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تخطيط الحجم األمثل للنقدية باستعمال الميزانية التقديرية النقدية 

 . بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الجزائر -ة حالة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة دراس

 جامعة بسكرة  د/ يحياوي مفيدة                        

 أ/ قرقب مبارك المركز الجامعي لتامنغست                       
S 

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ أقعب إؿانٌ اييت تٛاد٘ إسٜط إايٞ, ٚشيو 

ي٬قتكاز, ٚبصيو ٚدب ع٢ً إ٪غػ١ ايذلنٝع ع٢ً  يهٕٛ ايٓكس١ٜ ٖٞ ايعكب احملطى

تػٝرل ْكسٜتٗا بؿهٌ دٝس َا ٜتٓاغب َ  ٚطٚؾٗا إاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ. ٚتعتدل إٛاظ١ْ 

ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ َٔ أِٖ ايڀطم اغتعُا٫ يتػٝرل ايٓكس١ٜ, ؾٓٛاّ إٝعاْٝات 

تها٬َ ٜعٚز إػ٪ٚيٌ ايتكسٜط١ٜ ٜٗسف إٍ ايكٝاّ بايتدڀٝ٘ ٚايطقاب١, ٜٚعس ْٛاَا َ

اٱزاضٌٜ بهٌ ايبٝاْات ٚايتكاضٜط اي٬ظ١َ ٚايهاؾ١ٝ, ٚبايطغِ َٔ إٔ تڀبٝل ْٛاّ 

إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٗ إ٪غػ١ اختٝاضٟ إ٫ إٔ إ٪غػات تٗتِ بٗصا ايٓٛاّ ٭ْ٘ 

 نطٚضٟ باعتباضٙ أزا٠ َٔ أزٚات ايتدڀٝ٘ ٚايطقاب١

, ؽڀٝ٘ ايٓكس١ٜ, إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ.ايهًُات إؿتاس١ٝ: تػٝرل ايٓكس١ٜ

Summary: 
The monetary management is one of the most difficult problems 

that faces the financial manager. This is due to the fact that the money 
issue is the backbone of the economy. This is why any institution has to 
focus on the management of its monetary system so as  to adopt it to its 
financial en economic conditions. The forcasted balance sheet is 
considered as one of the most important ways used to manage money. 
The forcasted budgeting aims at planning and control. It’s also 
considered as a complete system that provides administration managers 
with the necessary report and data. Although the application of the 
forcasted budgeting in institutions is not compulsory, some of these are 
interested in such a system because it is an important tool in both 
planning and control     
Key words : monetary management, monetary planning, forcasted 
monetary balance 
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تعتدل ع١ًُٝ ايتٛظٜ  ٚايتدكٝل ا٭َجٌ يًُٛاضز َٔ أقعب 

إٛاضز اييت  إٗاّ اييت تٛاد٘ إػ٪ٚيٌ عًٝٗا خاق١ ٗ ٌٚ ٚطٚف ْسض٠

ست٢ ٜتشكل ا٫غتػ٬ٍ أقبشت َ٪ؾطاتٗا تتعاٜس ٗ ايٛقت ايطأٖ.

ا٭َجٌ شلصٙ إٛاضز, ٫بس ع٢ً إػ٪ٚيٌ ايكٝاّ بٛٚا٥ـ أغاغ١ٝ ٖٚٞ 

ٚايطقاب١ اييت تػاعس ٗ اؽاش ايكطاضات. ٚقس  ايتدڀٝ٘, ايتِٓٛٝ, ايتٛدٝ٘

ا١َ نُٔ ٚٚا٥ـ أقبح تػٝرل ايٓكس١ٜ, ٗ ايٛقت ايطأٖ, وتٌ َها١ْ ٖ

إ٪غػ١, ٭ٕ نٌ ايكطاضات اييت تتدصٖا إ٪غػ١, ٚإتعًك١ بٓؿاطٗا 

غرل َباؾط٠ ع٢ً ْكس١ٜ إ٪غػ١. ت٪ثط ٚتتأثط بكؿ١ َباؾط٠ أٚ

ٚإٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٖٞ عباض٠ عٔ دٗٛز َػتُط٠ يًكٝاّ 

بايعٌُ اـام بايٓكس١ٜ بأؾهٌ ططم ٖه١ٓ, ٖٚٞ أزا٠ تٗسف إٍ 

دساّ أقٍٛ إ٪غػ١ بهؿا٠٤ عاي١ٝ َا ٜهُٔ شلا ايػٝٛي١ ٚايطع١ٝ.   اغت

 : ّهٔ ططح ٚقٝاغ١ اٱؾهاي١ٝ ايط٥ٝػ١ٝ شلصا ايبشح ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٗ تػـٝرل  إٛاظْـ١ ايتكسٜطٜـ١ ايٓكسٜـ١     ػتدسّنٝـ ّهٔ يًُ٪غػ١ إٔ ت

 َج٬ ست٢ تتُهٔ َٔ ؼكٝل ٖسٗ ايطع١ٝ ٚايػٝٛي١؟أْكسٜتٗا تػٝرلا 

 أ٫ٚ: تػٝرل ايٓكس١ٜ 

تعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ احملٛض ايط٥ٝػٞ شلسف إسٜط إايٞ اـام بايػٝٛي١, 

ٖٚٓا تٛٗط سرل٠ إسٜط إايٞ بٌ ايػٝٛي١ ٚايطع١ٝ بهٌ ٚنٛح, ؾعٜاز٠ 

ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ تعٜس َٔ إكسض٠ ع٢ً غساز ايؿٛاترل بػطع١ ٚغٗٛي١. 

ييت تٛد٘ إٍ ا٫غتدساَات ايؿعاي١ َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ظٜاز٠ ايٓكس١ٜ ا

إٓتذ١ زاخٌ إٓؿأ٠, ت٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٭ضباح إٍ إٔ ٜتِ ايٛقٍٛ إٍ سس 

نٝاع ايػٝٛي١ َٚا ٜتػبب عٔ شيو َٔ خػاض٠ تتُجٌ ٗ ؾكسإ 

اـكَٛات ايٓكس١ٜ ٚإسذاّ إٛضزٜٔ أقشاب ايؿٗط٠ ايهدل٣ عٔ 

 ٓكس١ٜ با٭َٛض اٯت١ٝ:. ٚتتعًل ع١ًُٝ تػٝرل ايايتعاٌَ َ  ايؿطن١

ا٫ستؿاٚ باؿس إٓاغب َٔ ايٓكس١ٜ: ٜعتدل ؽؿٝض ايٓكس١ٜ ٗ  --

إؿطٚع إٍ أز٢ْ سس ٖهٔ َ  عسّ ايتهش١ٝ َكسض٠ إ٪غػ١ ع٢ً 
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تػسٜس ايتعاَاتٗا ٗ َٛاعٝسٖا ٖٛ َڀًب إسٜط إايٞ, ٭ٕ شيو ٜعين 

٪غػ١ ٖا ٜعٛز ع٢ً اغتجُاض ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٗ ا٭ٚد٘ إدتًؿ١ زاخٌ إ

إ٪غػ١ بايعٛا٥س ايهاؾ١ٝ. أَا إشا مل ٜتُهٔ إسٜط إايٞ َٔ اغتجُاض ٖصٙ 

ا٭َٛاٍ َا ٜعٛز ع٢ً إؿطٚع بايعٛا٥س ايهاؾ١ٝ, ؾُٔ ا٭ؾهٌ غشب 

ا٭َٛاٍ ايعا٥س٠ ٚإضداعٗا إٍ أقشابٗا عٔ ططٜل ؽؿٝض سكٛقِٗ ٗ 

ِ ع٢ً إ٪غػ١ إٕ ناْٛا إ٪غػ١ إٕ ناْٛا َٔ إايهٌ أٚ ؽؿٝض زْٜٛٗ

 َٔ ايسا٥ٌٓ. 

 ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس١ٜ: ّٚهٔ تكػُٝٗا إٍ قػٌُ نُا ًٜٞ: --

 ايطقاب١ ع٢ً ايتسؾل ايٓكسٟ ايساخٌ: ---

إٕ ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس ايساخٌ تتِ بايتأنس َٔ إٔ ٖصا ايٓكس ٜصٖب إٍ 

ٛٚؿٌ خع١ٜٓ إ٪غػ١ أٚ إٍ سػابٗا ٗ ايبٓو ٚيٝؼ إٍ دٝٛب إ

ٚسػاباتِٗ, ٜٚتِ شيو باتباع ْٛاّ ضقاب١ غًِٝ سٝح ٫ ٜتِ اغت٬ّ أ١ٜ 

ْكس١ٜ بسٕٚ َػتٓسات, أٚ ٜتِ ايؿكٌ بٌ ٚٚٝؿ١ أٌَ ايكٓسٚم 

ٚاؿػابات أٚ ايؿكٌ بٌ َػتًِ ايٓكس١ٜ َٚٛزعٗا يس٣ ايبٓو. نُا 

تتڀًب ع١ًُٝ ايطقاب١ ع٢ً ايٓكس ايساخٌ ايعٌُ ع٢ً ؼكٌٝ ايٓكس١ٜ َٔ 

٤ بأغطع ٚقت ٖهٔ, ٚنصيو ايعٌُ ع٢ً ؼكٌٝ اٱٜطازات ا٭خط٣ ايع٬ُ

 اييت ؽل إ٪غػ١ ٗ أٚقاتٗا ٚبػطع١.

 ايطقاب١ ع٢ً ايتسؾل ايٓكسٟ اـاضز: ---

ٚتتِ ٖصٙ ايطقاب١ عٔ ططٜل ايتأنس َٔ إٔ ايٓكس اـاضز ٫ ٜتعطض 

س يع١ًُٝ اخت٬ؽ, ؾ٬ تتِ ع١ًُٝ زؾ  َكاضٜـ مل ؼسخ أٚ ع١ًُٝ تػسٜ

يسا٥ٌٓ ٫ ٚدٛز شلِ, ٚع١ًُٝ ايطقاب١ ٖصٙ تتڀًب ٚدٛز َػتٓسات 

ايكطف ٚتٛقٝعٗا َٔ اؾٗات إدٛي١ بايكطف ٗ إ٪غػ١, نُا تتڀًب 

ٗ َٛاعٝسٖا ٚيٝؼ قبًٗا نُا ٫ هب  ا٫يتعاَاتع١ًُٝ ايطقاب١ ايكٝاّ بسؾ  

زؾعٗا بعس َٛاعٝسٖا يًُشاؾ١ٛ ع٢ً ايػُع١ ا٥٫تُا١ْٝ. 

تػٝرل ايٓكس١ٜ: إٕ اـڀأ ٗ تػٝرل ايٓكس١ٜ ٜ٪زٟ إٍ تعطض  تكِٝٝ --

إ٪غػ١ إٍ عػط َايٞ ٖٚصا ٗ ساي١ استؿاٚٗا بٓكس١ٜ أقٌ َٔ اي٬ظّ, 
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أٚ ؾا٥ض َايٞ ٖٚصا ٗ ساي١ ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ أنجط َٔ اي٬ظّ, ٜٚتعًل 

ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ أقٌ َٔ اي٬ظّ بٗسف إسٜط إايٞ إتعًل بايػٝٛي١ 

ٜ٪زٟ شيو إٍ ٚقٛع إ٪غػ١ ٗ َؿه١ً اٱعػاض إايٞ ايؿين, نُا سٝح 

ٜ٪زٟ شيو إٍ نٝاع اـكَٛات إعطٚن١ ع٢ً إ٪غػ١ ٗ ساي١ 

ايتػسٜس ايػطٜ . أَا ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ تعٜس عٔ اي٬ظّ ؾٝتعًل بٗسف 

إسٜط إايٞ ايجاْٞ ٖٚٛ ايطع١ٝ, إش إٔ ا٫ستؿاٚ بٗصا ايطقٝس َعڀ٬ 

يعٛا٥س سٝح إٔ ايٓكس١ٜ اجملُس٠ ٚا٭قٍٛ ايػا١ً٥ ٫ ؼكل عٛا٥س ٜكًٌ َٔ ا

َطتؿع١, بُٝٓا ٜتشكل اشلسف ا٭ٍٚ ٖٚٛ ايػٝٛي١. ٚإٕ أؾهٌ ؾ٤ٞ ّهٔ 

يًُسٜط إايٞ عًُ٘ بؿإٔ ايطقٝس ايٓكسٟ ٖٛ َكاض١ْ ٖصا ايطقٝس َ  

ايطقٝس ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٗ ايؿذلات ايػابك١ َٚ  ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ 

 ٕؿاب١ٗ. يًُ٪غػات ا

ثاْٝا: ططم ؽڀٝ٘ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ: ٜككس بايتسؾكات ايٓكس١ٜ سطن١ 

إٛاضز ايٓكس١ٜ اييت ُتًهٗا إ٪غػ١ َٓص ؿ١ٛ اؿٝاظ٠ ٚاغتعُاشلا شلصٙ 

إٛاضز ايٓكس١ٜ ٗ اجملا٫ت إدكك١ ٚعٛزتٗا نُٛاضز ْكس١ٜ, أٟ إٔ ٖصٙ 

ٛاضز ٚؼٛشلا إٍ اغتعُاٍ ٖصٙ إ -ايسٚض٠ تتُجٌ ٗ )َٛاضز ْكس١ٜ

اغت٬ّ ٖصٙ إٛاضز ع٢ً ؾهٌ  -تػٜٛل ٚبٝ  إٓتذات -َسؾٛعات

َكبٛنات ْكس١ٜ(
(1)

, يصيو تػ٢ُ أٜها َٝعا١ْٝ إسؾٛعات ٚإكبٛنات.  

