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  70/70/2722موقع المساء اإلخباري يوم  مقال

ه االعتمادات المالية أخرت تسليم  

 يشبسٚغ ثٛذاغٕجٛخ يزٕقفخ ٔأخشٖ ٔرٛشرٓب ثطٛئخ

رؼشف ػذح يشبسٚغ ثٛذاغٕجٛخ ثقغُطُٛخ، ػهٗ غشاس يششٔع إَجبص إقبيخ ٔيهحق نجبيؼخ األيٛش ػجذ انقبدس نهؼهٕو 

ثٛذاغٕجٙ نفبئذح غهجخ انًذاسط انؼهٛب، رأخشا فٙ اإلَجبص، سغى رقذو َغجخ األشغبل يقؼذ  0111اإلعاليٛخ، ٔكزا يششٔع 

 .ثٓزِ انًشبسٚغ، ثغجت ػذو رٕفش االػزًبداد انًبنٛخ انالصيخ

الٚضال ػذد كجٛش يٍ انًشبسٚغ انٓبيخ انزٙ اعزفبد يُٓب قطبع انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحث انؼهًٙ ثقغُطُٛخ، ػبنقخ، سغى رقذو 

ثبنًبئخ، حٛث ٚؼشف يششٔع إَجبص يهحق ثٛذاغٕجٙ نجبيؼخ األيٛش ػجذ انقبدس  01بل ثٓب، إر فبقذ فٙ أغهجٓب َغجخ األشغ

ثبنًقبغؼخ اإلداسٚخ نهًذُٚخ انجذٚذح ػهٙ يُجهٙ، رٕقفب فٙ األشغبل يُز قشاثخ  01نهؼهٕو اإلعاليٛخ، ثبنٕحذح انجٕاسٚخ سقى 

فخ ثبإلَجبص، ٔانًصبنح انٕالئٛخ، حغت رأكٛذ انقبئًٍٛ ػهٗ انًششٔع، عُٕاد، ثغجت يشبكم يبنٛخ ثٍٛ انًؤعغخ انًكه 3

 .انز٘ كبٌ يٍ انًُزظش رغهًّٛ يغ انذخٕل انجبيؼٙ خالل انغُخ انفبسغخ

عُٕاد، انؼذٚذ يٍ انزأجٛالد، ثغجت يشبكم إداسٚخ ٔيبنٛخ، إنٗ  7ٔػشف ْزا انًششٔع انز٘ اَطهقذ األشغبل ثّ يُز 

ؤعغخ انًكهفخ ثئَجبص انًششٔع، كًب ٚظى ْزا انًشفق أٚعب، يكزجخ ٔقبػخ اجزًبػبد، ٔكزا جبَت يشبكم أخشٖ رخص انً

ثبعزثُبء انقبػخ انشٚبظٛخ انزٙ ٔصهذ فٛٓب  يهحق إداس٘، ٔيطؼى ٔقبػخ سٚبظٛخ، ٔقذ اكزًهذ األشغبل فٙ جًٛغ األجضاء،

ثبنًئخ، فًٛب ٔصهذ ػًهٛخ انشثػ  77ككم ثبنًئخ، فٙ حٍٛ ثهغذ َغجخ األشغبل ثبنًششٔع  10أشغبل انٕسشخ إنٗ َغجخ 

عُٕاد، سغى صٚبساد انٕالح انغبثقٍٛ  3ثبنًئخ، غٛش أَّ رٕقف يُز قشاثخ  11ثًخزهف انشجكبد انعشٔسٚخ إنٗ 

أيشٔا ثعشٔسح رغشٚغ ٔرٛشح األشغبل، ٔسفغ جًٛغ انزحفظبد ٔرغهٛى انًششٔع خالل األشٓش انقهٛهخ انقبديخ، غٛش  انزٍٚ

الصال يزٕقفب إنٗ حذ انغبػخأٌ ْزا األخٛش  . 

عشٚش، ٔانًخصصخ نطهجخ انؼهٕو اإلعاليٛخ ٔانًزٕاجذح ثبنقشة يٍ َفظ  0111أيب يششٔع اإلقبيخ انجبيؼٛخ ثغؼخ 

ثبنًئخ، حٛث رأجم رغهٛى اإلقبيخ  17انًششٔع، فال ٚضال يزأخشا ْٕ اٜخش، ثبنشغى يٍ أٌ َغجخ األشغبل ثٓب ٔصهذ إنٗ 

أٌ رذخم حٛض انخذيخ انذخٕل انجبيؼٙ انفبسغ، ثغجت ػذو رٕفش االػزًبداد انًبنٛخ، سغى صٚبسح انزٙ كبٌ يٍ انًفشٔض 

انٕانٙ انغبثق نهٕسشخ، إر أيش ثعشٔسح انزُغٛق ثٍٛ يخزهف انفبػهٍٛ إلَٓبء جم االخزالالد انزٙ رغججذ فٙ رأخش ْزا 

 .انًششٔع

يقؼذ ثٛذاغٕجٙ رحعٛش٘ نفبئذح غهجخ انًذسعخ  0111يٍ جٓخ أخشٖ، ثهغذ َغجخ رقذو األشغبل ثٕسشخ يششٔع إَجبص 

ٚبنًبئخ، حٛث اكزًهذ فٛٓب  01يب ٚؼبدل  ،”3“انؼهٛب نهًحبعجخ ٔانًبنٛخ، انٕاقغ ثًحبراح جبيؼخ صبنح ثٕثُٛذس قغُطُٛخ 

ذٚشٚخ جًٛغ األشغبل، ٔنى ٚجق إال اقزُبء انزجٓٛضاد نزكٌٕ حٛض انخذيخ يغ انذخٕل انجبيؼٙ انًقجم، حغت يصبدس يٍ ي

ثبنًئخ، إر نى رزجق عٕٖ ثؼط انؼًهٛبد انُٓبئٛخ  17انزجٓٛضاد انؼًٕيٛخ، انزٙ أكذد أٌ أشغبل انشثػ ثبنشجكبد ثهغذ 

 .نزغهٛى انًششٔع قشٚجب
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