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 :دادـن إعـم                                                         

 مذمــــذ انتـــك االستبر                                                  

 مذـبو ثييئـخ انـذاس انجيعــبء                                                

 

 :مقـــذمـــخ         
 

٠شٙو ثٌؼجٌُ ث٢ْ صقٛالس ثلضظجه٠ز ؽو٠ًز صضُْ دطجدغ ثٌضٕجف١ْز ثٌقجهر 

ٚٔظٌث مأ١ّ٘ز ٚصشؼخ ِؾجي . ّضغّجً ًٚوُٚ ثمأِٛثي ثمأؽٕذ١زفٟ ثّضمطجح ثإل

 انذـٌاس انٌغني دـٌل اإلصالح انؼميـق ًانتأمـم نمنظٌمـخ انؼذانـخ

 ي ـــغ انججبئــانتششي

 األػمبلبد تطجيقو ػهَ منبر ـًإشكبني
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ثمأؽٌثف ثٌؼج١ٍِٓ ثٌمطجػجس ثإلٔضجؽ١ز ٚثٌنوِجص١ز ٚصؼوه  ثمأػّجي ثٌٌّصذؾ دىً

ٌٚز ٚففجظج ػٍٝ ثّضٌّث٠ًز ٚٚػ١ج ِٓ ثٌّشٌع دوًٚ ثٌّمج فٟ ٘يث ث١ٌّوثْ،

 ، ١ٌنظضثٌّضؼٍك دّوٚٔز ثٌضؾجًر ،95/15ٔشجؽٙج، صومً دّمضؼٝ ثٌمجْٔٛ

ِْٚجػوصٙج ػٍٝ صنطٟ  ٘جظؼٛدز ثٌّمجٌٚز ِٓ أؽً إٔمجهٌثٌىضجح ثٌنجِِ ِٕٗ 

 .ثٌّؼجٌؾز ٚثٌضظق١ـصٛثؽٙٙج، ِغ ثالػضّجه ػٍٝ ِذوأ  ؼٛدجس ثٌّج١ٌز ثٌضٟ لوثٌظ

 

إطالفج ػ٠ٌذ١ج ٘جِج ّٕز  ٚلو ػٌف ثٌضش٠ٌغ ثٌؾذجةٟ ٘ٛ ث٢مٌ

 .3-83دٕجء ػٍٝ ثٌمجْٔٛ ثإلؽجً ًلُ  1984

 
ٚلو ص١َّ ٘يث ثإلطالؿ دضىغ١ف ثٌؼّجٔجس ثٌّنٌٛز ٌٍٍََّ دنظٛص 

 .إلهثًر دجٌٍََِّْطٌر ثٌفقض ٚثٌٌّثلذز ٚػاللز ث

 

أطذـ ثٌّغٌح ٠ضٛفٌ ػٍٝ ِٕظِٛز ػ٠ٌذ١ز ، 2007ٚثدضوثء ِٓ فجصـ ٠ٕج٠ٌ

ٚثٌضٟ  2007ثٌّقوعز دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز " ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ"ِٛفور 

مظش ثٌؼ٠ٌذز ػٍٝ ثٌشٌوجس ٚثٌؼ٠ٌذز ػٍٝ ثٌم١ّز ثٌّؼجفز ٚثٌؼ٠ٌذز ػٍٝ 

 .ثٌضْؾ١ً ٚٚثؽذجسثٌومً 

 

 ،فٟ ِٕجلشز ِوٜ صأع١ٌ ٘يٖ ثٌّٕظِٛز ػٍٝ ِٕجك ثمأػّجيٚلذً ثٌنٛع 

 .ّٛف ٔضطٌق دؼؾجٌز إٌٝ صؼ٠ٌف ثٌٕظجَ ثٌؾذجةٟ ثٌّغٌدٟ

 

ٌر، ٠ؼضّـو دجمأّجُ ػٍٝ ٌؾذجة١ز ثٌّؼجطفٕظجِٕج ثٌؾذجةٟ، إّٛر دجمأٔظّز ث

ِٚفجه ٘يث ثٌّذوأ أْ ثٌضظ٠ٌقجس ثٌّوٌٝ دٙج ِٓ  (Principe déclaratif)  ِذوأ ثإللٌثً

ثٌٍََّ صىضْٟ ل٠ٌٕز ثٌظقز ٚثٌّظوثل١ز إٌٝ أْ صغذش ثإلهثًر ثٌؼىِ ٚفك ؽٌف 

دـٗ ثإلهثًر  ِْطٌر صٛثؽ١ٙز أفجؽٙج ثٌّشٌع د١ْجػ ِٓ ثٌؼّجٔجس ٌٍقو ِّج صضّضـغ

 .ْٛ ثٌؼـجَِٓ إِض١جٍثس ٍّٚطجس ثٌمجٔ

 

فًٙ صٛفك ثٌّشٌع فٟ ػّجْ فمٛق ثٌٍََّ ٚثٌقٌص ػٍٝ ِظجٌقٗ 

ثٌْج١ِز ثٌٌث١ِز إٌٝ صق١ْٓ ِٕجك ثمأػّجي ػٓ  دٕجء ػٍٝ ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌٍّى١ز

ٍٝ ؽ٠ٌك ثٌؼٕج٠ز دجٌّمجٚالس ٚصشؾ١غ ثإلّضضغّجً ثٌٛؽٕٟ ٚثمأؽٕذٟ؟ ٌٍٚؾٛثح ػ

 : ي ثًصأ٠ٕج صم١ُْ ثٌّٛػٛع إٌٝ فظ١ٍٓ٘يث ثٌضْجو

 

ّٕجك إٌٝ ِوٜ ِالةّز ثٌٕظٛص ثٌؾذجة١ز ٌ فٟ ثٌفظً ثمأٚئضطٌق  -

 .ثمأػّجي

ٔؾجػز ٚفؼج١ٌز ثٌؼّجٔجس ثٌّنٌٛز  إٌٝ ِوٜ ٚفٟ ثٌفظً ثٌغجٟٔ -

 .ٌٍٍََّ دّمضؼٝ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ
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 :ـخ اننصـٌص انججبئيـخ نمنـبر األػمـبلمالئم: انفصـم األًل

 

 : ّٕضٕجٚي فٟ ٘يث ثٌفظً

ِوٜ صأع١ٌ ثٌضش٠ٌغ ثٌؾذجةٟ ػٍٝ ثّضمٌثً ثمأٚػجع ٚثٌٌّثوَ  -

 .ثٌمج١ٔٛٔز

 .ز ٌٍؼٌثةخأ١ّ٘ز ػٕظٌ ثٌَِٓ فٟ إؽجً ثٌّوٚٔز ثٌؼجِ -

 

 

 :نتششيـغ انججبئـي ًتأثيـشه ػهـَ استقـشاس األًظـبع ًانمشاكـض انقبنٌنيـخا -1
 

غٕٟ ػٓ ثٌذ١جْ أْ ِشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌّضؼٍمز دجٌّؾجي ثٌؼ٠ٌذٟ ٠ضُ 

إػوثه٘ج ِٓ لذً ثإلهثًر ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ لذً ػٌػٙج فٟ آمٌ ثٌّطجف ػٍٝ 

 .١ٙجٌّٕجلشضٙج ٚثٌّٛثفمز ػٍ ٗغٌفض١د ثٌذٌٌّجْ
 

ِٓ ثٌّالفع أْ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ثٌؾجًٞ دٙج ثٌؼًّ لو صّش 

ز ـز ٌْٕـ١ٌجْٛ ثٌّـجً لجٔـجْ فٟ إؽـٓ ؽٌف ثٌذٌٌّـِٕجلشضٙج ٚثٌّظجهلز ػ١ٍٙج ِ

2007. 
 

