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  اقتصبد
ال سحب ودائع بل نمّو واألسواق لم تتفاعل مع الشائعات 

المركزي ٌنفً والقصار ٌدعو للكّف عن تعرٌض االقتصاد  

 

فؼٕذ وً رأصَة ٠غزخذَ االزصبد اٌٛغٕٟ عالزب غ١ش ٚالؼٟة ٚرٌه . ِشح خذ٠ذحة ٠غزٙذد االزصبد ع١بع١بًا 

ٌىغت ِؼبسن عزخٍّف رشددارٙب ػٍٝ وً فئبد اٌّدزّغ اٌغ١بعٟ ٚإٌّبغمٟ ٚا ع١ّب إرا اِغذ ػٕصش 

. اٌثمخ ثباداء إٌمذٞ ٚاٌّصشفٟ

ِب رشدد ػٓ عست ٚدائغ عؼٛد٠خ ثم١ّخ ١ٍِبس دٚاس ِٓ ٌجٕبْة رفبػً ١ٌٍَٛ اٌثبٟٔ ػٍٝ خٍف١خ ٔف١ٗ ِٓ 

اِظة ف١ّب سأٜ سئ١ظ ا١ٌٙئبد االزصبد٠خ ػذٔبْ اٌمصبس ٔفغٗ " إٌٙبس"ِصبدس زبو١ّخ ِصشد ٌجٕبْ ٌـ

ة ِٛظسب اْ ٚخٛد "اٌزٟ ا صسخ ٌٙب ا ِٓ لش٠ت ٚا ِٓ ثؼ١ذ"ِشغّب ػٍٝ إٌفٟ ثشذح رٍه اٌشبئؼبد 

ٚخصٛصب أْ اٌّؼٍِٛبد "سئ١ظ خّؼ١خ اٌّصبسد ٚٔبئجٗ خبسج ٌجٕبْ زب١ٌبة اظطشٖ ٌزٛظ١ر ٘زا األِشة 

ٚرّٕٝ ". اٌذل١مخ رش١ش إٌٝ ص٠بدح اٌٛدائغ ثخالد ِب ٠زشددة وّب أْ األعٛاق ٘بدئخ ٚغج١ؼ١خ ثبٌٕسٛ اٌّؼزبد

ة ِؤوذا اْ "رٛخٟ اٌذلخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٚاػزّبد اٌصذل١خ ثؼ١ذا ِٓ اٌغ١ش خٍف اٌشبئؼبد"ػٍٝ ااػالَ 

. اسلبَ ١ِضا١ٔخ ِصشد ٌجٕبْ ٚاٌّصبسد ِؼٍٕخ ِٚزبزخ ٌّٓ ٠ش٠ذ

ٚا١ٌَٛة ٠زٛخٗ اٌمصبس ػٍٝ سأط ٚفذ ِٓ ا١ٌٙئبد االزصبد٠خ اٌٝ اٌغؼٛد٠خ فٟ إغبس ص٠بسح سع١ّخ ٌزٕٙئخ 

سئ١ظ ااعزخجبساد اٌؼبِخ األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ٌّٕبعجخ ر١ٌٛٗ ِٕصجٗ اٌدذ٠ذ وٕبئت ٌشئ١ظ ِدٍظ 

اٌغؼٛد٠خ ٚزشص اٌٍجٕب١١ٔٓ ٚا١ٌٙئبد -٠ٚزٛلغ اْ ٠زطشق اٌٍمبء اٌٝ اٌؼاللبد اٌزبس٠خ١خ اٌٍجٕب١ٔخ. اٌٛصساء

فٟ ظً اٌذٚس اٌش٠بدٞ اٌزٞ رعطٍغ ثٗ اٌٍّّىخ "ػٍٝ أ١ّ٘خ رط٠ٛش ٘زٖ اٌؼاللبد ٌّب ف١ٗ ِصٍسخ اٌجٍذ٠ٓة 

. ة ٚفك اٌج١بْ اٌزٞ صذس ػٓ ا١ٌٙئبد"ثم١بدح خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبٌُ

ػمٍٕخ "ٚفٟ اٌغ١بقة أوذ اٌمّصبس ػٍٝ اٌطبثغ ا١ٌّّض ٌض٠بسح ا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ إٌٝ اٌغؼٛد٠خة داػ١ب إٌٝ 

اٌخطبة اٌغ١بعٟ ٚاإلٌزضاَ فؼال ا لٛا ثغ١بعخ اٌس١بد اإل٠دبثٟ ز١بي ِب ٠دشٞ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خة 

ٚاٌىف رب١ٌب ػٓ رؼش٠ط ِصٍسخ اإللزصبد اٌٍجٕبٟٔة اٌزٞ رشّىً األعٛاق اٌخ١ٍد١خ أُ٘ ِٕفز ٌٗة ٚخصٛصب 

فٟ ظً اٌّفبػ١ً ٚاٌّسبر٠ش ٚاٌغٍج١بد اٌزٟ ٌّٚذ٘ب لشاس رسز٠ش اٌشػب٠ب ٚاٌّغزثّش٠ٓ اٌخ١ٍد١١ٓة ِٓ اٌغفش 

إٌٝ ٌجٕبْ ػٍٝ اإللزصبد أٚ اٌزٟ لذ ٠ٌّٛذ٘ب أٞ لشاس ِّبثًة ػٍٝ ِصبٌر اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٍذاْ 

ٚلبي أٗ ا ٠ّىٓ اٌٍجٕب١١ٔٓ ٔغ١بْ اٚ اغفبي ِب ". اٌخ١ٍد١خة ٚاٌز٠ٓ ٠شّىٍْٛ أُ٘ ِٛسد ِبٌٟ ٌٍخض٠ٕخ اٌٍجٕب١ٔخ

عٛاء ع١بع١ب ػجش اٌزٛف١ك ٚرمش٠ت ٚخٙبد إٌظش ث١ٓ "لذِزٗ دٚي اٌخ١ٍح ٚفٟ ِمذِٙب اٌغؼٛد٠خ اٌٝ ٌجٕبْة 

اٌٍجٕب١١ٔٓة أٚ إلزصبد٠ب ِٓ خالي اٌغ١ٌٛخ اٌزٟ رٛفش٘ب ٌٍجٕبْة أٚ ػجش اٌّشبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ اٌعخّخ اٌزٟ 

 ".ٔفّزرٙب ٚرٕفّز٘ب أٚ ػٍٝ صؼ١ذ إػبدح إػّبس إٌّبغك اٌزٟ رعشسد ِٓ خّشاء اٌسشٚة اٌّزالزمخ
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 اقتصاد

