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  ندةق ألاف�وض ألائسكن ألفائدة ألاجراء 
 

2T امضجب افقئنضن عةد ) �� مئ ي�� افصدةق  (حدة  ندةق  اف�وض  ائسكن  فائدة  اجراء

 دكئب خئّص قهض  كمئ تّم تدقيحه قإتمئمه ائفدصضص افالدقة 1977حقت  3خ �� اسؤّر  1977فكدة  54

�دةر  إدةاهه مم  افيئت ق . ئفةفع سصئر�اهاذن ااس�ف  ائفته��  قاس�ئن 2Tيتض�� افضز�ر ا�خز�دة �� 

 ق�مّضل افصدةق  م  اسكئهمئت افي  تحمل ع�� �ئهل �ّل 2T. افي  �وة  إ�� اف�وض  ائفكن  اجتمئ��

 . افقرق  قافاضادض استخالصمبئشر ائفبالد افتض�كية قم  اسبئفغ استأتية م   مؤجر عمضمي حق خئّص 

 

2Tق�ت�
ّ
 ) �� مئ ي�� افبد (اد  اس�ئن  ض�

ّ
ائقية إسدئد قرق  ع�� مضارد افصدةق  �� إطئر ات

اة ائسئفية اتئر�خ  معم��مة 
ّ
ائقية قنّصت. 1990جئناي  2افضزار  اس�ف

ّ
 �كبقةتخصيص  ع�� هه  ات

. ئ دكب �كق إسدئد افقرق هتهةية يتّم  افبد  �عدضان افتصّر  �� افصدةق  فائدة   د.م 5 اقيمة

  .دة  قاسكتخفصة م  قرق  افصدةق  اسبئفغ اسكع��  تصر ع�� تضظي  عمضفة  نّصتكمئ 

 

2T  1افاض�رقفضس اسحةقد قاستضسط ق�� اجراء م  ذقي افةخلإ�� افصدةق  ق�كدة قرق 0T2TP0F

(1)
P0T2T 

2قافاض�رقفضس  0T2TP1F

(2)
P0T2T  3قافاض�رقفضس 0T2TP2F

(3)
P0T2T  ففكن�ى ائالناراد حق  ف�حصضل ع�� مفنية عقئر معّة  قذف

�2T .كر �شرقط ميّ 2Tق ائالش��اك
ّ
دضا��  2T20132T سدة ققة افغ عةد اجراء اسدتم�ن إ�� هه  افشرادح �� مض�

2T1.047 2T��0حف  حجT2TP3F

(4)
P0T2T. 

 

  تةعيمق�� إطئر 
ّ
خ �� اسؤّر  1977فكدة  965عةد تّم تدقيح امر  ،ل افصدةق  مهئالت تةخ

 ق  1977نضفم��  24
ّ
  مدئسبئت �� اتهئ  تضسيع قئعة  �� عّة ق اتطبيق افقئنضن سئف  افهكر استعف

�فاة افقرق  اسكدة  قكهف  اف��فيع �� حسق  حهمئن اسكئك  افي  يتّم  ��اسدتاع�ن قافتخايض 

 .تمض�ف�ئ ع�� هه  افية

 

د .م 481,022م�وئ  د.م 618,365مئ قيمته  2013ق�فغت مضارد افصدةق  �� مض�� سدة 

د �� مض�� .م 34,199�عدضان فضادض مدقضفة م  افتصّر  افّكئاق عفمئ اأّن هه  افاضادض �ئنت امبفغ 

قسئهم �� ارتائع حجم افاضادض عةم إنهئز ناقئت ع�� مضارد افصدةق  خالل سدضات . 2008سدة 

 .2013ق 2012ق 2011

                                                           
ديدئر دكب امر عةد  293ق�بفغ اجر اد�  اسي  اسممضن امبفغ  مّر  قادة  اجر اد�  اسي  اسممضن قمّرت�ن قنص  هها اجر ي��اقح مبفغه ا�ن  (1) 

ق امبط اجر اد�  اسممضن سختف  اس�  �� افقطئعئت غ�� افاالدية ا�خئمعة سهفة افشغل 2011جضان  9اسؤّرخ ��  2011فكدة  679
ّ
 .قاستعف