ٚلو أع١ٌ ؽوي فجه فٛي ِوٜ ِشٌٚػ١ز إهِجػ ٘يٖ ثٌّوٚٔز ػّٓ 

ِٓ ثٌمجْٔٛ  40ٝ إٌ 32ٚثٌّٛثه  3لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٚىٌه ثّضٕجهث إٌٝ ثٌّجهر 

 .ثٌضٕظ١ّٟ ٌٍّج١ٌز
 

دمجْٔٛ ثٌّج١ٌز  ؼجِز ٌٍؼٌثةخٚٔؼضمو فٟ ٔظٌٔج أْ صؼ١ّٓ ثٌّوٚٔز ثٌ

٠ضٕجفٝ ٚمظجةض ِْطٌر طٕغ ثٌمجْٔٛ  دٛؽٗ ػجَ ٚىٌه ٔظٌث ِٓ ؽٙز مأْ 

صٕجلش  (document comptable)لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٠ؼضذٌ دّغجدز ٚع١مز ِقجّذ١ز 

 ،ِٓ ِٛثًه ٚٔفمجس ػٍٝ هًؽز ػج١ٌز ِٓ ثمأ١ّ٘ز ،لؼج٠ج ِج١ٌز ثٌوٌٚز ضٗدّٕجّذ

ِٓ ثٌوّضًٛ  51ٚصقش إوٌث٘جس ثٌّجهر  ،ٚفٟ ٚلش ٚؽ١َ ال ٠ضؼوٜ ّذؼ١ٓ ٠ِٛج

ِٓ ثٌوّضًٛ ثٌقجٌٟ، ٚٔظٌث ِٓ ؽٙز عج١ٔز مأْ  77ثٌْجدك ثٌضٟ صمجدٍٙج ثٌّجهر 

ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ٌٙج صأع١ٌ دجٌغ ػٍٝ ثٌقمٛق ثمأّج١ّز ثٌضٟ ٌٙج طٍز 

ٚؽ١ور دضٛؽ١ٗ ثٌٕشجؽ ثاللضظجهٞ ٚثٌضٟ صؼّٕش فمٛق ِٚظجٌـ ث١ٌٍَِّٓ 

 .ٚم٠َٕز ثٌوٌٚز ػٍٝ فو ّٛثء
ِٚٓ صُ دجس ػ٠ًٌٚج أال ٠مقُ ٔض صش٠ٌؼٟ ِٓ ٘يٖ ثمأ١ّ٘ز ػّٓ لجْٔٛ 

دً ٠ؾخ أْ ٠ٕجلش فٟ إؽجً ػجهٞ ؽذمج ٌٍٕظٛص ثٌٛثًهر فٟ ثٌوّضًٛ  ،ِج١ٌز ثٌْٕز

ثٌٕٛثح ِٚؾٍِ ثٌّْضشج٠ًٓ، ٚىٌه فضٝ ٠ضأصٝ  ٚثٌٕظج١ِٓ ثٌوثم١ٍٓ  ٌىً ِٓ ِؾٍِ
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ٌّّغٍٟ ثمأِز أْ ٠ٕجلشٛث ِٕجلشز ِْضف١ؼز ثٌٕظٛص ثٌؾذجة١ز دجػضذجً٘ج لجػور لج١ٔٛٔز 

 .ػجِز ِؾٌهر ٍَِِٚز صٕظُ ثٌؼاللز ِج د١ٓ ثإلهثًر ٚثٌٍََّ
 

أْ إلقجَ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ػّٓ لجْٔٛ ِج١ٌز ثٌْٕز  ،ٚصذ١ٓ ثٌضؾٌدز

ثٌغّٛع ٚثٌمظًٛ، ٚم١ٌ ه١ًٌ ٚشجدش ِمضؼ١جصٙج دؼغ ور أمطجء صٌصذش ػٕٗ ػ

فؾُ ثٌضؼو٠الس ثٌضٟ ؽٌأس ػٍٝ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ِٕي همٌٛٙج  ،ػٍٝ ىٌه

، إٌٝ غج٠ز لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ، إى دٍغ ِؾّٛع ٘يٖ ثٌضؼو٠الس2007ف١َ ثٌضٕف١ي ّٕز 

ال  2007ٚٔز ّٕز صؼو٠ال، ػٍّج أْ ػوه ثٌّٛثه ثٌّؼّٓ دجٌّو 250أوغٌ ِٓ ، 2013

 .ِجهر ٠248ضؼوٜ 
 

دظفز دجٌغز ػٍٝ ثّضمٌثً أٚػجع  صؤعٌٚأْ ٘يٖ ثٌٛػؼ١ز ِٓ شأٔٙج أْ 

ٚػؼ١ز ثٌٕظٛص  ثٌّْضغ٠ٌّٓ ًٚؽجي ثمأػّجي ثٌي٠ٓ ٠فموْٚ ثٌٌو٠ز ٚثٌغمز فٟ

ِّج ٠قٛي هْٚ صشؾ١ؼُٙ ػٍٝ ثالّضغّجً ٚإٔؾجٍ ِشج٠ًغ ِْضمذ١ٍز ثٌؾجًٞ دٙج ثٌؼًّ، 

صٌف١ً ٔشجؽُٙ إٌٝ فؼجءثس أؽٕذ١ز أمٌٜ صض١َّ  إٌٝثمأف١جْ دؼغ  ٠ٚؤهٞ دُٙ فٟ

 . دجّضمٌثً ٔظٛطٙج ثٌؾذجة١ز ٚدأوغٌ ؽجىد١ز ٌالّضغّجً
 

ٚفٟ ٔفِ ث١ٌْجق، ٚٔظٌث ٌّج شجح ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ِٓ لظًٛ ٚػ١ٛح 

أظٌٙ٘ج ثٌضطذ١ك ثٌؼٍّٟ ٌٍٕظٛص ثٌؾذجة١ز، فمو صومً ثٌمؼجء ٌضف١ٌْ صٍه 

فٕشأ ديٌه ثؽضٙجه لجً ِضٛثعٌ  ،ا ثٌؼوثٌزثٌٕظٛص ػٍٝ ٔقٛ ٠ضفك ِٚذجه

دنظٛص ِْجةً ٌُ صٌه دشأٔٙج لجػور لج١ٔٛٔز أٚ وجْ فىُ ثٌمجْٔٛ ف١ٙـج ِقً 

ّـً عٌّر ؽٙـو ؽ٠ٛـً وٌّـٗ ػػٓ ٘يث ثالؽضٙـجه  ٔضؼمـالف أٚ شـه، ٚلـو 

 Décisions de» ثٌّذوأِج ٠ّْـٝ دأفىـجَ  ٕٗثٌّقجوـُ دّنضٍـف هًثؽضٙـج ٚصٌصـخ ػ

principe ». 

ٌمجْٔٛ ثٌؾذجةٟ ٚدوي أْ ٠شىً ٘يث ثالؽضٙجه ِظوًث ِٓ ِظجهً ث

 .أمي دؼىِ ِج صٛطً إ١ٌٗ ثإلؽضٙجه ثٌمؼجةٟٔالفع أْ ثٌّشٌع 

 

ثٌضؼو٠ً ثٌيٞ ؽٌأ ػٍٝ ِْطٌر  ،ٚٔيوٌ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقظٌ

ٚثٌيٞ ثػضذٌ ثٌٌّجٌز غ١ٌ ثٌّطٍٛدز  2005دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ثٌضذ١ٍغ

ثٌضٟ ثّضمٌ ٚويٌه ثٌشأْ دجٌْٕذز ٌّْطٌر ٚلف ثٌضٕف١ي  ،دظًٛر طق١قز ِذٍغز

ٌطجٌذٙج وٍّج صٛفٌ ػٕظٌث ثٌؾو٠ز ٚثالّضؼؾجي فضومً ثٌمؼجء ػٍٝ ثالّضؾجدز 

١ٌمؼٟ دؼوَ ثالّضؾجدز ٌطٍخ ٚلف  2009ثٌّشٌع دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 

 .َثعـٛع ثٌٕـٓ ِٛػـو ثٌو٠ـز ٌضْو٠ـز وجف١ـػّجٔ ِج ٌُ ٠مـوَ ثٌّؼٕٟ دجمأِـٌثٌضٕف١ي 

 