ٜعتدل ايتسؾل ايٓكسٟ ايعٓكط ا٭نجط اغتعُا٫ يًتٓب٪ با٫ستٝادات إاي١ٝ, 

كبٛنات ٚإسؾٛعات ٚتعتُس أغاغا ع٢ً ايتٓب٪ بهٌ عٓكط َٔ عٓاقط إ

ايٓكس١ٜ, يصا ؾإٕ ٖصٙ ايڀطٜك١ ُتاظ با٭١ُٖٝ ايهبرل٠ ٗ تكسٜط َس٣ 

ايتػرل ايصٟ ٜڀطأ ع٢ً إكبٛنات ٚإسؾٛعات ؾٗٞ بصيو تٓاغب 

إ٪غػات اييت ٜتعطض ْؿاطٗا يًتكًبات ايٛاغع١. إٕ ػُٝ  ايبٝاْات 

إشا ناْت اي٬ظ١َ يًتٓب٪ بايتسؾل ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٜهٕٛ أَطا غ٬ٗ 

إ٪غػ١ تتب  ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ, ٭ٕ إعساز ٖصٙ إٝعاْٝات 

ٜتڀًب ؼسٜس أٖساف إ٪غػ١ َػبكا ٚؽڀٝ٘ عًُٝاتٗا اييت تتؿل َ  

اـڀ٘ إٛنٛع١, ؾٝكبح َٔ ايػٌٗ ع٢ً ايكا٥ِ بايتدڀٝ٘ ايٓكسٟ 

 ُهٌ إ٪غػ١ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً استٝاداتٗا ايٓكس١ٜ.
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ايڀطم اييت تػتدسّ يتدڀٝ٘ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ٗ ٖٓاى ايعسٜس َٔ 

إ٪غػ١ ٚأُٖٗا َاًٜٞ
(2)

: 

ٖٞ ايڀطٜك١ ططم ايتكسٜط إباؾط٠ يًُكبٛنات ٚإسؾٛعات: --

ايتؿك١ًٝٝ يًتشسٜس ٚا٫ٖتُاّ بهٌ ع١ًُٝ تتهُٔ زؾ  ايٓكس أٚ 

اغت٬َ٘, ٚتعتدل ٖصٙ ايڀطٜك١ أنجط ايڀطم اغتدساَا َٔ قبٌ 

قٛض٠ ٚانش١ ٕكبٛنات إ٪غػ١ أٚ َسؾٛعاتٗا, إ٪غػات ٚتعڀٞ 

 َٚٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٜهٕٛ ايتشهِ ٗ ايٓكس١ٜ ؾعاٍ.

تػ٢ُ أٜها ططٜك١ قاٗ ايطبح ططٜك١ قاٗ ايطبح إعسٍ: --

ايٓكسٟ إتسؾل َٚٛدبٗا ٜتِ ا٫عتُاز ع٢ً قاٗ ايطبح إتٛق  )َٔ 

سًٜ٘ بعس ا٭خص بعٌ سػاب ا٭ضباح ٚاـػا٥ط ايتكسٜط١ٜ(, ايصٟ ٜتِ تع

ا٫عتباض نٌ ايعًُٝات غرل ايٓكس١ٜ نإكاضٜـ إػتشك١ ٚغرل إسؾٛع١ 

ٚاٱٜطازات إػتشك١ ٚغرل إكبٛن١ ٚغرلٖا َٔ ايعًُٝـات, نُا أْ٘ 

َٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٜتِ ؼٌٜٛ قاٗ ايطبح َٔ أغاؽ ا٫غتشكام إٍ 

ًٓكس١ٜ ع٢ً ا٭غاؽ ايٓكسٟ. تػتدسّ ٖصٙ ايڀطٜك١ ٗ ايتدڀٝ٘ ي

إس٣ ايبعٝس, ؾإشا نإ ا٫عتُاز َٛدب ٖصٙ ايڀطٜك١ ٱعساز إٛاظ١ْ 

ايٓكس١ٜ ٖٛ قاٗ ايطبح ؾؿٞ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ َعطؾ١ فُٛع إكبٛنات 

أٚ إسؾٛعات, ٗ سٌ هب َعطؾ١ ٖصٙ ايتسؾكات ٚنصيو َػت٣ٛ ايٓكس١ٜ 

٪غػات اييت ٜهٕٛ إڀًٛب ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾذل٠, ؾٗٞ بصيو تػتدسّ ٗ إ

ْؿاطٗا َػتكطا َع٢ٓ إٔ سذِ َكبٛناتٗا َٚسؾٛعاتٗا ايٓكس١ٜ ثابت١ 

 ْػبٝا.

 ثايجا: إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ ٚنٝؿ١ٝ تػٝرل امطاؾاتٗا

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ أقعب إؿانٌ اييت تٛاد٘ إ٪غػات ٗ ٖصا 

و تطتهع ايعٗس, ٚشيو يهدل سذِ إ٪غػات ٚتساخٌ إكاحل, ٚبصي

اٖتُاَات دٌ إػرلٜٔ ع٢ً قاٚي١ ؽؿٝض سذِ ايٓكس١ٜ احملتؿٜ بٗا, 

ٚيهٔ بؿطٙ أ٫ تك  إ٪غػ١ ٗ عػط َايٞ ٜؿٛٙ زلعتٗا, ٚبصيو تڀطقٓا 

ٗ ايبسا١ٜ إٍ إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ ثِ تڀطقٓا إٍ أِٖ ايكطاضات 
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إؿانٌ اييت تٛاد٘ امطاؾات ايٓكس١ٜ, ٚبعسٖا أِٖ  إاي١ٝ إتعًك١ بتػٝرل

 تػٝرل ايٓكس١ٜ. 

 إدطا٤ات ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ: --

ؼطم إٓؿأ٠ ع٢ً ضؾ  نؿا٠٤ تػٝرل ايٓكس١ٜ عٔ ططٜل اتباع فُٛع١ 

َٔ اٱدطا٤ات اييت تػاعس ع٢ً ا٫ستؿاٚ باؿذِ إٓاغب َٔ ا٭ضقس٠ 

 ٕ ايٓكس١ٜ تعتدل أق٬ ٫ وكل أٟ إٜطاز ٚبايتايٞ ؾإٕإايٓكس١ٜ, سٝح 

تهدِ ايطقٝس ايٓكسٟ ٜ٪زٟ إٍ ؽؿٝض َعسٍ زٚضإ ا٭قٍٛ ٖا ٜكًٌ 

َٔ َعسٍ ايعا٥س ع٢ً ا٫غتجُاض. َٚٔ أِٖ ايعٛاٌَ اييت تػاعس ع٢ً 

ظٜاز٠ نؿا٠٤ تػٝرل ايٓكس١ٜ
(3)

: 

 زق١ ايتٓب٪ بايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١: ---

يتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ إٕ زق١ ايتٓب٪ بايتسؾكات ايٓكس١ٜ ٚإعساز إٛاظ١ْ ا

ٜػاعس ع٢ً َعطؾ١ ق١ُٝ ايؿا٥ض أٚ ايعذع ٗ ايٓكس١ٜ قبٌ سسٚث٘ 

ايؿعًٞ, ٚبصيو تػتعس إ٪غػ١ ٕٛاد١ٗ ٖصا ايعذع أٚ ايؿا٥ض ٗ ايٛقت 

ا٥٬ِٕ زٕٚ إػاؽ بكسض٠ إ٪غػ١ ع٢ً غساز ايتعاَاتٗا إاي١ٝ ٗ 

يتسؾكات ايٓكس١ٜ َٛاعٝسٖا. إش ّهٔ ايكٍٛ أْ٘ نًُا ظازت زضد١ ايتٓب٪ با

ايساخ١ً ٚاـاضد١ نًُا مت تٛدٝ٘ ايٓكس١ٜ إٍ ايٛد١ٗ ايكشٝش١ ٖٚٞ 

 ؼكٝل ٖسٗ ايطع١ٝ ٚايػٝٛي١.

 ايتٓػٝل بٌ ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١: ---

ٜككس بٗصا اٱدطا٤ ايتٛؾٝل بٌ تاضٜذ ؼكٌٝ إكبٛنات ٚبٌ تٛقٝت 

اٚ َػت٣ٛ أز٢ْ َٔ ايٓكس١ٜ, ّٚهٔ غساز إسؾٛعات َا ٜػُح با٫ستؿ

ايٛقٍٛ إٍ شيو عٔ ططٜل ايتٛؾٝل قسض اٱَهإ بٌ ؾطٚٙ ايتشكٌٝ 

اييت ؼسزٖا إ٪غػ١ يع٥٬ُٗا ٚبٌ ؾطٚٙ ايػساز إؿطٚن١ ع٢ً 

 إ٪غػ١ َٔ ططف َٛضزٜٗا.

 اٱغطاع ٗ ؼكٌٝ إػتشكات: ---

ّهٔ ؼطٜه٘, ؾتشاٍٚ ٗ ايصَِ إس١ٜٓ ٜؿهٌ سػاب ايعبا٥ٔ أِٖ عٓكط 

إ٪غػ١ ؼكٌٝ َبٝعاتٗا اٯد١ً بأغطع َا ّهٔ َٔ زٕٚ ايتعطض 
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ـػاض٠ بػب ايتؿسز ٗ ايتشكٌٝ, ٚقس تًذأ إ٪غػ١ إٍ أغًٛب اـكِ 

ايٓكسٟ زٕٚ تهٝٝ  َٝع٠ ايبٝ  اٯدٌ, ٗ سٌ تًذأ إ٪غػات ايهبرل٠ 

ٝل َس٠ اييت ٜتػ  ْؿاطٗا ع٢ً َػاس١ ٚاغع١ َٔ ايعبا٥ٔ إٍ تكً

ايتشكٌٝ بإغٓاز ا١ُٕٗ إٍ َهاتب ؼكٌٝ تٓتؿط سٝجُا ٜتٛادس ظبا٥ٓٗا 

. ؾإدطا٤ات اـكِ ايتذاضٟ تهٕٛ ٗ ايعاز٠ َٚٔ ثِ تٛدِٗٗ إيٝٗا.

ط١ًٜٛ َٚهًؿ١, ٚايؿٝو إطغٌ إٍ ايبٓو يًتشكٌٝ ٜػتػطم ٚقتا 

ط٬ٜٛ يهٞ ٜتشٍٛ إٍ غٝٛي١, ٚخاق١ إشا نإ ايعٌُٝ بعٝسا دػطاؾٝا 

ًّو سػابا ٗ بٓو كتًـ عٔ بٓو إ٪غػ١, ٚأسػٔ ططٜك١ يٲغطاع ٚ

بع١ًُٝ ايتشكٌٝ ٖٞ تعاٌَ إ٪غػ١ َ  فُٛع١ َٔ ايبٓٛى احمل١ًٝ ٚٗ 

َٓاطل دػطاؾ١ٝ كتًؿ١ ٚخاق١ ٗ إٓاطل اييت ٜتٛادس بٗا عسز نبرل َٔ 

 ايع٤٬ُ.

 اٱبڀا٤ ٗ غساز ا٫يتعاَات: ---

بڀا٤ ٗ ايػساز إٔ تكّٛ إ٪غػ١ بتأخرل تػسٜس يٝؼ إككٛز بع١ًُٝ اٱ

ايتعاَاتٗا عٓس تاضٜذ ا٫غتشكام ٖا ٜعطض إ٪غػ١ إٍ ٖعات َاي١ٝ قس 

ٜؿكسٖا ثك١ إتعاًٌَ َعٗا, ٚإِا ٜككس بصيو إتباع ا٭غايٝب إؿطٚع١ 

يتأخرل ايػساز َجٌ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٥٫تُإ ايتذاضٟ إُٓٛح يًُ٪غػ١ 

ـا, ٚشيو بتػسٜس َا عًٝٗا َٔ زٜٕٛ ٗ آخط ّٜٛ أٚ َٔ قبٌ َٛضزٜٗ

ايًذ٤ٛ إٍ ايػساز عٔ ططٜل ؾٝو يس٣ بٓو قًٞ ٜك  بعٝسا عٔ َكط 

ايؿطن١ ايسا١ٓ٥ ٜٚهٕٛ ٗ بٓو كتًـ أٜها. ّٚهٔ أٜها اغتعُاٍ 

ايهُبٝاي١ بس٫ َٔ ايؿٝو ٭ْ٘ ٫ ٜؿذلٙ تٛؾط ايٓكس١ٜ ٗ ايبٓو عٓس ؼطٜط 

ٚدٛز ايٓكس١ٜ عٓس تكسّٗا يًػساز ؾك٘ ٖا ٜكًٌ َٔ  ايهُبٝاي١, ٚإِا هب

 سذِ ايػٝٛي١ احملتؿٜ ب٘.