 .ال  مّرات هها اجرمّرت�ن اجر اد�  اسي  اسممضن قهي��اقح مبفغه ا�ن   (2)
 . ا�ن هال  مّرات اجر اد�  اسي  اسممضن قحرعع مّرات قنص  هها اجري��اقح مبفغه   (3)
 .دكب اسعطيئت اسكتقئ  م  افصدةق  افضط�  ففممئن اجتمئ�� قافصدةق  افضط�  ففتقئعة قا�حيطة اجتمئعية  (4)
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م  قبل اف�جدة اسصئد  ع�� حهمئ�وئ فة ع  طر�ق افصدةق  ق اسمضّ ق�فغ عةد اسكئك  

 
ّ
مئ جمفته  2013-2009اة ائإلس�ئن خالل افا��  استشئر�ة ففبعث افعقئري اسحةهة فةى افضزار  اس�ف

ل �كبة  مكندئ 3628
ّ
ق�فغ حجم . م  جمفة اسكئك  اسدهز  �� إطئر افبعث افعقئري  % 6,76حي مئ يمث

0TP4Fد.م 89,045مئ قيمته ع�� مضارد افصدةق  خالل ناس افا��   إسدئدهئ افقرق  افي  تّم 

(1)
P0T. 

 

 
ّ
ق قصة افضقض  ع�� مةى رقئاية ع�� افصدةق   م�ّمةت افةادر  إنهئز قتضف

ّ
اف�يئ�ل تضف

  فهتحقيق اهةا  اسرسضمة عدية اتةخالته �� اس
ّ
اسحةقد فة �� إعئنة اجراء م  ذقي افةخل قاستمث

ت افا��  ة اس�ّم  هه  شمفتق .  ع�� امتالك مكن  الدق قاستضّسط
ّ
 مختف  2013-2009افي  غط

ف�ن 
ّ
 ق�د  اس�ئن قافضزار  اس�فاة ائسئفيةئإلس�ئن ا اس�فاةضزار  اف م�وم خئّنة �شئطه�� استةخ

قشركة  قافشركة افضطدية افعقئر�ة ففبالد افتض�كية سضاء ع�� اسكتضى اسركزي حق ع�� اسكتضى ا�ج�ضي 

 ققة  .اف�وض  ائسكئك  اجتمئعية
ّ
تضزيع ق امختف  اسعدي�ن �� هها اطئر تدظيم فقئءات  افةادر ت تضف

�� قطئع افبعث افعقئري امئ �� ذف  
ّ
ا�جمعية اس�دية ففبعث افعقئري قافبدئء قغرفة استبيئنئت ع�� ممث

 .افبئعث�ن افعقئر��ن

 

قت حسئسئ 
ّ
 تدايه م� انيته�ا��مهة تةخالت افصدةق  ق قخفصت هه  اس�ّمة إ�� مالدظئت �عف

 
ّ
كمئ . امدظضمة إنتئ  اسكئك  اسمضفة ع  طر�ق افصدةق  ق ق�ئفةقر افرقئعي قافتأط��ي ففضزار  فيمئ يتعف

 .اسكدة  ع�� مضارد افقرق   افتصر  ��إخالالت شئات  حارزت

 

                             دادر  اسحئسبئت �ئنت قة تضفت مم  حعمئف�ئ افرقئاية  قتهةر اشئر  إ�� حّن 

ققة تّم �� هها  .صدةق  اففة ع  طر�ق ة شمفت اسكئك  اجتمئعية اسمضّ إنهئز م�ّم  2003-2002فكدة 

 اطئر إنةار جمفة م  افتضنيئت 
ّ
 احسئسئ  قت�عف

ّ
م �� �فاة عدئنر إنتئ  اسكئك  اجتمئعية ئفتحن

 . خئنة م�وئ اعبئء ذات افصبغة افعقئر�ة قاسئفية

 

 

 

 

 

                                                           
 .حئسبة فةى اد  اس�ئندكب اسعطيئت اسكتقئ  م  إدار  اس  (1)
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 أارزألاسالحظئت
 