٠ٚالفع ِّج ّذك أْ صؼجًِ ثٌّشٌع ِغ ثإلؽضٙجه ثٌمؼجةٟ ػٍٝ ٘يث 

ثّضمٌثً ثمأٚػجع ثٌمج١ٔٛٔز ٌٍنجػؼ١ٓ ٌٍؼ٠ٌذز  عثٌٕقٛ ِٓ شأٔٗ أْ ٠َػَ

 . ٠ٚقٛي هْٚ ثؽّتٕجُٔٙ ٌٍؼًّ ثٌمؼجةٟ ثٌيٞ ٠ؼضذٌ ِٓ ِظجهً ثٌمجْٔٛ
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 :خ انؼبمـخ نهعشائـتفـي إ غـبس انمذًنـ ػنصـش انضمـنأىميـخ -2

 

ضجدغ ثٌؼ١ٍّجس ثٌضؾج٠ًز دٌْػز ال ِغ١ً ٌٙج فٟ ثٌق١جر ضصضشجده ٚص

ثٌّو١ٔز، ِٚٓ صُ وجٔش ثٌٌْػز إفوٜ ثٌوػجةُ ثٌضٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙج ثٌٕشجؽ ثٌضؾجًٞ 

ٚأْ ًؽجي ثمأػّجي ُ٘ م١ٌ ِٓ ٠فُٙ أْ ثٌٛلش ِٓ ى٘خ ٚأْ ثٌضأم١ٌ لو ٠ضْذخ 

قز، ٌٚيٌه فئُٔٙ ٠موِْٛ ػٍٝ إدٌثَ ٌُٙ فٟ ػ١جع ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفٌص ثٌٌّد

ثٌظفمجس دٌْػز ٚهْٚ ِج صٌهه فضٝ ٌٚٛ وجٔش ثٌظفمز صضؼّٓ ٘جِشج ِٓ 

 .ثٌّنجؽٌر

 

 

ف١ظ فٕقٓ ث١ٌَٛ ٔؼ١ش ػظٌ ثمأٔض١ٌٔش، ػظٌ ثٌٌْػز ثٌفجةمز 

أطذقش ثٌمٌثًثس ثٌٙجِز ثٌّضؼٍمز دجٌّمجٌٚز صضني فٟ ظٌف ٚؽ١َ ال ٠ضؼوٜ 

 .ـوٚهرأٚ هلجةك ِؼ ّجػـجس دؼؼز أ٠جَ ٚفـٟ دؼـغ ثمأف١ـجْ

 
أْ ثٌّشٌع ٌُ ٠ؼٌ  ،إال إٔٔج ٔالفع دجؽالػٕج ػٍٝ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ

أوغٌ  إٌٝف١ظ صْضغٌق دؼغ ثإلؽٌثءثس ِور ١ٍِٕز صّضو  ،أٞ ث٘ضّجَ ٌؼجًِ ثٌَِٓ

 .ِٓ مِّ ّٕٛثس دنظٛص ثٌٌّفٍز ثإلهث٠ًز ٌٛفو٘ج

 

ِٓ ثٌّوٚٔز  212دّْطٌر ثٌفقض ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ٚٔؼٌح ِغال 

ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ، أْ ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز صْضغٌق إِج ّضز أشٌٙ أٚ ثعٕج ػشٌ شٌٙث إىث صؾجٍٚ 

 .هًُ٘ 50.000.000.00غ ـض ِذٍـٛع ثٌفقـلوً ثٌّؼجِالس إفوٜ ثٌْٕٛثس ِٛػ

 

ففٟ غ١جح ٔض لجٟٔٛٔ ٠ٍََ ثإلهثًر دضذ١ٍغ ٔضجةؼ ثٌفقض دجٌْٕذز ٌؾ١ّغ 

ًر لو صؼّو فٟ دؼغ ثمأف١جْ إٌٝ صذ١ٍغ ٔضجةؼ وً ثٌْٕٛثس هثمً أؽً ِقوه، فئْ ثإلهث

ّٕز ػٍٝ فور، ِّج ِؤهثٖ ثٌضأم١ٌ فٟ ثؽالع ثٌّؼٕٟ دجمأٌِ ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌفقض ٌّور لو 

ّٕٛثس فٟ فجٌز ِج إىث شٍّش ػ١ٍّز ثٌفقض ثمأًدغ ّٕٛثس غ١ٌ  4صظً إٌٝ 

 .ثٌّضمجهِز

 

ًّجس ِٚٓ صُ ٚؽخ صومً ثٌّشٌع ِٓ أؽً ٚػغ فو ٌٙيث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّّج

ثٌنجػغ  صٍََ ثإلهثًر دضذ١ٍغثٌّؤعٌر ػٍٝ ٔشجؽ ثٌّمجٌٚز ٚىٌه دْٓ ِمضؼ١جس ٚثػقز 

وثء جةؼ ؽ١ّغ ثٌْٕٛثس ثٌّج١ٌز ثٌنجػؼز ٌٙيٖ ثٌؼ١ٍّز هثمً أؽـً ِؼمٛي ثدضٌٍفقض دٕض

 . ِٓ صج٠ًل ثٔضٙجء ػ١ٍّز ثٌفقض
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ٚدؼو ثمضضجَ ػ١ٍّز ثٌفقض ٚصذ١ٍغ ٔضجةؾٙج إٌٝ ثٌّؼٕٟ دجمأٌِ فٟ إؽجً 

ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز  221ٚ 220ثٌّْطٌر ثٌضٛثؽ١ٙز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهص١ٓ 

٠قجي ثٌَٕثع ػٍٝ أٔظجً ثٌٍؾٕز ثٌّق١ٍز ٌضمو٠ٌ ثٌؼ٠ٌذز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج  ،ٌٍؼٌثةخ

 .شٌٙث 24ف١ٗ هثمً أؽً ال ٠ضؼوٜ  شثٌّوٚٔز ٌضذٔفِ  ِٓ  225فٟ ثٌّجهر 
 

ؼٌٚح، ٠نذٌ ثٌّفضش فٟ ثٌَٕثع هثمً ثمأؽً ثٌّ شٚفٟ فجٌز ػوَ ثٌذ 

ثٌٍََّ ديٌه ِغ إشؼجًٖ دئِىج١ٔز صمو٠ُ ؽؼٕٗ أِجَ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فـٟ 

 .٠ِٛج ِٓ صج٠ًل صذ١ٍغٗ دٌّجٌز ثٌّفضش 60هثمـً أؽـً  226ثٌّـجهر 
 

فٟ ثٌَٕثع  ش٠ٚضؼـ ِّج ّذك أْ ثمأؽً ثٌّنٛي ٌٍؾٕز ثٌّق١ٍز ِٓ أؽً ثٌذ

إىث ػٍّٕج أْ ثٌّشٌع ٌُ ٠م١و ثٌٍؾٕز ثٌّق١ٍز دأٞ  مجطز ،ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٙج ِذجٌغ ف١ٗ

مًٌ٘ـج، ثمأٌِ ثٌيٞ ٠ّـوه ثمأؽً فـٟ غجٌخ ثمأف١جْ إٌـٝ أوغـٌ أؽً ٌضذ١ٍغ ثٌٍََّ دّ

 . ٌثِـٓ أًدؼـز ٚػش٠ٌـٓ شٙـ
 

٘يٖ ثمأم١ٌر هثمً أؽً ال  شٚدؼو ػٌع ثٌَٕثع ػٍٝ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز صذ

ثٌٍؾٕز إٌٝ ثٌّؼٕٟ دجمأٌِ هثمً أؽً ّضز ػشٌ شٌٙث، ٚصذٍغ ِمًٌثس ٘يٖ  ٠ٟضؼوٜ ثعٕ

ِغ ثإلشجًر إٌٝ أْ ثٌّشٌع ٌُ ٠ٌصخ أٞ ؽَثء ػٍٝ أشٌٙ ِٓ صج٠ًل ثصنجى ثٌمٌثً 

 .ََػـوَ ثفضٌثَ أؽً صذ١ٍغ ِمًٌ ثٌٍؾٕز ٌٍٍّ

 

