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 رأي انهجُة انوطُية نهطهبيات انعـًويية  

  2021أبريم  11بتاريخ  28رقى 

 تضًيٍ طهب انعروض نبُود تًييزيةبشأٌ 
 

 انهجُة انوطُية نهطهبيات انعًويية 

 ؛ 2020 زجُجط 21ثزبضٚد  انًزٕطم ثٓب «....................... »شكبٚخ شطكخ ثُبء ػهٗ 

 ؛2021فجطاٚط  15ثزبضٚد  928/21ضلى  .......................ٔػهٗ انطؼبنخ انجٕاثٛخ ل

انًظبزق ػهّٛ  .......................ٔػهٗ يمزضٛبد انُظبو انًزؼهك ثشطٔط ٔأشكبل إثطاو طفمبد 

 ؛2014ٕٚنٕٛظ  24فٙ اجزًبػّ انًُؼمس ثزبضٚد  ............يٍ ططف يجهػ 

( انًزؼهك 2015ؼجزًجط  21)1436ش٘ انحجخ  7انظبزض فٙ  2.14.867ٔػهٗ انًطؼٕو ضلى 

 ثبنهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ كًب ٔلغ رغٛٛطِ ٔرزًًّٛ؛

انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد  أيبو انًمطض انؼبوانص٘ لسيّ زمطٚط انٔثؼس زضاؼخ ػُبطط 

 ؛ انؼًٕيٛخ

ٔثؼس يسأنخ انجٓبظ انزسأنٙ نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ ذالل انجهؽخ انًغهمخ انًُؼمسح 

 ،2021أثطٚم  16ثزبضٚد 

 نًعطياتأوال: ا

انؼطٔع أٌ طهت  فٙ  «....................... »شطكخ رُبظع انشكبٚخ انًشبض إنٛٓب أػالِ، ثٕاؼطخ 

، ٚحزٕ٘ ػهٗ ثُٕز رًٛٛعٚخ ٔشطٔط إلظبئٛخ .......................انًؼهٍ ػُّ يٍ ططف  50/..../2019ضلى 

 .ئّإنغب jطهتثُبء ػهّٛ، ٔغٛط يزُبؼجخ يغ يٕضٕع األػًبل انًطهٕثخ، ٔ

 

ٚمى ثزفؼٛم األفضهٛخ انٕطُٛخ انزٙ  انظفمخ نىٔأضبفذ فٙ انًصكطح انًهحمخ ثشكبٚزٓب، أٌ طبحت 

انًزؼهك ثزفؼٛم األفضهٛخ انٕطُٛخ ٔرشجٛغ  2020/15َض ػهٛٓب يُشٕض انؽٛس ضئٛػ انحكٕيخ ضلى 

  .2020شزُجط  10انًُزٕجبد انًغطثٛخ فٙ إطبض انظفمبد انؼًٕيٛخ ٔانظبزض ثزبضٚد 

شطٔع أٌ انهجُخ أٔضح طبحت انً ،ثٕاؼطخ انًطاؼهخ انًصكٕضح أػالِ ،ٔفٙ يؼطع جٕاثّ 

اػزًسد ػهٗ يحضط انهجُخ انزمُٛخ انزٙ  ،انًكهفخ ثفزح األظطفخ انًزؼهمخ ثطهت انؼطٔع يٕضٕع انشكبٚخ

ذهظذ إنٗ أٌ انشطكخ انًؼُٛخ نى رحزطو انشطٔط انزمُٛخ انٕاضزح فٙ زفزط انشطٔط انربطخ انًزؼهك 

انجبض٘ ثٓب انؼًم فٙ  انمبََٕٛخ ُظٕصثبنظفمخ، ٔػهّٛ فئٌ إلظبء ػطع انشطكخ انًؼُٛخ رى فٙ احزطاو نه

 انظفمبد انؼًٕيٛخ.

