنًَٛٝرت.
 ُ 5املٝاٚ ٙايشراعٚ ١ايؾٓاع ٚ ١املٛارد ا٫قتؾاد ١ٜا٭خز:٣
بًُُغ املخؾُُؿ يكطاعُُات املُُٝاٚ ٙايؾُُٓاعٚ ١ايشراعُُٚ ١بلُُد ايكطاعُُات
ا٫قتؾاد ١ٜا٭خزَ ٣ا ٜكار (ٚ )61اسا ٚصتني ًَٝار رُٜاٍ بشُٜادْ ٠ضُ تٗا
( )5.7بامل ١ُُُ٦عُُُٔ َُُُا ربؾٝؾُُُ٘ مبٝشاْ ١ُُُٝايلُُُاّ املُُُاي ٞاسبُُُايٞ
.1435/1434
ٚتقُٓت املٝشاَْ ١ٝغار ٜداٜاٚ ٠سٜادات ملغُار ٜقا ١ُُ٥ت ًُغ سُٛايٞ
( )33ث٬ثٚ ١ث٬ثني ًَٝار رٜاٍ يتٛفري َٝا ٙايغُز ٚتلشُٜش َؾُادر املُٝا،ٙ
ٚتٛفري خاَات ايؾزف ايؾشٚ ،ٞإْغا ٤ايضاٚد ٚسلز اٯبُار ٚنغُف َٚلازبُ١
تضزبات املٝاٚ ،ٙاصت ااٍ ع هات املٝاٚ ٙايؾزف ايؾشٚ ،ٞتزعُٝا اصُتٗ٬ى
املٝاٚ ٙايهٗزباٚ ،٤إْغا ٤ضبطُات ذبً ١ُٝداُٜاٚ ٠تطُٜٛز ٚذبُاٜح ٚتٛصُل١
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ضبطات ايتشً ١ٝايكاٚ ،١ُ٥اي ٓ ٢ايتشت ١ٝيًُُإ ايؾُٓاعٚ ١ٝؽُٛاَ َٚطُاسٔ
داٜاٚ ٠تٛصل ١ايكاَٗٓ ِ٥ا.
ٚقا بًغ إلاي ٞأطٛاٍ ع هات َٝا ٙايغز املٓلُذ )90220( ٠تضُلني
أيُُف ُُ٦َٚتني ٚعغُُز ٜٔنَُُ ًُُٛٝرت َُُٓٗا ( )6520صُُت ١آ٫ف ٚمخُُط َ١ُُ٦
ٚعغز ٜٔنَ ًٛٝرت اصتَٗ٬ا خ ٍ٬ايلُاّ املُاي ٞاسبُاي،1435/1434 ٞ
نُا بًغ إلاي ٞأطُٛاٍ عُ هات ايؾُزف ايؾُش ٞاملٓلُذ )27400( ٠صُ ل١
ٚعغز ٜٔأيلاً ٚأرب َ ١٦نَ ًٛٝرت َٓٗا ( )2700أيلني ٚص َ ١٦نَ ًٛٝرت
اصتَٗ٬ا خ ٍ٬ايلاّ املاي ٞاسباي1435./1434 ٞ
 ُُ 6ؽٓادٜل ايتُٓ ١ٝاملتخؾؾ٘ ٚبزاَر ايتُ ٌٜٛاسبه:١َٝٛ
إفاف ١إىل ايجاَر املخؾؾ ١ي٬صتجُار َٔ خُ ٍ٬املٝشاْ ١ُٝصتٛاؽٌُ
ؽٓادٜل ايتُٓ ١ٝاملتخؾؾٚ ١بٓٛى ايتُٓ ١ٝاسبه ١َٝٛتكا ِٜايكز ٚاييت تٗاف
إىل دعِ ايكطاعات ايؾٓاعٚ ١ٝايشراعٚ ١ٝايلكارٚ ١ٜقطُاع ٞايتلًُٚ ِٝاشبُاَات ايؾُش١ٝ
ا٭ًٖٚ ١ٝدعِ املٗٔ اسبزفٚ ١ٝاملٓغآت ايؾغريٚ ٠املتٛصط ١اييت صتضِٗ يف َشُٜا َُٔ
ايلزـ ايٛظٝل ١ٝيًُٛاطٓني ٚدف عذً ١ايُٓ.ٛ
ٚبًغ سذِ َُا ؽُزف٘ َُٔ ايكُز ٚايُيت قُاَت َُٔ ق ٌُ ؽُٓاٚم ايتُٓ١ُٝ
ايلكارٚ ،١ٜؽٓاٚم ايتُٓ ١ٝايؾُٓاعٚ ،١ٝاي ُٓو ايضُلٛد ٟيًتضًُٝف ٚا٫دخُارٚ ،ؽُٓاٚم
ايتُٓ ١ٝايشراعٚ ،١ٝؽٓاٚم ا٫صتجُارات ايلاَٚ ،١بزاَر اإلقزا اسبهَُُٓ َٞٛذ إْغُاٗ٥ا
ٚستْٗ ٢ا ١ٜايلاّ املاي ٞاسباي 1435/1434 ٞسُٛاي )537.5( ٞمخُط َٚ ١ُ٦صُ ل١