٠ٚضؼـ ِٓ مالي ػٌع ثإلؽٌثءثس ثٌّضؼٍمز دّْطٌر ثٌفقض ٚثٌضظق١ـ 

ٍز ثإلهث٠ًز صؼجف إ١ٌٙج ثٌضٟ لو صْضغٌق أوغٌ ِٓ مِّ ّٕٛثس دنظٛص ثٌٌّف

ثٌّور ث١ٌَِٕز دؼو ػٌع ثٌَٕثع ػٍٝ أٔظجً ثٌمؼجء ٚثٌضٟ صْضغٌق ٟ٘ ثمأمٌٜ أوغٌ 

ثٌّور ثإلؽّج١ٌز ثٌضٟ  لو صظًٚديٌه  .ِٓ أًدؼز ّٕٛثس ػٕو طوًٚ ثٌمٌثً ثإلّضتٕجفٟ

 .ٛثسـّٕ 9 إٌـٝ ِؼـوي ََـٓ ثإلهثًر ٚثٌٍّـَثع ِج د١ـغ ثٌٕـج فـ٠ْضغٌلٙ

ضو ـخ نهمهـبد انمخٌنـخ انعمبنـًفؼبنيـخ ذٍ نجبػـم:يانفصـم انثبنـ

 :تـخ نهعشائـخ انؼبمـَ انمذًنـثمقتع
 

 .ٌّْطٌر ثإلهث٠ًز ٚثٌّْطٌر ثٌمؼجة١زثؼجٌؼ فٟ ٘يث ثٌفظً ّٕ
 

 :انمسطشح اإلداسيـخ - (1         
                

ػاللز ثٌٍََّ ثإلهثًٞ، ، ِْطٌر ثٌضظٍُ ٌّْطٌرصشًّ ٘يٖ ث

 .لز ثٌٍََّ ِْٚطٌر ثٌٍؾٓ ثٌؼ٠ٌذ١زدجإلهثًر ٚػال

 

 :ِْطـٌر ثٌضظٍـُ -أ 
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فٟ ثٌقجالس ثٌضٟ ال صْضٍََ ٍّٛن ثٌّْطٌر ثٌضٛثؽ١ٙز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج 

ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ أٚ ػٕو إمالي ثٌنجػغ  زِٓ ثٌّوٚٔ 221ٚ 220فٟ ثٌّجهص١ٓ 

 .صٍمجة١جصفٌع ػ١ٍٗ ثٌؼ٠ٌذز  ،ٌٍؼ٠ٌذز دئفوٜ ثٌضَثِجصٗ ثٌؾذجة١ز

 

ثٌقجالس ٠ؾٍٛ ٌٍّؼٕٟ دجمأٌِ أْ ٠ٕجٍع فٟ ثٌؼ٠ٌذز ثٌّفٌٚػز  ٚفٟ ٘يٖ 

ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز  235ػ١ٍٗ ػٓ ؽ٠ٌك ثٌّطجٌذز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر 

 .ٌٍؼٌثةخ

 

ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ػٍٝ أْ صٌفغ ثٌوػٜٛ  243ثٌفظً  ٔض

ذ١ٍغ ؽٛثح هثمً أؽً عالع١ٓ ٠ِٛج ثٌّٛث١ٌز ٌضج٠ًل صػٍٝ إعٌ دّطجٌذز  ثٌمؼجة١ز

صمو٠ُ ثٌضظٍُ،  ِٓ صج٠ًل ثإلهثًر ثٌظ٠ٌـ، فئْ ٌُ صؾخ ثإلهثًر هثمً أؽً ّضز أشٌٙ

ٌٍّطجٌذز ٠ّٚىٓ ٌٍّؼٕٟ دجمأٌِ ًفغ هػٛثٖ أِجَ  ٠ؼضذٌ ّىٛصٙج دّغجدز ًفغ ػّٕٟ

 . ٔظٌثَ أؽً ثٌؾٛثحثٌمؼجء هثمً أؽً عالع١ٓ ٠ِٛج ثٌّٛث١ٌز ٌضج٠ًل ث

 

أٚ مجًػ ثمأؽً ثٌمجٟٔٛٔ ضظٍُ ْ ًفغ ثٌوػٜٛ هْٚ ٍّٛن ِْطٌر ثٌٚإ

 .٠ؤهٞ إٌٝ ثٌقىُ دؼوَ لذٌٛٙج

 

فجٌقىّز ِٓ ًٚثء إٌَث١ِز ثٌضظٍُ ٘ٛ فغ ثٌَٕثع ػٍٝ ِْضٜٛ ثإلهثًر 

هْٚ ثٌقجؽز إٌٝ ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌمؼجء ِغ ِج ٠ضؼّٕٗ ىٌه  ،فٟ ٚلش ٚؽ١َ ،وقً دو٠ً

نُ ِٓ صٛف١ٌ ثٌؾٙو ٚثٌّجي ٌٍٚضنف١ف ِٓ ثٌؼخء ػٓ وجً٘ ثٌمؼجء دضم١ًٍ صؼ

 .ثٌمؼج٠ـج ثٌّطٌٚفز أِجِـٗ، ِّـج ٠ـؤهٞ إٌـٝ فْـٓ ١ّـٌ ثٌؼوثٌـز

 

أْ ثإلهثًر ال صىٍف ٔفْٙج  ػٍٝ أًع ثٌٛثلغ، ،إال أٔٗ ِٓ ثٌّالفع

دأْ صؾ١خ  ِؼضذٌر أٔٙج غ١ٌ ٍَِِز ثٌنجػغ ٌٍؼ٠ٌذزػٕجء ثٌؾٛثح ػٍٝ صظٍُ 

ديٌه ٚثمً أؽً ّضز أشٌٙ ٠ؼو ًفؼج ػ١ّٕج، أْ ػوَ ؽٛثدٙج هػٍٝ ثٌضظٍُ ٚد

ٚصْذذش  ،ِٓ ثٌغج٠ز ثٌّضٛمجر ِٕٙج صىْٛ ثإلهثًر لو أفٌغش ِْطٌر ثٌضظٍُ

ٌر ـٗ دٍْٛن ثٌّْطـٌ ٚأٌَِضـز أشٙـش ٌّور ّضـٌٍّؼٕٟ دجمأٌِ فٟ ػ١جع ثٌٛل

 .زـثٌمؼجة١

 

ٚدّج أْ ثٌّشٌع ٌُ ٠ٍََ ثإلهثًر دجصنجى لٌثً٘ج هثمً أؽً ّضز أشٌٙ 

 ٌر لذً ؽٌق دجح ثٌمؼجء؟ـثٌّْط يٖـٛن ٘ـز دٍْـغ ٌٍؼ٠ٌذـفٍّجىث ٠ٍََ ثٌنجػ

 

 :فجٌّٕطك ث١ٌٍُْ ٠مضؼٟ
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 إِج إٌَثَ ثإلهثًر دجصنجى لٌثً٘ج دنظٛص ثٌضظٍُ ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٙج هثمً -

ؾجدز ٌٍطٍـخ ٚإلـٌثًث دّج ًٚه ٓ ٚإال ثػضذٌ ّىٛصٙج دّغجدز ثّضـأؽً ِؼ١

 .ف١ـٗ

 

ٚإِج ػوَ صم١و ثٌطؼٓ ثٌمؼجةٟ دأؽً فٟ فجٌز ػوَ ثٌؾٛثح وّج ٘ٛ  -

 .ٌشأْ دجٌْٕذز ٌفٌْٔجث

 .ٚإِج ؽؼً ِْطٌر ثٌضظٍُ ثمض١ج٠ًز -
 

 

 :ػاللـز ثٌٍّـََ دجإلهثًر ثٌؼ٠ٌذ١ـز-ة
 

فٟ ػاللز ثٌٍََّ دجإلهثًر مجًػ إؽجً ِْطٌر ثٌضظٍُ، ٔالفع أْ ٘يٖ 

نظٛص ثفضٌثَ ث٢ؽجي دجالٌضَثِجس ثٌٍّمجر ػٍٝ ػجصمٙج د ٟثمأم١ٌر ال صف

ٚٔيوٌ ػٍٝ ّذ١ً ثٌّغجي ال ثٌقظٌ  ،ٌض٠ْٛز ٚػؼ١ز ث١ٌٍَِّٓثٌّنٌٛز ٌٙج 

ِْطٌر ثّضٌؽجع ثٌؼ٠ٌذز ػٍٝ ثٌم١ّز ثٌّؼجفز ٚفك ِج صمضؼ١ٗ ِمضؼ١جس 

ٍََ ثإلهثًر دئًؽجع ِذٍغ ثٌضٟ ص ،ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ 103ثٌّجهر 