 12426 العذد 09/03/2013 تاسيخ العذد

 
  انغعٕدٚخ ٚغبدس إنٗ« انٓٛئبد»ٔفذ سفٛع يٍ 

  لالقتصاد اللبناني دول الخليج أهم منفز: القصاس

، ثشئبعخ انٕصٚش «انٓٛئبد االلزصبدٚخ»انغعٕدٚخ، ٔفذ سفٛع يٍ  ٚغبدس، انٕٛو، إنٗ انًًهكخ انعشثٛخ
فٙ إغبس صٚبسح سعًٛخ، نهمبء سئٛظ االعزخجبساد انعبيخ فٙ انًًهكخ،  انغبثك عذَبٌ انمصّبس،

عجذ انعضٚض، ٔرمذٚى انزُٓئخ نّ نًُبعجخ رٕنّٛ يُصجّ اندذٚذ، كُبئت نشئٛظ  األيٛش يمشٌ ثٍ
ثٍ  انٕصساء، ثُبء عهٗ انمشاس انًهكٙ، انز٘ أصذسِ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عجذهللا يدهظ

  .عجذ انعضٚض
انغعٕدٚخ، - انزبسٚخٛخ انهجُبَٛخ  ٔيٍ انًشرمت، أٌ ٚغزعشض انٕفذ يع األيٛش يمشٌ، انعاللبد

خصٕصبً، عهٗ أًْٛخ رطٕٚش ْزِ انعاللبد، نًب  «انٓٛئبد االلزصبدٚخ»ٔزشص انهجُبٍَٛٛ عًٕيبً ٔ
انذٔس انشٚبد٘ انز٘ رعطهع ثّ انًًهكخ انعشثٛخ  فّٛ يصهسخ انجهذٍٚ انشمٛمٍٛ، فٙ ظم

 .انغعٕدٚخ
انٓٛئبد »انمصّبس، فٙ رصشٚر نّ، انطبثع انًًٛض انز٘ رزخزِ صٚبسح ٔفذ  ٔفٙ ْزا انغٛبق، أكّذ

http://newspaper.annahar.com/section.php?t=eco&d=25014
http://newspaper.annahar.com/section.php?t=eco&d=25014
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نهغعٕدٚخ، يشذداً عهٗ عًك انعاللخ األخٕٚخ، انزٙ ردًع انٓٛئبد ٔعًٕو  «االلزصبدٚخ
  .ثبأليٛش يمشٌ ثٍ عجذ انعضٚض انهجُبٍَٛٛ

ٔاالنزضاو فعالً ال لٕالً ثغٛبعخ انسٛبد  ظشٔسح عمهُخ انخطبة انغٛبعٙ،»ٔدعب انمصّبس، إنٗ 

ٔانكّف ثبنزبنٙ عٍ رعشٚط يصهسخ االلزصبد  اإلٚدبثٙ ردبِ يب ٚدش٘ فٙ انًُطمخ انعشثٛخ،
يُفز نّ، خصٕصبً فٙ ظم انًفبعٛم ٔانًسبرٚش  انهجُبَٙ، انز٘ رشكّم األعٕاق انخهٛدٛخ أْى

انشعبٚب ٔانًغزثًشٍٚ انخهٛدٍٛٛ، يٍ انغفش إنٗ نجُبٌ عهٗ  ٔانغهجٛبد، انزٙ ٔنّذْب لشاس رسزٚش
لذ ٕٚنّذْب أ٘ لشاس يًبثم، عهٗ يصبنر انهجُبٍَٛٛ انعبيهٍٛ فٙ انجهذاٌ  االلزصبد انهجُبَٙ، أٔ انزٙ

  .«ٔانزٍٚ ٚشكّهٌٕ أْى يٕسد يبنٙ نهخضُٚخ انهجُبَٛخ انخهٛدٛخ،
ٌّ »: ٔخزى انمصّبس ثبنمٕل انهجُبٍَٛٛ عهٗ اخزالف اَزًبءارٓى ٔيشبسثٓى ٔرّٕخٓبرٓى، ال ًٚكُٓى  إ

نهجُبٌ،  ٚزغبفهٕا، يب لّذيزّ انجهذاٌ انخهٛدٛخ ٔفٙ غهٛعزٓب انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ أٌ ُٚغٕا أٔ
عجش انًشبسٚع  عهٗ انصعٛذ االلزصبد٘، يٍ خالل انغٕٛنخ انزٙ رٕفشْب نهذٔنخ انهجُبَٛخ، أٔ

انًُبغك انهجُبَٛخ، انزٙ  انزًُٕٚخ انعخًخ انزٙ َّفزرٓب ٔرُّفزْب، أٔ عهٗ صعٛذ إعبدح إعًبس
 .«رعشسد يٍ خشّاء انسشٔة انًزالزمخ

ثشذح انشبئعبد انزٙ رسذثذ عٍ لٛبو يغزثًشٍٚ ثغست يهٛبس »انمصبس  يٍ خٓخ ثبَٛخ َفٗ
َٔظشاً نٕخٕد سئٛظ . نجُبٌ، ٔانزٙ ال صسخ نٓب ال يٍ لشٚت ٔال يٍ ثعٛذ دٔالس يٍ ٔدائعٓى فٙ

َٔبئجّ خبسج نجُبٌ زبنٛبً، أخذ نضٔيبً عهٙ أٌ أٔظر ْزا األيش، خصٕصبً أٌ  خًعٛخ انًصبسف
انذلٛمخ رشٛش إنٗ صٚبدح انٕدائع عهٗ عكظ يب ٚزشدد، كًب أٌ األعٕاق ْبدئخ  انًعهٕيبد

  .«ثبنشكم انًعزبد ٔغجٛعٛخ
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 القّصار ينفي سحب المستثمرين مليار دوالر من ودائعهم

  - 4626العذد  - 2013 آراس 9السبت - المستقبل 

 
الشائعات التي تحدثت عن قيام مستثمرين بسحب مميار "نفى الوزير السابق عدنان القصار في تصريح 

ونظرا لوجود رئيس جمعية . دوالر من ودائعيم في لبنان، والتي ال صحة ليا ال من قريب وال من بعيد
المصارف ونائبو خارج لبنان حاليا، أجد لزوما عمي أن أوضح ىذا األمر، خصوصا وأن المعمومات 
". الدقيقة تشير إلى زيادة الودائع عمى عكس ما يتردد، كما أن األسواق ىادئة وطبيعية بالشكل المعتاد