ٚث٬ثني ًَٝاراً ٚمخط َ ًَُٕٛٝ ١٦رُٜاٍ ٜٚتََٛقَُّ إٔ ٜؾُزف يًُضُتلٝاُٖ َُٔ ٜٔذٙ
ايكز ٚخ ٍ٬ايلاّ املاي ٞايكُادّ  1436/1435أنجُز َُٔ ( )85.3مخضُٚ ١مثُاْني
ًَٝاراً ٚث٬خ َ ًَٕٛٝ ١٦رٜاٍٚ ،فُٝا عاا بزْاَر اإلقزا اسبهٜ َٞٛتِ ايتَُُٔ ٌُٜٛ
املٛارد ايذات ١ٝيتًو امل٪صضات املاي.١ٝ
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ٚخبؾٛـ بزْاَر مت ٌُٜٛايؾُادرات ايضُلٛد ١ٜايُذٜٓ ٟلُذ ٙايؾُٓاٚم
ايضلٛد ٟيًتُٓ ١ٝفكا بًغ سذِ عًُٝات متٚ ٌٜٛفُإ ايؾادرات َٔ ايضًُ
ٚاشبُُاَات ايٛطَُُٓٓ ١ُُٝذ تهصُُٝط ايجُُْاَر إىل ْٗا ١ُُٜايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُايٞ
َ 1435/1434ا ٜكار ( )34.5أربلٚ ١ث٬ثني ًَٝاراً ٚمخط ًََُٕٛٝ ١ُ٦
رٜاٍ ٜٚتٛقُ إٔ ًُ ٜغ سذُِ ايلًُُٝات يًلُاّ املُاي ٞايكُادّ ( )3.25ث٬ثُ١
ًَٝارات ٦َٚتني ٚمخضني ًَ ٕٛٝرٜاٍ .
رابلاً  :تطٛرات ا٫قتؾاد ايٛطين:
 ُُ1ايٓاتر ا ً ٞاإللاي:ٞ
َٔ املتٛق إٔ ً ٜغ ايُٓاتر ا ًُ ٞاإللُايُٖ ٞذا ايلُاّ 1435/1434
(ٚ )ّ2013فكُُُاً يتكُُُاٜزات َؾًُُُش ١اإلسؾُُُا٤ات ايلاَُُُٚ ١امللًَُُُٛات
( )2.794.772.000.000أيلني ٚص َٚ ١٦أرب ٚتضلني ًَٝاراً ٚص َ١٦
ٚاثٓني ٚص لني ًَ ٕٛٝرٜاٍ با٭صلار ازبار ١ٜمبلاٍ ومً ٜ ٛغ ( )1.54بامل١٦
َكارْ ١بايلاّ املاي ٞاملافُٜٚ .)ّ2012( 1434/1433 ٞتٛقُ إٔ قكُل
ايٓاتر ا ً ٞيًكطا غُري اي رتٚيُ ٞبغُك ٘ٝاسبهُٚ َٞٛاشبُاـ ومُٛاً بٓضُ ١
( )6.99بامل ١٦سٝح ٜتٛق إٔ  ُٜٛٓايكطا اسبه َٞٛبٓضُ  )1.56( ١بامل١ُ٦
ٚايكطا اشباـ بٓض  )9.38( ١بامل ،١٦أَا ايكطا ايٓلط ٞفكُا عُٗا االافُاً
يف قُٝت٘ بٓض  )3.83( ١بامل ١٦با٭صلار ازبار.١ٜ
ٚبا٭صلار ايجابت ١يلُاّ ( )ّ1999فُُٔ املتٛقُ إٔ ًُ ٜغ َلُاٍ ايُُٓ ٛيف
ايٓاتر ا ً ٞاإللايْ ٞض  )3.80( ١باملَ ١٦كارْ ١بٓض  )5.81( ١بامل ١٦يف
ايلاّ ايضابل ٜٚتٛق إٔ ٜغٗا ايكطا اي رتٚي ٞاالافاً ْض ت٘ ( )0.61بامل،١٦
ٚإٔ  ُُُٜٛٓايكطُُا اسبهُُ َٞٛبٓض ُ  )3.73( ١باملٚ ١ُُ٦ايكطُُا اشبُُاـ بٓض ُ ١
( )5.50باملٚ ،١ُُ٦إٔ تؾٌُُ َضُُاُٖ ١ايكطُُا اشبُُاـ يف ايُُٓاتر ا ًُُٞ
اإللاي ٞإىل ( )58.75باملٚ .١٦قا سككت ل ٝا٭ْغط ١ا٫قتؾاد ١ٜامله١ْٛ