ٌ ـوٜ عالعز أشٙـٌٍّؼ١١ٕٓ دجمأٌِ هثمً أؽً ال ٠ضؼ ثٌّؼجفز ػٍٝ ثٌم١ّزثٌؼ٠ٌذز 

 .جعـخ ثإلّضٌؽـوثع ؽٍـإ٠ل ـوثء ِٓ صج٠ًـثدض

 

فجإلهثًر دظفضٙج ثٌؾٙز ثٌّنٛي ٌٙج ثٌقٌص ػٍٝ ثٌضطذ١ك ث١ٌٍُْ 

 .ٌٍمجْٔٛ، ٠ؾخ أْ صىْٛ ِغال ٠مضوٜ دٗ ِٓ ؽٌف ث١ٌٍَِّٓ

 

، أْ ثإلهثًر غجٌذج ِج صفظـ فٟ ٘يٖ ٚثٌّالفع ػٍٝ أًع ثٌٛثلغ

ؽجع ز ػ١ٕور، ال ِذًٌ ٌٙج صؤهٞ إٌٝ ثّضطجٌز أِو ثإلّضٌثٌقجٌز ػٓ ِمجِٚ

ّٕٛثس ػو٠ور، ٠ظً ف١ٙج ثٌٍََّ ِؼٍمج ِٚقٌِٚج ِٓ ِذجٌغ ِْضقمز ٌٛ ثّضٌؽؼٙج 

ؼٗ هْٚ ثٌٍؾٛء إٌٝ ٠فٟ ٚلضٙج ٌّىٕضٗ ِٓ ١ٌّٛز ِج١ٌز صْجػوٖ ػٍٝ إٔؾجٍ ِشجً

 .وجً٘ م٠َٕز ثٌّمجٌٚز صغمًثٌمٌٚع ِٚج ٠ضٌصخ ػٕٙج ِٓ فٛثةو 

 

 

 

ؽً هثمً ثمأ ِٚٓ صُ ٚؽخ إٌَثَ ثإلهثًر دجالّضؾجدز ٌطٍخ ثالّضٌؽجع

ثٌّضطٍذز لجٔٛٔج فضٝ ٠ضّىٓ ثٌٍََّ ِٓ ثالّضفجهر ثٌمجٟٔٛٔ وٍّج صٛفٌس ثٌشٌٚؽ 

 .ِٓ ِْضقمجصٗ هْٚ صأم١ٌ

 

 :ثٌٍؾٕـز ثٌّق١ٍـز ٌضمو٠ـٌ ثٌؼ٠ٌذـز -ج
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ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ٠الفع أْ  225دجإلؽالع ػٍٝ ثٌفظً 

فٟ  شف ثإلهثًر ٌٍذ٘يٖ ثٌٍؾٕز ثٌّضٛثؽور دىً ػّجٌز أٚ إل١ٍُ صقوط ِٓ ؽٌ

ثٌَٕثع ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٙج فٟ إؽجً ثٌّْطٌر ثٌضٛثؽ١ٙز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙج فٟ 

ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ، ٚىٌه هثمً أؽً أًدؼز  221ٚ 220ثٌّجهص١ٓ 

 .ٓ شٌٙث ِٓ صج٠ًل صمو٠ُ ثٌطؼٓٚػش٠ٌ

 

، إىث ِج صُ ثٌطؼٓ ف١ٙجثٌٍؾٕز ثٌّق١ٍز  ٌّمًٌثسفٕظٌث ٌألعٌ ثٌٛثلف 

ِٚجهثَ ثمأٌِ  .طٍز فٟ ثٌَٕثع ٚال ٍَِِز ٌألؽٌثفٙج صذمٝ غ١ٌ فجفئْ ِمًٌثص

ويٌه فئْ ثٌٍؾٛء إٌٝ ٘يٖ ثٌٍؾٓ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ثمض١ج٠ًج ١ٌِٚ شٌؽج الٍِج 

ٌؼٌع ثٌَٕثع أِجَ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز، ثمأٌِ ثٌيٞ ّٛف ٠ؤهٞ إٌٝ ثٌٌْػز فٟ 

 .ًضٛف١ٌ أًدؼز ٚػش٠ٌٓ شٌٙث ػٍٝ ثمألفغ ثٌّٕجٍػز د

 

 :ؽ١ٕـز ٌٍٕظٌ فـٟ ثٌطؼْٛ ثٌّضؼٍمـز دجٌؼ٠ٌذـزثٌٍؾٕـز ثٌٛ-د

 

ثس ٠ّىٓ إعجًصٙج دنظٛص ٘يٖ ثٌٍؾٕز ثٌضٟ ػور ِؤثميٕ٘جن 

 :ٌٍضٕف١ي، ٚٔيوٌ ِٕٙجإٌَث١ِز لجدٍز  ،صظوً لٌثًثس ٔٙجة١ز

 

 

 :ػذو مششًػيخ ممثهي اإلداسح في دظيشح انهجنخ* 
 

خ ػٍٝ أْ ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثة 226صٕض ثٌفمٌر ثمأٌٚٝ ِٓ ثٌّجهر 

دجلضٌثؿ ( ًة١ِ ثٌقىِٛز فج١ٌج)ث٠ٌٌٍٛ ثمأٚي  ٠ؼ١ُٕٙ٘يٖ ثٌٍؾٕز صضأٌف ِٓ ِٛظف١ٓ 

ِٓ ٠ٌٍٚ ثٌّج١ٌز، ٠ىْٛٔٛ فجط١ٍٓ ػٍٝ صأ١ً٘ فٟ ١ِوثْ ثٌؼٌثةخ أٚ ثٌّقجّذز أٚ 

 ...ثٌمجْٔٛ أٚ ثاللضظجه
 

٠ٚؤثمي ػٍٝ ِّغٍٟ ثإلهثًر أُٔٙ ٠ٕضّْٛ ؽ١ّؼج ٌٍّو٠ٌ٠ز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ 

ؾٕز فٟ ثصنجى فئْ ثٌؼو٠و ِٓ ث١ٌٍَِّٓ ٠ضْجءٌْٛ ػٓ ِوٜ ف١جه ٘يٖ ثٌٍِٚٓ صُ 

١ّّج ٚأٔٙج صضوثٚي دظفز طق١قز دقؼًٛ ثٌٌة١ِ ٚػؼ٠ٛٓ ِمًٌثصٙج ثٌٍَِّز، 

ٌٚٙيث ثٌْذخ ٚؽخ ثمض١جً ِّغٍٟ ثإلهثًر ِٓ . فمؾ ّ٘ج دجٌؼًٌٚر ِّغٍٟ ثإلهثًر

إٌٝ  ثأٚ ٠ٕضّٛ ثٕقوًٚػّٓ ثٌّٛظف١ٓ ثٌّضٛفٌر ٌو٠ُٙ ثٌشٌٚؽ ثٌّطٍٛدز ػٍٝ أال ٠

ثٌّو٠ٌ٠ز ثٌؼجِز ٌٍؼٌثةخ ثٌضٟ صىْٛ هثةّج ؽٌفج فٟ ثٌَٕثع ثٌّؼٌٚع ػٍٝ ثٌٍؾٕز 

 .ثٌٛؽ١ٕز
 

 :انفشػيـخ خثخصـٌص تشكيهـخ انهجـن* 
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ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز فٟ فغ ثٌّٕجٍػجس  صٍؼذٗٔظٌث مأ١ّ٘ز ثٌوًٚ ثٌيٞ 

ِٚٓ د١ُٕٙ مذ١ٌ ثٌؼ٠ٌذ١ز ٠ضؼ١ٓ أال صٕؼمو إال ٟٚ٘ ِؤٌفز ِٓ ؽ١ّغ أػؼجةٙج 

ثّضؾالء ثٌّْجةً  ػٍٝف١ْٛدٟ ِْؾً دؾوٚي ثٌنذٌثء ثٌق١ْٛد١ٓ ٌّْجػور ثٌٍؾٕز 

 .ز ثٌّؼمور ثٌضٟ صْضٍََ هًث٠ز ٚثّؼز ِؼّمز فٟ ثٌّؾجي ثٌّقجّذ١ٟثٌف١ٕز ثٌّقجّذ

 