قت افدقئدص افي  تّم افضقض  عف�وئ امحةقدية هه  اسدظضمة �� اف�وض  ائفكن  
ّ
�عف

ب إعئد   سدض�ئحهّمية اسبئفغ اسئفية اسرنضد  اجتمئ�� فائدة  اجراء قذف  رغم 
ّ
ففغر  قهض مئ يتطف

 .اسدظضمةهه  ��  �نتةخفمختف  اس حدقارافدظر �� افيئت اسعتمة  ق�� 

 

 ق 
ّ
 : �� مئ ي�� اخصضص هه  اس�مة افرقئاية استنتئجئت قافتضنيئت ل حهّم تتمث

 

- 0Bألاسدظضمةألألافتنكيقألا�نألاستةخل�نق س��اتي��ألا تخطيطألااف�� 
 

 اف��امج افقطئعية ففضزار   تاتقر 
ّ
صدةق  افإس��اتيهية تخص تةخالت إ�� اة ائإلس�ئن اس�ف

 انشئطختف  اف�يئ�ل اسعدية مع  افتنكيق ا�ن مسئهم ق . ة ففكن مم  اس��اتيهية افعئّم 

 . هئ قمتئ�ع�وئقتدايهاسشئريع ارمهة افتصر  فيه م  ديث  �� ا�حّة م  نهئعةافصدةق  
 

صدةق  ع�� قمع افقتض�ى  افةادر  �� هها ا�خصضص ائفعمل ع�� إد�ئم افتصر  �� 

إس��اتيهية �كتدة إ�� ارامج عمل سدض�ة قإ�� حهةا  كمية ممبضطة تدص�ر مم  اس��اتيهيئت 

ققمع افيئت اسالدمة  إف�ومائس�ئم اسض�ضفة  ق�تطفب ذف  خئنة تقية �ل استةخف�ن. افضطدية ففكن 

 .فيمئ اي�وم ففتنكيق
 

- 1Bاسخصصةألفلصدةق  ألاعتمئداتاس�والكأل 

 

ب ع 
ّ
م  سدة افاضادض  ارتائع عتمئدات اسرنضد  ففصدةق  مع  �كبة اس�والك ا  ترت

مثل  اسرات�� عةية افةقفة � انية مم  عفمئ اأنه تّم اقتطئع مبئفغ م  حرنةته فائدة  ادضد  إ�� حخرى 

د م  مضارد  .م 500ديث تّم خصم مبفغ  2013�� إطئر قئنضن اسئفية افتنمي�� فكدة  افي  دصفت

 .فائدة  افعدضان اقل ففم� انية
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افصدةق  قإ��  تةخالتقتةعض افةادر  �� هها اطئر إ�� إد�ئم مبط افتقةيرات �عدضان 

قذف  ع�� اعتمئد مقئر�ة تمم  �شر�  جميع  �عدضانهافعمل ع�� دك  استغالل اسضارد استضفر  

 .ن قا�خضاصض ن افعمضميض ن افعقئر�ض اطرا  اسعدية ائسهئل قخئنة م�وم افبئعث

  

 تضظيفألمضاردألافصدةق أل -

 

 شمفت ناقئت افصدةق  فائت اجتمئعية م  غ�� اجراء اسك�وةف�ن اتةخالته ديث تّم 

د  ائفدصضص اسدظمة فتمض�ل عمفيئت خصضنية ال تدةر  مم  اسهئالت اسحّة  قرق إسدئد 

 .فتةخالته

  

استضسط اسحةقد ق ققصة ممئن تضجيه تةخالت افصدةق  دصرا فألجراء م  ذقي افةخل 

ال  ناقئتهه افعمل ع�� تائدي استعمئل افصدةق  كحكئب مةخرات يتم اف�جضء إفيه فتغطية يتّ 

 . �شمل افااة اسك�وةفة م  إدةاهه
 

 اسكئك ألتأط��ألمدظضمةألإنتئج -
  

 .ع  طر�ق افصدةق  دعم إنتئ  اسكئك  اسمضفة  �� مهئلاجراءات استخه  يتّم إد�ئم فم 

 �كبة 2013-2009 افا�� معةل اسكئك  اجتمئعية اسمضفة �� إطئر  خالل  قنتيهة فهف ، فم يتهئقز 

