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 رأي انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية  

  4242ماي  22 بتاريخ 4242/ 42رقم 

 ألشغالاتسهم ن تصحيح االختالالت وانعيوب قبم بشأ

 انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية 

 ؛  2020أكرٕتغ  05انًرٕصم تٓا تراعٚز «.................................. » تُاء ػهٗ شكاٚح شغكح 
 

 

 ٔيا أعكق تٓا يٍ ٔثائق ؛ .............................نهًكرة ٔػهٗ انغؿانح انجٕاتٛح 
 

( انًرؼهق 2013ياعؽ  20) 1434جًاصٖ األٔنٗ  8انصاصع كٙ  2.12.349ٔػهٗ انًغؿٕو عقى 

 ٔذرًًّٛ؛تانصلقاخ انؼًٕيٛح، كًا ٔقغ ذـٛٛغِ 
 

( انًرؼهق 2015ؿثرًثغ  21)1436ط٘ انذجح  7انصاصع كٙ  2.14.867ٔػهٗ انًغؿٕو عقى 

 نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح كًا ٔقغ ذـٛٛغِ ٔذرًًّٛ؛تانهجُح انٕطُٛح 
 

انًقضو إنٗ انجٓاػ انرضأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انًقغع انؼاو ذقغٚغ ػُاصغ ٔتؼض صعاؿح 

 انؼًٕيٛح؛
 

ٔتؼض يضأنح انجٓاػ انرضأنٙ نهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح سالل انجهـح انًـهقح انًُؼقضج 

 .2021يا٘  04تراعٚز 
 

 انمعطيات : أوال

إنٗ انهجُح  «.................................. »تًقرضٗ شكاٚرٓا انًشاع إنٛٓا أػالِ، ذقضيد شغكح  

انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح تطؼٍ كٙ قغاع صادة انًشغٔع انقاضٙ تلغض ؿغاياخ ذؤسٛغ ػهٛٓا 

انًطثقح ػهٗ صلقاخ األشـال يٍ صكرغ انشغٔط اإلصاعٚح انؼايح  73تاالدركاو إنٗ انلقغج )ب( يٍ انًاصج 

 73كًٛا ٚشص انرـهى انًؤقد، كٙ دٍٛ ذغٖ انًشركٛح أَّ كاٌ ُٚثـٙ ذطثٛق انلقغج )ج( يٍ انًاصج 

انًظكٕعج، يؼرثغج أٌ ؿغاياخ انرؤسٛغ انرٙ طثقٓا ػهٛٓا صادة انًشغٔع ؿٛغ يثُٛح ػهٗ أؿؾ قإََٛح 

 ؿهًٛح.

ٔانًغذثظ تانؼٚاعج  2019ؿثرًثغ  27ح انًؤعر كٙ ٔأضاكد انًشركٛح أَّ تانُظغ إنٗ األيغ تانشضي 

 ذثٍٛ أٌ :اتقح ػٍ انرـهى انًؤقد نألشـال، انـ

طلٛلح ٔنٛؾ يٍ شؤَٓا ػغقهح ؿٛغ اإلصاعج ٔال ذشكم انرٙ ػاُٚٓا صادة انًشغٔع  خاالسرالال - 

تلؼم انرٕاكقاخ أ٘ ذٓضٚض تانُـثح نهًـرشضيٍٛ ٔانؼٔاع، ٔأَّ سالل يضج األشـال ٔاصهد اإلصاعج أَشطرٓا 

 انرٙ ذًد يغ انًشركٛح ٔاإلجغاءاخ انضغٔعٚح نهـاليح ؛

أٚاو نرصذٛخ االسرالالخ، ٚؤكض أٌ  10األجم انًذضص يٍ طغف صادة انًشغٔع انًقضع ب  - 

 انـانلح انظكغ. 73ْظِ االسرالالخ طلٛلح ٔٚرُاؿة يغ األجم انًشاع إنّٛ كٙ انلقغج )ج( يٍ انًاصج 
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يٍ سالل صعْى  28.477أٌ صادة انًشغٔع طثق ػهٛٓا ؿغايح ذقضع ب انًشركٛح ٔاػرثغخ  

 اػرًاص انلقغج )ب( ٔنٛؾ )ج(.