أرجو من وسائل اإلعالم توخي الدقة والموضوعية واعتماد المصداقية بعيدا عن السير خمف "اضاف 
وأبوابنا مفتوحة لمجميع لتوضيح الصورة، فضال عن أن ميزانية مصرف لبنان وميزانيات . الشائعات

". المصارف معروفة ومنشورة ومتاحة لمن يريد من أىل اإلعالم
الى ذلك، يغادر وفد رفيع من الييئات اإلقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القّصار إلى المممكة 

العربية السعودية اليوم في إطار زيارة رسمية، لمقاء رئيس اإلستخبارات العامة في المممكة، األمير مقرن 
. بن عبد العزيز، وتقديم التينئة لو لمناسبة توليو منصبو الجديد، كنائب لرئيس مجمس الوزراء

السعودية، وحرص -ومن المرتقب، أن يستعرض الوفد مع األمير مقرن، العالقات التاريخية المبنانية
المبنانيين عموما والييئات اإلقتصادية خصوصا، عمى أىمية تطوير ىذه العالقات، لما فيو مصمحة 

البمدين الشقيقين، في ظل الدور الريادي الذي تضطمع بو المممكة العربية السعودية، بقيادة الممك عبداهلل 
. بن عبد العزيز، عمى مستوى المنطقة العربية والعالم

وأّكد القّصار في تصريح الطابع المميز الذي تتخذه زيارة وفد الييئات اإلقتصادية إلى السعودية، مشددا 



 

 

Media Monitoring Template 9 Mars 2013.doc  Page | 4 of 10 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Office of the Chairman of the 
Board of Directors of Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any 
responsibility for the contents herein. 

 

 

الذي يستحق عن جدارة، "عمى عمق العالقة األخوية، التي تجمع الييئات وعموم المبنانيين باألمير مقرن 
لمامو  الثقة التي أوليت لو بتعيينو نائبا لرئيس مجمس الوزراء، وذلك نظرا لبعد نظره وحكمتو السديدة، وا 

باألمور القيادية واإلدارية، ىذا عوضا عن الدور الطميعي الذي لعبو وال يزال، عمى صعيد تقريب وجيات 
". النظر العربية

ضرورة عقمنة الخطاب السياسي، واإللتزام فعال ال قوال بسياسة الحياد اإليجابي تجاه "ودعا القّصار، إلى 
ما يجري في المنطقة العربية، والكف بالتالي عن تعريض مصمحة اإلقتصاد المبناني، الذي تشّكل األسواق 

الخميجية أىم منفذ لو، خصوصا في ظل المفاعيل والمحاذير والسمبيات، التي وّلدىا قرار تحذير الرعايا 
والمستثمرين الخميجيين، من السفر إلى لبنان عمى اإلقتصاد المبناني، أو التي قد يوّلدىا أي قرار مماثل، 

". عمى مصالح المبنانيين العاممين في البمدان الخميجية، والذين يشّكمون أىم مورد مالي لمخزينة المبنانية
إّن المبنانيين عمى اختالف انتماءاتيم ومشاربيم وتوجياتيم، ال يمكنيم أن ينسوا أو يتغافموا، ما "وختم 

قّدمتو البمدان الخميجية وفي طميعتيا المممكة العربية لمبنان، إن عمى الصعيد السياسي، عبر التوفيق 
وتقريب وجيات النظر في ما بين المبنانيين، أو عمى الصعيد اإلقتصادي، من خالل السيولة التي توفرىا 

لمدولة المبنانية، أو عبر المشاريع التنموية الضخمة التي نّفذتيا وتنّفذىا، أو عمى صعيد إعادة إعمار 
 ".المناطق المبنانية، التي تضررت من جّراء الحروب المتالحقة
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  ÉCONOMIE 
FINANCE 

Kassar dément : Pas de retraits de 
dépots des investisseurs 
samedi, mars 9, 2013 

 

Le président des organismes économiques, l’ancien ministre Adnane Kassar, 

a publié hier un communiqué dans lequel il réfute les rumeurs selon 

lesquelles des investisseurs ont retiré leurs dépôts des banques libanaises. Il 

nie ainsi qu’une somme totale de 1 milliard de dollar ait été retirée du Liban. 

« Le président de l’ABL ainsi que le vice-président se trouvant en dehors du 

Liban, il est de mon devoir de mettre fin aux rumeurs qui tentent de 

déstabiliser les marchés », a souligné M. Kassar. Il a en outre appelé les 

médias à traiter de ce sujet avec « objectivité et précision », et a ajouté que 

les bilans financiers de la BDL et des banques commerciales étaient publiés 

régulièrement et qu’ils étaient une preuve de la résilience des banques et de 

la croissance soutenue des dépôts. 

Par ailleurs, Adnane Kassar se rend aujourd’hui en Arabie saoudite à la tête 

d’une délégation de représentants des instances économiques. La délégation 

libanaise a prévu de rencontrer Moqren b en Abdel Alziz qui a été 

récemment nommé au poste de second vice-Premier ministre. Le président 

des organismes économiques espère à travers sa visite consolider les 

relations entre les deux pays. 
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 اللىاء اإلقتصبدي

 

 وفذ الهٍئبت االقتصبدٌة إلى السعىدٌة 

 القصبر وفى سحب ودائع خلٍجٍة مه لبىبن

  هـ1434األخر   ربٍع27 المىافق 2013 آرار 9,السبث
 

 

٠غبدس ٚفذ سف١غ ِٓ ا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ اٌمّصبس إٌٝ اٌٍّّىخ 

اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ا١ٌَٛ فٟ إغبس ص٠بسح سع١ّخة ٌٍمبء سئ١ظ اإلعزخجبساد اٌؼبِخ فٟ 

اٌٍّّىخة األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ضة ٚرمذ٠ُ اٌزٕٙئخ ٌٗ ٌّٕبعجخ ر١ٌٛٗ ِٕصجٗ اٌدذ٠ذة وٕبئت 

. ٌشئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساء

اٌغؼٛد٠خة -ِٚٓ اٌّشرمتة أْ ٠غزؼشض اٌٛفذ ِغ األ١ِش ِمشْة اٌؼاللبد اٌزبس٠خ١خ اٌٍجٕب١ٔخ

ٚزشص اٌٍجٕب١١ٔٓ ػِّٛب ٚا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ خصٛصبة ػٍٝ أ١ّ٘خ رط٠ٛش ٘زٖ اٌؼاللبدة 

ٌّب ف١ٗ ِصٍسخ اٌجٍذ٠ٓ اٌشم١م١ٓة فٟ ظً اٌذٚس اٌش٠بدٞ اٌزٞ رعطٍغ ثٗ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

