
  تُاٌ صحفٍ 

 تزػاَح فاركى نألدوَح.. اَطالق تطىنح األصكُذرَح انذونُح نإلصكىاط نهضُذاخ وحًهح ئدراج انهؼثح تأونًُثُاد غىكُى 

  

 

 رئُش شزكح فاركى نألدوَح: ال َهرى تؼالج انًزض فمػ ونكٍ تًُؼه ذًاًيا ػثز ذشدُغ انزَاظح *

* األصكُذرَح إللايح انثطىنح رصانح نهؼانى أخًغرئُش انهدُح انًُظًح نهثطىنح: اخرُار يكرثح   

2015َىَُى 5األصكُذرَح: اندًؼح   

الُى، يضاء أيش، حفم ػشاء تمهؼح لاَرثاٌ تاألصكُذرَح، تًُاصثح ذذشٍُ انحًهح انذونُح إلدراج اإلصكىاط فٍ أونًُثُاد غىكُى 

َىَُى اندارٌ  10صكىاط نهضُذاخ وانرٍ ذضرًز حرً ، وأًَعا الَطالق انُضخح األونً يٍ تطىنح األصكُذرَح انذونُح نإل2020

الػثح يٍ حىل انؼانى يٍ ظًُهى ػذد يٍ انًصزَاخ انًصُفاخ ػانًًُا 40تًشاركح  .  

حعز انحفم، انذٌ أحُره انًطزتح َضًح يحدىب، ػذد كثُز يٍ انًذػىٍَُ يٍ ظًُهى يحافظ األصكُذرَح، ورؤصاء االذحاد 

، انًصُفح األونً ػانًًُا، كًا ػهً رأصهى انًانُزَح َُكىل دَفُذالػثح ئصكىاط دونُح  32انًصزٌ واألفزَمٍ نإلصكىاط، و

حعز انثاكضراٍَ خهاَدُز خاٌ، انزئُش انفخزٌ الذحاد اإلصكىاط انؼانًٍ. تاإلظافح ئنً رئُش َادٌ صثىرذُح ورؤصاء تؼط 

  .انشزكاخ انزاػُح نهثطىنح

رئُش شزكح فاركى وفٍ كهًره أكذ انذكرىر/ صُف انذٍَ حهًٍ،  B انزاػٍ انثالذٍُُ نهثطىنح وانذاػى نحًهح ظى اإلصكىاط ،

ألونًثُاد غىكُى )أٌ شزكح فاركى ال ذهرى فمػ تؼالج انًزض ونكٍ تًُؼه ذًاًيا ػثز ذشدُغ انُاس ػهً يًارصح انزَاظح 

ذا فًٍ حك كم الػثٍ والػثاخ اإلصكىاط وئذثاع أصانُة انحُاج انصحُح( يشًُزا ئنً أٌ "انحهى" خزء يٍ غثُؼرُا اإلَضاَُح ن

حىل انؼانى أٌ َحهًىا ترحمُك يُذانُح أونًثُح ألوغاَهى، يؼهًُا ػٍ ذذشٍُ انحًهح انذونُح إلدراج اإلصكىاط فٍ األونًثُاد، داػًُا 

  .اندًُغ نذػًها. واخررى كهًره يزدًدا شؼار انحًهح )حهى انًُذانُح( تانؼزتُح واإلَدهُزَح وانُاتاَُح

وأوظح ػًزو يُضٍ، رئُش انهدُح انًُظًح نهثطىنح، وانذٌ صثك وَظى تطىنح اندىَح انًفرىحح نإلصكىاط نًذج أرتغ صُىاخ، 

أٌ اخرُار يكرثح األصكُذرَح إللايح انثطىنح َزخغ نكىَها أحذ أهى انًؼانى انثمافُح تانًذَُح وهٍ رصانح صىف ذصم ئنً انؼانى 

  .أخًغ

ح نهثطىنح لذ تذأخ، ػصز أيش، ػهً يالػة َادي صثىرذُح، ػهً أٌ َماو انذور األول، انُىو، فٍ نرًهُذَ وكاَد األدوار ا

انًهؼة انزخاخٍ انًماو تانضاحح انخارخُح نًكرثح األصكُذرَح نررُافش انالػثاخ انًشاركاخ ػهً خىائز انثطىنح انرٍ ذثهغ لًُرها 

أنف دوالر 100 .  

الخ ػانًُح تحكى حدى اندائزج وػذد انُماغ انًخصصح نهفائزاخ. ويٍ انًمزر أٌ ذشهذ وذُؼذ انثطىنح واحذج يٍ أهى خًش تطى

  .انثطىنح يىاخهح اصرؼزاظُح تٍُ انًصزٌ يحًذ انشىرتدٍ، انًصُف األول ػانًًُا، وانفزَضٍ خىذُه، انًصُف انثانث ػانًًُا

َُطهماٌ  2020ح ئدخال انهؼثح ألونًُثُاد غىكُى َُشار ئنً أٌ كم يٍ تطىنح األصكُذرَح انذونُح نإلصكىاط نهضُذاخ، وحًه

تزػاَح شزكح فاركى نألدوَح فٍ ئغار يضإونُرها االخرًاػُح ويضاػُها انذاػًح نزَاظح اإلصكىاط وأتطانها فٍ يصز. وكاَد 

يصزٍَُ، الػثًا والػثح  11انشزكح لذ َظًد فٍ فثزاَز انًاظٍ "تطىنح فاركى انذونُح نإلصكىاط" تاألصكُذرَح تًشاركح 

 وتهغ يدًىع خىائز انثطىنح آَذان 