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يًٓاتر ا ً ٞيًكطا غُري اي رتٚيُ ٞومُٛاً اجيابُٝا إذ ٜكُار إٔ ٜؾٌُ ايُُٓٛ
اسبكٝك ٞيف ايؾُٓاعات ايتش ١ًُٜٝٛغُري اي رتٚي ١ُٝإىل ( )4.72باملٚ ،١ُ٦يف
ْغاط ا٫تؾا٫ت ٚايٓكٌ ٚايتخش )7.20( ٜٔباملٚ ،١٦يف ْغاط ايتغٝٝا ٚاي ُٓا٤
( )8.11باملٚ ،١٦يف ْغاط دبار ٠ازبًُٚ ١ايتذشٚ ١٥املطاعِ ٚايلٓادم ()6.16
باملٚ ،١ُُ٦يف ْغُُاط خُُاَات املُُاٍ ٚايتُُهَني ٚايلكُُارات ٚخُُاَات ا٭عُُُاٍ
( )4.86بامل.١٦
ٚقُُُا أظُُُٗز ايُُُزقِ ايكٝاصُُُ ٞيتهُُُايٝف امللٝغُُُ ١ارتلاعُُاً خُُُ ٍ٬عُُُاّ
ْ )ّ2013( 1435/1434ض ُ ت٘ ( )3.35بامل ١ُُ٦عَُُُّا ن ُإ عً ُُ٘ٝيف عُُاّ
 )ّ2012( 1434/1433ط كاً يضٓ ١ا٭صاظ (.)ّ2007
أََّا َلاٌَ اْهُاؼ ايٓاتر ا ً ٞاإللاي ٞيًكطا غري اي رتٚي ٞايذٜ ٟلا
َٔ أِٖ امل٪عزات ا٫قتؾاد ١ٜيكٝاظ ايتقخِ عًَُ ٢ضُت ٣ٛا٫قتؾُاد نهٌُ
فُٔ املتٛق إٔ ٜغٗا ارتلاعاً ْض ت٘ ( )1.85بامل ١٦يف عُاّ 1435/1434
(َ )ّ2013كارُْ ١مبُا نُإ عً ُ٘ٝيف ايلُاّ املافُٚ ٞذيُو ٚفكُاً يتكُاٜزات
َؾًش ١اإلسؾا٤ات ايلاَٚ ١امللًَٛات.
 -2ايتذار ٠اشباردَٝٚ ١ٝشإ املافٛعات:
ٚفكاً يتكاٜزات َ٪صض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد َُٔ ٟاملتٛقُ إٔ ت ًُغ ايك١ُُٝ
اإللاي ١ُُُُٝيًؾُُُُادرات ايضًُُُُل ١ٝخُُُُ ٍ٬عُُُُاّ )ّ2013( 1435/1434
( )1.376.197.000.000أيف ٚث٬خ َٚ ١٦صتٚ ١ص لني ًَٝاراً ٚ ١٦َٚص ل١
ٚتضلني ًَ ٕٛٝرٜاٍ باالا ْض ت٘ ( )5.5بامل ١٦عٔ ايلُاّ املُاي ٞايضُابل،
نُُُُا ٜتٛقُ ُ إٔ ت ًُُُغ ق ١ُُُُٝايؾُُُادرات ايضًُُُل ١ٝغُُُري اي رتٚي ١ُُُٝسُُُٛايٞ
(ٚ ١ُُ٦َ )195.574.000.000مخضُُٚ ١تضُُلني ًَُُٝاراً ٚمخُُط َٚ ١ُُ٦أربلُُ١
ٚص لني ًَ ٕٛٝرٜاٍ بشٜادْ ٠ض تٗا ( )3.9بامل ١٦عٔ ايلاّ املاي ٞاملافٚ ،ٞمتجٌ
ايؾادرات ايضًل ١ٝغري اي رتٚيَ ١ٝا ْض ت٘ ( )14.4بامل َٔ ١٦إلاي ٞايؾادرات ايضًل.١ٝ
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أََُُُّا ايُُُٛاردات ايضًُُُل( ١ٝفُُُ ) ٛفٝتٛقُُُ إٔ ت ًُُُغ يف ايلُُُاّ اسبُُُايٞ
( )574.089.000.000مخط َٚ ١٦أربلٚ ١صُ لني ًَُٝاراً ٚتضُلٚ ١مثُاْني
ًَ ٕٛٝرٜاٍ بشٜادْ ٠ض تٗا ( )8بامل ١٦عٔ ايلاّ ايضابل.