كمئ �ش�ض اسدظضمة نقئدص شئات افتعر�  . اسكئك  اسدهز  �� افقطئع اسدظمجمفة م   % 1,5

م  عةد  % 50�كبة ئر اسدظضمة ــــئقز ايع اسكئك  اسدهز  �� إطــتهيئك  ق�كض�ق�ئ ديث فم ــائسك

 .خالل ناس افا�� اسكئك  اسدهز  
 

�عز�ز افةقر افتأط��ي فف�يئ�ل افعمضمية اسعدية اتةخالته قتضف�� اسكئنة   افعمل ع�� ق�نب��

افالزمة ففبئعث�ن افعقئر��ن افعمضمي�ن قصة مضانفة تأم�ن افةقر اجتمئ�� اسض�ضل ف�م �� هها اسهئل 

 .قإقرار ا�حضافز افي  م  شأ�وئ حن تةعم إقبئل ا�خضاص ع�� إنتئ  هها افصد  م  اسكئك 
 

 فةألع ألطر�قألافصدةق  إنتئجألاسكئك ألاسمضّ �لاةأل -
 

 
ّ
ائفتحنم �� �فاة اسكئك  اسدهز  قخئنة م�وئ �فاة مضاد �� هها اسهئل خالالت قت ا �عف

 ��كمئ �ش�ض اسدظضمة نقصئ . �� حسعئرهئ خالل افكدضات اخ��  ارتائعئ مطرداافبدئء افي  ش�ةت 

إجراءات إعةاد حمثفة افهي شئب بطء اف قسئهم. �فاة ارا�ى  افصئ�حة ففبدئءفافةقر افتعةي�� ففةقفة 

 . افعمضمي�ن افبئعث�ن افعقئر��نم  نهئعة تةخالت افةقفة سكئنة   �� ا�حّة قمراجع�وئ  اف�وياة افعمرانية
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ّ
 قتؤك

ّ
�فاة اسكئك  قذف   م �� �كق نمضّ ة افةادر  �� هها ا�خصضص ع�� ا�حئجة إ�� افتحن

ع�� تأم�ن افةقر افتعةي�� ففةقفة خئنة �� مئ يتعفق اأسعئر ارا�ى  اسعّة  ففبدئء ممئنئ فةيمضمة إنتئ  

  .هها افصد  م  اسكئك 

 

 اخصضصألافتصرفأل��ألافصدةق ألألع��ألافبدكاف��امئتألاسحمضفةأل -

 

قزار  اسئفية خئنة �� مئ م افبد  ابدضد اتائقية افتصر  �� افصدةق  اس��مة مع يف�   فم

 
ّ
 . قكهف  اتةقيق قمعيته اسئفية ئته�تضقي  دكئااتحض�ل مكتحقئت افصدةق  �� اجئل ق ق يتعف

 

 ق 
ّ
متئ�عة �ئفة افتةفقئت اسئفية ففصدةق  م   م  إد�ئمافتصر  ع�� هها افدحض   ال يمن

  م  م  قبض حق نر  ق 
ّ
متئ�عة عمفيئت إعئد  تمض�ل إد�ئم تحةية رنية  اصاة دينية، كمئ ال يمن

 .افصدةق  عدة اقتمئء

 

 
ّ
ة ائفدصضص اسدظمة ففتصر  اسئ�� ة افةادر  �� هها افصةد ع�� مرقر  افتقيّ قتؤك

 .قع�� تحك�ن آفيئت استئ�عة قافتقييم قاستعمئالته  تاعيل افرقئاة ع�� مضاردففصدةق  قع�� 

 

�شرقط اسدئد  �� �عض ا�حئالتافصدةق  ع�� مضارد قرق   إسدئد افبد  عدة ق�ف� م

قة خئّنة
ّ
. م�ضنئتهادتكئب ائد��ام اسق  اسدصضص عف�وئ اخصضص اجر اد�  اسممضن ق  استعف