 اغتدساّ ايؿٝهات ايڀاؾ١ٝ: ---

ٜؿرل َؿّٗٛ ايؿٝهات ايڀاؾ١ٝ إٍ ايؿطم بٌ ضقٝس ايبٓو يس٣ إٓؿأ٠ 

إشا ناْت  –ٚبٌ ضقٝس إٓؿأ٠ ٗ زؾاتط ايبٓو, سٝح ّهٔ يًُ٪غػ١ 

ؼكٌٝ ٚغساز ايؿٝهات إطتبڀ١ بٓؿاطٗا  قازض٠ ع٢ً ايتٓب٪ بعًُٝات

إٔ تػتؿٝس َٔ ايؿذل٠ ايع١َٝٓ اييت تٓكهٞ  -بسضد١ َعكٛي١ َٔ ايسق١
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بٌ ؼطٜط ايؿٝو َٚا بٌ غشب قُٝت٘ َٔ سػاب إٓؿأ٠ يس٣ ايبٓو 

ؾع٬
(4)

 

 إاي١ٝ إتعًك١ بتػٝرل ا٫مطاؾات تايكطاضا --

اضات إاي١ٝ يهُإ ايتػٝرل ٜؿٌُ َٝسإ تػٝرل ايٓكس١ٜ فُٛع١ َٔ ايكط

اؿػٔ ٕدتًـ ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا, يصا ؾإٕ َتابع١ َٚطاقب١ ايتسؾكات 

ايٓكس١ٜ ٜ٪زٟ بايهطٚض٠ ٫ؽاش قطاضات غ١ًُٝ ٚؾٛض١ٜ ؾُٝا ىل 

ا٫خت٫٬ت اييت ّهٔ إٔ تٛٗط ْتٝذ١ ا٫خت٬ؾات ٗ ايعَٔ بٌ 

خطٚز نُٝات ٖا١َ  ايتشك٬ٝت ٚإسؾٛعات. َٚٓ٘ ؾإٕ خطٚز أٚ تٛق 

َٔ ا٭َٛاٍ ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ٚقٛع اـع١ٜٓ ٗ عذع َايٞ, ٖا ًٜعّ 

إ٪غػ١ ايبشح عٔ َٛاضز ايتٌُٜٛ اييت تػُح بايتٛؾٝل بٌ إسؾٛعات 

ٚإكبٛنات ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ايتٛاظٕ َٔ د١ٗ, َٚٔ د١ٗ أخط٣ ؾإٕ 

ايبشح عٔ  ٚٗٛض أٚ تٛق  ٚٗٛض ْٛاتر َاي١ٝ إناؾ١ٝ ٜسؾ  بإ٪غػ١ إٍ

 تٛٚٝؿات شلصٙ ايؿٛا٥ض قكس ؼكٝل إٜطازات إناؾ١ٝ.

قطاضات تٛٚٝـ ايٓكس١ٜ ايؿا٥ه١:  ---

إشا تبٌ َٔ إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ َٚٔ ايتكاضٜط ايٓكس١ٜ اي١َٝٛٝ 

أْ٘ يسٜٓا أَٛاٍ ظا٥س٠, ؾإْ٘ ٜڀطح ايتػا٩ٍ ايتايٞ: ؾُٝا ٜتِ اغتعُاٍ 

ٍ ؾ٤ٞ هب َعطؾت٘ ٗ ٖصا اجملاٍ  ٌٖ ٖصٙ ٖصٙ ايػٝٛي١ ايعا٥س٠؟ إٕ أٚ

ا٭َٛاٍ اييت تعٜس عٔ سادتٓا ُجٌ ظٜاز٠ زا١ُ٥ أٚ َ٪قت١؟

بايطغِ َٔ إٔ نٌ إؿطٚعات تكطٜبا ػس قعٛب١ ٗ ايعجٛض ع٢ً 

اغتدساَات ايٓكس١ٜ اييت تعٜس عٔ استٝاداتٗا بكؿ١ زا١ُ٥ ٚإشا ناْت 

اع ٖصٙ ايعٜاز٠ ايؿطن١ تعٌُ ٗ ْؿاٙ َتسٖٛض, ؾُٔ ا٭ؾهٌ إضد

ايسا١ُ٥ ٗ ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ إٍ أقشاب إؿطٚع أٚ اقتكاضٖا ع٢ً 

ا٫غتجُاضات قكرل٠ ا٭دٌ ٚاييت ُتاظ با٭َإ ايهبرل, ٚبصيو عٓس اغتجُاض 

َجٌ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعاط١ً ٜٚأتٞ ٗ َكس١َ ٖصٙ ا٭ْٛاع ا٫غتجُاض١ٜ 

أٜها إٜساع ٖصٙ ا٭ٚضام إاي١ٝ اؿه١َٝٛ قكرل٠ ا٭دٌ, نُا ّهٔ 

ا٭َٛاٍ اييت ُجٌ ظٜاز٠ َ٪قت١ نٛزا٥  ازخاض١ٜ ٗ ايبٓٛى ايتذاض١ٜ أٚ 

إ٪غػات ا٫زخاض١ٜ إدتًؿ١ ضغِ إٔ ايؿا٥س٠ اييت غتعٛز عًٝٓا َٔ َجٌ 
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ٖصا ا٫غتجُاض غتهٕٛ َتٛانع١ َٚٓدؿه١, ٚيهٔ ٖصا ع٢ً نٌ ساٍ 

هٕٛ عطن١ أؾهٌ َٔ تطى ٖصٙ ا٭َٛاٍ عاط١ً ٫ ؼكل أٟ عا٥س أٚ ت

 ـڀط نٝاع دع٤ َٔ أقًٗا ٗ غبٌٝ ؼكٝل عا٥س أنجط. 

 قطاضات ٌُٜٛ ايعذع ٗ اـع١ٜٓ: ---

إٕ عسّ ايتٛاؾل بٌ إكبٛنات ٚإسؾٛعات ّهٔ إٔ ٜ٪زٟ إٍ ٚٗٛض 

عذع َايٞ ع٢ً َػت٣ٛ خع١ٜٓ إ٪غػ١, أٟ عسّ نؿا١ٜ ضأؽ إاٍ 

ٌ, ٚشلصا ؾإٕ ايكطاضات إتعًك١ ايعاٌَ ٗ ٌُٜٛ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاَ

بتٌُٜٛ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ إػتُط٠ إتعًك١ بسٚض٠ ا٫غتػ٬ٍ 

ٖٞ قطاضات سػاغ١, سٝح إٔ تػڀ١ٝ ٖصٙ ا٫ستٝادات عٔ ططٜل 

ا٭َٛاٍ ايسا١ُ٥ ٜه  إ٪غػ١ ٗ ٚنع١ٝ قعب١ ٖا ٜ٪زٟ بٗا يًذ٤ٛ إٍ 

ؼٌ َؿانٌ اـع١ٜٓ ايكطٚض قكرل٠ ا٭دٌ, ٚضغِ إٔ ٖصٙ ا٭خرل٠ 

اٯ١ْٝ أٚ اؿاي١ٝ ؾٗٞ ٗ ْؿؼ ايٛقت ػعٌ إ٪غػ١ نعٝؿ١ تتأثط بهٌ 

تػرل ٜڀطأ ع٢ً قٝڀٗا ٚػعًٗا ٗ تبع١ٝ يًػرل, ٚيصا ؾإْ٘ َٔ ايهطٚضٟ 

ايكٝاّ بتشًٌٝ إغذلاتٝذ١ٝ يتڀٛض إ٪غػ١. ّٚهٓٓا تبٝإ أِٖ ططم 

 ايتٌُٜٛ ع٢ً إس٣ ايككرل نايتايٞ:

يساخًٞ: ًٜعب ايتٌُٜٛ ايساخًٞ زٚضا أغاغٝا ٗ ايػٝاغ١ٝ ايتٌُٜٛ ا -أ

ايت١ًُٜٝٛ يًُ٪غػ١ غٛا٤ ع٢ً إس٣ ايككرل أٚ إس٣ ايڀٌٜٛ, 

ٚبٛاغڀت٘ ّهٔ يًُ٪غػ١ إٔ تتشطض َٔ قٝٛز ايبٓو ٚتهايٝـ ايكطٚض 

ّٚهٓٗا ايكٝاّ بإؿاضٜ  إطغٛب ؾٝٗا زٕٚ قٝٛز, ٚيٓتٝذ١ ايسٚض٠ أ١ُٖٝ 

٪غػ١ شاتٝا, ؾٗٞ تطتب٘ بسضد١ ْتٝذتٗا ٚتڀٛضٖا غرل نبرل٠ ٗ ٌُٜٛ إ

أْٗا يٝػت إكسض ايٛسٝس يًتٌُٜٛ ايصاتٞ بٌ تٛدس عٓاقط أخط٣ 

 ناٱٖت٬نات ٚإ٪ْٚات. 

نجرلا َا ٜهٕٛ ايتٌُٜٛ ايصاتٞ غرل قازض ع٢ً ايتٌُٜٛ اـاضدٞ:  -ب

تًب١ٝ استٝادات إ٪غػ١ إاي١ٝ َٚٓ٘ ٜكبح َٔ ايهطٚضٟ ايبشح عٔ 

كازض أخط٣ خاضد١ٝ َٔ أدٌ اغتُطاض إ٪غػ١ ٗ ْؿاطٗا, ٚعاز٠ َا َ

تهٕٛ تًو إكازض عباض٠ عٔ قطٚض ا٫غتػ٬ٍ أٚ قطٚض اـع١ٜٓ ٖسؾٗا 

 دعٌ اـع١ٜٓ ٗ ساي١ تٛاظٕ.
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 ضابعا: أِٖ إؿانٌ اييت تٛاد٘ تػٝرل ايٓكس١ٜ:

يتشسٜس إػت٣ٛ اٱْايٞ يًدع١ٜٓ ٜػتٛدب ا٫ٖتُاّ َؿهًتٌ 

 ٝتٌ: أغاغ

َؿه١ً إطزٚز١ٜ: إٕ ؼسٜس إػت٣ٛ اٱْايٞ يًدع١ٜٓ ٜتڀًب  --

إكاض١ْ بٌ تهًؿ١ ايتٌُٜٛ قكرل ا٭دٌ يًُ٪غػ١ َٚطزٚز١ٜ ا٭َٛاٍ 

إػتجُط٠, ٚيصيو هب ؽؿٝض ٖصٙ ا٭َٛاٍ إٍ أقك٢ سس ٖهٔ أٚ َع٢ٓ 

٪زٟ آخط ٜهٕٛ َػت٣ٛ اـع١ٜٓ قطٜباڄ َٔ ايكؿط, ؾاـع١ٜٓ إعس١َٚ ت

إٍ إخت٫٬ت أثٓا٤ ايسٚض٠ غرل أْ٘ َٔ إ٪نس إٔ ايًذ٤ٛ إٍ قطٚض 

قكرل٠ ا٭دٌ أثٓا٤ ا٫ستٝاز إٍ ايػٝٛي١ ٜهٕٛ أقٌ تهًؿ١ َٔ ا٫ستؿاٚ 

بكؿ١ زا١ُ٥ بؿا٥ض َٔ ا٭َٛاٍ, ٚقس ٜهٕٛ ا٫ستؿاٚ غع١ٜٓ غايب١ 

دات أنجط إهاب١ٝ َٚٔ مث١ ايًذ٤ٛ إٍ زٜٕٛ قكرل٠ ا٭دٌ يتٌُٜٛ ا٫ستٝا

ايسا١ُ٥, ٖٚصٙ اؿاي١ تٛادٗٗا بعض إ٪غػات اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ضأؽ إاٍ 

ايعاٌَ ثابتاڄ ْػبٝا ٗ ايٛقت ايصٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َػت٣ٛ ايٓؿاٙ ٗ اضتؿاع, 

زٕٚ إُٖاٍ َس٣ َػا١ُٖ ايتهدِ ٗ ظٜاز٠ ٖصٙ ايٛاٖط٠, سٝح ٜهٕٛ 

 ايًذ٤ٛ إٍ ايسٜٕٛ قكرل٠ ا٭دٌ بكؿ١ َتهطض٠.

ط: ٜتشسز َػت٣ٛ اـع١ٜٓ نصيو بسضد١ إداطط َؿهٌ إداط --

اييت تتشًُٗا إ٪غػ١, ٚيتؿازٟ ايعذع ٗ اـع١ٜٓ قس تكطض إ٪غػ١ 

ا٫ستؿاٚ بٗاَـ أَإ َعٌ. إٕ َػت٣ٛ اـڀط بايٓػب١ يًدع١ٜٓ قعب 

ايتشسٜس سٝح ٜتٛقـ ع٢ً تكِٝٝ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, تٛادس 

احملٝ٘ )انؿاض ايكطٚض ايبٓه١ٝ(. إٕ  عًُٝات خاضز ا٫غتػ٬ٍ ٚؼ٫ٛت

استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ إػتع١ًُ نكاعس٠ يتشسٜس َػت٣ٛ اـع١ٜٓ 

ٖٞ َتٛغ٘ ا٫ستٝادات اييت تتػرل خ٬ٍ ايؿذل٠ إطدع١ٝ )ايػ١ٓ ٗ 

ساي١ ايٓؿاٙ إٛزلٞ, ايؿٗط ٗ َعِٛ إ٪غػات(. إٕ اضتؿاع استٝادات 

عٔ اضتؿاع ْؿاٙ إ٪غػ١ ايصٟ ٜ٪زٟ  ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ّهٔ إٔ ٜٓتر

بسٚضٙ إٍ تػرل ؾطٚٙ ا٫غتػ٬ٍ, سٝح إٔ ُسٜس ؾذل٠ ايكطض إُٓٛح 

يًع٤٬ُ أٚ ُسٜس ؾذل٠ ايتدعٜٔ ٜ٪زٟ إٍ ظٜاز٠ ا٫ستٝادات يتٌُٜٛ زٚض٠ 

ا٫غتػ٬ٍ, ْٚتٝذ١ شلصا تٓدؿض اـع١ٜٓ. ؾُٝا ىل ايعًُٝات خاضز 
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  َػبكاڄ ع٢ً ا٭قٌ ؾُٝا ٜتعًل عذُٗا. ا٫غتػ٬ٍ تهٕٛ َعطٚؾ١ ٗ ايٛاق

أَا ايػبب ا٭خرل ٖٚٛ ا٭خڀط)ؼ٫ٛت احملٝ٘( ؾإٕ إدطا٤ات ؽؿٝض 

 ايكطٚض تأتٞ بعٜاز٠ غرل َتٛقع١ ٗ استٝادات ضأؽ إاٍ ايعاٌَ.