. اٌغؼٛد٠خة ثم١بدح اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ضة ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبٌُ

ٚفٟ ٘زا اٌغ١بقة أّوذ اٌمّصبس فٟ رصش٠رة اٌطبثغ ا١ٌّّض اٌزٞ رزخزٖ ص٠بسح ٚفذ ا١ٌٙئبد 

اإللزصبد٠خ إٌٝ اٌغؼٛد٠خة ِشذدا ػٍٝ ػّك اٌؼاللخ األخ٠ٛخة اٌزٟ ردّغ ا١ٌٙئبد ٚػَّٛ 

اٌزٞ ٠غزسك ػٓ خذاسحة اٌثمخ اٌزٟ أ١ٌٚذ ٌٗ ثزؼ١١ٕٗ ٔبئجب ٌشئ١ظ »اٌٍجٕب١١ٔٓ ثبأل١ِش ِمشْ 

ِدٍظ اٌٛصساءة ٚرٌه ٔظشا ٌجؼذ ٔظشٖ ٚزىّزٗ اٌغذ٠ذحة ٚإٌّبِٗ ثبألِٛس اٌم١بد٠خ 

ٚاإلداس٠خة ٘زا ػٛظب ػٓ اٌذٚس اٌط١ٍؼٟ اٌزٞ ٌؼجٗ ٚا ٠ضاية ػٍٝ صؼ١ذ رمش٠ت ٚخٙبد 

. «إٌظش اٌؼشث١خ

ظشٚسح ػمٍٕخ اٌخطبة اٌغ١بعٟة ٚااٌزضاَ فؼال ا لٛا ثغ١بعخ اٌس١بد اإل٠دبثٟ »ٚدػب إٌٝ 

ردبٖ ِب ٠دشٞ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خة ٚاٌىف ثبٌزبٌٟ ػٓ رؼش٠ط ِصٍسخ االزصبد اٌٍجٕبٟٔة 

اٌزٞ رشّىً األعٛاق اٌخ١ٍد١خ أُ٘ ِٕفز ٌٗة خصٛصب فٟ ظً اٌّفبػ١ً ٚاٌّسبر٠ش 

ٚاٌغٍج١بدة اٌزٟ ٌّٚذ٘ب لشاس رسز٠ش اٌشػب٠ب ٚاٌّغزثّش٠ٓ اٌخ١ٍد١١ٓة ِٓ اٌغفش إٌٝ ٌجٕبْ 

ػٍٝ االزصبد اٌٍجٕبٟٔة أٚ اٌزٟ لذ ٠ٌّٛذ٘ب أٞ لشاس ِّبثًة ػٍٝ ِصبٌر اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ 

. «فٟ اٌجٍذاْ اٌخ١ٍد١خة ٚاٌز٠ٓ ٠شّىٍْٛ أُ٘ ِٛسد ِبٌٟ ٌٍخض٠ٕخ اٌٍجٕب١ٔخ

ّْ اٌٍجٕب١١ٔٓ ػٍٝ اخزالد أزّبءارُٙ ِٚشبسثُٙ ٚرٛخٙبرُٙة ا ٠ّىُٕٙ أْ »: ٚخزُ اٌمّصبس إ

٠ٕغٛا أٚ ٠زغبفٍٛاة ِب لّذِزٗ اٌجٍذاْ اٌخ١ٍد١خ ٚفٟ غ١ٍؼزٙب اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ٌٍجٕبْة إْ ػٍٝ 

اٌصؼ١ذ اٌغ١بعٟة ػجش اٌزٛف١ك ٚرمش٠ت ٚخٙبد إٌظش فٟ ِب ث١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓة أٚ ػٍٝ اٌصؼ١ذ 

االزصبدٞة ِٓ خالي اٌغ١ٌٛخ اٌزٟ رٛفش٘ب ٌٍذٌٚخ اٌٍجٕب١ٔخة أٚ ػجش اٌّشبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ 

اٌعخّخ اٌزٟ ٔفّزرٙب ٚرٕفّز٘بة أٚ ػٍٝ صؼ١ذ إػبدح اػّبس إٌّبغك اٌٍجٕب١ٔخة اٌزٟ رعشسد 

. «ِٓ خّشاء اٌسشٚة اٌّزالزمخ

اٌشبئؼبد اٌزٟ رسذثذ ػٓ ل١بَ ِغزثّش٠ٓ »ِٓ خٙخ أخشٜة ٔفٟ اٌمصبس فٟ رصش٠ر 

ثغست ١ٍِبس دٚاس ِٓ ٚدائؼُٙ فٟ ٌجٕبْة ٚاٌزٟ ا صسخ ٌٙب ا ِٓ لش٠ت ٚا ِٓ 

ٔظشا ٌٛخٛد سئ١ظ خّؼ١خ اٌّصبسد ٚٔبئجٗ خبسج ٌجٕبْ زب١ٌبة أخذ ٌضِٚب »: ٚلبي.«ثؼ١ذ

ػٍٟ أْ أٚظر ٘زا األِشة خصٛصب أْ اٌّؼٍِٛبد اٌذل١مخ رش١ش إٌٝ ص٠بدح اٌٛدائغ ػٍٝ 

. «ػىظ ِب ٠زشددة وّب أْ األعٛاق ٘بدئخ ٚغج١ؼ١خ ثبٌشىً اٌّؼزبد

أسخٛ ِٓ ٚعبئً اإلػالَ رٛخٟ اٌذلخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٚاػزّبد اٌّصذال١خ ثؼ١ذا »: ٚأظبد

ٚأثٛاثٕب ِفزٛزخ ٌٍد١ّغ ٌزٛظ١ر اٌصٛسحة فعال ػٓ أْ ١ِضا١ٔخ . ِٓ اٌغ١ش خٍف اٌشبئؼبد

ِصشد ٌجٕبْ ١ِٚضا١ٔبد اٌّصبسد ِؼشٚفخ ِٕٚشٛسح ِٚزبزخ ٌّٓ ٠ش٠ذ ِٓ أً٘ 

. «اإلػالَ
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 : اإللزصبد٠ّخ اٌٝ اٌغؼٛد٠ّخ اٌمصبس ػٍٝ سأط ا١ٌٙئبد

Friday, March 08, 2013 - 09:26 PM 

 