 ثٌّمضٌؿ٘يٖ ثٌٍؾٕز ثٌّشىٍز ػٍٝ ثٌٕقٛ  ػٓٚٔؼضمو أْ ثٌمٌثًثس ثٌظجهًر 

ـز ٚصؼغ فوث ٌٍّٕجٍػز هثمً أؽً ز ٚثٌّظوثل١ـو٠ّٛف صىضْٟ ال ِقجٌز ؽجدغ ثٌؾ

 .ِؼمٛي ٚصمٍض ِٓ صٌثوُ ثٌمؼج٠ج أِجَ ثٌّقجوُ

 

 

ثخصـٌص أدقيـخ اإلداسح فـي انطؼن فـي مقـشساد انهجنـخ * 

 :انٌغنيـخ

 

ؽً ثٌّٕجٍػجس ثٌّؼٌٚػز ػٍٝ أٔظجً ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز صضؼٍك دّْجةً إْ 

 .ٚثلؼ١ز صومً فٟ ط١ُّ ثمضظجص ثٌٍؾٕز

 

ٌُ صىٓ ثإلهثًر ِقمز فٟ ثٌطؼٓ فٟ ِمًٌثس  2002ٝ فوٚه ّٕز ٚإٌ

مٛي  2003ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز دنظٛص ثٌّْجةً ثٌٛثلؼ١ز إال أٔٗ ثدضوثء ِٓ فجصـ ٠ٕج٠ٌ 

ثٌقك فٟ ثٌطؼٓ فٟ ِمًٌثس  2003ثٌّشٌع ٌإلهثًر دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز 

 .ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ٌٚٛ صؼٍك ثمأٌِ دّْجةً ٚثلؼ١ز

 

ِقمج فٟ ( ثٌٍََّ ٚثالهثًر)ه، أطذـ وً ِٓ ؽٌفٟ ثٌَٕثع ٚصذؼج ٌيٌ

 .ثٌطؼٓ فٟ ِمًٌ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز

 

فجٌٍََّ ٠طؼٓ فٟ ػٕجطٌ ثٌضظق١ـ ثٌضٟ ٌُ صْضؾخ ٌٗ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز 

دشأٔٙج ٚثإلهثًر صطؼٓ فٟ ػٕجطٌ ثٌضظق١ـ ثٌضٟ ثّضذؼوصٙج ثٌٍؾٕز ١ٌٕشٌ ثٌَٕثع 

 .ٌّنضض فٟ إؽجً ثٌمؼجء ثٌشجًِدٌِضٗ فٟ آمٌ ثٌّطجف ػٍٝ أٔظجً ثٌمؼجء ث

 

ٚصذؼج ٌّج صُ صٛػ١قٗ، ٠ضؼ١ٓ أْ ٠ضومً ثٌّشٌع فٟ صقظ١ٓ ِمًٌثس 

ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز دجٌْٕذز ٌإلهثًر ٚإال فّج ثٌغج٠ز ِٓ إفوثط ٘يٖ ثٌٍؾٕز ؽجٌّج أْ 

ِمًٌثصٙج غ١ٌ ٍَِِز ٌإلهثًر ٚثْ ثٌطؼٓ ف١ٙج ِٓ لذً ٘يٖ ثمأم١ٌر ِٓ شجٔٗ أْ ٠ؤدو 

ٌيٞ ٠ؤعٌ ػٍٝ ثّضمٌثً أٚػجع ث١ٌٍَِّٓ ِغ ِج ٠ضٌصخ ػٓ ىٌه ِٓ ثٌَٕثع ثمأٌِ ث

 .ثٔؼىجّجس ٍّذ١ز ػٍٝ ث١ٌٌْ ثٌؼجهٞ ٌٕشجؽ ثٌّمجٌٚز
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يخ انهجنخ انٌغنيخ ثؼذو ثخصٌص فشض انعشيجخ في دبنخ تصش*

 :اختصبصيب

 

فٟ ثٌَٕثع ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٙج ٚصمؼٟ دؼوَ  شصنضض ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز دجٌذ

 .ٌ دضف١ٌْ ٔظٛص صش٠ٌؼ١ز أٚ صٕظ١ّ١زثمضظجطٙج وٍّج صؼٍك ثمأِ

 

ٚلو أؽجٍ ثٌّشٌع ٌإلهثًر فٌع ثٌؼ٠ٌذز ٚفك ثلضٌثفٙج فٟ فجٌز 

 .صظ٠ٌـ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز دؼوَ ثمضظجطٙج

 

٠ٚؼضذٌ فٌع ثٌؼ٠ٌذز فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ِؾقفج فٟ فك ثٌٍََّ ٚمٌلج 

جةً ّجفٌث ٌقمٛق هفجػٗ، إى و١ف ٠ؼمً أْ ٠ّٕغ ػٍٝ ثٌٍؾٕز ثٌٛؽ١ٕز ثٌفظً فٟ ِْ

ز صضؼٍك دضف١ٌْ ثٌمجْٔٛ ٟٚ٘ ِؤٌفز ِٓ ِٛظف١ٓ ِّٚغٍٟ ثٌنجػؼ١ٓ ٌٍؼ٠ٌذز دٌةجّ

٠ؾ١َ ثٌّشٌع ٌإلهثًر فٌع ثٌؼ٠ٌذز ٚفك لجع ِقٕه فٟ ثٌّؾجي ثٌمجٟٔٛٔ، ٚ

 .صف١ٌْ٘ج ثٌّضؼجًع ِغ صف١ٌْ ثٌٍََّ

 

 :يـخقعبئانمسطشح ان- (2 

 
ٕشج أِجَ ثٌمؼجء صؼضذٌ ثٌّْطٌر ثٌمؼجة١ز ثٌّقطز ثٌقجّّز فٟ ثٌَٕثع ثٌيٞ ٠

فٟ إؽجً هػٜٛ ثٌمؼجء ثٌشجًِ ف١ظ ٠ضّضغ ثٌمجػٟ ثإلهثًٞ دٍْطجس ٚثّؼز، 

٠ٍّٚه فك فقض ثٌَٕثع ثٌّؼٌٚع ػ١ٍٗ ِٓ ؽ١ّغ ؽٛثٔذٗ ثٌٛثلؼ١ز ٚثٌمج١ٔٛٔز 

 .أٚ ثّضذوثٌٗ غ٠ٌٖٚ١ّىٕٗ أْ ٠قىُ دؼوَ لج١ٔٛٔز ثٌؼًّ ثإلهثًٞ أٚ ٠مؼٟ د

 

ث٢عٌ غ١ٌ ثٌٛثلف ٌٍطؼٓ ثٌمؼجةٟ  ّٚٛف ٔضطٌق فٟ ٘يث شك ِٓ ثٌّوثمٍز إٌٝ

 .إشىج١ٌـز صٕف١ـي ثمأفىجَ ٚ أؽـً فـغ ثٌّٕجٍػـجس ،صىٍفز ثٌوػٜٛ،

 

 :اآلثش غيش انٌاقف نهطؼن انقعبئي -أ

 

ش ـمو ى٘خ دؼغ ثٌفمٗ إٌٝ فو ثٌمٛي دأْ ثٌمجػٟ ثٌؼ٠ٌذٟ ٠ؼضذٌ دّغجدز ِفضٌ

 .خـٟ ٌٍؼٌثةـّجِ

 

فٟ ثٌمٌثًثس ثإلهث٠ًز ِفجه٘ج أْ  إال أْ ٕ٘جن لجػور ِْضمٌر دجٌْٕذز ٌٍطؼْٛ

ًفغ ثٌوػٜٛ ال ٠ضٌصخ ػ١ٍٗ ٚلف صٕف١ي ثٌمٌثً ِٛػٛع ثٌطؼٓ ٚىٌه ًثؽغ دجمأّجُ 

ظ ـٓ ف١ـز ِـز ٚثٌظقـثٌْالِ ػٍٝ وْٛ ثٌمٌثًثس ثإلهث٠ًز صضّضغ دم٠ٌٕز

 .زـثٌّشٌٚػ١
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ةُٙ إٌٝ ٟ ثٌضْجوي ػٓ ؽوٜٚ ٌؾٛٚأِجَ ٘يٖ ثٌمجػور ٠ىْٛ ثٌّضمجػْٛ ِقم١ٓ ف

