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نقذ تى استطالع سأ٘ نجُح انظفقاخ تخظٕص انطهة انز٘ تقذو تّ سئٛس يجهس قظذ انذظٕل  

ػهٗ تشخٛض تشفغ سقف سُذاخ انطهة تانُسثح ألػًال انطثغ ٔاقتُاء انًطثٕػاخ إنٗ يثهغ 

. دسْى...............

: ، انشأ٘ انتان2009ٕٙٚنٕٛ  22ٔأتذخ نجُح انظفقاخ تشأَّ، خالل انجهسح انتٙ ػقذتٓا تتاسٚخ  

تتذذٚذ ( 2007فثشاٚش  7) 1428يٍ يذشو  16انظادس فٙ  2.06.388نقذ َض انًشسٕو سقى ( 1 

قاػذج ششٔؽ ٔأشكال إتشاو طفقاخ انذٔنح، فٙ تٛاٌ األسثاب انز٘ ٚتظذسِ ٔفٙ يادتّ األٔنٗ، ػهٗ أٌ ال

انشفافٛح فٙ   انؼايح إلتشاو انظفقاخ نذساب انذٔنح تكًٍ فٙ انهجٕء إنٗ انًُافسح ٔفق آنٛاخ تؼًٍ

انؼًهٛاخ ٔانًسأاج تٍٛ انًتُافسٍٛ، ٔأتاح فٙ داالخ يذذٔدج انهجٕء إنٗ انًسطشج انتفأػٛح ٔإنٗ 

 200.000)ج يشتفؼح َسثٛا انًُافسح انًذذٔدج ٔكزا إَجاص أشغال أٔ خذياخ ٔاقتُاء تٕسٚذاخ راخ تكهف

تًٕجة سُذاخ انطهة دٌٔ انتقٛذ تشكهٛاخ يسطشاخ إتشاو انظفقاخ انٕاسدج فٙ انًشسٕو، يغ ( دسْى

دسْى انًزكٕس تظفح استثُائٛح تانُسثح نثؼغ األػًال قظذ األخز تؼٍٛ  200.000إيكاَٛح سفغ سقف 

. االػتثاس نخظٕطٛاخ تؼغ انقطاػاخ انٕصاسٚح

إنٗ سُذاخ انطهة ٚؼتثش ٔسٛهح تٛسٛشٚح أقشْا َظاو انظفقاخ، فال ٚجٕص تذٕٚم  ٔإرا كاٌ انهجٕء 

ْزِ انٕسٛهح، تانهجٕء إنٗ إيكاَٛح سفغ سقف سُذاخ انطهة، إنٗ أداج نهتُظم يٍ انًثادئ األساسٛح نهذػٕج 

. إنٗ انًُافسح ٔإنٗ انذٛهٕنح دٌٔ ادتشاو يثذأ انًسأاج

، ػهٗ ػشٔسج 2009ٕٚنٕٛ  22انظادس فٙ  2009/10ٔقذ أنخ انٕصٚش األٔل فٙ يُشٕسِ سقى  

ٔػهٗ ٔجٕب انتقٛذ تٓا سٔدا َٔظا، ٔأشاس  2.06.388ادتشاو يقتؼٛاخ انًشسٕو انسانف انزكش سقى 

٘ تخظٕص األػًال انًًكٍ انقٛاو تٓا تٕاسطح سُذاخ انطهة إنٗ ٔجٕب تذقٛقٓا داخم اإلطاس انذقٛق انز

دذدِ نٓا يشسٕو انظفقاخ انؼًٕيٛح، ٔيشاػاج نخاطٛاخ تؼغ انقطاػاخ انٕصاسٚح ٔتانتانٙ فإٌ يسطشج 

طهة انؼشٔع ٚجة أٌ تثقٗ انٕسٛهح األساسٛح الختٛاس انًتؼاقذ يؼّ نتهثٛح داجاخ اإلداسج ٔٚجة أٌ تظم 

. كزنك

سُذاخ انطهة  أيا فًٛا ٚتؼهق تانطهة انًؼُٙ قظذ انذظٕل ػهٗ تشخٛض فٙ سفغ سقف( 2 

تانُسثح نخذياخ انطثغ ٔاقتُاء انًطثٕػاخ، فتجذس اإلشاسج إنٗ أٌ األػًال يٕػٕع انطهة انًزكٕس تؼتثش 

أػًاال ػادٚح تٍٛ جًٛغ اإلداساخ ال ًٚكٍ إدساجٓا ػًٍ خاطٛاخ تؼغ انقطاػاخ انٕصاسٚح دتٗ ٚتى 

. تشأَٓا تثشٚش انتشخٛض االستثُائٙ نهٕصٚش األٔل فٙ سفغ سقف سُذاخ انطهة

 

0 

0          0 



 

ػهٗ يا سثق، تشٖ نجُح انظفقاخ أٌ انطهة انز٘ تقذو تّ سئٛس انًجهس قظذ انذظٕل ٔتُاء 

يٍ  75ػهٗ تشخٛض فٙ سفغ سقف سُذاخ انطهة ال ٚستٕفٙ انششٔؽ انتُظًٛٛح انتٙ تُض ػهٛٓا انًادج 

يُشٕس انٕصٚش األٔل انسانف انزكش ٔانتٙ تى انتزكٛش تٓا تٕاسطح  2.06.388انًشسٕو انسانف انزكش سقى 

. ٔتانتانٙ تقتشح ػذو قثٕنّ 2009/10سقى 

 

 

 

  

 

  

  
 