نُا تغري ايتكاٜزات ا٭ٚي ١ٝمل٪صض ١ايٓكا ايلزب ٞايضلٛد ٟإىل إٔ املُٝشإ
ايتذار ٟصٝشكل ٖذا ايلاّ فا٥قاً َكاار )802.108.000.000( ٙمثُإ َ١ُ٦
ٚاثٓإ ًَٝاراً ٚ ١٦َٚمثاْٜ٬َ ١ٝني رٜاٍ باالا ْضُ ت٘ ( )13.3بامل ١ُ٦عُٔ
ايلاّ املافٚ ٞذيو ْتٝذ٫ ١الا ايؾادرات اي رتٚيٚ ١ٝارتلا ايٛاردات.
أََّا اسبضا ازبار ٟملٝشإ املُافٛعات فٝتٛقُ إٔ قكُل فا٥قُاً َكُاارٙ
( )486.754.000.000أرب َٚ ١ُ٦صُتٚ ١مثُاًَُْٝ ٕٛاراً ٚصُ َٚ ١ُ٦أربُ
ٚمخضُُ ًَُُٕٛٝ ٕٛرُُٜاٍ يف ايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُاي)ّ2013( 1435/1434 ٞ
َكارْ ١بلا٥د َكاار )617.864.000.000( ٙصت َٚ ١٦صُ ل ١عغُز ًَُٝاراً
ٚمثإ َٚ ١٦أرب ٚصت ًَُٕٛٝ ٕٛرُٜاٍ يًلُاّ املُاي ٞاملافُ1434/1433 ٞ
( )ّ2012باالا ْض ت٘ ( )21.2بامل.١٦
 -3ايتطٛرات ايٓكاٚ ١ٜايكطا املؾزيف:
صذٌ عز ايٓكٛد بتلزٜل٘ ايغُاٌَ خُ ٍ٬ا٭عُٗز ايلغُز ٠ا٭ٚىل َُٔ ايلُاّ
املاي ٞاسباي )ّ2013( 1435/1434 ٞومٛاً ْض ت٘ ( )6.6باملَ ١٦كارْ ١بُٓٛ
ْض ت٘ ( )10بامل ١ُ٦يُٓلط ايلُرت َُٔ ٠ايلُاّ املُاي ٞاملافُ1434/1433 ٞ
( .)ّ2012نُا ارتللت ايٛدا ُ٥املؾُزف ١ٝخُ ٍ٬ايلُرتْ ٠لضُٗا بٓضُ )6.5( ١
بامل ، ١٦أَا عً ٢املضت ٣ٛايضُٓ ٟٛفشككُت ومُٛاً بًُغ ( )11.1باملَ ١ُ٦كارُْ١
بايلاّ املاف.ٞ
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ٚخ ٍ٬ايلغز ٠ا٭عٗز ا٭ٚىل َٔ ايلاّ املاي ٞاسباي ٞارتل إلايَ ٞطًٛبات
اي ٓٛى َٔ ايكطُاعني ايلُاّ ٚاشبُاـ ( )13باملٚٚ ،١ُ٦اؽًُت اي ُٓٛى تُاعِٝ
َ٤٬تٗا املاي ١ٝإذ ارتللت رٚ٩ظ أَٛاهلا ٚاستٝاطٝاتٗا خ ٍ٬ايلرتْ ٠لضٗا بٓض ١
( )8.7بامل ١ُُ٦يتؾٌُُ إىل (ُُ٦َ )227.637.000.000تني ٚصُ لٚ ١عغُُزٜٔ
ًَٝاراً ٚصت َٚ ١٦ص ٚث٬ثني ًَ ٕٛٝرٜاٍ.