متطفبئت افش�فية ا�جضهر�ة قهئدق ال �كتهيب فف ��إعدة افبت �� مفائت افقرق   قاستدة افبد  حديئنئ

 . غ�� مكتحق�وئإ�� م  شأنه حن يؤدي إ�� إسدئد قرق   قهض مئ

 

امئ ينرس  ة ائفدصضص افقئنضنية قاف��تيبية افي  تمبط شرقط إسدئد افقرق افتقيّ  ق�تعّ�ن

 . اسكئقا  قت�ئفؤ افارص فالنتائع اتةخالت افصدةق  

 

 استخالصألمكتحقئتألافصدةق   -

 

        افغت جمفة افقرق  غ�� اسكتخفصة �عدضان انل قافاضادة افتعئقةية مئ قيمته

ق�ئعتبئر جمفة متخفةات افصدةق  ع�� افقرق  اسكدة  مده  .2013د �� مض�� سدة .م 74,149

 . 2013-2009خالل افا��   % 45ستخالص دضا�� �كبة ا  افغت ،إدةاهه

 

سضاء �� مردفة مئ قبل افن اعئت حق �� مردفة نقئدص متئ�عة مكتحقئت افصدةق  �ش�ض ق 
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��جيل ره  افعقئر فائدة  افبد  امئ �� عةية ا�حئالت ال يتم ق . افن اعئت فةى افعةية م  فرقع افبد 

 . ي إ�� ادتمئل ايع افعقئر م  طر  اسدتاع قبل خالص افقر م  شأنه حن يؤدّ 

 

قة اا��ات  إد�ئم�وة  ق 
ّ
تةعض افةادر  إ��  قةيمة،استخالص افقرق  قخئّنة م�وئ استعف

افتنكيق ا�ن مختف  استةخف�ن إليهئد ا�حفضل افعمفية فتط��� قمعية ا�حكئائت قتصاية  مز�ة

 
ّ
  .تاعيل افدصضص افصئدر  �� افغر  ةات قإ��استخف
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I- قتدايذهئارمجةألتةخالتألافصدةق أل 
 

ع  طر�ق مده ل اسمضّ ق تنت�ى  مردفة افتخطيط قاف��مهة �� مهئل افكن  اجتمئ�� عمضمئ 

م  ديث تضف�� افكن  افالدق فهقي  فهاسض�ضل  اجتمئ�� افصدةق  حهمية ائفغة قذف  ائفدظر إ�� افةقر 

 حهمية إ�� خصضنئ افةخل اسحةقد ق 
ّ
 .د استةخف�ن �� اسدظضمةسدض�ئ قكهف  إ�� �عّة فه ر  اسضارد استضف

قت ا��مهة تةخالت افصدةق  ق�مبط م� انيته 
ّ
قتّم �� هها ا�خصضص افضقض  ع�� نقئدص �عف

 . قتدايههئ قمتئ�ع�وئ

 

 ارمجةألتةخالتألافصدةق   - أ

 

0TP5Fيدّص امر اسدظم فضزار  افته��  قاس�ئن

(1)
P0T  ادار  افعئمة فإلس�ئن "ع�� حن  

ّ
ت�ف

 افضطديةر قمراقبة قتدايه افكيئسة �ئ امر اتصضّ ائفتنكيق مع ا�جمئعئت اسحفية ق�ل اف�يئ�ل افي  �وّم 

 1990د�كم��  19خ �� اسؤّر  1990فكدة  2165امر عةد مبط ق . "...�� ميةان تطض�ر افكن  ا�جةية 

 مشمضالت اف�جدة استشئر�ة 
ّ
 ففبعث افعقئري قاستمث

ّ
�� تضزيع صدةق  افق اتةخالت فة �� مئ يتعف

ايع هه  اسصئدقة ع�� حهمئن  ق��ا�ن مختف  افبئعث�ن افعقئر��ن  اسمضفة ع  طر�قهدصص اسكئك  

 .اسكئك 

 

 
ّ
تةخالت افصدةق  مم  ف  اف��امج افقطئعية ففضزار  إس��اتيهية عةم تمّم  نه تب�ّ غ�� حن