  ثغٛبعخ انسٛبد نعمهُخ انخطبة انغٛبعٙ ٔاإلنزضاو
 

ٚغبدس إنٗ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ انٕٛو، ٔفذ سفٛع يٍ انٓٛئبد اإللزصبدٚخ 
انٕصٚش انغبثك عذَبٌ انمصبس، فٙ إغبس صٚبسح سعًٛخ، نهمبء سئٛظ  ثشئبعخ

فٙ انًًهكخ، األيٛش يمشٌ ثٍ عجذ انعضٚض ٔرمذٚى انزُٓئخ نّ  اإلعزخجبساد انعبيخ
كُبئت نشئٛظ يدهظ انٕصساء ثُبء عهٗ انمشاس انًهكٙ انز٘  نزٕنّٛ يُصجّ اندذٚذ،

  .انًهك عجذهللا ثٍ عجذ انعضٚض أصذسِ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ
انًًٛض انز٘ رزخزِ، صٚبسح  ٔفٙ ْزا انغٛبق، أكذ انمصبس، فٙ رصشٚر عهٗ انطبثع
يشذدا عهٗ عًك انعاللخ  ٔفذ انٓٛئبد اإللزصبدٚخ إنٗ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ،

ثٍ عجذ انعضٚض انز٘  األخٕٚخ، انزٙ ردًع انٓٛئبد ٔعًٕو انهجُبٍَٛٛ ثبأليٛش يمشٌ
ثزعُّٛٛ َبئجب  ٚغزسك عٍ خذاسح، انثمخ انزٙ أٔالْب نّ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ

ثبأليٕس  نشئٛظ يدهظ انٕصساء، ٔرنك َظشا نجعذ َظشِ ٔزكًزّ انغذٚذح، ٔإنًبيّ
صعٛذ  انمٛبدٚخ ٔاإلداسٚخ، ْزا عٕظب عٍ انذٔس انطهٛعٙ انز٘ نعجّ ٔال ٚضال، عهٗ

  .رمشٚت ٔخٓبد انُظش انعشثٛخ
ٔاإلنزضاو فعال ال لٕال ثغٛبعخ  ٔدعب انمصبس إنٗ ظشٔسح عمهُخ انخطبة انغٛبعٙ،

ٔانكف ثبنزبنٙ عٍ رعشٚط  انسٛبد اإلٚدبثٙ ردبِ يب ٚدش٘ فٙ انًُطمخ انعشثٛخ،
يُفز نّ، خصٕصب  يصهسخ اإللزصبد انهجُبَٙ، انز٘ رشكم األعٕاق انخهٛدٛخ أْى

 فٙ ظم انًفبعٛم ٔانًسبرٚش ٔانغهجٛبد، انزٙ ٔنذْب لشاس رسزٚش انشعبٚب
ٔانًغزثًشٍٚ انخهٛدٍٛٛ، يٍ انغفش إنٗ نجُبٌ عهٗ اإللزصبد انهجُبَٙ، أٔ انزٙ 

ٕٚنذْب أ٘ لشاس يًبثم، عهٗ يصبنر انهجُبٍَٛٛ انعبيهٍٛ فٙ انجهذاٌ انخهٛدٛخ،  لذ
  .ٚشكهٌٕ أْى يٕسد يبنٙ نهخضُٚخ انهجُبَٛخ ٔانزٍٚ

اخزالف اَزًبءارٓى ٔيشبسثٓى ٔرٕخٓبرٓى،  إٌ انهجُبٍَٛٛ عهٗ:ٔخزى انمصبس ثبنمٕل
انجهذاٌ انخهٛدٛخ ٔفٙ غهٛعزٓب انًًهكخ  ال ًٚكُٓى أٌ ُٚغٕا أٔ ٚزغبفهٕا عًب لذيزّ

انزٕفٛك ٔرمشٚت ٔخٓبد انُظش فٙ  انعشثٛخ نهجُبٌ، إٌ عهٗ انصعٛذ انغٛبعٙ، عجش
خالل انغٕٛنخ انزٙ رٕفشْب  يب ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، أٔ عهٗ انصعٛذ اإللزصبد٘، يٍ

َفزرٓب ٔرُفزْب، أٔ عهٗ  نهذٔنخ انهجُبَٛخ، أٔ عجش انًشبسٚع انزًُٕٚخ انعخًخ انزٙ
  .انسشٔة انًزالزمخ صعٛذ إعبدح إعًبس انًُبغك انهجُبَٛخ، انزٙ رعشسد يٍ خشاء

رسذثذ عٍ لٛبو  َٔفٗ سئٛظ انٓٛئبد االلزصبدٚخ عذَبٌ انمصبس انشبئعبد انزٙ
يٍ  يغزثًشٍٚ ثغست يهٛبس دٔالس يٍ ٔدائعٓى فٙ نجُبٌ، ٔانزٙ ال صسخ نٓب ال

َٔظشا نٕخٕد سئٛظ خًعٛخ انًصبسف َٔبئجّ خبسج نجُبٌ زبنٛب، . لشٚت ٔال يٍ ثعٛذ
نضيب عهٗ اٌ أظر ْزا االيش، خصٕصب اٌ انًعهٕيبد انذلٛمخ رشٛش انٗ صٚبدح  اخذ

. عهٗ عكظ يب ٚزشدد، كًب اٌ االعٕاق ْبدئخ ٔغجٛعٛخ ثبنشكم انًعزبد انٕدائع
االعالو رٕخٙ انذلخ ٔانًٕظٕعٛخ ٔاعزًبد انًصذالٛخ ثعٛذا عٍ  ٔغهت يٍ ٔعبئم

ٔاثٕاثُب يفزٕزخ نهدًٛع نزٕظٛر انصٕسح، فعال عٍ اٌ  .انغٛش خهف انشبئعبد
انًصبسف يعشٔفخ ٔيُشٕسح ٔيزبزخ نًٍ ٚشٚذ يٍ  يٛضاَٛخ يصشف نجُبٌ ٔيٛضاَٛبد

 .اْم االعالو
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 اٌششق

 

  الحٍبد االٌجببً فعال ال قىال:القصبر الٍىم الى السعىدٌة
 

٠غبدس إٌٝ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ا١ٌَٛة ٚفذ سف١غ ِٓ ا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خة ثشئبعخ اٌٛص٠ش اٌغبثك ػذٔبْ 

اٌمّصبسة فٟ إغبس ص٠بسح سع١ّخة ٌٍمبء سئ١ظ اإلعزخجبساد اٌؼبِخ فٟ اٌٍّّىخة  األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ 

اٌؼض٠ضة ٚرمذ٠ُ اٌزٕٙئخ ٌٗ ٌّٕبعجخ ر١ٌٛٗ ِٕصجٗ اٌدذ٠ذة وٕبئت ٌشئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساءة ثٕبء ػٍٝ اٌمشاس 