 -4ايضٛم املاي:١ٝ
ْلُُذت ٖ ١ُُ٦ٝايضُُٛم املاي ١ُُٝخُُ ٍ٬ايلُُاّ املُُاي ٞاسبُُاي1435/1434 ٞ
( )ّ2013ايلاٜا َٔ اشبطٛات اهلادف ١يتٓعُ ِٝإؽُاار ا٭ٚرام املايٚ ١ُٝتطُٜٛز
أصٛاقٗا ٚرف َضت ٣ٛايغلافٚ ١ٝاإلفؾا يف َلاَ٬تُٗا ،اصُتُزاراً زبٗٛدُٖا يف
تٛفري ايلاايٚ ١محا ١ٜاملضتجُز.ٜٔ
فقُٔ إطار تطٜٛز ا٭ْعُٚ ١ايكٛاْني اي٬سَ ١ياعِ اي ٓ ١ٝايتغزٜل ١ٝيًضُٛم
املايٚ ١ٝا٫رتكا ٤بٗا ،أؽار صبًط اهل ١٦ٝخٖ ٍ٬ذا ايلاّ قٛاعا ايهلا ١ٜاملاي،١ٝ
٥٫ٚش ١ايًذٓ ١ا٫صتغار ١ٜهل ١٦ٝايضٛم املاي .١ٝنذيو أقز اجملًط تلا٥٫ ٌٜش١
ا٭عخاـ املزخؿ هلُِٚ .صُلً ٝا َُٔ ٖ ١ُ٦ٝايضُٛم املاي ١ُٝإىل تطُٜٛز ايضُٛم
املاي ١ٝيف املًُهٚ ١تلشٜش محا ١ٜاملضتجُز ٜٔأعتُا صبًط اهل ١ُ٦ٝاإلدُزا٤ات
ٚايتلًُٝات اشباؽ ١بايغزنات املارد ١أصُٗٗا يف ايضٛم املاي ١ُٝايُيت بًغُت
خضا٥زٖا املرتانُ )50( ١بامل َٔ ١٦رأظ َاهلا فهنجز ،عً ٢إٔ ٜلٌُ بٗا ابتُااً٤
َٔ  ُٖ1435/9/4املٛافل .ّ2014/7/1
ٚيف صباٍ سٜاد ٠عُل ايضٛم املايٚ ١ٝتٛفري املشٜا َُٔ ايلُزـ ايتُ١ًُٜٝٛ
ٚايكٓٛات ا٫صتجُارٚ ،١ٜافكت اهل ١ُ٦ٝعًُ ٢طُز دُش َُٔ ٤أصُِٗ ( )5مخُط
عزنات ي٬نتتا ايلاّ ،نُُا ٚافكُت عًُ ٢طُز ؽُهٛى يغُزنتنيٚ ،إؽُاار
سكٛم أٚي ١ٜٛيغُزنٚ ١اسُاٚ .٠عًُُت اهل ١ُ٦ٝأٜقُ ًا عًُ ٢سُٜاد ٠طُز ٚسُاات
ؽٓادٜل ا٫صتجُار ،فزخؾت ٖذا ايلاّ يج٬ثُ ١عغُز ؽُٓاٚقاً اصُتجُارٜاً داُٜااً
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يٝؾ ا إلاي ٞعاد ايؾُٓادٜل املزخؾُ )252( ١ؽُٓاٚقاًٚ .يف صبُاٍ تٓعُِٝ
ممارص ١أعُاٍ ا٭ٚرام املاي ١ٝرخؾت اهل ١٦ٝشبُط عزنات داُٜا ٠يف َشاٚيُ١
أعُُاٍ ا٭ٚرام املاي ١ُُٝاملتلُُاد ٠يٝؾُ ا إلايُٗٝا ( )89عُُزنٚ ،١نجلُُت َُُٔ
َتابل ١أعُاٍ ا٭عخاـ املزخؿ هلِ ٚايتهنا َٔ ايتشاَِٗ يٓعاّ ايضٛم املاي١ُٝ
ٚيٛا٥ش٘ ايتٓلٝذ.١ٜ
ٚسبُا ١ٜاملضتجُز َٔ ٜٔاملُارصات غري ايلاديُٚ ١غُري ايضًُ ،١ُٝتضًُُت
اهل )817( ١٦ٝعهَٓ ٣ٛذ باا ١ُٜايلُاّٚ ،أُْٗت اإلدُزا٤ات ايكاْٚ ١ُْٝٛاإلدار١ُٜ
اي٬سَ ١سٝاٍ ( )783عهَٚ ،٣ٛا ساٍ ايلٌُ دارٜاً إلْٗا )24( ٤عهَٗٓ ٣ٛا.