 قيئمن عةم كمئ تب�ّ  .افكن  اجتمئ�� مهئل ��ه تة ففكن  قذف  رغم حهمية تةخالاس��اتيهية افعئّم 

. القفيم تض�س افن��ى ق�قية افضاليئت رغرا  افكن  اجتمئ�� قاقتصئدي حرا  ات�خيص افضزار 

0TP6Fةراسةائف اسممدةافتضنيئت  تاعيل فم يتّم ق 

(2)
P0T  وة  افدظر �� �اطفب م  افضزار   إعةادهئ افي  تّم

 افكبل افنايفة ائفمغط ع�� �فاة اسكئك  اقتصئدية قاجتمئعية قذف  خئّن 
ّ
 قة �� مئ يتعف

 .ات�خيص افرنية افعقئري 

 

تةعض افةادر  إ�� تةخالت افصدةق ، ف مبط اس��اتيهيةهه  اسردفة ��  حهميةقنظرا إ�� 

ل ع  قذف  قصة تطض�ر مدظضمة افكن  اجتمئ�� اسمضّ  هها اسهئل��  افضارد  تضنيئتافتاعيل 

  .طر�ق افصدةق  

 

افةراسة اس��اتيهية دضل آفئ  تطضر قطئع افكن  ش�ة إنهئز  ،ق�ئإلمئفة إ�� ذف 

ديث فم يتّم �شر افتضنيئت اقفية فعمفية افت�خيص افي  قئمت �وئ تأخ��ا  2010مده سدة  اس��مهة

                                                           
  1988جض�فية  22اسؤّرخ ��  1988فكدة  1413امر عةد   (1)

ّ
 .ق اتدظيم قزار  افته��  قاس�ئناستعف

 .2005دراسة قئم  �وئ منتب دراسئت مختّص �� سدة   (2)
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إد�ئم  عةميؤدي إ�� م  شأن هها افتأخ�� حن ق . 2014سبتم��  6افضزار  �� مهئل افكن  إال اتئر�خ 

استضسط دضل افقص�� ق افضر  خطة عمل ع�� اسةى عمضمئ قحن يحضل دقن  ارمهة اسشئريع افكندية

 .ل ع  طر�ق افصدةق  اسمضّ  افكن  اجتمئ��

 

ة م  ا�خ��اء 
ّ
ه تّم ت�في  هف

ّ
قحفئدت قزار  افته��  قاس�ئن قاف�وياة اف��ااّية مم  إجئا�وئ اأن

عدية العةاد دراسة محضر�ة دضل تمض�ل �� إطئر خطة افعمل اسق��دة فتدايه افةراسة اس��اتيهية اس

افكن  قم  مم�وئ مدظضمة افاض�رقفضس قحنه سيقع افعمل ع�� تطض�ر آفيئت افتصّر  �� مضارد 

  م  ممئن افتنكيق اسطفضب فتةخالته
ّ
كمئ �ع� م افضزار  إدةا  هي�ل �ع�ى . افصدةق  امئ يمن

ق  ا��مهة قتنكيق قمتئ�عة ارامج افصدةق  قتقييم تتةخالته
ّ
قتقةيم اسق��دئت اسكتقبفية �� مئ يتعف

 .ا��نئمج تةخالته

 

 ، قم  ج�ة حخرى 
ّ
  ر فم تضف

ّ
اة ائإلس�ئن معطيئت اخصضص حجم افااة افضزار  اس�ف

قذف  قصة مقئر��وئ مع عةد  ا�خئّص ق  �ن افعئم�� افقطئع اسك�وةفة اتةخالت افصدةق  م  حجراء

  م  تقييم مةى تفبية دئجيئت هه  افااة تمض�ف�ئ ع�� مضارد افصدةق   اسكئك  افي  تّم 
ّ
 .امئ يمن

 

  فضدظكمئ 
ّ
ديث تّم   �� افصدةق  اة ائإلس�ئن �ع�ى ائفتصرّ غيئب هي�ل نفب افضزار  اس�ف

قةر  افضزار  ع��  م  قهض مئ يحّة  ففقيئم �وه  اس�ّمةت�في  إطئر ائإلدار  افعئّمة فإلس�ئن اقتصئر ع�� 