ند٬ق١ ؾإٕ ايع٬ق١ بٌ إداطط ٚإطزٚز١ٜ ع٬ق١ ٚطٝس٠, ٚعسّ قسض٠ 

ٌ ا٭قٍٛ, زضد١ ايػٝٛي١, إ٪غػ١ ع٢ً ايػساز تتٛقـ ع٢ً ٖٝه

غطع١ زٚضإ ا٭قٍٛ إتساٚي١, زٚضإ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إػتجُط٠ ٚؾعاي١ٝ 

اؾٗاظ اٱْتادٞ ٚايتذاضٟ. ٗ سٌ إٔ ايبشح عٔ إطزٚز١ٜ ٜتعًل َباؾط٠ 

بسضد١ َع١ٓٝ َٔ ا٫غتك٬ي١ٝ, ٚبايتايٞ َبسأ إطزٚز١ٜ ٜتٓاغب عهػٝا 

تؿٜٛت ؾطم ايطبح, َٚٓ٘ إٍ ؼكٝل  َ  ا٫ستؿاٚ بٓكس١ٜ نبرل٠ ت٪زٟ إٍ

َطزٚز١ٜ َٓدؿه١. غرل إٔ كاطط ايػساز تهٕٛ ق١ًًٝ بُٝٓا ا٫ستؿاٚ 

عذِ ن٦ٌٝ َٔ ايٓكس١ٜ ٜػاعسٖا ع٢ً ظٜاز٠ ضع١ٝ ا٭َٛاٍ إٛٚؿ١, ٚقس 

ٜ٪زٟ بإ٪غػ١ إٍ َٛاد١ٗ كاطط عسّ ايػساز, ٚٗ اؿكٝك١ ؾإٕ ٖصٙ 

تادٞ تهٕٛ َطزٚزٜت٘ ٗ َػت٣ٛ إداطط تعٍٚ َ  تهٜٛٔ ضأؽ َاٍ إْ

 إعاز٠ تهٜٛٔ ْكس١ٜ دسٜس٠. 

 خاَػا: ايتٓب٪ بٛاغڀ١ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

ُجٌ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أزا٠ ؾعاي١ يتدڀٝ٘ ٚضقاب١ ْؿاٙ إ٪غػ١ 

عٝح تعس نأزا٠ أٚ ؾطع َٔ ؾطٚع َطاقب١ ايتػٝرل ٚلس أْٗا تٓكػِ إٍ 

ز إٝعاْٝات )ايتدڀٝ٘( َٚطس١ً عًُٝتٌ أٚ َطسًتٌ, َطس١ً إعسا

ايتٓؿٝص اييت تكاسبٗا ع١ًُٝ ايطقاب١ يتػذٌٝ أٟ تكسّ ساقٌ ٗ ايتٓؿٝص 

كٌ, ٚشيو يًكٝاّ بتشًٌٝ ايٓتا٥ر ٚا٬ٕسٛات إػذ١ً ٚأٟ امطاف قس و

ع٢ً ن٤ٛ ايتكسٜطات َٚا مت ؼكٝك٘ ٚاؽاش اٱدطا٤ات إٓاغب١, ٜٚعدل عٓٗا ٗ 

 ٝات ايتدڀٝڀ١ٝ. بعض إ٪يؿات بإٝعاْ

ٜٗسف ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أغاغا إٍ نب٘ ايػرل اؿػٔ 

يٓؿاطات إ٪غػ١ يتشكٝل أؾهٌ َػت٣ٛ يٮزا٤, ٚا٭ٖساف اييت تطٜس 

 ؼكٝكٗا ٚ إٗاّ اييت ت٪زٜٗا إٝعاْٝات تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

ايـتدڀٝ٘: ٜبسأ ايتدڀٝ٘ بتشسٜس ضغاي١ ايؿطن١ ٚايصٟ ٜعتدل  --

طٜها ٚتعٌُ ْٝ  أْؿڀ١ ايؿطن١ ٗ إطاضٖا, ٚتتهُٔ ضغاي١ ٖسؾا ع
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ايؿطن١ ا٭خ٬قٝات ٚاؾٛز٠, زٚض ايٓاؽ ٚنصا ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يتهٕٛ 

َطؾسا ؾُٝ  ايتؿاع٬ت ايؿدك١ٝ ٚاؽاش ايكطاضات, َٚٔ زْٚٗا ٜذلى 

يٮؾطاز ٗ ايؿطن١ ايعٌُ نُا وًٛ شلِ, سٝح ٜتدصٕٚ ايكطاضات ع٢ً 

 ِ ٚنصا اْڀباعات اٯخطٜٔ.أغاؽ اْڀباعاتٗ

ٚاـڀ٠ٛ ايجا١ْٝ َٔ ايتدڀٝ٘ ٖٞ ايتٓب٪ بع٤٬ُ إ٪غػ١ ٚنصا َعطؾ١ 

تٛقعاتِٗ بايٓػب١ ٕٓتذات ٚخسَات إ٪غػ١ إكس١َ شلِ, ٚبصيو ٜعتدل 

اشلسف اشلاّ ايَٝٛٞ ٭١ٜ َ٪غػ١ ٖٛ ظٜاز٠ تٛقعات ايع٤٬ُ, ٚإ٪غػ١ ٫ 

ٝسا َٔ ِٖ ع٥٬ُٗا َٚا ٖٞ ّهٔ إٔ تٓتر َٓتٛدا َا إشا مل تعطف د

 ساداتِٗ.

ٚبعس ؼسٜس إ٪غػ١ ٭ٖساؾٗا َٚعطؾ١ ع٥٬ُٗا دٝسا ٚبايتايٞ َعطؾ١ 

تٛقعاتِٗ, ؾإْٗا ته  خڀ١ إغذلاتٝذ١ٝ يتشكٝل شيو. ٚيهٞ تٓذح 

إ٪غػ١ ٗ تٓؿٝص خڀڀٗا هب إٔ ته  إغذلاتٝذ١ٝ تتٛاؾل َ  نؿا٤تٗا 

تكّٛ إ٪غػ١ بٛن   ايساخ١ًٝ َٚ  ْكاٙ ايك٠ٛ يسٜٗا, ٚبعس شيو

خڀ٘ تؿػ١ًٝٝ تتؿل َ  ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ, ٚهب ع٢ً إ٪غػ١ إٔ 

تتأقًِ َ  ايتػرلات إػتُط٠ ٗ احملٝ٘ بٓا٤ا ع٢ً إعًَٛات اؾسٜس٠ 

إتٛؾط٠ يسٜٗا. ٚإشا اؽص ايتدڀٝ٘ قٛض٠ نتاب١ٝ َٓػك١ ؾٗٛ ٜتشٍٛ إٍ 

إ٫ خڀ١ َس١ْٚ ٗ ؾهٌ َٛاظ١ْ تكسٜط١ٜ ٭ٕ إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يٝػت 

قٛض٠ ضق١ُٝ.

ايـتٓػٝل: ايتٓػٝل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ َٛدبٗا تٛسٝس اؾٗٛز بٌ  --

ا٭قػاّ إدتًؿ١ يًُؿطٚع, عٝح ٜعٌُ نٌ قػِ َٓٗا مٛ ؼكٝل اشلسف 

إطغّٛ, شلصا ؾإْ٘ هب إٔ ٫ ٜكسض أسس ا٭قػاّ قطاضات ؽك٘ شلا أثط ع٢ً 

  إٍ ٖصٙ ا٭قػاّ. ا٭قػاّ ا٭خط٣ زٕٚ ايطدٛع

ٚبصيو تعتدل إٝعاْٝات أزا٠ ضب٘ بٌ كتًـ ا٭ْؿڀ١ ٚإطانع غٛا٤ ٗ 

َععٍ  ١َطس١ً اٱعساز أٚ ايتٓؿٝص أٚ إطادع١, سٝح ٫ ٜتِ إعساز َٛاظْ

عٔ إٝعاْٝات ا٭خط٣ ٜٚتِ ضب٘ ايكطاضات ببعهٗا ع٢ً نٌ َػتٜٛات 

ايٛغا٥ٌ ٚايٓتا٥ر ٚبٌ َطانع إ٪غػ١, ؾٗٞ ُجٌ ِٛشدا يًع٬قات بٌ 
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إػ٪ٚي١ٝ إدتًؿ١, يصيو ٜتِ إعساز إٝعاْٝات بادتُاع َٚٓاقؿ١ نٌ 

 ا٭ططاف ٚايكٝاّ بٓؿط إٝعاْٝات ع٢ً كتًـ إػتٜٛات يٲط٬ع ٚايتٓؿٝص.

ايــطقاب١: يٛ ضدعٓا إٍ َؿّٗٛ ايطقاب١ لس أْٗا تتُجٌ ٗ فُٛع١  --

قطاضات أٚ إدطا٤ات ٜهٕٛ َٔ ؾأْٗا  َٔ ايعًُٝات اييت تتدص ؾهٌ

إكاض١ْ بٌ اٱلاظات ٚا٭ٖساف أٟ َا بطَر َٚا سكل )ؼسٜس, ؼًٌٝ 

َٚعاؾ١ ا٫مطاؾات(. ٬ْسٜ َٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿٌ يًُٛاظ١ْ ٚإطاقب١ إٔ 

ٖٓاى تڀابكا, ٭ْٓا عٓسَا ْتهًِ عٔ إٝعاْٝات ؾإْٓا ْتهًِ عٔ كتًـ 

هح يٓا َها١ْ َٚس٣ أ١ُٖٝ إٛاظ١ْ ٚٚا٥ـ إ٪غػ١ ٚبايتايٞ تت

ايتكسٜط١ٜ ٗ ؼكٝل ضقاب١ ؾعاي١ ع٢ً عًُٝات إؿطٚع, ؾاغتدساَٗا ّهٔ 

اٱزاض٠ َٔ َعطؾ١ َس٣ ١ُ٥٬َ اـڀ٘ ٚا٭ٖساف ٚايػٝاغات 

إٛنٛع١ َكسَا, َٚكاض١ْ ْتا٥ر ايعًُٝات ايؿع١ًٝ ٗ ْٝ  أقػاّ 

تابع١ ا٫مطاؾات اييت قس إؿطٚع باـڀ٘ ٚا٭ٖساف إٛنٛع١ غابكا, َٚ

ؼسخ ْتٝذ١ يًتٓؿٝص ايؿعًٞ, ٜٚتڀًب ؼكٝل ٖصٙ ا١ُٕٗ تكػِٝ 

بٌ نٌ إطانع أٚ ا٭قػاّ  إ٪غػ١ إٍ َطانع َػ٪ٚي١ٝ ٚؼسٜس ايع٬ق١

 ٚا٭ْؿڀ١ بٛن  ٚسسات قٝاؽ أٚ َعاٜرل يتشكٝل ٖسؾٌ:
()

       

 .اأ٫ٚ: قٝاؽ ا٭زا٤ ٕدتًـ إطانع ٚإػ٪ٚيٌ عًٝٗ

ثاْٝا: ايكٝاّ ٬َس١ٛ ٚتػذٌٝ ا٫مطاؾات ٚؼًًٝٗا ٚؼسٜس ا٭غباب إ٪ز١ٜ 

 إٍ شيو يًكٝاّ بايتكشٝشات اي٬ظ١َ.

ٜعس ْٛاّ إٝعاْٝات قاعس٠ يًتدڀٝ٘ ٚايدلف١ أٜها ٜػُح جملُٛع 

تِٗ ٚايتكِٝٝ ايصاتٞ ٭زا٥ِٗ )ايطقاب١ ايصات١ٝ(. اتڀٜٛط َٗاضبايعاًٌَ 

ٕٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ إٍ عس٠ َباز٨ ٜتڀًب اسذلاَٗا ؽه  ع١ًُٝ إعساز ا

اّ ٛاّ إٝعاْٝات ٗ إ٪غػ١, ٚشيو َٔ خ٬ٍ إزضاز َْٛٔ أدٌ إلاح ْ

إٝعاْٝات ٗ إطاض غٝاغ١ عا١َ يًُ٪غػ١ تػڀٞ ْٝ  ايٓؿاطات ٜٚتِ 

تكػُٝٗا ٚؾل َػ٪ٚي١ٝ إطانع, ٫ٚبس َٔ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات بكؿ١ 

ت٢ ّهٔ تكِٝٝ ا٭زا٤, ٚإٔ تتكـ إٝعاْٝات زقٝك١ يتًو إطانع س

بإط١ْٚ ٚايتذسٜس عٝح ٜتڀًب إعاز٠ ايٓٛط ٗ تٛقعات إٝعاْٝات عٓس 

ٚٗٛض َعًَٛات دسٜس٠ شات أثط ع٢ً إعڀٝات اؿانط٠ 
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ٚإػتكب١ًٝ.
()

ٜتڀًب أخص ايعاٌَ ايبؿطٟ بعٌ ا٫عتباض ٗ إطاض  .