. اٌٍّىٟة اٌزٞ أصذسٖ خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض

 

اٌغؼٛد٠خة ٚزشص -ِٚٓ اٌّشرمتة أْ ٠غزؼشض اٌٛفذ ِغ األ١ِش ِمشْة اٌؼاللبد اٌزبس٠خ١خ اٌٍجٕب١ٔخ

اٌٍجٕب١١ٔٓ ػِّٛب ٚا١ٌٙئبد اإللزصبد٠خ خصٛصبة ػٍٝ أ١ّ٘خ رط٠ٛش ٘زٖ اٌؼاللبدة ٌّب ف١ٗ ِصٍسخ اٌجٍذ٠ٓ 

اٌشم١م١ٓة فٟ ظً اٌذٚس اٌش٠بدٞ اٌزٞ رعطٍغ ثٗ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خة ثم١بدح خبدَ اٌسش١ِٓ 

. اٌشش٠ف١ٓة اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ضة ػٍٝ ِغزٜٛ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاٌؼبٌُ

 

ٚفٟ ٘زا اٌغ١بقة أّوذ اٌمّصبسة فٟ رصش٠ر ٌٗة ػٍٝ اٌطبثغ ا١ٌّّض اٌزٞ رزخزٖة ص٠بسح ٚفذ ا١ٌٙئبد 

اإللزصبد٠خ إٌٝ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خة ِشذدا ػٍٝ ػّك اٌؼاللخ األخ٠ٛخة اٌزٟ ردّغ ا١ٌٙئبد ٚػَّٛ 

اٌزٞ ٠غزسك ػٓ خذاسحة اٌثمخ اٌزٟ أٚا٘ب ٌٗ خبدَ اٌسش١ِٓ »اٌٍجٕب١١ٔٓ ثبأل١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض 

اٌشش٠ف١ٓ ثزؼ١١ٕٗ ٔبئجب ٌشئ١ظ ِدٍظ اٌٛصساءة ٚرٌه ٔظشا ٌجؼذ ٔظشٖ ٚزىّزٗ اٌغذ٠ذحة ٚإٌّبِٗ ثبألِٛس 

اٌم١بد٠خ ٚاإلداس٠خة ٘زا ػٛظب ػٓ اٌذٚس اٌط١ٍؼٟ اٌزٞ ٌؼجٗ ٚا ٠ضاية ػٍٝ صؼ١ذ رمش٠ت ٚخٙبد إٌظش 

. «اٌؼشث١خ

 

ظشٚسح ػمٍٕخ اٌخطبة اٌغ١بعٟة ٚاإلٌزضاَ فؼال ا لٛا ثغ١بعخ اٌس١بد اإل٠دبثٟ ردبٖ »ٚدػب اٌمّصبسة إٌٝ 

ِب ٠دشٞ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خة ٚاٌىف ثبٌزبٌٟ ػٓ رؼش٠ط ِصٍسخ اإللزصبد اٌٍجٕبٟٔة اٌزٞ رشّىً األعٛاق 

اٌخ١ٍد١خ أُ٘ ِٕفز ٌٗة خصٛصب فٟ ظً اٌّفبػ١ً ٚاٌّسبر٠ش ٚاٌغٍج١بدة اٌزٟ ٌّٚذ٘ب لشاس رسز٠ش اٌشػب٠ب 

ٚاٌّغزثّش٠ٓ اٌخ١ٍد١١ٓة ِٓ اٌغفش إٌٝ ٌجٕبْ ػٍٝ اإللزصبد اٌٍجٕبٟٔة أٚ اٌزٟ لذ ٠ٌّٛذ٘ب أٞ لشاس ِّبثًة 

. «ػٍٝ ِصبٌر اٌٍجٕب١١ٔٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌجٍذاْ اٌخ١ٍد١خة ٚاٌز٠ٓ ٠شّىٍْٛ أُ٘ ِٛسد ِبٌٟ ٌٍخض٠ٕخ اٌٍجٕب١ٔخ

 

ّْ اٌٍجٕب١١ٔٓ ػٍٝ اخزالد أزّبءارُٙ ِٚشبسثُٙ ٚرٛخٙبرُٙة ا ٠ّىُٕٙ أْ ٠ٕغٛا أٚ »: ٚخزُ اٌمّصبس ثبٌمٛي إ

٠زغبفٍٛاة ِب لّذِزٗ اٌجٍذاْ اٌخ١ٍد١خ ٚفٟ غ١ٍؼزٙب اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ ٌٍجٕبْة إْ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اٌغ١بعٟة ػجش 

اٌزٛف١ك ٚرمش٠ت ٚخٙبد إٌظش فٟ ِب ث١ٓ اٌٍجٕب١١ٔٓة أٚ ػٍٝ اٌصؼ١ذ اإللزصبدٞة ِٓ خالي اٌغ١ٌٛخ اٌزٟ 

رٛفش٘ب ٌٍذٌٚخ اٌٍجٕب١ٔخة أٚ ػجش اٌّشبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ اٌعخّخ اٌزٟ ٔفّزرٙب ٚرٕفّز٘بة أٚ ػٍٝ صؼ١ذ إػبدح إػّبس 

.    «إٌّبغك اٌٍجٕب١ٔخة اٌزٟ رعشسد ِٓ خّشاء اٌسشٚة اٌّزالزمخ

 

اٌشبئؼبد اٌزٟ رسذثذ ػٓ ل١بَ ِغزثّش٠ٓ ثغست ١ٍِبس دٚاس »ػٍٝ صؼ١ذ اخش ٔفٟ  اٌمصبس فٟ رصش٠ر 

ٚٔظشا ٌٛخٛد سئ١ظ خّؼ١خ . ِٓ ٚدائؼُٙ فٟ ٌجٕبْة ٚاٌزٟ ا صسخ ٌٙب ا ِٓ لش٠ت ٚا ِٓ ثؼ١ذ

اٌّصبسد ٚٔبئجٗ خبسج ٌجٕبْ زب١ٌبة أخذ ٌضِٚب ػٍٟ أْ أٚظر ٘زا األِشة خصٛصب ٚأْ اٌّؼٍِٛبد 

. «اٌذل١مخ رش١ش إٌٝ ص٠بدح اٌٛدائغ ػٍٝ ػىظ ِب ٠زشددة وّب أْ األعٛاق ٘بدئخ ٚغج١ؼ١خ ثبٌشىً اٌّؼزبد

 