قم   .افصدةق  م  ديث اف��مهة قافتنكيق قاشرا  قاستئ�عةتةخالت  ع�� اسرجض  دهئعةاف إمائء

0TP7F 1977فكدة  965ئرمر عةد ااسدصضص عفيه تاعيل اسهفس مراجعة اطئر افقئنض�ي قاف��تي�  ق شأن 

(1)
P0T P 

P الاةاء افرحي دضل  
ّ
ارمهة  إد�ئم �كئعة ع��حن مبط ارنئمج استعمئل مضارد افصدةق   قاس�ف

  .د استةخف�ن �� اسدظضمةتةخالت افصدةق  قذف  ائفدظر إ�� �عّة 
 

 افصدةق  ألتقةيراتألمضاردألقناقئت ضبط - ب
 

 فخالفئ 
ّ
عمفيئته قة اتةخالت افصدةق  ق�تدظيم اف�يئ�ل استةخفة �� تدايه فدصضص استعف

  افضزارت�نة م�وئ قخئنّ اسئفية 
ّ
ال �كتدة حجم تةخالته مبط  ن حّن تب�ّ  فقةائإلس�ئن ق�ئسئفية  ات�ناس�ف

مكبقئ مع ا�ج�ئت اسعدية ال يتّم تحةيةهئ �� مضء اعتمئدات  يتّم تحةيةهئإ�� حهةا  كمية سدض�ة 

  فائدة  ق���ز ا�جةقل افتئ�� تطّضر اعتمئدات اسرنضد. افكئاقة اس�والك�ئ خالل افكدضات افي  تّم 

 : افصدةق  قكهف  اسضارد قافداقئت اسدهز  خالل افا��  محّل افرقئاة 
 

 
                                                           

ق اتطبيق افقئنضن عةد  1977نضفم��  24اسؤّرخ ��   (1)
ّ
ق الدةا  ندةق  اف�وض  ائسكن  فائدة   1977حقت  3اسؤّرخ ��  1977فكدة  54قاستعف

ّ
استعف

 .اجراء
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قة امضارد قا  تقةيراتافة ا�ن م  ا�جةقل حعال  قجضد فضار  هئّم  يّت�ح
ّ
نهئزات استعف

 افضزا عفمئ اأّن  قناقئت افصدةق  
ّ
 اة ائإلس�ئن ر  اس�ف

ّ
قة فم تضفر مئ ياية متئ�ع�وئ ففمعطيئت استعف

  .امضارد افصدةق  

 

قتةعض افةادر  �� هها اطئر إ�� إد�ئم مبط افتقةيرات �عدضان مضارد افصدةق  قمتئ�عة  

  م  اسعطيئت اسئفية ا�خئنّ 
ّ
ائفدظر إ�� اسرقنة افي   خئّنةتةخالته دك  تدايه قمتئ�عة ة اه امئ يمن

عةيل حجم حمائهئ افقئنضن اسئ�ى  ففم� انية ع�� افتصر  �� هها افصد  م  ا�حكئائت م  ديث �

 . افداقئت �� دةقد اسضارد استضفر  �عدضانه

 

قحفئدت افضزار  �� هها ا�خصضص اأ�وئ ستعمل ع�� تدضيع مهئالت تةخل افصدةق  قذف  

 . تائديئ فمع  اس�والك مضارد 

 

 
ّ
م  فضادض افصدةق  إ�� م� انية  مبئفغه تّم �� عةية اسدئسبئت تحض�ل قتهةر اشئر  إ�� حن

 . ندئديق حخرى  إ��حق افةقفة 
ّ
م  افصدةق  د .م 500ق د.م 60 �مبف� تحض�له تّم ق�هكر �� هها اسهئل حن

قم� انية افةقفة قذف  امضجب فائدة  ع�� افتضا�� افصدةق  افضط�  فتحك�ن افكن   3201�عدضان سدة 

ق  2012 د�كم�� 29اسؤّرخ ��  2012فكدة  27عةد افقئنضن 
ّ
افقئنضن ق  2013اقئنضن اسئفية فكدة قاستعف