، يٍ طغف انهجُح 2021ياعؽ  23ٔكٙ يؼغض جٕاتّ ػهٗ انغؿانح انًٕجٓح إنّٛ، تراعٚز  

انٕطُٛح نهطهثٛاخ انؼًٕيٛح الطالػٓا ػهٗ يٕقلّ يًا جاء كٙ انشكاٚح يٍ يؤاسظاخ، أٔضخ انًكرة 

نهشغٔع كٙ ذُلٛظ  2019ياعؽ  11أَّ قض ذى إتالؽ انًقأل تؤيغ تانشضيح تراعٚز  .............................

إَظاع انًقأل تضغٔعج ذـغٚغ ٔثٛغج األشـال ذى األشـال، نكٍ تـثة انرؤسٛغ انظ٘ نٕدع كٙ انرُلٛظ، 

)انلقغج ب( يٍ صكرغ  73صج ٕٚو، ٔأَّ طثقا نًقرضٛاخ انًا 180ٔادرغاو األجم انرؼاقض٘ انًذضص كٙ 

شرُثغ  27انشغٔط اإلصاعٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ صلقاخ األشـال ذى إتالؽ انًقأل تؤيغ تشضيح يؤعر كٙ 

ؿٛغ انًُلظج ٔإصالح انؼٕٛب ٔاالسرالالخ انرٙ ػاُٚرٓا أٚاو إلَجاػ انًُشآخ  10دضص كّٛ أجم  2019

 تذضٕع انًقأل ٔيكرة انضعاؿاخ.ظكٕع انًجُح يكَٕح يٍ انًكرة ن 2019ؿثرًثغ  26تراعٚز 

ٔتؼض ذصغٚخ انهجُح انًظكٕعج تانرـهى انًؤقد نألشـال يٕضٕع انرصذٛخ، ذى ذـجٛم ذؤسٛغ كٙ  

صادة انًشغٔع ػهٗ انًقأل ؿغايح تُـثح ٔادض كٙ األنق يؼّ ٕٚو، يًا طثق  34انرُلٛظ نًضج 

انًقأل ػهٗ ادرـاب انًكرة نـغاياخ ( يٍ يثهؾ انصلقح ػٍ كم ٕٚو ذؤسٛغ، ٔنى ٚؼرغض 1000/1)

 انرؤسٛغ ٔٔاكق ػهٛٓا ػُض إيضاءِ ػهٗ انكشق انرلصٛهٙ انجؼئٙ ٔانُٓائٙ.

 : االستنتاجات ثانيا

دٛث ٚرضخ يٍ ٔقائغ انًهق أٌ انُؼاع تٍٛ انًقأل ٔصادة انًشغٔع ٚرؼهق تًضٖ ذطثٛق  

يٍ صكرغ انشغٔط اإلصاعٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ صلقاخ األشـال أو  73يقرضٛاخ انلقغج )ب( يٍ انًاصج 

 ذهك انشاصح تانلقغج )ج( يُٓا ؛

ٔقد انرـهى انًؤقد نألشـال ْٕٔ يا أقغخ تّ  انصلقح ذُلٛظكٙ  ٔدٛث ذى ذـجٛم اسرالالخ 

 نرصذٛخ ْظِ االسرالالخ؛انًشركٛح ٔدضص نٓا أجم 

ٔدٛث ذثؼا نهرؤسٛغ انًـجم ٔقد انرـهى انًؤقد نألشـال، طثق صادة انًشغٔع ػهٗ انًشركٛح  

 ؿغايح ػٍ كم ٕٚو ذؤسٛغ؛

ضٛاخ انلقغذٍٛ )ب( ٔدٛث يُخ انًشغع نصادة انًشغٔع ؿهطح ذقضٚغٚح كٙ اسرٛاع ذطثٛق يقر 

يٍ صكرغ انشغٔط اإلصاعٚح انؼايح انًطثقح ػهٗ صلقاخ األشـال، ٔطنك دـة  73أٔ )ج( يٍ انًاصج 