ٚاصتُزت اهل ١٦ٝيف دٗٛدٖا يتُٓ ١ٝايٛع ٞا٫صتجُار ٟيا ٣املتلاًَني يف
ا٭ٚرام املاي ١ٝسٝح أقُٝت ايلاٜا َٔ ٚرؼ ايلٌُ املتخؾؾ ١إلرصا ٤أفقٌ
املُارصات يف صباٍ سٛنُ ١ايغزنات
 -5تطٛرات اقتؾادَٚ ١ٜايٚ ١ٝتٓع ١ُٝٝأخز:٣
أ -اصتُز تٓلٝذ املزسًُ ١ايجاْ" َُٔ ١ُٝاملغُز ٚايُٛطين يًتلُاَ٬ت اإليهرت١ُْٝٚ
اسبه "١َٝٛايذ ٟإط٬ق٘ يف ايلُاّ املُاي 1428/1427 ٞيُاعِ َ ُادرات
َٚغار ٜاشبط ١ايتٓلٝذ ١ٜايجاْ ١ٝيًتلاَ٬ت اإليهرت ١ُْٝٚاسبه-2012( ١َُٝٛ
ٚ ،)2016قا تٓلٝذ َا ٜكار ( )1600خاَُ ١إيهرتَ ١ُْٝٚتُٛفز ٠سايُٝاً
َٔ خ ٍ٬اي ٛاب ١ايٛطٓ ١ٝيًتلاَ٬ت اإليهرت ١ْٝٚاسبه( ١َٝٛصلٛد ،)ٟنُا بًُغ
عُُاد ازبُُٗات اسبه ١َُُٝٛاملزت طُُ ١بايغُُ ه ١اسبه ١َُُٝٛاٯَُُٓ )106( ١دُُٗ١
سه ١َٝٛرٝ٥ضٚ .١بًغ عاد ازبٗات اسبه ١َٝٛاييت تت ادٍ اي ٝاْات فُٝا بُٗٓٝا
إيهرتْٝٚاً عج قٓا ٠ايتهاٌَ اسبه )65( ١َٝٛدٗ ١سه .١َٝٛنُا إط٬م َزنش
ا٫تؾاٍ ايٛطين شباَُ ١املضُتلٝا َُٔ ٜٔاشبُاَات ا٫يهرت ١ُْٝٚعًَُُ ٢اار
ايضاع َٔ ١خ ٍ٬قٓٛات ا٫تؾاٍ املتلاد.٠
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 فُٝا ٜتلًل بتط ٝل ايضااد اإليهرت ْٞٚيًزصٚ ّٛأدٛر اشباَات اسبهَُٔ ١َٝٛخْ ٍ٬عاّ "صااد" فكا بًغ عاد ازبٗات اييت ربطُٗا بايٓعُاّ خُ ٍ٬ايلُاّ
املاي ٞاسباي )4( 1435/1434 ٞدٗات سه ١َٝٛيٝؾٌ بذيو عاد ازبٗات
املزت ط ١ب٘ إىل ( )128دَُُٗٗٓ ١ا ( )71دُٗ ١سهٚ ،١َُٝٛقُا بًُغ إلُايٞ
املافٛعات اييت متت عج ايٓعاّ خ ٍ٬ايلُاّ املُاي ٞاسبُاي1435/1434 ٞ
( )83ث٬ثٚ ١مثاْني ًَٝار رٜاٍ بشٜادْ ٠ض تٗا ( )41بامل ١٦عٔ ايلُاّ املُايٞ
ايضابل  1434/1433يٝؾٌ إلاي ٞاملافٛعات اييت متت عج ايٓعُاّ َُٓذ
إط٬ق٘ ٚستَُ ُٖ1435/1/27 ٢ا ٜكُار (ُ٦َ )224تني ٚأربلُٚ ١عغُزٜٔ
ًَٝار رٜاٍ.