 انًًهكة انًغربية                                                  

 األياَة انعاية نهحكوية

 انهجُة انوطُية نهطهبيات انعًويية

 /ل.ععو.
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 ثاَيا: االستُتاجات

األفضهٛخ انٕطُٛخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ يُشٕض انؽٛس  ٔنئٍ كبٌ يٍ انالظو اػزًبز يجسأَّ إحٛث 

أذص رهك إال أٌ  ،بضئٛػ انحكٕيخ انؽبنف انصكط، انص٘ ٕٚجت ػهٗ جًٛغ أطحبة انًشبضٚغ االنزعاو ثٓ

ػهٗ انحبنخ  كنهًزُبفؽٍٛ، ْٕٔ يبال ُٚطج خع انًبنٛٔفٙ إطبض رمٛٛى انؼطٚزى  ثؼٍٛ االػزجبضاألفضهٛخ 

انزٙ رى فٛٓب إلظبء ػطع انًشزكٛخ فٙ يطحهخ فحض ٔزضاؼخ انؼُٛبد ٔانًُبشج  يٕضٕع انشكبٚخ

    انًطٕة اإلزالء ثٓب؛

رُض  .......................يٍ انُظبو انًزؼهك ثشطٔط ٔأشكبل إثطاو طفمبد  37ٌ انًبزح إحٛث و 

فٙ فمطرٓب انثبَٛخ أَّ "ٚجٕظ نهجُخ طهت انؼطٔع، لجم ارربش لطاضْب ػُس االلزضبء، اؼزشبضح كم ذجٛط أٔ 

رمُٙ أٔ رشكٛم نجُخ فطػٛخ نزمٛٛى انجٕزح انزمُٛخ نهؼُٛبد أٔ انًُبشج انًظغطح انًمزطحخ أٔ نهٕثبئك انٕطفٛخ 

 ؛األذطٖ ٔرضًٍ اؼزُزبجبرٓى فٙ رمبضٚط ٚؼٛسَٔٓب ٕٔٚلؼٌٕ ػهٛٓب" أٔ نهجٛبَبد انًٕجٕزح أٔ نهٕثبئك انزمُٛخ

فئٌ انهجُخ ػُٛذ  2020أكزٕثط  5َّ طجمب نًحضط نجُخ طهت انؼطٔع انًؤضخ ثزبضٚد إٔحٛث  

ٔذهظذ  ،ٔانًُبشج انًظغطح ٔانٕثبئك انٕطفٛخ انًسنٗ ثٓب يٍ ططف انشطكخ نؼُٛبدانجُخ رمُٛخ نزمٛٛى 

فٙ  غٛط يطبثك نًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ «................»ططف شطكخ  إنٗ أٌ انؼطع انًمسو يٍ

( انًُظٕص ػهٛٓب فٙ زفزط انشطٔط انربطخ 20خ إنٗ انظفح 12يٍ انظفحخ انًٕاطفبد انزمُٛخ انؼبيخ )

 ؛انًزؼهك ثطهت انؼطٔع يٕضٕع انشكبٚخ

لس  2020ََٕجط  20، ٔكًب ْٕ يشبض إنّٛ فٙ يحضطْب انًؤضخ فٙ ٌ نجُخ طهت انؼطٔعإٔحٛث 

ػطع انشطكخ انًشزكٛخ ثُبء ػهٗ ذالطبد انهجُخ انزمُٛخ انًكهفخ ثزمٛٛى ػطٔع انًزُبفؽٍٛ لطضد إلظبء 

كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ نهًٕاطفبد انزمُٛخ ٔانًزًثهخ فٙ ػسو يطبثمخ انؼُٛبد ٔانًُبشج انًظغطح 

 انٕثبئك انًكَٕخ نطهت انؼطٔع.

 هطهبيات انعًوييةثانثا : رأي انهجُة انوطُية ن 

أٌ  نهجُخ انٕطُٛخ نهطهجٛبد انؼًٕيٛخ، رطٖ اانًؼطٛبد ٔاالؼزُزبجبد انؽبنفخ انصكطثُبء ػهٗ  

ٔػهّٛ فئٌ شكبٚخ انشطكخ  ،رى طجمب نهًمزضٛبد انزُظًٛٛخ انًؤططح نهظفمخ «...............»إلظبء شطكخ 

 .انًصكٕضح غٛط يطركعح ػهٗ أؼبغ

 

 