 جـايح االسرالالخ أٔ انؼٕٛب انًـجهح ؛

أٚاو انًذضص نٓا نرصذٛخ االسرالالخ ٚلٛض تؤٌ ْظِ  10ٔدٛث صكؼد انًشركٛح تكٌٕ أجم  

ذطثٛق يقرضٛاخ انلقغج )ج(  كاٌ يٍ األٔنٗ انًُشآخ، ٔتانرانٙاالسرالالخ طلٛلح ال ذؤثغ ػهٗ ٔظٛلح 

 انًظكٕعج ؿاتقا؛

ٔدٛث إٌ ذذضٚض أجم نرصذٛخ االسرالالخ ال ًٚكٍ اػرثاعِ يؼٛاعا ٔدٛضا نرقٛٛى جـايح انؼٕٛب  

 ٔاالسرالالخ انًؼُٛح ؛
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يٍ صكرغ  68 يٍ انًاصج 1تاػرثاعْا ٔثٛقح ذؼاقضٚح ٔكق انرؼغٚق انًذضص نٓا كٙ انلقغج  ،ٔدٛث 

انًشركٛح ػهٗ انكشق انرلصٛهٙ انجؼئٙ ٔانُٓائٙ ٔٔقؼد ػهّٛ، يًا انشغٔط اإلصاعٚح انؼايح، قض ٔاكقد 

 كّٛ؛ٚؼُٙ ػضو اػرغاضٓا ػهٗ يضًَّٕ ٔانرُاػل ػٍ انطؼٍ 

ُرج ػٍ يٕاكقح انًقأل ػهٗ انكشٕكاخ انرلصٛهٛح "ٚانًظكٕعج  68يٍ انًاصج  4ٔدٛث ٔكقا نهلقغج  

ٔيصاصقح انـهطح انًشرصح، انرؼايّ تصلح َٓائٛح ٔكظا انرؼاو صادة انًشغٔع كًٛا ٚشص جًٛغ انُٓائٛح 

، كئٌ انًشركٛح ذصٛغ يهؼيح تًضًٌٕ انكشق "انؼُاصغ انًؤسٕطج تؼٍٛ االػرثاع نهرـٕٚح انُٓائٛح نهصلقح

   انرلصٛهٙ انظ٘ ٔقؼد ػهّٛ ٔٚـقظ دقٓا كٙ انطؼٍ كّٛ.

 

 رأي انهجنة انوطنية نهطهبيات انعمومية : ثانثا

 انؼًٕيٛح:تُاء ػهٗ يا ؿثق تٛاَّ، ذغٖ انهجُح انٕطُٛح نهطهثٛاخ  

تـهطح ذقضٚغٚح كٙ ذذضٚض جـايح االسرالالخ ٔانؼٕٛب انرٙ ٚرى عصضْا سالل  ٚرًرغصادة انًشغٔع أٌ  -

كُّ أٌ ٚشكم يؼٛاعا ٔدٛضا نرذضٚض االسرالالخ ال ًْٚظِ انرـهى انًؤقد نألشـال، ٔأٌ ذذضٚض أجم نرصذٛخ 

 ؛جـايحصعجح ان

ٔأٌ يٕاكقح انًقأل ػهٗ انكشٕكاخ انرلصٛهٛح انُٓائٛح ٔيصاصقح انـهطح انًشرصح ٚثٍٛ انرؼايّ تصلح  -

َٓائٛح، ٔكظا انرؼاو صادة انًشغٔع، كًٛا ٚشص جًٛغ انؼُاصغ انًؤسٕطج تؼٍٛ االػرثاع نهرـٕٚح انُٓائٛح 

انًشركٛح ذصٛغ يهؼيح تًضًٌٕ انكشق انرلصٛهٙ انظ٘ ٔقؼد ػهّٛ ٔٚـقظ دقٓا كٙ  نهصلقح، ٔتانرانٙ كئٌ

   انطؼٍ كّٛ.

 