ز -أنا تكزٜز َغاٚرات ؽٓاٚم ايٓكا اياٚي َ ٞاملًُه ١يلاّ ( )ّ2013إٔ
املًُه َٔ ١أفقٌ ايا ٍٚأدا ً٤يف صبُٛع ١ايلغز ٜٔيف ايضٓٛات ا٭خري،٠
ٚأْٗا دعُت ا٫قتؾاد ايلامل ٞعج دٚرٖا املضاْا ٫صتكزار صٛم ايٓلأ
ايلاملٚ ،١ٝأعار ايتكزٜز إىل إجياب ١ٝاٯفام املٓتعز ٠ي٬قتؾاد ايضلٛد.ٟ
ٚرسق املاٜز ٕٚايتٓلٝذ ٕٜٛبايؾٓاٚم بايتاابري اييت اربذتٗا اسبه ١َٛيتلشٜش
إدار ٠املاي ١ٝايلاَ ،١نُا رس ٛا باشبطٛات املضتُز ٠ياعِ ايتطٛر املايٞ
ٚتلشٜش ايتٓعٚ ِٝايزقاب ١املايٝنيٚ ،أعادٚا با٫صتجُارات ايه ري ٠املٛدٗ١
يًتلً ِٝيًٓٗ ٛمبٗارات املٛاطٓنيَ ،غري ٜٔإىل فزٚرَ ٠زاق ٖ ١ذا اإلْلام
يف ف ٤ٛذبكٝل ايٓتا٥ر املزدٚ ،٠ٛأناٚا عً ٢إٔ وم ٛا٥٫تُإ يف املًُه١
ٜ ٫شاٍ قٜٛاٚ ،إٔ ازبٗاس املؾزيف ٜتُت مبضت ٣ٛدٝا َٔ نلا ١ٜرأظ املاٍ
ٚايزحب َ ١ٝبا ٤تط ٝل َلاٜري "باسٍ  "3يزأظ املاٍ يف ٜٓاٜز عاّ
( ،)ّ2013إذ إٕ املًُه َٔ ١أٚا ٌ٥ايا ٍٚاييت ط كت ٖذ ٙامللاٜري.
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د -أعًٓت ٚناي ١صتاْارد آْا بٛرس ( )P&Sايلامل ١ٝيًتؾٓٝف ا٥٫تُاْ ٞعٔ
رفلٗا يًٓعز ٠املضتك ً ١ٝيًتؾٓٝف ايضٝاد ٟيًًُُهَ َٔ ١ضتكز إىل اجيابٞ
عٓا درد ١ا٥تُاْ ١ٝعايٚ ، )AA -( ١ُُُٝأثٓت صتاْارد آْا بٛرس عً ٢دٗٛد
املًُه ١يف تلشٜش ٚتٓ ٜٛاقتؾادٖا مما أد ٣إىل ومَ ٛتضار ٚسكٝكٞ
ملتٛصأ دخٌ ايلزد إفاف ١إىل اإلدار ٠اسبؾٝل٫ ١ستٝاطاتٗا املايٜٚ .١ٝهتٞ
اإلع ٕ٬بلا إع ٕ٬مماثٌ َٔ ٚناي ١فٝتػ يًتؾٓٝف ا٥٫تُاْ ٞايلامل١ٝ
خ ٍ٬عٗز َارظ املٓؾزّ.
ُٖ -أقلًت اهل ١٦ٝايلاَ ١يًطريإ املاْ ٞبٓذا إؽاارٖا ايجاْ َٔ ٞايؾهٛى
مب ًغ ( )15.2مخض ١عغز ًَٝار ٦َٚيت ًَ ٕٛٝرٜاٍ يتَُ ٌٜٛغزٚع ٞتطٜٛز
َطار املًو ع اايلشٜش جباَٚ ٠طار املًو خايا بايزٜا .