ٗ إٝعاْٝات غٛا٤ ٗ  ٙط أثطٜٛٗ إٔ هب ايصٟ غٝاغ١ إٛاضز ايبؿط١ٜ

. َٚ  شيو ؾٗٓاى غٝاغ١ أخط٣ ٱعساز اَطس١ً إعسازٖا أٚ تٓؿٝصٖ

إٛاظ١ْ قس تتبٓاٖا بعض اٱزاضات ايعًٝا ٗ إؿطٚعات ٖٚٞ غٝاغ١ 

إٛاظ١ْ إؿطٚن١. ٚطبكا شلصٙ ايػٝاغ١ ؾإٕ اٱزاض٠ ايعًٝا ٫ ت٪َٔ 

اظ١ْ, ٚإِا ٜتِ ؾطض إٛاظ١ْ َؿاضن١ إػتٜٛات ايتٓؿٝص١ٜ ٗ إعساز إٛ

ع٢ً ٖصٙ إػتٜٛات َٔ داْب اٱزاض٠ ايعًٝا, ٚطبكا شلصٙ ايػٝاغ١ أٜها 

٫ تكّٛ احملاغب١ اٱزاض١ٜ بتذُٝ  تكسٜطات إٛاظ١ْ َٔ ا٭قػاّ إدتًؿ١ 

ٚإِا ٜتِ إعساز إٛاظ١ْ ٗ قػِ احملاغب١ اٱزاض١ٜ طبكا يتعًُٝات اٱزاض٠ 

ٕ إتباع ٖصٙ ايػٝاغ١ قس ٫ ًٜك٢ غايبا أٟ ضنا َٔ ايعًٝا ؾك٘, ٫ٚؾو أ

, سٝح قس ٜؿطض عًِٝٗ تٓؿٝص ١داْب إػ٪ٚيٌ عٔ تٓؿٝص إٛاظْ

َٝعاْٝات ٜكعب أٚ قس ٜهٕٛ َٔ إػتشٌٝ عًِٝٗ تٓؿٝصٖا, أٚ قس ًٜك٢ 

أسٝاْا ضناِٖ إشا ناْت إٛاظ١ْ َٔ ايػٗٛي١ َهإ يتٓؿٝصٖا ْتٝذ١ دٌٗ 

ٚتبك٢ أسػٔ ططٜك١  اْٝات اؿكٝك١ٝ يًتٓؿٝص.اٱزاض٠ ايعًٝا باٱَه

ٱعساز إٛاظ١ْ ٖٞ اييت تعس ع٢ً أغاؽ إؿاضن١ ؾطٙ إٔ تهٕٛ 

إؿاضن١ سكٝك١ٝ ٚيٝػت قٛض١ٜ, ٚإٔ تهٕٛ ا٭ططاف إؿاضن١ ٗ 

 إعسازٖا داز٠. 

 غازغا: ؾطٚٙ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

تكسٜط١ٜ إٍ ؼكٝل ا٫ْهباٙ عتُاز إٝعاْٝات اياتٗسف إ٪غػ١ َٔ ٚضا٤ 

ٗ ايتػٝرل, ٚايتشهِ ايتٛاظْٞ ٕػاض إ٪غػ١, ٚايتشػٌ إػتُط بٓا٤ا 

ع٢ً إعڀٝات إتذسز٠ ٚايتڀٛض اؿاقٌ ٗ أ١ُْٛ ايتػٝرل ٚتهٓٛيٛدٝا 

اٱْتاز, ٚيتشكٝل تًو ا٭ٖساف ٜتڀًب ٚدٛز ْٛاّ َٝعاْٝات تكسٜط١ٜ 

ٜط ٖصا ايُٓ٘ َٔ ايتػٝرل, َ  تٛؾرل ب١٦ٝ ١ُ٥٬َ تػا ضؾعاٍ َتڀٛ

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ ٜتڀًب ؾطٚٙ َتعسز٠ يٓذاس٘, ْصنط َٓٗا
؛
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 ايتِٓٛٝ ايعاّ يًُ٪غػ١: --

ٜٓبػٞ ايكٝاّ بتكػِٝ إ٪غػ١ إٍ ٚٚا٥ـ ْٚؿاطات َٚكاحل َتذاْػ١ 

تػ٢ُ َطانع إػ٪ٚي١ٝ قكس ايتشهِ اؾٝس ٗ ايتػٝرل عٔ ططٜل 

ف يهٌ َطنع ٜتڀًب ؼكٝكٗا َ  تٛؾرل اتؿٜٛض إػ٪ٚيٝات, ٚؼسٜس أٖس

ايٛغا٥ٌ ا١ُ٥٬ٕ يتشكٝل شيو ٗ إطاض اٱزاض٠ با٭ٖساف ٚاي٬َطنع١ٜ 

يهُإ ايسق١ إڀًٛب١ ٗ اؽاش ايكطاضات ٚايعٌُ ع٢ً ايتٓػٝل عٓس إعساز 

ٖٚصا نً٘ ٜٛؾط إَها١ْٝ تڀبٝل َطاقب١ إٝعاْٝات ٚتكِٝٝ  ,إٝعاْٝات

 ٚؼًًٝٗا ٗ إطاض َبسأ اٱزاض٠ با٫غتجٓا٤, تؿطٚقاا٭زا٤ عٔ ططٜل ؼسٜس اي

عاز١ٜ قـكس ؼًًٝٗا ٚايٛقٛف ع٢ً  ا٫ٖتُاّ إٍ ايعٓاقط ايػـرل بتٛدٝ٘

أدٌ اؽاش إدطا٤ات بؿأْٗا, ٚإٕ إعساز إٝعاْٝات ٜتڀًب  َػبباتٗا َٔ

 نطٚض٠ إعاز٠ ايتِٓٛٝ.

 ْٛاّ إعًَٛات:  - -

ٚططٜك١ ١ُ٥٬َ سػب ايٓٛاّ نطٚض٠ ا٫عتُاز ع٢ً قاغب١ َؿك١ً 

ٚا٫غذلاتٝذٞ يًُ٪غػ١. ْبػٞ ؼسٜس فاٍ إٛاظ١ْ ٗ ايعَٔ  ٟايتػٝرل

)أغبٛع, ؾٗط,...(, ٚٗ إهإ )إ٪غػ١, ايٛسس٠, ايكػِ, ايٛضؾ١, 

ايٓؿاٙ(, َ  نطٚض٠ ٚدٛز َعًَٛات شات دٛز٠ َتُج١ً ٗ ن١ُٝ ايػً  

 ايعا١ًَ...إخل.إڀًٛب١ ٚأغعاض إٛاز ا٭ٚي١ٝ ٚتهًؿ١ ايٝس 

 اؾاْب ايبؿطٟ:- -

, ٤ٜتعًل بايؿطٚٙ ايٓؿػ١ٝ ٚتأثرل ايع٬ق١ ايػا٥س٠ بٌ ايعاًٌَ )َسضا

(, ع٢ً إعساز ٚتٓؿٝص إٝعاْٝات اييت َػ٪ٚيٞ إكاحل, َٛٚؿٌ, عُاٍ

تب٢ٓ ع٢ً ايجك١ ٚإػا١ُٖ بإؾطاى نٌ إعٌٓٝ زٕٚ نػٛٙ, ٚإٔ تهٕٛ 

ٖتُاَات اٱزاض٠ ٗ إعساز إٝعاْٝات َكًش١ نٌ ايعاًٌَ َٔ نُٔ ا

 ٟ.ؿٝعقكس إعڀا٥ٗا إها١ْ اي٬ظ١َ نُٓ٘ تػٝرلٟ ٚضقابٞ ٚؼ

 ؾ١ٓ إٛاظ١ْ: --

تهٕٛ ٖصٙ ايًذ١ٓ ٗ نجرل َٔ إؿطٚعات بط٥اغ١ إسٜط ايعاّ يًُؿطٚع 

ٚعه١ٜٛ َسٜط ايتػٜٛل َٚسٜط اٱْتاز َٚسٜط إؿذلٜات ٚإسٜط إايٞ, 
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اٯخطٜٔ ع٢ً سػب ٚطٚف نٌ َؿطٚع. ٜٚكّٛ َعِٛ ٚبعض ا٭ؾطاز 

ايعٌُ ايتٓؿٝصٟ ٗ ٖصٙ ايًذ١ٓ إسٜط إايٞ أٚ َسٜط إٛاظ١ْ, ٚتكّٛ ٖصٙ 

ايًذ١ٓ بٛن  اـڀٛٙ ايط٥ٝػ١ٝ يًدڀ١ ايؿا١ًَ يًُؿطٚع, ٚنصا تكّٛ 

َتابع١ تٓؿٝص اـڀ١ ٗ بعض إؿطٚعات, ٚتكّٛ أٜها َطادع١ ٚتسقٝل 

 قػاّ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا.اـڀ٘ ايؿطع١ٝ يٮ

تبسأ ؾ١ٓ إٛاظ١ْ بأعُاشلا قبٌ زخٍٛ ؾذل٠ إٛاظ١ْ بٛقت ناف ست٢ 

تتُهٔ َٔ تكسِٜ تكسٜطاتٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ إٍ فًؼ إزاض٠ إؿطٚع, 

ست٢ ٜتػ٢ٓ ي٘ اٱط٬ع عًٝٗا ٚإعڀا٤ ا٬ٕسٛات اييت ٜطاٖا نطٚض١ٜ 

, ٚإكازق١ عًٝٗا يهٞ تكبح خڀ١ ٱعاز٠ قٝاغتٗا ٗ قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥

عٌُ َعتُس٠ ٜٚكبح نٌ َػ٪ٍٚ قػِ َػ٪ٍٚ عٔ تٓؿٝص اـڀ١ 

 اـاق١ بكػُ٘, ٚإعڀا٤ تٛنٝشات ع٢ً ا٫مطاؾات عٔ اـڀ١ إعتُس٠.

ٚبعس ٚن  اـڀ١ ايؿا١ًَ ٜبك٢ ع٢ً َػ٪ٍٚ نٌ قػِ ٚن  خڀ١ 

تؿك١ًٝٝ تػاعس ع٢ً تٓؿٝص اؾع٤ إٛنٌ إيٝ٘ َٔ اـڀ١ ايعا١َ 

ٜٚػاعسٙ ٗ شيو إسٜط إايٞ, ٚتكّٛ ؾ١ٓ إٛاظ١ْ َطادع١ اـڀ٘ 

ايؿطع١ٝ يٮقػاّ ٚاٱزاضات, ٚنٌ ٖصا بٗسف ايتٓػٝل ؾُٝا بٌ ا٭قػاّ 

يتشكٝل أٖساف إؿطٚع, ٚبصيو تكبح اـڀ١ قاب١ً يًتشكٝل َٚٛاؾل 

 عًٝٗا َٔ ططف إػتٜٛات اٱزاض١ٜ إػ٪ٚي١ عٔ تٓؿٝصٖا.

 إتشه١ُ ٗ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: غابعا: ايعٛاٌَ

قبٌ إٔ ْبسأ ٗ إعساز إٛاظ١ْ ٫بس إٔ مسز َا ٖٞ ايعٛاٌَ ا٭غاغ١ٝ اييت 

تتشهِ ٗ ايػٝاغ١ ايعا١َ يًُؿطٚع, ٚنٝـ ت٪ثط ٖصٙ ايعٛاٌَ ٗ إعساز 

إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ, ٖٚصٙ ايعٛاٌَ إتشه١ُ قس تهٕٛ سذِ إبٝعات, 

 , استٝادات بطْاَر اٱْتاز, ضأؽ إاٍ ايعاٌَ.ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ

 سذِ إبٝعات: --

إشا نإ يًُ٪غػ١ طاق١ إْتاد١ٝ تؿٛم سذِ إبٝعات إتٛقع١, ٗ ٖصٙ 

اؿاي١ ٜتِ ٚن  بطْاَر إْتادٞ ٜتٓاغب َ  سذِ اٱْتاز إُهٔ بٝع٘ 

ا ٚايصٟ ٖٛ أقٌ َٔ ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ, ٚبصيو ٜكبح ايعاٌَ إتشهِ ٖٓ

 ٖٛ سذِ إبٝعات.
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 ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ إتاس١: - -

إشا ناْت ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ إتاس١ يًُ٪غػ١ أقٌ َٔ سذِ إبٝعات 

إتٛقع١, ٗ ٖصٙ اؿاي١ ْكٍٛ إٔ ايڀاق١ اٱْتاد١ٝ ٖٞ ايعاٌَ إتشهِ.

 َػتًعَات بطْاَر اٱْتاز: --

  تػٜٛك٘ ٚبٝع٘, إشا تٛؾط يًُ٪غػ١ إَها١ْٝ إْتاز سذِ َعٌ تػتڀٝ

ٚيهٔ إْتاز ٖصا اؿذِ ٜتڀًب تٛؾط َػتًعَات اٱْتاز َٔ ٜس عا١ًَ, 

َٛاز أٚي١ٝ ٚيٛاظّ اٱْتاز إدتًؿ١, ؾكس ٜكعب ع٢ً إ٪غػ١ اؿكٍٛ 

ع٢ً ايٝس ايعا١ًَ إتدكك١ أٚ قس تٛاد٘ إ٪غػ١ قعٛب١ ٗ تٛؾرل 

 ٖصٙ اؿاي١ إٛاز ا٭ٚي١ٝ أٚ َػتًعَات اٱْتاز يػبب َٔ ا٭غباب, ٗ

تكبح َػتًعَات اٱْتاز ٖٞ ايعاٌَ إتشهِ.

ضأؽ إاٍ ايعاٌَ: --

إٕ أٟ ظٜاز٠ ٗ اٱْتاز تتڀًب ظٜاز٠ ٗ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٫غتجُاضٙ ٗ 

تٛؾرل َػتًعَات اٱْتاز اي٬ظ١َ يٲْتاز, ٚايعٜاز٠ ٗ اؿذِ إڀًٛب َٔ 

ٓؿٝص ايدلْاَر, ٗ ٖصٙ اٱْتاز ٚعسّ تٛؾط ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٜعطقٌ ت

اؿاي١ ٜكبح ضأؽ إاٍ ايعاٌَ ٖٛ ايعاٌَ إتشهِ.