أسخٛ ِٓ ٚعبئً اإلػالَ رٛخٟ اٌذلخ ٚاٌّٛظٛػ١خ ٚاػزّبد اٌّصذال١خ ثؼ١ذا ػٓ اٌغ١ش خٍف «:اظبد 

ٚأثٛاثٕب ِفزٛزخ ٌٍد١ّغ ٌزٛظ١ر اٌصٛسحة فعال ػٓ أْ ١ِضا١ٔخ ِصشد ٌجٕبْ ١ِٚضا١ٔبد . اٌشبئؼبد

. «اٌّصبسد ِؼشٚفخ ِٕٚشٛسح ِٚزبزخ ٌّٓ ٠ش٠ذ ِٓ أً٘ اإلػالَ
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ٔفذ انٓٛئبد االلزصبدٚخ إنٗ انغعٕدٚخ انٕٛو  
« انسٛبح»- ثٛشٔد 

  ٢٠١٣ يبسط ٩انغجذ 
ٚضٔس انٕٛو، ٔفذ يٍ انٓٛئبد االلزصبدٚخ انهجُبَٛخ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ ثشئبعخ 

انكف داخهٛبً عٍ رعشٚط يصهسخ االلزصبد انهجُبَٙ، »عذَبٌ انمصّبس انز٘ دعب إنٗ 
انز٘ رشكّم األعٕاق انخهٛدٛخ أْى يُفز نّ، خصٕصبً فٙ ظم انًفبعٛم 

ٔانًسبرٚش ٔانغهجٛبد، انزٙ ٔنّذْب لشاس رسزٚش انشعبٚب ٔانًغزثًشٍٚ انخهٛدٍٛٛ، يٍ 
انغفش إنٗ نجُبٌ عهٗ االلزصبد انهجُبَٙ، أٔ انزٙ لذ ٕٚنّذْب أ٘ لشاس يًبثم، عهٗ 
يصبنر انهجُبٍَٛٛ انعبيهٍٛ فٙ انجهذاٌ انخهٛدٛخ، ٔانزٍٚ ٚشكّهٌٕ أْى يٕسد يبنٙ 

. «نهخضُٚخ انهجُبَٛخ
ٔٚهزمٙ انٕفذ انُبئت انثبَٙ نشئٛظ يدهظ انٕصساء انًغزشبس ٔانًجعٕس انخبص 

نخبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ األيٛش يمشٌ ثٍ عجذانعضٚض، نزُٓئزّ ثًُصجّ اندذٚذ َبئجبً 
نشئٛظ يدهظ انٕصساء، ثُبء عهٗ لشاس يهكٙ أصذسِ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك 

.  عجذهللا ثٍ عجذانعضٚض
عٛغزعشض يع األيٛش يمشٌ، انعاللبد انزبسٚخٛخ »ٔأٔظر انمصبس فٙ ثٛبٌ أٌ انٕفذ 

انغعٕدٚخ، ٔزشص انهجُبٍَٛٛ عًٕيبً ٔانٓٛئبد االلزصبدٚخ خصٕصبً، عهٗ - انهجُبَٛخ 
أًْٛخ رطٕٚش ْزِ انعاللبد، نًب فّٛ يصهسخ انجهذٍٚ انشمٛمٍٛ، فٙ ظم انذٔس 

انشٚبد٘ انز٘ رعطهع ثّ انًًهكخ ثمٛبدح خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ عهٗ يغزٕٖ 
. «انًُطمخ انعشثٛخ ٔانعبنى

ٔأكّذ انمصّبس انطبثع انًًٛض انز٘ رزخزِ صٚبسح ٔفذ انٓٛئبد االلزصبدٚخ انًًهكخ، 
يشذداً عهٗ عًك انعاللخ األخٕٚخ، انزٙ ردًع انٓٛئبد ٔعًٕو انهجُبٍَٛٛ ثبأليٛش 

ظشٔسح عمهُخ انخطبة انغٛبعٙ، ٔاالنزضاو فعالً ال »ٔدعب إنٗ . يمشٌ ثٍ عجذ انعضٚض
.  «لٕالً ثغٛبعخ انسٛبد اإلٚدبثٙ ردبِ يب ٚدش٘ فٙ انًُطمخ انعشثٛخ

ٌّ انهجُبٍَٛٛ عهٗ اخزالف اَزًبءارٓى ال ًٚكُٓى أٌ ُٚغٕا أٔ ٚزغبفهٕا عًب »ٔأكذ  أ
لّذيزّ انجهذاٌ انخهٛدٛخ ٔفٙ غهٛعزٓب انًًهكخ نهجُبٌ، أٌ عهٗ انصعٛذ 

انغٛبعٙ، عجش انزٕفٛك ٔرمشٚت ٔخٓبد انُظش فٙ يب ثٍٛ انهجُبٍَٛٛ، أٔ عهٗ 
انصعٛذ االلزصبد٘، يٍ خالل انغٕٛنخ انزٙ رٕفشْب نهذٔنخ انهجُبَٛخ، أٔ عجش 

انًشبسٚع انزًُٕٚخ انعخًخ انزٙ َّفزرٓب ٔرُّفزْب، أٔ عهٗ صعٛذ إعبدح إعًبس 
. «انًُبغك انهجُبَٛخ، انزٙ رعشسد َزٛدخ انسشٔة انًزالزمخ

انُٛبثٛخ َٓبد انًشُٕق انسكٕيخ « انًغزمجم»ٔفٙ انغٛبق، ٔصف ععٕ كزهخ 
انعشس »ٔززس يٍ . «انُأ٘ ثبنُفظ»ٔنٛظ « زكٕيخ انهعٙ ثبنُفظ»انسبنٛخ ثأَٓب 

انالزك ثكم انهجُبٍَٛٛ فٙ انخبسج ٔخصٕصبً فٙ انخهٛح انعشثٙ َزٛدخ انًٕالف 
انزٙ ٚطهمٓب دٔسٚبً ٔصٚش انخبسخٛخ ٔخطبثبد انغٛذ زغٍ َصشهللا ٔانُعٕد انزٙ 

أٌ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ ربج »، يؤكذاً «ٚطهمٓب عٌٕ عٍ انجسشٍٚ ٔغٛش رنك
اعزمشاسَب ٔدٔنخ االيبساد انعشثٛخ ْٙ خضاٌ انخٛش ٔيًهكخ انجسشٍٚ ْٙ سيض 