 -ٚمتت املٛافك ١عً ٢إْغا ٤بلد اهل٦ٝات اسبهٚ ١َٝٛبلد ا٭ْعُٚ ١ايتٓعُُٝات
ازباٜاٚ ٠ايكٛاعا ٚاإلدزا٤ات ٚتغٌُ :ذب ٌٜٛر٥اص ١اسبزظ ايٛطين إيٚ ٞسار٠
باصُِ (ٚسار ٠اسبُُزظ ايُُٛطين)ٚ ،املٛافكُُ ١عًُُ ٢أْعُُُ( ١املزافلُُات ايغُُزع،١ٝ
ٚاملزافلات أَاّ دٜٛإ املعُاٚ ،،اإلدُزا٤ات ازبشاٚ ،)١ُٝ٥إْغُاَ ٤زنُش ٚطُين
يُُٓعِ امللًَُُٛات ايؾُُشٜ ١ٝضُُُ" ٢املزنُُش ايُُٛطين يًُلًَُُٛات ايؾُُش،"١ٝ
ٚإْغاٚ ٤سا ٠تٓع ١ُٝٝيف ٚسار ٠ايشراع ١مبضُتَ ٣ٛزنُش ٜضَُُ( ٢زنُش اي ُذٚر
ٚايتكاٚ ،)ٟٚتٓع ١٦ٖٝ ِٝايٓكٌ ايلاّْٚ ،عاّ اسبُا َٔ ١ٜاإلٜذاٚ ،٤املٛافك ١عً٢
٥٫ش ١دٚر ايزعا ١ٜا٫دتُاعٚ ،١ٝاملٛافك ١عًُْ ٢عُاّ إدار ٠ايٓلاُٜات اي ًُاٜات
ايؾً ٚ ،١ايٓعاّ ا٭صاص ٞملزنش صبًُط ايتلُا ٕٚيُا ٍٚاشبًُٝر ايلزب ١ُٝإلدار٠
سا٫ت ايطٛارٚ ،٨تٓع ِٝامل٪صض ١ايلاَ ١يًؾٓاعات ايلضُهزٚ ،١ٜإْغُاَ ٤زنُش
ٚطين يًٛقا َٔ ١ٜا٭َزا َٚهافشتٗا فُٔ اهلٝهٌ ايتٓع ُٞٝيٛسار ٠ايؾُش،١
ٚاملٛافك ١عً ٢تٓع ١٦ٖٝ ِٝتك ِٜٛايتلً ِٝايلُاّ ٚارت ُاط ٖ ١ُ٦ٝتكُ ِٜٛايتلًُِٝ
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ايلاّ بزٝ٥ط صبًط ايٛسراٚ ،٤املٛافك ١عً ٢دي ٌٝتزاخٝؿ ا٫صتريادٚ ،املٛافك١
عً ٢إدزا٤ات تُزاخٝؿ ا٫صُتريادٚ ،املٛافكُ ١عًُْ ٢عُاّ ايكُٝاظ ٚامللُاٜز،٠
ٚاملٛافك ١عً ٢ايٓعاّ املٛسا ملهافش ١اإلغزام ٚايتُاابري ايتلٜٛقُٚ ١ٝايٛقا١ُٝ٥
يُُا ٍٚصبًُُط ايتلُُا ٕٚاشبًٝذُُ ،ٞاملٛافكُُ ١عًُُ ٢اإلطُُار ايلُُاّ املطُُٛر
يإلصرتاتٝذ ١ٝايضهاْ ١ٝيا ٍٚصبًط ايتلا ٕٚيا ٍٚاشبًٝر ايلزبٚ ١ُٝايلٌُُ بُ٘
بؾُُل ١اصرتعُُادٚ ، ١ٜاملٛافكُُ ١عًُُ ٢ايٓعُُاّ املٛسُُا ملهافشُُ ١دُُزا ِ٥تكٓ١ُُٝ
امللًَٛات يا ٍٚصبًط ايتلا .ٕٚنُا متت املٛافك٪َ ١خزاً عًُْ ٢عُاّ دُزاِ٥
اإلرٖا ٚمتٚ ًٜ٘ٛاصتُزار ايلٌُ بايلكٛبات املتلًك ١جبزا ِ٥مت ٌُٜٛاإلرُٖا
ٚا٭عُاٍ ٚاملٓعُُات اإلرٖاب ،١ُٝاملٓؾُٛـ عًُٗٝا يف ْعُاّ َهافشُ ١غضٌُ
ا٭َٛاٍ.
س -أؽارت َ٪صض ١ايٓكا ايلزب ٞايضُلٛد٪َُ ٟخزاً أ ٍٚتُزخٝؿ ملُارصُ ١أْغُط١
ايتُ ٌٜٛايلكارٚ ٟاإلجيار ايتُ ًٜٞٛ٭سا اي ٓٛى ا ً ،١ٝنُا تك ّٛامل٪صضُ١
سايٝاً باصتهُاٍ دراص ١أنجز َٔ ( )15طً اً بلا اصتٝلاَ ٤تطً ُات ايرتاخُٝؿ
ايٓعاَ.١ٝ
ٚيف اشبتاّ ْضهٍ ا إٔ َٜشْلَغ هلذ ٙاي ٬د قا٥ا َضريتٗا خادّ اسبزَني
ايغزٜلني املًو ع اا بٔ ع اايلشٜش ٚمسٚ ٛي ٞعٗا ٙا٭َني ْا٥ق رٝ٥ط
صبًط ايٛسراٚ ٤إٔ ِ ٜا ِْٜعًٗٝا ْلُ ١ا٭َِٔ ٚا٫صتكزار.
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