ثّضنالص ثٌؼٌثةخ ثٌّٕجٍع دشأٔٙج ِّج صٛثطً إؽٌثءثس ء ؽجٌّج أْ ثإلهثًر ثٌمؼج

 .صشً ٔشجؽٙجلو ٠ؤهٞ إٌٝ صؼٌع ثٌّمجٌٚز ٌّؼج٠مجس ِج١ٌز مجٔمز 

 

ٚأِجَ ٘يٖ ثٌٛػؼ١ز ثٌشجىر ٚففجظج ػٍٝ فمٛق ث١ٌٍَِّٓ ِٓ ثٌؼ١جع صومً 

صقظ١ً  ١ٌْضؾ١خ ٌطٍذجس ٚلف صٕف١ي إؽٌثءثس 2003ثٌمؼجء ثإلّضؼؾجٌٟ لذً ّٕز 

ٌ ـج صٛفـَثع ٚىٌه وٍّـٌ ثٌٕـج فٟ ؽٛ٘ـٓ ثٌذظ ٔٙجة١ـثٌؼٌثةخ ثٌّٕجٍع دشأٔٙج إٌٝ ف١

 .جيـز ٚثإلّضؼؾـشٌؽج ثٌؾو٠

 

١ٌؼ١ف إٌٝ ثٌفظً  2009صومً دّمضؼٝ لجْٔٛ ثٌّج١ٌز ٌْٕز  ثٌّشٌعإال أْ 

دجٌٌغُ ػٍٝ ثٔٗ  ثٌّضؼٍك دجٌّْطٌر ثٌمؼجة١ز ثٌفمٌر ثٌٌثدؼز ثٌضٟ لؼش طٌثفز 242

إ٠مجف صٕف١ي صقظ١ً ثٌؼٌثةخ إال دؼو ٚػغ  ال ٠ّىٓؽ١ّغ ثمأفىجَ ثٌّنجٌفز،  ِٓ

 .ًـز ثٌضقظ١ـٓ ِوٚٔـِ 118ٟ ثٌّجهر ـج فـز ثٌّٕظٛص ػ١ٍٙـثٌؼّجٔجس ثٌىجف١

ٚأْ ِمضؼ١جس ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً صؼضذٌ صومال ّجفٌث فٟ ٍّطز ثٌمؼجء 

و٠ُ ثٌؼّجٔز ٚإؽقجفج فٟ فك ث١ٌٍَِّٓ ثٌي٠ٓ ال صْؼفُٙ ٚػؼ١ضُٙ ثٌّج١ٌز ٌضم

ثٌىجف١ز ٌضْو٠و ه٠ٓ ِٕجٍع ف١ٗ ِٕجٍػز ؽو٠ز ٠ٌؽـ ِؼٙج ثإلّمجؽ ثٌىٍٟ 

 .ٌٍؼٌثةخ ِٛػٛع ثٌطؼٓ
 

ٚفؼال ػٓ ٘يٖ ثٌٛػؼ١ز ثٌّؼٌر دّظجٌـ ثٌّمجٌٚز فمو صٍؾأ ثإلهثًر فٟ 

ثٌّٕظٛص  (ATD)غجٌخ ثمأف١جْ إٌٝ ٍّٛن ِْطٌر ثإلشؼجً ٌٍغ١ٌ ثٌقجةَ 

ٌٍّقجّخ  قظ١ً ثٌو٠ْٛ ثٌؼ١ِّٛز ثٌضٟ صنٛيِٓ ِوٚٔز ص 102ػ١ٍٙج فٟ ثٌّجهر 

ثٌفًٛٞ مأِٛثي ثٌٍََّ ثٌّٛؽٛه دقٍٛر ثمأغ١جً،  فك ثٌضٍُْ ثٌّىٍف دجٌضقظ١ً 

ِّج ٠ضْذخ ٌٍّمجٌٚز فٟ أٍِز ِج١ٌز صقٛي هْٚ صّى١ٕٙج ِٓ َِثٌٚز ٔشجؽٙج 

 .ٚثٌٛفجء دجٌضَثِجصٙج صؾجٖ ثٌغ١ٌ
 

 ١ٌ242ؼوي ثٌّجهر  ٚصذؼج ٌّج صُ صٛػ١قٗ دجس ػ٠ًٌٚج أْ ٠ضومً ثٌّشٌع

دقيف ثٌفمٌر ثٌضٟ ؽؼٍش ِٓ ثٌؼّجٔز شٌؽج الٍِج ٌٍقىُ دٛلف ثٌضٕف١ي وّج 

ِٓ ِوٚٔز ثٌضقظ١ً دأْ ال ٠ؾؼٍٙج  ٠102ضؼ١ٓ ػ١ٍٗ أْ ٠ؼوي ِمضؼ١جس ثٌّجهر 

ج ٚفك ِج ٠مضؼ١ٗ ـجٍع ف١ٙـٌ ثٌّٕـْٛ غ١ـٛص ثٌو٠ـلجدٍز ٌٍضطذ١ك إال دنظ

 .ثٌمجْٔٛ
 

 :تكهفخ انذػٌٍ  -ة
 

 ،دجٌٌغُ ِٓ ٔؾجػز ثٌّْطٌر ثٌمؼجة١ز فٟ فً ثٌّٕجٍػجس ثٌؾذجة١زٗ إال أٔ

فئْ وٍفز ثٌوػٜٛ صشىً ػجةمج فٟ ٚؽٗ ثٌّضمجػ١ٓ دجٌٕظٌ إٌٝ ثٌّظج٠ًف ثٌضٟ 
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ٚأصؼجح  ثٌٌَّٛ ثٌمؼجة١ز دجٌنظٛص إؽٌثءثس ثٌوػٜٛ ٚٔيوٌ ِٕٙج ٙجصضطٍذ

 .ثٌّقجِٟ ٚثٌنذ١ٌ

 

هث٠ًز ّٛثء ِج صؼٍك ٚٔؼضمو ؽج١ٍِٓ أٔٗ ال ِٛؽخ إلمؼجع ثٌوػٜٛ ثإل

ِٕٙج دوػٜٛ إٌغجء أٚ هػٜٛ ثٌمؼجء ثٌشجًِ مأهثء ثٌٌَّٛ ثٌمؼجة١ز مجطز ٚأْ 

ِذجٌغج ف١ٗ ِذٍغ ٘يٖ ثٌٌَّٛ ٠قضْخ دجٌٕظٌ ٌّذٍغ ثٌؼ٠ٌذز ثٌيٞ غجٌذج ِج ٠ىْٛ 

ػوَ لذٛي ثٌوػٜٛ ثمأٌِ ثٌيٞ ٠ضٕجفٝ  ٠ضٌصخ ػٕٗ ػٍّج أْ ػوَ أهثء ثٌٌَّٛ

 .ِٚؾج١ٔز ثٌؼوثٌز ِٚذوأ فك ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌمؼجء

 
 :بدـط انمنبصػـم فـأج  -ج

 

ال أفو ٠ؾجهي فٟ ثٌقظ١ٍز ثال٠ؾجد١ز ثٌضٟ فممضٙج ثٌّقجوُ ثإلهث٠ًز ِٕي 

صطًٛ ٘جَ فٟ فّج٠ز فمٛق ِٚظجٌـ ث١ٌٍَِّٓ  ؽٌأ، فمو 1994إفوثعٙج ّٕز 

دّٕجّذز ِمجػجصُٙ ٌإلهثًر ثٌؼ٠ٌذ١ز ٚثْ ٚفٌر ثالؽضٙجه ثٌمؼجةٟ فٟ ثٌّؾجي 

 .ن١ٌ شج٘و ػٍٝ ىٌهثٌؼ٠ٌذٟ ٌ

 