 ثآَا: َعاٜا ٚسسٚز ا٫ْتؿاع َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ:

َعاٜا ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: إٕ اغتدساّ ْٛاّ إٝعاْٝات  --

ْب ايتكسٜط١ٜ ٜ٪زٟ إٍ ايبشح عٔ ايؿطم اييت تهٕٛ أنجط ضع١ٝ, ٚإٍ دا

ٖصا ؾإٕ أغًٛب إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٜكسّ ث٬خ خسَات ض٥ٝػ١ٝ يٲزاض٠, 

ٖٚٞ ايتدڀٝ٘ ٚايتٓػٝل ٚايطقاب١ نُا أٚنشٓا غابكا, غرل إٔ شلصا 

ا٭غًٛب َعاٜا أخط٣ تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ:

إيعاّ اٱزاض٠ بتدڀٝ٘ بطافٗا ع٢ً أغاؽ اقتكازٟ غًِٝ بايٓػب١  -

 يطأزلاي١ٝ ٚضأؽ إاٍ ايعاٌَ.يًُٛاز ٚا٭دٛض ٚإكاضٜـ ا

إيعاّ نٌ ؾطز َٔ أؾطاز إ٪غػ١ بٛن  خڀ١ تتٓاغب َ  خڀ٘  -

 ا٭قػاّ ا٭خط٣, َٚ  ا٭ٖساف ا٭غاغ١ٝ يًُ٪غػ١. 
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هدل اٱزاض٠ ع٢ً ٚن  بطاَر ٚخڀ٘ ُهٔ َٔ ا٫غتدساّ ا٭َجٌ  -

 يًُٛاضز ايبؿط١ٜ ٚإٛاز ا٭ٚي١ٝ َٚٛاضز إ٪غػ١ إدتًؿ١.

ِ ؼسٜس إػ٪ٚي١ٝ يهٌ َػت٣ٛ َٔ َػتٜٛات اٱزاض٠ ٚنٌ ؾطز تٓٛٝ -

 َٔ أؾطازٖا, ٚؼسٜس َطانعٖا. 

إيعاّ إ٪غػ١ ع٢ً زضاغ١ ايػٛم ٚإؿان١ً بٌ إٓتذات َٔ سٝح  -

ايطع١ٝ َٚٔ سٝح ايڀًب عًٝٗا ٗ ايػٛم, ٚزضاغ١ أغايٝب اٱْتاز 

دٗا, ٚقاٚي١ ٚاختٝاض أسػٓٗا َٔ سٝح ايتهًؿ١ ٚايٛقت اي٬ظّ ٱْتا

 ايتٛغ  ٗ ايػٛم.

ّجٌ أغًٛب إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ق٠ٛ تعٌُ ع٢ً اغتػ٬ٍ أَٛاٍ  -

إ٪غػ١ أسػٔ اغتػ٬ٍ, ٭ْ٘ ِٜٓٛ سذِ إسؾٛعات ٗ سسٚز 

 اٱٜطازات.

ًٜعّ اٱزاض٠ ع٢ً ٚن  ْٛاّ دٝس يًُشاغب١ ايعا١َ ٚاحملاغب١  -

 ايتش١ًًٝٝ.

ٕػرلٜٔ َٔ ايتعطف َػبكا ع٢ً ن١ُٝ ٜعتدل ٚغ١ًٝ إع١َٝ٬ ُهٔ ا -

إبايؼ ايت١ًُٜٝٛ اي٬ظ١َ يتٌُٜٛ إؿطٚع ٚاٱٜطازات إتٛق  اؿكٍٛ 

 عًٝٗا َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص ٖصا إؿطٚع.

ًٜعّ إػتٜٛات اٱزاض١ٜ ع٢ً احملاؾ١ٛ ع٢ً إٛاعٝس, ٚعسّ اؽاش  -

 ايكطاضات اٱزاض١ٜ قبٌ أخص ْٝ  ايعٛاٌَ بعٌ ا٫عتباض.

ايٛقٛف ع٢ً َس٣ ؼكل ا٭ٖساف إٛنٛع١, َٚتابع١ ْٝ   -

 ايٓؿاطات يبشح َس٣ ايتكسّ ٗ تڀبٝل اـڀ١.

 سسٚز ا٫ْتؿاع َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ: --

ٜعتدل ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ أزا٠ تػتعًُٗا اٱزاض٠ ٕػاعستٗا ٗ فاٍ 

إٓاغب١, ٚيهٔ ٫ ّهٔ  ايتٓب٪ باٱٜطازات ٚايتهايٝـ ٫ؽاش ايكطاضات

اعتباضٖا ايع٬ز ايهاٌَ يهٌ ْٛاسٞ ايٓكل ٗ ايتػٝرل, شيو ٭ٕ ٖصا 

 ايٓٛاّ هب إٔ ٜػتعٌُ ٗ سسٚز َع١ٓٝ ٖٚصا يٮغباب ايتاي١ٝ:
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ٜعتُس إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً ايتكسٜطات, ٚبصيو ؾإٕ إٛاظ١ْ  -

تٗا, ٖٚصٙ ايتكسٜطات ايتكسٜط١ٜ تػتُس قٛتٗا َٔ ق٠ٛ ايتكسٜطات ٚقش

تتأثط َشٝ٘ إ٪غػ١ إتػرل, ؾٛطٚف ايّٝٛ يٝػت ٖٞ ْؿػٗا ٚطٚف 

ايػس, ٚبصيو ٚدب اغتعُاٍ ٖصٙ ايتكسٜطات عصض َ  تؿِٗ سسٚزٖا َٚا 

عًٝٗا َٔ قٝٛز ٚقاٚي١ تهٝٝؿٗا َ  تػرلات احملٝ٘.

ا٭زا٠ إٕ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٖٞ أزا٠ تػتعًُٗا اٱزاض٠ ٫ٚ ّهٔ شلصٙ  -

 إٔ ؼٌ قٌ َػتعًُٗا.

إٕ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ٜؿتح ايباب أَاّ ْٝ  ا٭ؾطاز زاخٌ  -

إ٪غػ١ يًُؿاضن١ ٗ إعساز أٖساف إ٪غػ١, ؾُج٬ ٗ ايػابل نإ َسٜط 

اٱْتاز ٖٛ ايٛسٝس ايصٟ يسٜ٘ ق٬س١ٝ إعساز بطْاَر اٱْتاز, أَا ايّٝٛ 

َؿاضن١ َعِٛ أؾطاز إ٪غػ١, ٚأنجط  ؾأقبشت إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ تعس

َٔ شيو ؾإٕ َػ٪ٚشلا ايػاَٞ ٜػتعٌُ إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ يتكِٝٝ أزا٥٘, 

ٚبصيو ؾإٕ ْٛاّ إٝعاْٝات ٜ٪زٟ إٍ قاغب١ إػ٪ٚيٌ ع٢ً ايٓؿكات اييت 

ٖٞ ؼت ضقابتِٗ ؾك٘, ٚبصيو هب إزخاٍ ٖصا ايٓٛاّ بڀطٜك١ شن١ٝ عٝح 

 ٛاسٞ ايبؿط١ٜ إتعًك١ بٗا.ْأخص بعٌ ا٫عتباض ايٓ

ٗ نجرل َٔ ا٭سٝإ لس تهًؿ١ اغتدساّ ْٛاّ إٝعاْٝات دس  -

َطتؿع١, يصيو هب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َدلض شلا ٖٚصا ٗ ٌٚ اٱٜطازات 

اٱناؾ١ٝ, ؾإشا ناْت تهًؿ١ إٛاظ١ْ أقٌ َٔ اٱٜطازات اٱناؾ١ٝ ايٓاػ١ 

غتدساّ ٖصا ايٓٛاّ ؾتعتدل عٓٗا أٚ َا ٜتِ تٛؾرلٙ َٔ ايتهايٝـ ْتٝذ١ ٫

 َكبٛي١. 

هب أ٫ ْعتُس ٗ إعساز إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً ا٭غايٝب ايتكًٝس١ٜ  -

٭ٕ ٖصا ايٓٛاّ ايتكًٝسٟ ٫ ٜعڀٞ ْتا٥ر َهبٛط١, ٭ْ٘ ٫ ٜعتُس ع٢ً 

 ا٭غايٝب ايطٜان١ٝ ٚاٱسكا١ٝ٥ ٱهاز إػت٣ٛ ا٭َجٌ.

سٜس سذِ اٱْتاز اي٬ظّ إٕ ٖصا ايٓٛاّ بٛنع٘ اؿايٞ ٜٗتِ بتش

٫ستٝادات إدعٕٚ ٚإبٝعات إتٛقع١ ؾك٘, ٫ٚ ٜٗتِ با٭غًٛب ايصٟ 
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ٜػتدسّ ٗ ع١ًُٝ اٱْتاز أٚ ٗ أٟ قػِ َٔ ا٭قػاّ, ٜٚٓبػٞ إٔ ٜتِ 

 اٱْتاز. نُا إٔ ٖصا ا٭غًٛب ايتكًٝسٟ ٫ هٝبٓا ع٢ً ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ:

 بأنجط َٔ ططٜك١, َا ٖٛ أؾهٌ ٗ ساي١ إَها١ْٝ إْتاز َٓتٛز َعٌ -أ

 أغًٛب ؾين ٱْتاد٘؟

ست٢ ًْيب ايڀًب اـاضدٞ إتٛق , نِ ٚسس٠ هب إْتادٗا ٗ نٌ َطنع  -ب

َٔ َطانع اٱْتاز, ٚنٝـ ْطتب ٖصٙ إطانع طبكا ٭ٟ َعٝاض َٛنٛع 

 َػبكا؟

ٖٛ َػت٣ٛ اٱْتاز  بايٓػب١ يًٛسسات اٱْتاد١ٝ إتها١ًَ ضأغٝا, َا -ز

أٚ َطنع ايصٟ ّهٓٓا َٔ ايٛؾا٤ َا ؼتاز إيٝ٘ اٱغتدساَات يهٌ قػِ 

 ايساخ١ًٝ يٲْتاز َٔ د١ٗ ٚإبٝعات اـاضد١ٝ َٔ د١ٗ أخط٣.

ٖٚصا ا٭غًٛب ايتكًٝسٟ ٫ ٜعڀٞ يٓا دٛابا غًُٝا عٔ اـڀ١ ايؿا١ًَ 

اييت بإَهاْٗا إٔ تأخص ٗ ا٫عتباض ْٝ  ٖصٙ ايعٛاٌَ ٚتطب٘ بٌ ا٭قػاّ 

, ٚشلصا هب إزخاٍ ع٢ً ٖصا ايٓٛاّ ا٭غايٝب ايع١ًُٝ نأغًٛب ضبڀا َجايٝا

ايدلف١ اـڀ١ٝ ٚأغًٛب إسخ٬ت ٚإدطدات اييت ُهٓٓا َٔ اٱداب١ ع٢ً 

 ا٭غ١ً٦ ايػابك١.

 َٚٔ ايٓكا٥ل اييت ت٪زٟ إٍ نعـ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ْصنط:

 عسّ نؿا١ٜ احملاغب١ ايعا١َ ٚاحملاغب١ ايتش١ًًٝٝ. -

 سّ ايتٓػٝل بٌ إطانع إدتًؿ١.ع -

 َػاعس٠ غرل ناؾ١ٝ َٔ ططف اٱزاض٠. -

 ايػطع١ ٗ تڀبٝل ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ. -

 اػاٙ إػرلٜٔ إٍ اْتٛاض ايهجرل َٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ. -

عسّ تبػٝ٘ اٱدطا٤ات اٱزاض١ٜ. -

١ ايٓكس١ٜ:تاغعا: ايتٓب٪ ايٓكسٟ بٛاغڀ١ إٝعا١ْٝ ايتكسٜطٜ

إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٖٞ عباض٠ عٔ نؿـ ٜبٌ اٱٜطازات ايٓكس١ٜ 

إتٛقع١ ٚنصيو إسؾٛعات ايٓكس١ٜ إتٛقع١, ٚؾا٥ض أٚ عذع اٱٜطازات 

عٔ إسؾٛعات خ٬ٍ ؾذل٠ قسز٠, ؾكس ؼهط ايتكسٜطات إتٛقع١ ع٢ً 

 أغاؽ َٜٛٞ أٚ أغبٛعٞ أٚ ؾٗطٟ أٚ غٟٓٛ.
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ٕ إايٕٝٛ ع٢ً إزاض٠ أضقس٠ اؿػابات يتٛؾرل ٖسٗ ايطع١ٝ ٜٚطنع إسٜطٚ

ٚايػٝٛي١, ٚتك  ع٢ً عاتل إسٜط إايٞ َػ٪ٚي١ٝ إعساز خڀ١ ػعٌ 

إكبٛنات ايٓكس١ٜ إتاس١ َػا١ٜٚ ع٢ً ا٭قٌ يًُسؾٛعات ٚشيو يهٞ ٫ 

تك  إ٪غػ١ ٗ عػط َايٞ, ٚهب ع٢ً إسٜط إايٞ أٜها تكًٌٝ تهايٝـ 

ت إاي١ٝ ٚتٛدٝ٘ ايػٝٛي١ إاي١ٝ ٗ ايٛد١ٗ اييت ؼكل أقك٢ ضبح إعا٬َ

ٚأَإ, ٚبصيو هب ع٢ً إسٜط إايٞ ايتٓب٪ بسق١ ؿطن١ ا٭َٛاٍ 

)إكبٛنات ٚإسؾٛعات(, ٚشيو ٕٛاد١ٗ ايعػط إايٞ إٕ ٚدس, ٚإشا نإ 

ٖٓاى ؾا٥ض ٗ ا٭َٛاٍ ٚدب عًٝ٘ اغتجُاضٖا ٗ إؿاضٜ  إطع١ ٚأقٌ 

 اطط٠.ك

َٚٔ ايٛانح إٔ كاطط٠ ايتدڀٝ٘ ايػ٧ٝ يًٓكس١ٜ ٗ ا٭دٌ ايككرل 

ٜؿكس إ٪غػ١ زلعتٗا أَاّ إٛضزٜٔ, ٚبصيو ٜهٕٛ َٔ ايكعب اغتعاز٠ 

ثكتِٗ, ٚغ٤ٛ اٱزاض٠ ّهٔ إٔ ٜ٪ثط ٗ إػتكبٌ ع٢ً احملا٫ٚت اشلازؾ١ إٍ 

يع٤٬ُ تعِٛٝ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, ٚغٛف وسز اغتكطاض إكبٛنات َٔ ا

ٚإسؾٛعات إٍ إٛضزٜٔ ٚزق١ َتڀًبات إٛاظ١ْ ايطأزلاي١ٝ, نُا وسز 

ايكسض٠ ع٢ً ايتٓب٪ ايسقٝل بايٓكس١ٜ ٗ إس٣ ايككرل. ٚعَُٛا تتٛقـ 

ؾعاي١ٝ ٚق١ُٝ إٛاظ١ْ ايٓكس١ٜ ع٢ً زق١ ايتٓب٪ات اييت تب٢ٓ عًٝٗا ٖصٙ 

 إٛاظ١ْ.

