
 803 ػضص انقغاع

 26/5/99 فٙ انًؤعر

 2165/97 ػضص انزجبع٘ انًهف

. نهًذكًخ انزقضٚغٚخ انسهطخ – قبََٕٙ رٕصم ( – يطهٕة غٛغ ) ثًالدظخ عجٕػٓب – يعًَٕخ عسبنخ

 أدض إنٗ انشجٛغ يٍ ٔانًٕجٓخ ثبنزٕصم اإلشؼبع يغ انًعًَٕخ انغسبنخ ػهٗ ثٓب انًؤشغ ( يطهٕة غٛغ ) ػجبعح رقٛٛى- 

. انزؼهٛم دٛث يٍ إال انشأٌ ْظا فٙ ػهٛٓب عقبثخ ٔال انًٕظٕع نًذكًخ ٚؼٕص انقعبئٛخ انشجغح أطغاف

 انًهك جالنخ ثبسى

 األػهٗ انًجهس إٌ

. نهقبٌَٕ طجقب انًضأنخ ٔثؼض

. انًضَٛخ انًسطغح قبٌَٕ يٍ 363 انفصم نًقزعٛبد ٔفقب انجذث إجغاء ثؼضو انغغفخ عئٛس انسٛض قغاع ػهٗ ثُبء

 انفغٚضح، انٕسٛهخ شأٌ فٙ

 رذذ 1995 صٚسًجغ 12 ثزبعٚز ).....( اسزئُبفٛخ ػٍ انصبصع فّٛ انًطؼٌٕ انقغاع ٔيٍ انًهف أٔعاق يٍ ٚسزفبص دٛث

 فّٛ رؼغض 1990 سجزًجغ 11 ثزبعٚز ).....( اثزضائٛخ نضٖ ثًقبل رقضيذ(1شغكخ )أٌ ).....(ػضص انًهف فٙ 3985 ػضص

 رسٓٛالد أػطزّ كًب).....( ة ٔكبنزٓب نضٖ(س )ػهّٛ نهًضػٗ انجبع٘ انذسبة فٙ ٔرسٓٛالد يبنٛخ يسبػضاد  أػطذ أَٓب

 ) قضعِ انؼبعض نفبئضح صائُب عصٛضا ٚسجم أصجخ األٔل انذسبة ٔأٌ انٕكبنخ َفس نضٖ يفزٕح ثبٌ دسبة فٙ أسغٖ

 ثًجهغ عصٛضا انثبَٙ انذسبة سجم ثًُٛب 1989 أكزٕثغ 26 فٙ انًؤعر انذسبة كشف دست صعْى( 883،203

 صعْى 42531،57 ثًجهغ نٓب انذكى يهزًسخ 30/9/1989 ثزبعٚز انذسبثٙ انكشف دصغ ربعٚز يٍ اثزضاء 167.378،85

 نغبٚخ انطهت ربعٚز يٍ انقبََٕٛخ انفٕائض ثبيزضاص ٔانذكى 14،56 %   فٙ انًذضصح انجُكٛخ فٕائضِ يغ ثظيزّ انًزشهظ انضٍٚ قًٛخ

. صعْى 50000 ػٍ ٚقم ال انزؼسفٛخ انًًبطهخ ػٍ رؼٕٚعب نٓب ػهّٛ انًضػٗ ٔأصاء انزُفٛظ ٕٚو

 أكزٕثغ 27 ربعٚز يٍ انجُكٛخ انفٕائض يغ صعْى 203.883 يجهغ نهًضػٛخ ػهّٛ انًضػٗ ثأصاء قعٗ دكًب انًذكًخ فأصضعد

. انزًبطم ػٍ كزؼٕٚط صعْى 20.000 ٔيجهغ 30/9/89 ربعٚز يٍ انجُكٛخ انفٕائض يغ صعْى 167.378،85 ٔيجهغ 1989

 انًطؼٌٕ قغاعْب ثًقزعٗ االثزضائٙ انذكى أٚضد ثى االسزئُبفٛخ انًذكًخ قعذ انًظكٕع نهذكى ػهّٛ انًذكٕو اسزئُبف ٔإثغ

. فّٛ

 سغق يٍ ٚؼزجغ أَّ ثضػٕٖ سبطئ رؼهٛم ػهٗ ٔاالعركبػ انقبٌَٕ سغق فّٛ انًطؼٌٕ انقغاع ػهٗ انطبػٍ ُٚؼٙ دٛث

 انًطؼٌٕ انقغاع نّ طْت ٔيب األػهٗ انًجهس قغاعاد يٍ ػضص ػٍ انُبرج انقبٌَٕ ثزفسٛغ انقعبئٙ انؼًم أسظ ػضو انقبٌَٕ

 ٔجٓٓب ٔانزٙ رٕصم ثًثبثخ يطهٕة غٛغ ثًالدظخ ػهٛٓب ٔانًؤشغ ثبنزٕصم اإلشؼبع يغ انًعًَٕخ انغسبنخ اػزجبع يٍ فّٛ

. نهُقط ٚؼغظّ يًب انًجهس ػهّٛ اسزقغ نًب يشبنف أيغ ْٕ نهؼبعض انشجٛغ

 63 انفصم إطبع فٙ نهطغف انشجٛغ طغف يٍ انًٕجٓخ ثبنزٕصم اإلشؼبع يغ انًعًَٕخ انغسبنخ عجٕع إٌ دٛث نكٍ،

 إال انشأٌ ْظا فٙ ػهٛٓب عقبثخ ٔال انًٕظٕع نًذكًخ رقضٚغِ أيغ ٚغجغ يطهٕة غٛغ ثًالدظخ انًضَٛخ انًسطغح قبٌَٕ يٍ

 أٌ طنك يؤثغ غٛغ نّ ثبنُسجخ دعٕعٚخ ركٍ نى انشجغح أٌ يٍ انطبنت ثّ ٚزًسك يب إٌ " ثقٕنٓب ْٔٙ انزؼهٛم دٛث يٍ

 ٔعجٕع ثبنزٕصم اإلشؼبع يغ انًعًٌٕ ثبنجغٚض ثبسزضػبئّ انًضَٛخ انًسطغح قبٌَٕ يٍ 63 يقزعٛبد عاػٗ انشجٛغ

 دعٕعِ أجم يٍ إنّٛ انًٕجٓخ انغسبنخ سذجّ ٔػضو إًْبنّ ثسجت انطبنت َزٛجزّ ٚزذًم يطهٕة غٛغ ثًالدظخ االسزضػبء

.  أسبس غٛغ ػهٗ ٔانٕسٛهخ يقزعٗ أ٘ قغاعْب ٚذغف نى " انشجغح

 األسجبة نٓظِ

. انًصبعٚف عافؼّ ٔرذًٛم انطهت، ثغفط األػهٗ انًجهس قعٗ



. ثطغرّ أٔ فّٛ انًطؼٌٕ انذكى اثغ انًظكٕعح انًذكًخ ثسجالد ْظا دكًّ إثجبد قغع كًب

 ثبنغثبغ األػهٗ ثبنًجهس انؼبصٚخ انجهسبد ثقبػخ أػالِ انًظكٕع ثبنزبعٚز انًُؼقضح انؼهُٛخ ثبنجهسخ ٔرهٙ انقغاع صضع ٔثّ

 ).....(يٍ يزغكجخ انذبكًخ انٓٛئخ ٔكبَذ



 