أَُب يشسَب ثصعٕثبد كجٛشح َٔعٛش انٕٛو ظشٔفبً أصعت يٍ »، الفزبً إنٗ «كشايزُب
فٙ « اندُٕة– رٛبس انًغزمجم »ٔلبل خالل َذٔح عٛبعٛخ َظًٓب . «انًبظٙ

أَّ ٚخطئ يٍ ٚزعبيم يع صٛذا عهٗ اعزجبسْب يذُٚخ ًٚكٍ انغٛطشح عهٗ »: صٛذا
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انزٙ « انفزُخ»انزٙ ْٙ عشاٚب « عشاٚب انًمبٔيخ»لشاسْب، ال عجش يب ٚغًٗ ثـ 
رًزذ يٍ غشاثهظ إنٗ ثٛشٔد إنٗ عشيٌٕ إنٗ انذٔزخ إنٗ كم يكبٌ ٔال عجش 

ثبثزٌٕ عهٗ يٕالفٓى ألَٓى أْم األيخ انزٍٚ »، يؤكذاً أٌ أْم انًذُٚخ «غٛشْب
، «ًٚهكٌٕ انعضًٚخ ٔانمذسح عهٗ اززعبٌ اٜخشٍٚ يٍ دٌٔ أٌ ٚجذنٕا يٍ لُبعبرٓى

أَُب َمبرم ثبنًٕلف ٔانغٛبعخ ٔانغهى نُصم إنٗ زمٕلُب ٔنٛظ ثبنغالذ، »يؤكذاً 
ٔإر نفذ . «فبنغالذ عًخ انععٛف ٔنٛظ انمٕ٘، خصٕصبً إرا شٓش ظذ انهجُبٍَٛٛ

، «يب ردشثَٕب» فشض انغالذ رسذ عُبٍٔٚ كثٛشح آخشْب 2000ثعذ عبو »إنٗ أَّ 
.  «يٍ ٚعزذ٘ عهٗ يٍ ٔيٍ ٚدشة يٍ؟»: عأل
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أخجبس  < اٌصفسخ اٌشئ١غ١خ

 
أخببر 

  

 « سحب الىدائع»القّصبر ٌىفً شبئعبت 

إر ثؼذِب عشد شبئؼبد ِٓ ثؼط اٌّؤعغبد اإلػال١ِخ ػٓ ل١بَ ِغزثّش٠ٓ عؼٛد١٠ٓ ثغست ٚدائغ ِٓ 

اٌدٙبص اٌّصشفٟ اٌٍجٕبٟٔ رصً ل١ّزٙب إٌٝ ١ٍِبس دٚاسة أصذس سئ١ظ ا١ٌٙئبد االزصبد٠خة اٌٛص٠ش اٌغبثك 

ّْ . ػذٔبْ اٌمصبسة ٔف١بًا ٌٙزا اٌزش٠ٚح اٌشبئؼبد اٌزٟ رسذثذ ػٓ ل١بَ ِغزثّش٠ٓ ثغست ١ٍِبس دٚاس »ٚلبي إ

http://alhayat.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
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ٔظشاًا ٌٛخٛد سئ١ظ خّؼ١خ »: ٚأٚظر. «ِٓ ٚدائؼُٙ فٟ ٌجٕبْة ا صسخ ٌٙب ا ِٓ لش٠ت ٚا ِٓ ثؼ١ذ

اٌّصبسد ٚٔبئجٗ خبسج ٌجٕبْ زب١ٌبة أخذ ٌضِٚبًا ػٍٟ أْ أٚظر ٘زا األِشة ٚخصٛصبًا أْ اٌّؼٍِٛبد 

. «اٌذل١مخ رش١ش إٌٝ ص٠بدح اٌٛدائغ ػٍٝ ػىظ ِب ٠زشددة وّب أْ األعٛاق ٘بدئخ ٚغج١ؼ١خ ثبٌشىً اٌّؼزبد

٠ُٚغبفش ٚفذ ِٓ ا١ٌٙئبد إٌٝ اٌغؼٛد٠ّخ ا١ٌَٛ ٌٍمبء سئ١ظ ااعزخجبساد فٟ اٌٍّّىخة األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذ 

. اٌؼض٠ض

 ١ٍِبس دٚاسة ِشرفؼخ ثٕغجخ 125 ثٍغذ اٌٛدائغ اإلخّب١ٌخ فٟ اٌّصبسد اٌزدبس٠خ 2012ٚفٟ ٔٙب٠خ ػبَ 

 ١ٍِبساد دٚاس 6.5ٚٔزدذ ٘زٖ اٌض٠بدح رسذ٠ذاًا ِٓ اسرفبع ٚدائغ اٌّم١ّ١ٓ ثٛالغ . ِمبسٔخ ثبٌؼبَ اٌغبثك% 8

ٚخالي .  ١ٍِبساًا 24.1 ١ٍِبس دٚاس إٌٝ 2.8 ١ٍِبساد دٚاسة ٚإٌٝ اسرفبع ٚدائغ غ١ش اٌّم١ّ١ٓ 110.9إٌٝ 

اٌؼبَ اٌّبظٟ ثٍغذ اٌزذفمبد اٌّب١ٌخ إٌٝ ٌجٕبْ ــ ِٓ ٚدائغ ٚاعزثّبساد ٚرس٠ٛالد ِغزشث١ٓ ٚع١بذ ــ 

.   ١ٍِبس دٚاس15.3

  ملٍبر دوالر عجز سىرٌب مع الخبرج 11

ة اسرفغ ػدض ١ِضاْ اٌّذفٛػبد فٟ عٛس٠ب إٌٝ (SCPR)فجسغت اٌّشوض اٌغٛسٞ ٌألثسبس ٚاٌذساعبد 

 5.1ِٓ إٌبرح اٌّسٍٟ اإلخّبٌٟة ثؼذِب وبْ % 27.6ة ِّثالًا 2012 ١ٍِبساد دٚاس فٟ ٔٙب٠خ ػبَ 10.9

. ١ٍِبساد دٚاس فٟ اٌؼبَ اٌغبثك

ٌذ زشثبًاة عّدً ا١ٌّضاْ فبئعبًا ثٛالغ ٠ٚ2010ُشبس إٌٝ أّٔٗ فٟ ػبَ  ّٛ ة أٞ لجً أذاع ااظطشاثبد اٌزٟ رس

.  ١ٍِبس دٚاس1.2

الزصبد  

 ٢٠١٣ آراس ٩ اٌغجذ ١٩٥١اٌؼذد 

 
 

: http://www.al-akhbar.com/node/179041 

 
 
 

Back to Top 
 

 

http://www.al-akhbar.com/node/179041
http://www.al-akhbar.com/node/179041