غٓتعطض إٍ أُٖٗا تٛدس عس٠ ططم يًتٓب٪ با٫ستٝادات ايٓكس١ٜ, 

ٚإتُج١ً ٗ ططٜك١ ايتسؾل ايٓكسٟ, ٖٚصٙ ايڀطٜك١ ٖٞ أنجط ايڀطم 

اغتعُا٫ ٚتعتُس ع٢ً ايتٓب٪ يهٌ عٓكط َٔ عٓاقط إكبٛنات 

ٚإسؾٛعات ايٓكس١ٜ, ٚتتُجٌ إكبٛنات ايٓكس١ٜ ٗ ايصَِ احملك١ً ٚنصيو 

أٚ بٝ  دع٤  إبايؼ ايٓكس١ٜ ايٓاػ١ عٔ تٓاظٍ إ٪غػ١ ع٢ً أقٍٛ ثابت١

َٔ أٚضاقٗا إاي١ٝ, أَا إسؾٛعات ؾتتُجٌ ٗ أدٛض ايعُاٍ ٚاٱهاض 

ٚايهطا٥ب ع٢ً ا٭ضباح إٛظع١, ٚتػسٜس ايسٜٕٛ إػتشك١ ٚؾطا٤ أقٍٛ 

 دسٜس٠ أٚ أٚضام َاي١ٝ.

 تكسٜط ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً: --
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قع١, ْٚٛطا ٜعتُس تكسٜط إكبٛنات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ع٢ً إبٝعات إتٛ

٭١ُٖٝ زق١ إبٝعات إتٛقع١ ؾإْ٘ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ ٜتِ استػاب ٖصا 

ايطقِ اعتُازا ع٢ً نٌ َٔ تكسٜطات إػ٪ٚيٌ عٔ ايتػٜٛل دٓبا إٍ 

دٓب َ  زضاغ١ ايٛطٚف ا٫قتكاز١ٜ اييت تعٌُ إٓؿأ٠ ٗ ًٚٗا, ٚاييت 

ا٭عُاٍ . بعس ؼسٜس ضقِ 6غٛف ت٪ثط بايهطٚض٠ ع٢ً إبٝعات إػتٗسؾ١

إتٛق  هب تكػُٝ٘ إٍ َبٝعات ْكس١ٜ َٚبٝعات آد١ً, ٚبصيو ؾإٕ 

إ٪غػ١ ؼكٌ ع٢ً ق١ُٝ إبٝعات ايٓكس١ٜ ٗ اؿاٍ, ٗ سٌ ؼكٌٝ 

إبٝعات اٯد١ً ٜتٛقـ ع٢ً غٝاغات ا٥٫تُإ ٚايتشكٌٝ اييت تتبعٗا 

 إ٪غػ١.

إٓتٛط٠ تكسٜط إسؾٛعات ايٓكس١ٜ: َٔ أِٖ عٓاقط إسؾٛعات  - -

ٖٞ إٛاز ا٭ٚي١ٝ, ٚشلصا هب ايكٝاّ بسضاغ١ سػابات إٛضزٜٔ يتشسٜس 

ايؿذل٠ ايعاز١ٜ يًتػسٜس, َٚٔ ا٭سػٔ إٔ ْهٕٛ َتؿا٥ٌُ عٛنا إٔ 

ْهٕٛ َتؿا٥ًٌ, ْٚعين بٗصا أْ٘ َٔ إػتشػٔ إٔ تهٕٛ ؾذل٠ ايتػسٜس 

١ عٛنا يًُٛضزٜٔ بايٓػب١ يًؿذل٠ ؼت ايسضاغ١ أقكط َٔ ايؿذلات ايػابك

َٔ إٔ تهٕٛ ط١ًٜٛ, ٚيهٔ ٖصا ٚؾكا يؿطٚٙ ايؿطا٤ اييت غٝتِ ا٫تؿام 

عًٝٗا َ  إٛضزٜٔ خ٬ٍ ؾذل٠ إٛاظ١ْ
(7)

. 

أَا بايٓػب١ يٮدٛض ؾُٝهٔ ؼسٜسٖا بػٗٛي١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتعطف ع٢ً 

تكسٜطات ايتٛٚٝـ ٚتكسٜطات ايتٛقـ عٔ ايعٌُ بايٓػب١ يؿذل٠ إٛاظ١ْ. 

ض هب إٔ ْأخص ْٝ  َطانع إػ٪ٚي١ٝ, نُا ّهٔ ايتٓب٪ ٚعٓس تكسٜط ا٭دٛ

بتٛاضٜذ تٛظٜ  ا٭ضباح ٚتػسٜس ايؿٛا٥س, ٚبكؿ١ عا١َ هب ؼسٜس َٛاعٝس 

ايتػسٜس بسق١ ؾُٝ  إسؾٛعات ا٭خط٣, أَا إسؾٛعات إتعًك١ 

با٫غتجُاض ؾٗٞ َطتبڀ١ بٛقت ا٫غت٬ّ ايؿعًٞ ي٬غتجُاض أٚ بؿطٚٙ 

 َتؿل عًٝٗا.

ايطقٝس ايٓكسٟ: بعس ايكٝاّ بع١ًُٝ تكسٜط إكبٛنات ٚإسؾٛعات  --

ايٓكس١ٜ, ْكّٛ بڀطح إسؾٛعات َٔ إكبٛنات َ  ا٭خص بعٌ 

ا٫عتباضايطقٝس ايٓكسٟ ٗ أٍٚ إس٠ ست٢ ْػتڀٝ  ايتعطف ع٢ً ٚنع١ٝ 

غٝٛي١ إ٪غػ١ ٌٖ ؼسخ ظٜاز٠ أٚ ْككإ ٗ ايػٝٛي١ ايٓكس١ٜ, ٫ٚ 
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َعطؾ١ ٌٖ إ٪غػ١ َطغ١ُ ع٢ً اقذلاض ا٭َٛاٍ أٚ  ْػتڀٝ  ٗ اؿٌ

٫, ٚبصيو ٚدب ع٢ً إ٪غػ١ ا٫ستؿاٚ عس أز٢ْ َٔ ايػٝٛي١ ٫غتعُاشلا 

ٗ ٚقت ايعػط إايٞ, ّٚهٔ ؼسٜس اؿس ا٭ز٢ْ َٔ ايػٝٛي١ بس٫ي١ ضقِ 

ا٭عُاٍ أٚ بس٫ي١ ضأؽ إاٍ ايعاٌَ, َٚكاض١ْ ايؿا٥ض أٚ ايعذع ٗ 

١ٜ َ  اؿس ا٭ز٢ْ يًطقٝس ْتعطف ع٢ً إبًؼ ايٛادب ايػٝٛي١ ايٓكس

اقذلان٘ ٚنصيو َٛعسٙ, أٚ إبًؼ ايصٟ ّهٔ تٛٚٝؿ٘ ٚنصيو َٛعسٙ. 

ٚباغتدساّ ٖصٙ ايبٝاْات ّهٔ تكسٜط ايطقٝس ايٓكسٟ ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط, 

٪غػ١ تسبرل نُا ّهٔ ؼسٜس َا إشا نإ ايطقٝس ناؾٝا أّ أْ٘ هب ع٢ً إ

قذلاض َٔ ايػرل ٕٛاد١ٗ ايعذع ٗ ايطقٝسططٜل ا٫َبًؼ ْكسٟ عٔ 
(8)

 . 

إعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣  عاؾطا

 -اؾعا٥ط-يًذٓٛب ببػهط٠

قس ٜط٣ ايبعض قكط اغتدساّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ع٢ً أْٛاع َع١ٓٝ 

ازٌٜ َٔ إؿطٚعات أ٫ ٖٚٞ إؿطٚعات ايهدل٣, غرل إٔ َعِٛ ا٫قتك

اتؿكٛا ع٢ً إٔ ْٛاّ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ ّهٔ تڀبٝك٘ ع٢ً إ٪غػات 

ظُٝ  أْٛاعٗا ٚإٕ اختًؿت باخت٬ف سادات إؿطٚع ٚسذُ٘ ْٚٛع 

ْؿاط٘. ٚباعتباض إٔ إٝعاْٝات ايتكسٜط١ٜ دس ١َُٗ بايٓػب١ يًُ٪غػات 

 ايكػرل٠.  نبرل٠ اؿذِ, ؾٗصا ٫ ٜعين أبسا أْ٘ ٫ قٌ يتڀبٝكٗا ٗ إ٪غػات

ؾُٔ ادٌ ايتڀبٝل ايعًُٞ ٕا مت ايتعطض ي٘ غابكا, قُٓا باختٝاض إسس٣ 

, -اؾعا٥ط–إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ايباضظ٠ ع٢ً َػت٣ٛ ١ٜ٫ٚ بػهط٠ 

سٝح تعتدل ؾطن١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب َٔ أِٖ إ٪غػات 

ا٫قتكاز١ٜ اييت تٓؿ٘ ع٢ً َػت٣ٛ اي١ٜ٫ٛ. ٚتعتدل َ٪غػ١ إڀاسٔ 

٣ يًذٓٛب َٔ أندل إ٪غػات ُٜٛٓا يًػٛم احملًٞ ٚايٛطين َؿتكات ايهدل

ايكُح, ٖٚٞ تٛاد٘ َٓاؾػ١ َٔ ططف عس٠ َ٪غػات ٖاث١ً َٓٗا 

َڀاسٔ ايدلن١ بعضٜب١ ايٛاز, َڀاسٔ ايعٜبإ ايتابع١ يًطٜاض غڀٝـ 

بايكٓڀط٠, َڀاسٔ ايػعاي١, َڀاسٔ اٱخ٠ٛ سٛسٛ ...إخل, ٚيهٔ ٜبك٢ 

٣ يًذٓٛب ضا٥ذا ٗ ا٭غٛام احمل١ًٝ ٚايٛط١ٝٓ ٚشيو إْتاز إڀاسٔ ايهدل

ؾٛزت٘ ٚيًػٝاغات ايتػٜٛك١ٝ إتبع١ ٚإتُج١ً ٗ ايبٝ  اٯدٌ ٚإعڀا٤ 
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سػَٛات ع٢ً سػب ضقِ ا٭عُاٍ احملكل, ٚتٛؾرل ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚنصيو 

ؾتح ْكاٙ بٝ  ٗ أَانٔ عسٜس٠ َٓٗا ْكاٙ ايبٝ  ايٛاق  زاخٌ َكط اي١ٜ٫ٛ 

ُا ًٜٞ ايعًٝا, سٞ اجملاٖسٜٔ, ؾاضع اؿهِٝ غعسإ, ؾاضع ٚإتُج١ً ؾٝ

 قاحل باٟ ْٚكڀ١ بٝ  أخط٣ ببًس١ٜ طٛيك١ ١ٜ٫ٚ بػهط٠.

تٗسف إٝعا١ْٝ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ إٍ اغتدساّ ْكس١ٜ َ٪غػ١ إڀـاسٔ  

ايهدل٣ يًذٓٛب بهؿا٠٤ عاي١ٝ ٚغٛف ْتڀطم ٗ ايبسا١ٜ إٍ نٝؿ١ٝ سػاب 

ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓـٛب ثـِ بعـسٖا     ايتسؾكات ايٓكس١ٜ ايساخ١ً

َباؾط٠ ْكّٛ بإعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ 

 يًذٓٛب.

