َظًذ ٔصاسح انزجبسح ثٕو إعاليً حٕل انغجم انزجبسي االنكزشًَٔ ثًقش انششكخ
انجضائشٌخ نهًعبسع ٔانزظذٌش “طبفكظ”
انتىلُغ ػهً اتفالُح نهذفغ االنكتزوٍَ نًستذماخ انسجم انتجارٌ
انجضائش  -رى انٍٕو انغجذ ثبنجضائش انعبطًخ ،انزٕقٍع عهى ارفبقٍخ ثٍٍ انًشكض انٕطًُ نهغجم انزجبسي
ٔيؤعغخ ثشٌذ انجضائش رُض عهى دفع يغزحقبد انغجم انزجبسي يٍ طشف انزجبس عٍ طشٌق انذفع
االنكزشًَٔ.
وولغ االتفالُح انًذَز انؼاو نهًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ ،يذًذ سهًُاٍَ ،وانًذَز انؼاو نثزَذ
انجشائز،ػثذ انكزَى ددًاٍَ ،تذضىر وسَز انتجارج ،سؼُذ جالب و وسَزج انثزَذ وانًىاصالخ انسهكُح
وانالسهكُح وانتكُىنىجُاخ وانزلًُح ،اًَاٌ هذي فزػىٌ ،ػهً هايش َىو اػاليٍ دىل انسجم
انتجارٌ االنكتزوٍَ كىسُهح فؼانح نؼصزَح انزلاتح االلتصادَح.
ٔأٔضحذ انغٍذح فشعٌٕ خالل َذٔح طحفٍخ َظًذ عهى ْبيش انهقبء أٌ االرفبقٍخ "رخض دفع يغزحقبد
انغجم انزجبسي يٍ طشف انزجبس عٍ طشٌق انذفع االنكزشًَٔ ،حٍث عٍظجح انًشكض انٕطًُ نهغجم
انزجبسي ثُبء عهى ْزِ االرفبقٍخ صثٌٕ نجشٌذ انجضائش ،يب ٌغًح نهًشكض انٕطًُ نهغجم انزجبسي االعزفبدح
يٍ خذيبد انذفع االنكزشًَٔ".
كًب أضبفذ "أٌ انقبٌَٕ انزي ٌأطش انزجبسح االنكزشٍَٔخ فً انجضائش ٌفشع عهى أي ربجش انزٕقٍع يع ثشٌذ
انجضائش أٔ أي يؤعغخ يظشفٍخ عهى ارفبقٍخ حزى ٌقٕو ثبنذفع االنكزشًَٔ ،يؤكذح أٌ االرفبقٍخ انًٕقع عهٍٓب
انٍٕو ثٍٍ انًشكض انٕطًُ نهغجم انزجبسي ٔ يؤعغخ ثشٌذ انجضائش رذخم ضًٍ ْزا انزُظٍى انجذٌذ".
آخز اجم نهذصىل ػهً انسجم انتجارٌ االنكتزوٍَ َىو  11أتزَم 9112
انجضائش  -أعهٍ ٔصٌش انزجبسح ،انغٍذ ععٍذ جالة ،انٍٕو انغجذ ثبنجضائش انعبطًخ ،أٌ اخش أجم نهحظٕل
عهى انغجم انزجبسي االنكزشًَٔ عٍكٌٕ ٌٕو  11أثشٌم  9112داعٍب انًزعبيهٍٍ االقزظبدٌٍٍ نهزقشة يٍ
انًظبنح انًحهٍخ نهًشكض انٕطًُ نهغجم انزجبسي.
ٔدعب انغٍذ جالة يُظًبد ٔجًعٍبد أسثبة انعًم ٔ كزا االرحبد انعبو نهزجبس ٔانحشفٍٍٍ انجضائشٌٍٍ نحث
انًزعبيهٍٍ االقزظبدٌٍٍ ،نهزقشة يٍ انًظبنح انًحهٍخ نهًشكض انٕطًُ نهغجم انزجبسي القزُبء انًغزخشج
انجذٌذ انًضٔد ثبنشيض االنكزشًَٔ ٔ رنك قجم ربسٌخ  11أثشٌم  ،9112ثبعزجبسِ أخش اجم العزخشاج
انغجم انزجبسي االنكزشًَٔ".