غ١ٌ ثٔٗ ٠ؤثمي ػٍٝ ٘يٖ ثٌّقجوُ ثٌذؾء فٟ فغ ثٌّٕجٍػجس، ٌٚؼً 

ىٌه ًثؽغ دجمأّجُ إٌٝ وغٌر ثٌٍّفجس ثٌّؼٌٚػز ػٍٝ ثٌّقجوُ ثإلهث٠ًز 

 .ٚثالّضتٕجف ثإلهث٠ًز، ٚلٍز ثٌمؼجر ثٌؼج١ٍِٓ دٙج

 

ِٚٓ صُ ٚؽخ صوػ١ُ ٘يٖ ثٌّقجوُ دجٌؼوه ثٌىجفٟ ِٓ لؼجر ِنضظ١ٓ 

ثٌؾذجةٟ ٌُٚٙ هًث٠ز ٚثّؼز دجٌّقجّذز فضٝ ٠ضأصٝ ثٌذش فٟ  فٟ ثٌّؾجي

ثٌّٕجٍػجس هثمً أؽً ِؼمٛي، ٚال صذمٝ ِشج٠ًغ ث١ٌٍَِّٓ ِٚظجٌقُٙ ِؼٍمز 

 .إٌٝ ف١ٓ فغ ثٌّٕجٍػز ٔٙجة١ج

 

 

 

 :إشكبنيـخ تنفيـز األدكـبو - د
 

إْ ثفضٌثَ أفىجَ ثٌمؼجء فٟ ثٌوٌٚز ٠ؼذٌ ػٓ ِوٜ ثًصذجؽٙج دقّج٠ز 

ذمٝ ثمأفىجَ ثإلهث٠ًز ثٌظجهًر فٟ فك ثإلهثًر ِؾٌهر ِٓ ثٌشٌػ١ز ٚفضٝ ال ص

فؼج١ٌضٙج ٚلٛصٙج ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ٘يٖ ثمأم١ٌر أْ صٕفي٘ج ػٍٝ ٚؽٗ ثٌٌْػز دّؾٌه 

ي ـأْ ثإلهثًر صضّجؽً فٟ صٕف١ ،إال أْ ثٌّالفع ػٍٝ ثًع ثٌٛثلغ ج،ط١ًٌٚصٙج ٔٙجة١

 .ٟـًٌ لجٔٛٔـو٘ج هْٚ ِذـجهًر ػـجَ ثٌظـثمأفى
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هثًر ِغ ِْطٌر صٕف١ي ثمأفىجَ ثٌظجهًر فٟ فمٙج ًثؽغ ٌٚؼً صؼجًِ ثإل 

أْ صٕف١ي ثمأفىجَ فٟ ِٛثؽٙز ــ دشـدجمأّجُ إٌٝ ػوَ ٚؽٛه ٔض لجٟٔٛٔ ط٠ٌ

 .أشنجص ثٌمجْٔٛ ثٌؼجَ
 

ٌيث، ٕٔجشو ثٌّشٌع ثٌّغٌدٟ أْ ٠قوٚ فوٚ ثٌّشٌع ثٌفٌْٟٔ ثٌيٞ مٛي 

ٌْٕز  125ؼٝ ثٌمجْٔٛ ثٌقك ٌٍّقجوُ ثإلهث٠ًز ٚثٌّقجوُ ثإلّضتٕجف١ز ثإلهث٠ًز دّمض

، ٍّطز صٛؽ١ٗ أٚثٌِ إٌٝ ثإلهثًر ِٓ ثؽً إؽذجً٘ج ػٍٝ صٕف١ي ثمأفىجَ ثإلهث٠ًز 1995

إىث ِج ؽٍخ ثٌّؼٕٟ دجمأٌِ ىٌه ِغ ثٔؼمجه  صٙو٠و٠زصقش ؽجةٍز ثٌقىُ ػ١ٍٙج دغٌثِز 

جَ ـي أفىـٓ ػوَ صٕف١ـٗ ػـش ِْؤ١ٌٚضـيٞ عذضـف ثٌـز ٌٍّٛظـثٌّْؤ١ٌٚز ثٌضأه٠ذ١

 .جءـثٌمؼ
 

ٚصؾوً ثإلشجًر إٌٝ أْ ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ ثٌفٌْٟٔ لؼٝ دوّض٠ًٛز 

أْ ثإللٌثً ٌّؾٍِ ثٌوٌٚز ِٚقجوُ ثالّضتٕجف ػٍٝ ِؤووث  1995ٌْٕز  125ثٌمجْٔٛ 

ضٕف١ي ثمأفىجَ ثإلهث٠ًز ٌإلهثًر د دجٌقك فٟ إطوثً أٚثٌِثإلهث٠ًز ٚثٌّقجوُ ثإلهث٠ًز 

ًِٛ ثٌضٟ ٠ْضٍَِٙج ِذوأ ال ٠ضؼجًع ِٚذوأ فظً ثٌٍْؾ، ٚإّٔج ٘ٛ أٌِ ِٓ ثمأ

ٚصج٠ًل  360/1995لٌثً ثٌّؾٍِ ثٌوّضًٛٞ ثٌفٌْٟٔ ػوه )مؼٛع ثٌوٌٚز ٌٍمجْٔٛ 

 .(1995فذٌث٠ٌ  07ثٌّٕشًٛ فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز دضج٠ًل  1995فذٌث٠ٌ  2

 :بدــــٌصيـــت  اقتشاح :خــــبتمــــانخ    
 

 :ثٌضج١ٌز ٔمضٌؿ ثٌضٛط١جسفٟ ثٌنضجَ 

 

 .ز ثٌؼٌثةخ دىجٍِٙج فٟ لجْٔٛ ثٌّج١ٌزػوَ إهًثػ ِٕظِٛ -

ثٌؼًّ ػٍٝ ثّضمٌثً ثمأٚػجع دجٌقو ِٓ ٚفٌر ثٌضؼو٠الس ثٌّضضج١ٌز ثٌضٟ  -

 .صطٌأ ٠ّٕٛج ػٍٝ ثٌّٕظِٛز ثٌؼ٠ٌذ١ز

 .ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌضم١ٍض ِٓ ث٢ؽجي ثٌّْط٠ٌز دؾؼٍٙج ِالةّز ٠ٌّٚؼز -

ي صقش إٌَثَ ثإلهثًر دجإلؽجدز ػٍٝ صظٍّجس ث١ٌٍَِّٓ هثمً أؽً ِؼمٛ -

 .ؽجةٍز ثػضذجً ّىٛصٙج لذٛال ػ١ّٕج دّج ًٚه ف١ٙج

ثالوضفجء دٍؾٕز ػ٠ٌذ١ز ؽ٠ٛٙز ٚثفور صقً ِقً ثٌٍؾٕض١ٓ ثٌّق١ٍز  -

 .ٚثٌٛؽ١ٕز ِغ صم١ٍض ِٓ أؽً ثٌذش فٟ ثٌّٕجٍػجس ثٌّؼٌٚػز ػ١ٍٙج

ِٓ ثٌّوٚٔز ثٌؼجِز  242فيف ثٌّؼط١جس ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّومٍز ػٍٝ ثٌّجهر  -

جف صٕف١ي صقظ١ً ثٌؼ٠ٌذز غ١ٌ ِؼٍك دضمو٠ُ ٌٍؼٌثةخ ِغ ؽؼً إ٠م

 .ػّجٔز

إفوثط ١٘تز لؼجة١ز مجطز دجٌٌْٙ ػٍٝ صٕف١ي ثمأفىجَ ٚثٌمٌثًثس  -

ٌقك فٟ إطوثً أٚثٌِ ٌإلهثًر ِٓ أؽً صٕف١ي ثثإلهث٠ًز ِغ صن٠ٍٛٙج 

 .ثمأفىجَ ثٌظجهًر ػ١ٍٙج
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ػًٌٚر ػٌع ؽ١ّغ ِشج٠ًغ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؼ٠ٌذ١ز ٚثٌٕظٛص ثٌضٕظ١ّ١ز  -

لظو  ٚثٌذ١ب مز دٙج ػٍٝ أٔظجً ثٌّؾٍِ ثإللضظجهٞ ٚثإلؽضّجػٟثٌّضؼٍ

 .  إدوثء ثٌٌأٞ ثٌمذٍٟ دشأٔٙج

 

 
 

 