سػاب ايتـسؾكات ايٓكسٜـ١ ايساخًـ١ ٕ٪غػـ١ إڀـاسٔ ايهـدل٣        --

 :يًذٓٛب يػ١ٓ 

تعتُس َ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب ٗ ٌُٜٛ ْؿاطٗا عًـ٢ إبٝعـات   

يو يهْٛٗا َ٪غػ١ إْتاد١ٝ, ٚٗ ساي١ ٚقٛع عػط َايٞ ؾتعتُـس عًـ٢   ٚش

قطٚض بٓه١ٝ يتػڀ١ٝ ٖصا ايعذع ٚتبآٜت غٝاغ١ إ٪غػ١ ايتشكـ١ًٝٝ  

َــٔ غــ١ٓ ٭خــط٣, ٚشيــو سػــب غٝاغــ١ إ٪غػــ١ ٚسػــب ايٛــطٚف   

ناْت إ٪غػ١ تتب  غٝاغ١ ايسؾ   ا٫قتكاز١ٜ ايػا٥س٠, ؾد٬ٍ غ١ٓ 

% خ٬ٍ غتٕٛ خ٬ٍ ايج٬ثٕٛ ّٜٛ إٛاي١ٝ ٚ% % ٚايؿٛضٟ َكساض 

اتبعت غٝاغ١ أخـط٣ ُجًـت ٗ زؾـ      ّٜٛ َٔ تاضٜذ ايبٝ , ٚٗ غ١ٓ 

ٚ   % ؾٛضا  % خـ٬ٍ ايػـتٕٛ ٜـّٛ    % خ٬ٍ ايج٬ثـٕٛ ٜـّٛ إٛايٝـ١ 

ؾهاْـت ْػـب١ ايـسؾ  ايؿـٛضٟ      إبتسا٤ َٔ تاضٜذ ايبٝ , أَـا ٗ غـ١ٓ   

% تػـسز خـ٬ٍ غـتٕٛ    إٛايٞ ٚتبكـ٢  % خ٬ٍ ايج٬ثٕٛ ّٜٛ % ٚ

 ّٜٛ َٔ تاضٜذ ايبٝ . 

َٚٔ خ٬ٍ إعڀٝات إتٛؾط٠ يٓا, ْكّٛ بإعساز دسٍٚ إكبٛنات ايٓكس١ٜ 

نُا ٖٛ َـبٌ ٗ اؾـسٍٚ    ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب يػ١ٓ 

, عًُا إٔ َكبٛنات إ٪غػ١ تتُجـٌ بايسضدـ١ ا٭ٍٚ ٗ أَـٛاٍ    ()ضقِ 

ٚبايتايٞ غٓكّٛ بتكسٜط إكبٛنات ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ايٓاػ١ عٔ إبٝعات, 
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ع١ًُٝ ايبٝ , نُا تٛدس ٖٓاى َكبٛنات أخط٣ ْاػ١ عٔ قطٚض قكرل٠ 

ًَٕٝٛ زٜٓاض دعا٥طٟ خ٬ٍ ؾٗط زٜػُدل َـٔ   ا٭دٌ ٚتتُجٌ ٗ َبًؼ 

 . غ١ٓ 

 .(: املكبٕضات الٍكدٖٛ لطٍٛ ددٔه زقي )

 دٛإ َاٟ أؾطٌٜ َاضؽ ؾٝؿطٟ داْؿٞ  

َبٝعات ؾـٗط  

ْـــــــــٛؾُدل 

 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ــُدل  زٜػــــــ

      

َبٝعات ؾـٗط  

داْؿٞ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ؾٝؿــــــــــطٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

َاضؽ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

أؾطٌٜ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

َاٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دٛإ 

      

ــٛع  فُـــــــــ

 إكبٛنات

 

 

 

   

 زٜػُدل ْٛؾُدل أنتٛبط تُدلغب أٚت د١ًٜٝٛ 

َبٝعات ؾـٗط  

َاٟ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دٛإ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

دًٜٛٝـــــــــ١ 

      

َبٝعات ؾـٗط  

أٚت 

      

َبٝعات ؾـٗط  

غـــــــــبتُدل 

   

 

  

      َبٝعات ؾـٗط  
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أنتٛبط 

َبٝعات ؾـٗط  

ْـــــــــٛؾُدل 

      

َبٝعات ؾـٗط  

ــُدل زٜػــــــ

      

ــٛع  فُـــــــــ

 إكبٛنات
      

يػابل ٬ْسـٜ ٚدـٛز تصبـصب ٗ إكبٛنـات ايٓكسٜـ١      َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ا

ناْت ٗ أقـٌ قُٝـ١ شلـا ثـِ      يًُبٝعات ؾد٬ٍ ؾٗط داْؿٞ َٔ غ١ٓ 

تبسأ ٗ ا٫ضتؿاع إٍ إٔ تكٌ إٍ أع٢ً ق١ُٝ شلا خ٬ٍ ؾٗط أنتٛبط َٔ غ١ٓ 

أٟ إٔ إكبٛنات ايٓكس١ٜ ٗ َ٪غػ١ إڀـاسٔ ايهـدل٣ يًذٓـٛب     

٬ٍ بساٜـ١ نـٌ غـ١ٓ ٚتهـٕٛ َتكاضبـ١ ٗ بكٝـ١       تهٕٛ ٗ أقٌ ق١ُٝ شلـا خـ  

 ا٭ؾٗط.

إعــساز إٛاظْــ١ ايتكسٜطٜــ١ ايٓكسٜــ١ ٕ٪غػــ١ إڀــاسٔ ايهــدل٣  --

 : يًذٓٛب يػ١ٓ 

ٜتِ إعساز إٛاظ١ْ ايتكسٜط١ٜ ايٓكس١ٜ ٕ٪غػ١ إڀاسٔ ايهدل٣ يًذٓٛب 

َٔ خ٬ٍ تكسٜط إكبٛنات ايٓكس١ٜ اييت مت ؼسٜسٖا أع٬ٙ, ٚتكسٜط 

ٕسؾٛعات ايٓكس١ٜ اييت مت ْعٗا َٔ كتًـ ْؿكات ا٫غتػ٬ٍ ْٚؿكات خاضز ا

ا٫غتػ٬ٍ, ٚسػاب ايطقٝس ايٓكسٟ ايؿٗطٟ َٔ د١ٗ ٚاجملُ  َٔ د١ٗ 

 أخط٣؛

 .(: املٕاشٌٛ التكدٖسٖٛ الٍكدٖٛ لطٍٛ ددٔه زقي )

ايطقـٝس ايٓكـسٟ    فُٛع إسؾٛعات فُٛع إكبٛنات ضقٝس أٍٚ إس٠ 

 ايؿٗطٟ

ايطقٝس ايٓكـسٟ  

 اجملُ 

  -     داْؿٞ

  -    ؾٝؿطٟ 

  -    َاضؽ 

      أؾطٌٜ 

  -    َاٟ 

      دٛإ 

  -    د١ًٜٝٛ 

  -    أٚت 
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  -     غبتُدل

      أنتٛبط 

      ْٛؾُدل 

      زٜػُدل 

بل ٬ْسـٜ ٚدـٛز تصبـصب ٗ ا٭ضقـس٠ ايٓكسٜـ١      َٔ خـ٬ٍ اؾـسٍٚ ايػـا   

ايؿٗط١ٜ ؾد٬ٍ ا٭ؾٗط دـاْؿٞ, ؾٝؿـطٟ, َـاضؽ, َـاٟ, دًٜٛٝـ١, أٚت,      

ناْــت ا٭ضقــس٠ ايٓكسٜــ١ غــايب١, بُٝٓــا ا٭ضقــس٠  غــبتُدل يػــ١ٓ 

ايٓكس١ٜ اجملُع١ ٖٞ أٜها َتصبصب١ َٚتٓاقك١ ٚيهٔ ٖٞ َٛدب١ ٬ْٚسٜ 

ػـ١ نـبرل٠ دـسا َكاضْـ١ بـطقِ      أٜها إٔ ا٭ضقس٠ ايٓكس١ٜ اجملُعـ١ يًُ٪غ 

أعُاشلا ٖا ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز أَٛاٍ عاط١ً هب اغتػ٬شلا يًٛقـٍٛ يٮَجًٝـ١   

ٗ تػٝرل ايٓكس١ٜ, َٚٔ ا٭ؾهٌ اغـتػ٬ٍ ٖـصٙ ا٭َـٛاٍ ايعاطًـ١ ايـيت ٫      

ؼكل عا٥سا بٗصا ايؿهٌ ٗ ْؿاطات ؾـت٢ ؽـل ٖـصٙ إ٪غػـ١ ٗ ؾـهٌ      

١ ظٜــاز٠ ايڀاقــ١ ا٫ْتادٝــ١ اغــتجُاضات , اٚ ٗ ظٜــاز٠ إدعْٚــات َٚــٔ مثــ

 يًُ٪غػ١ ٚغرلٖا ٖا تطاٙ َٓاغبا َٚڀًٛبا ٗ ٖصٙ ايؿذل٠.

8 

تعتدل ايػٝٛي١ بايٓػب١ يًُ٪غػ١ عا٬َ دس َِٗ, ٚغايبا َا تهٕٛ ايعٜاز٠ 

ٗ ايػٝٛي١ ع٢ً سػاب ايطع١ٝ, ٖٚٓاى عس٠ زٚاؾ  ي٬ستؿاٚ بايٓكس١ٜ 

ٕـايٞ, ٚست٢ ٜكبح ؽتًـ باختـ٬ف غٝاغ١ إ٪غػـ١ ٚؾدك١ٝ إسٜط ا

ايتٓب٪ بايطقٝس ايٓكسٟ يًُ٪غػ١ ٖهٓا هب زضاغ١ نٌ َٔ إكبٛنات 

ٚإسؾٛعات اـاق١ بٗا ٚاختٝاض ايڀطٜك١ ا١ُ٥٬ٕ يتكسٜطٖا. 

ٜعتدل تػٝرل ايٓكس١ٜ َٔ بٌ إؿانٌ اييت تٛاد٘ إسٜط إايٞ ٗ ٖصا 

شيو عًٝ٘ إٔ ايعكط ٖٚٛ ٜػٗط ع٢ً ضؾ  نؿا٠٤ ايٓكس١ٜ, ٚيهٞ ٜٓذح ٗ 

ٜٛؾل بٌ ايٓكس١ٜ ايساخ١ً ٚاـاضد١, ٚإشا ٚق  خًٌ ٗ تػٝرلٙ يًٓكس١ٜ 

ٚدب عًٝ٘ تكشٝح ٖصا اـًٌ, ؾإشا نإ إؿهٌ ٖٛ ؾا٥ض ٗ ايػٝٛي١ 

ٚدب عًٝ٘ تٛٚٝـ ٖصا ايؿا٥ض ٚاختٝاض ايڀطٜك١ ا١ُ٥٬ٕ ٗ شيو, أَا 

ايڀطٜك١ إشا نإ َؿهٌ عػط ٗ ايػٝٛي١ ٚدب عًٝ٘ ٌُٜٛ ٖصا ايعػط ب

 إج٢ً.
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 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٕ اشلسف َٔ ٚضا٤ إْؿا٤ بطْاَر ايتٌُٜٛ ٖٛ ايػُاح يًُ٪غػ١ باَت٬ى 

ٖٝه١ً َاي١ٝ َتٛاظ١ْ بايٓػب١ يهٌ ؾذل٠, يهٔ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ؾإٕ تٛاظٕ 

ايٓكس١ٜ ع٢ً إس٣ ايككرل غرل َهُٕٛ, ؾكس ّهٔ إٔ ٜؿٗس خًٌ ع٢ً 

طاؾات بٌ ايدلف١ إثط سسٚخ ؾٛاضم بٌ إساخٌٝ ٚإكاضٜـ, أٚ تٛٗط ام

اؿكٝك١ٝ ٚايتكسٜط١ٜ, أٚ قس ٜطد  إٍ ٚٗٛض استٝادات ٌُٜٛ َٛزل١ٝ, 

ٚبايتايٞ َٚٔ أدٌ نُإ تػٝرل سػٔ هب ايكٝاّ بتٓب٪ات ع٢ً إس٣ 

ايككرل, ٚعًٝ٘ ؾإٕ أٟ َ٪غػ١ َػرل٠ َايٝا بكؿ١ دٝس٠ تكّٛ 

ٗا١ٜ بإدطا٤ات تكسٜط١ٜ ؾٗط١ٜ يًٓكس١ٜ ٚاييت ٜتِ إعسازٖا عاز٠ ٗ ْ

ايػ١ٓ, ٖصٙ ايتكسٜطات ٜتِ إْؿا٩ٖا اْڀ٬قا َٔ فٌُ إٝعاْٝات باعتباض 

تسؾكات إكاضٜـ َٔ د١ٗ ٚتسؾكات إٛاضز َٔ د١ٗ أخط٣, إٕ ػُٝ  

ٖصٙ ايتسؾكات ٜػُح باغتد٬م تػرلات ايٓكس١ٜ ٗ نٌ َطس١ً, ٚعًٝ٘ 

غٝٛٗط ٗ ْٗا١ٜ نٌ ؾٗط إَا ؾا٥ض سٝح هب ع٢ً إ٪غػ١ إٔ ػس 

تٛٚٝـ ٖه١ٓ شلصا ايؿا٥ض, أٚ عذع ٗ ايٓكس١ٜ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١  ؾطم

ع٢ً إ٪غػ١ إٔ تبشح عٔ ٚغا٥ٌ ايتٌُٜٛ ايهطٚض١ٜ يتػڀ١ٝ شيو 

ايعذع, إَا عٔ ططٜل ا٫قذلاض ايككرل ا٭دٌ أٚ عٔ ططٜل ايػشب 

ع٢ً إهؿٛف أٚ ست٢ خكِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ اييت عٛظتٗا إشا ناْت ٖصٙ 

ٌُٜٛ ا٫ستٝاز, ٚٗ نٌ ا٭سٛاٍ ؽتاض إ٪غػ١ ايڀطٜك١ ا٭خرل٠ ناؾ١ٝ يت

 اييت تٓاغبٗا سػب ٚنعٝتٗا إاي١ٝ ٚع٬قتٗا َ  ايبٓٛى.
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 .863قُس قاحل اؿٓاٟٚ ْٚٗاٍ ؾطٜس َكڀؿ٢, إطد  ايػابل, م( 4)
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