إطالق دًهح نهتشجُغ ػهً االَتمال إنً انسجم انتجارٌ االنكتزوٍَ
انجشائز -أطهك انًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ دًهح نتشجُغ انتجار ػهً دُاسج سجم تجارٌ انكتزوٍَ
تذل انسجم انتمهُذٌ سارٌ انًفؼىل.
وفٍ فُذَى تىضُذٍ أَُجش تانهغاخ انثالثح :انؼزتُح واألياسَغُح وانفزَسُح وانذٌ تذىس وأج َسخح يُه,
َشزح انًزكش اجزاء انذصىل ػهً سجم تجارٌ انكتزوٍَ وانذٌ َُذرج فٍ إطار ػصزَح انمطاع.
ٌٔزكش أٌ ًَٕرج يغزخشج انغجم انزجبسي انظبدس ثٕاعطخ إجشاء انكزشًَٔ قذ حذدِ انًزسىو انتُفُذٌ
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ٌُٔض انًشعٕو عهى أَّ "ٌذسج فً يغزخشجبد انغجم انزجبسي نهزجبس ,األشخبص انطجٍعٍٍٍ أٔ
انًعٌٍٍُٕ سيض إنكزشًَٔ ٌذعى انغجم انزجبسي اإلنكزشًَٔ +ط.د.إ."+
وَضُف انًزسىو "َطثغ انزيش االنكتزوٍَ +ص.خ.إ +ػهً يستخزجاخ انسجم انتجارٌ دسة
انًًُشاخ اِتُح :ػهً انىجه ًٍَُ ,انجهح انؼهُا نًستخزج انسجم انتجارٍَ تانهىٌ االسىد ػهً خهفُح
تُضاء يذاط تإطار أسىد".
كًا َص انماَىٌ كذنك ػهً اٌ لزاءج انزيش االنكتزوٍَ "ص.خ.إ" تتى تأٌ جهاس يشود تُظاو انتماط
انصىر ,تىاسطح تطثُك َُذ ًّم يجاَا يٍ انثىاتح االنكتزوَُح نهًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ ,فٍ دٍُ
تتى ػًهُح تذٍُُ انًؼهىياخ انًىجىدج فٍ انزيش "ص.خ.إ" تاَتظاو يٍ طزف يصانخ انًزكش انىطٍُ
نهسجم انتجارٌ.
ٔرجذس اإلشبسح إنى اٌ كم رهف ٌهحق ثبنشيض االنكزشًَٔ "ط.د.إ" ٌجعم يغزخشج انغجم انزجبسي
االنكزشًَٔ غٍش طبنحٔ .فً ْزِ انحبنخ ٌهضو طبحت انغجم انزجبسي ثطهت َغخخ ثبٍَخ يٍ يغزخشج
انغجم انزجبسي يضٔد ثبنشيض اإلنكزشًَٔ "ط.د.إ".
وجاء فٍ انًزسىو أَه "ػهً انتجار غُز انذائشٍَ ػهً انسجم انتجارٌ انًشود تانزيش االنكتزوٍَ
+ص.خ.إ +طهة تؼذَم يستخزجاخ سجالتهى انتجارَح نذي فزوع انًزكش انىطٍُ نهسجم انتجارٌ
انًختصح إلهًُُا تغزض انذصىل ػهً انزيش االنكتزوٍَ +ص.خ.إ."+
ٌٕٔضح انُض أٌ "يغزخشجبد انغجم انزجبسي غٍش انًضٔدح ثبنشيض االنكزشًَٔ +ط.د.إ +رظم
طبنحخ نًذح عُخ ٔاحذح ( )1اثزذاء يٍ َشش ْزا انًشعٕو فً انجشٌذح انشعًٍخ".
نهززكٍش رحظً انجضائش إنى غبٌخ َٓبٌخ  9112أكثش يٍ 29س 1يهٌٍٕ يزعبيم اقزظبدي يغجم ثبنغجم
انزجبسي ,يُٓى 22س 1يهٌٍٕ يزعبيم ٌُشطٌٕ رحذ ٔضع شخض طجٍعً ( 21ثبنًئخ) فً حٍٍ ٌزًزع
قشاثخ  100.111يزعبيم ثٕضع شخض يعُٕي (يؤعغبد).

