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، يفادْا أٌ ْزِ انششكح، ........نقذ ذٕطهد نجُح انظفقاخ تشكاٚح يٍ يذٚش ششكح  

تعذ فرخ األظشفح انًرعهقح تطهة انعشٔع انًزكٕس فٙ انًٕػٕع أعالِ، اذظهد تًإعغركى 
نًعشفح انفائض تانظفقح انًزكٕسج ٔكاٌ انشد أٌ انهجُح نى ذظشح تعذ تاعى طادة انظفقح 
. ٔرنك نعذو ذٕفش انًذسعح، ئتاٌ طشح طهة انعشٔع، عهٗ انًٛضاَٛح انًخظظح نهًششٔع

 ٕٚيا يٍ ذاسٚخ فرخ األظشفح، طانثد انششكح تاعرشداد ػًآَا انًإقد، 45ٔ تعذ يشٔس 
 نرثهغ فًٛا تعذ تًظادسج ػًآَا انًإقد 2011-10-26ٔأعادخ طهثٓا يشج ثاَٛح تراسٚخ 

.  انخاطح نغثة عذو انرٕقٛع يٍ طشفٓا عهٗ دفرش انششٔؽ
 يٍ 16 انظادس فٙ 2.06.088 يٍ انًشعٕو سقى 95 ٔتُاء عهٗ يقرؼٛاخ انًادج 

ترذذٚذ ششٔؽ ٔأشكال ئتشاو طفقاخ انذٔنح، قايد نجُح  (2007 فثشاٚش 5 )1428يذشو 
. 2011 ياسط 30انظفقاخ تذساعح انشكاٚح انًزكٕسج خالل انجهغح انرٙ عقذذٓا تراسٚخ 

ٔاسذأخ تؼشٔسج انرزكٛش تثعغ انرذاتٛش انًُظٕص عهٛٓا فٙ انًشعٕو انغانف انزكش 
ٔانٕاجة انقٛاو تٓا قثم يظادسج انؼًاٌ انًإقد نظادة انظفقح فٙ دانح سفؼّ انرٕقٛع 

. عهٗ انظفقح انُٓائٛح

 يٍ انًشعٕو انغانف انزكش أَّ ٚرعٍٛ عهٗ طادة انًششٔع أٌ 45ذُض انًادج - 1
ٚهظق َرائج جهغح فذض انعشٔع تًقشاذّ خالل األستعح ٔعششٍٚ عاعح انًٕانٛح نراسٚخ 

ٕٚيا كايهح عهٗ األقم ٔأٌ ُٚششْا كزنك  (15)اَرٓاء أشغال انهجُح ٔرنك نًذج خًغح عشش 
فٙ تٕاتح طفقاخ انذٔنح ٔ عُذ االقرؼاء فٙ انًٕقع اإلنكرشَٔٙ انز٘ اعرعًم نُشش اإلعالٌ 

. عٍ طهة انعشٔع

 

 ٔٚهضو كزنك تًٕجة َفظ انًادج، تاخثاس انًرعٓذ انز٘ قثم عشػّ ٔرنك تٕاعطح 
سعانح يؼًَٕح يع ئشعاس تانرٕطٛم، ٔ عُذ اإلقرؼاء، تٕاعطح فاكظ يع ئثثاخ تانٕطٕل 

ٔ ٚجة أٌ ذٕجّ ئنّٛ ْزِ انشعانح فٙ أجـم . أٔ تشكـم ئنكرشَٔٙ أٔ تأٚح ٔعٛهح أخـشٖ يالئًح
. أٚاو كايهح اترذاء يٍ ذاسٚخ اَرٓاء أشغال نجُح فرخ انعشٔع (10)ال ٚرعذٖ عششج 

ٚخثش أٚؼا، فٙ َفظ األجم، انًرعٓذٍٚ انزٍٚ ذى ئقظاؤْى تشفغ  كًا عهّٛ أٌ 
ٔفٙ . عشٔػٓى يع ركش أعثاب ئتعادْى ٔرنك تٕاعطح سعانح يؼًَٕح يع ئشعاس تانرٕطم

ْزِ انذانح، ذشفق ْزِ انشعانح عُذ االقرؼاء تٕطم انؼًاٌ انًإقد أٔ شٓادج انكفانح 
. انشخظٛح ٔانرؼايُٛح انرٙ ذقٕو يقايّ



 

 

 

 يٍ َفظ انًشعٕو عهٗ ٔجٕب ذثهٛغ انًظادقح ئنٗ َائم انظفقح 79ٔذُض انًادج - 2 
ٔئرا نى ٚرى ذثهٛغ . خالل أجم أقظاِ عرٌٕ ٕٚيا ٚذغة اترذاء يٍ انراسٚخ انًذذد نفرخ األظشفح

انًظادقح عهٗ انظفقح خالل األجم انًزكٕس، ٚذشس َائم انظفقح يٍ انرضايّ ذجاِ طادة 
. انًششٔع، ٔفٙ ْزِ انذانح  ًُٚخ نّ، تطهة يُّ، سفع انٛذ عٍ ػًاَّ انًإقد عُذ االقرؼاء

يا عذا ئرا طانة طادة انًششٔع يٍ َائم انظفقح اإلتقاء عهٗ عشػّ ٔفق انششٔؽ 
.  انغانفح انزكش79ٔاٜجال انًُظٕص عهٛٓا فٙ انًادج 

  ٔتُاء عهٗ يا عثق، فاَّ ال ٚجٕص يظادسج انؼًاٌ انًإقد نُائم انظفقح تغثة 
 انغانفرٙ 79 45ٔسفؼّ ذٕقٛع انظفقح ئال ئرا ذًد يشاعاج انًقرؼٛاخ انٕاسدج فٙ انًادذٍٛ 

 .انزكش

 

 

 