ق ق  2013د�كم��  23 اسؤّرخ �� 2013فكدة  51عةد 
ّ
كمئ تّم . 2013اقئنضن اسئفّية افتنمي�� فكدة استعف

فكدة  1افقئنضن عةد  امضجبقذف   اسه�ضر فائدة  افصدةق   2201د �عدضان سدة .م 60مبفغ  تحض�ل

  2012مئي  16��  خاسؤّر  2012
ّ
 .2012 فكدة افتنمي��اقئنضن اسئفية  ققاستعف

 

تضفر فةى افضزار  معطيئت دضل اف��نئمج افكدضي تقف�ن  ،حّمئ اخصضص تقةير افداقئت

 
ّ
 يصعب تضف�� معطيئت دضل  هففبئعث�ن افعقئر��ن افعمضمي�ن اخصضص إنتئ  اسكئك  اجتمئعية فلن

ع إتحةية 
ّ
ل قافهي  نهئزهئ م  قبل افقطئع ا�خئّص عةد اسكئك  استضق

ّ
م   % 65 �كبة دّصتهتمث

 . تقةير اعتمئدات اصاة دقيقةقال �كئعة هه  افضمعية ع�� . ةد ا�جم�� ففمكئك  اسدهز  سدض�ئافع

 د.م

 2013 2012 2011 2010 2009 افبدة

 20,000 25,000 32,000 66,000 39,000 تقةيراتألاسضاردألقافداقئت

618,365P 481,022 396,694 302,836 183,840 اسضاردألاسحّصلة

)1( 

 481,022 356,698 236,840 144,889 34,199 اسدقضفة م  افتصّر  افّكئاقم�وئ افاضادض 

 P)2( 0,000 0,000 0,000 66,000 38,961 اسصئر�ف

 .د تّم خصمه فائدة  افعدضان اّقل س� انية افةقفة.م 500ائعتبئر مبفغ  )1(

   .2010د�كم��  31تّم اف��فيع �� مقئايض قمصئر�  افصدةق  امقت�ىى قرار قز�ر اسئفية اسؤرخ ��  )2(

 ا�حكئبألافعئّمألفلكدةألاسئفّيةأل: اسرجع
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ر ال اسكئك  حهمئن مردفة اسصئدقة ع��  قتهةر اشئر  إ�� حّن 
ّ
يمن  معيئرا حق مرجعئ  تضف

�� مبط تقةيرات ناقئت افصدةق  قذف  فعةم إفزام افبئعث افعقئري ابيع اسكئك   استدئد إفيه

ت ذف  م  خالل قجضد فضار  ا�ن عةد اسكئك  افي  تّم  �حق�تّ . � إطئر مدظضمة افاض�رقفضسدصرا �

ايع�ئ  اسصئدقة ع�� حهمئ�وئ �� مكتضى اف�جدة استشئر�ة ففبعث افعقئري قعةد اسكئك  افي  تّم 

   .2013-2009م�وئ ائفنكبة ففا��   % 50 افي  فم تتهئقز ق  �ل م  افصدةق  اتمض 

  

 
ّ
 ق�تطف

ّ
�� افقطئع السيمئ غرفة افبئعث�ن افعقئر��ن ب هها افضمع مز�ة افتنكيق مع ممث

افتئ�عة فإلتحئد افتض��ى  ففصدئعة قافتهئر  قا�جمعية اس�دية ففبئعث�ن افعقئر��ن قصة مبط 

 حجم  دصر تئ�� ق�ئف اسزمع إنتئج�ئ اسكئك افتقةيرات اخصضص 
ّ
حن هه  ة عة خئنّ افداقئت استضق

 
ّ
فة �� اف�جدة استشئر�ة ففبعث افعقئري افي  تتض�� افدظر �� اسكئدل ذات افعالقة اتدظيم اف�يئ�ل ممث

 .اس�دة ق�شئط�ئ

 

 افصدةق  ألتةخالتتدايذأل - ت

 

 
ّ
 ا  افدظر �� ا�جض من

ّ
قافضقض  ع��  افصدةق  م  تةخالتقة اتدايه نب استعف

ّ
 تنقئدص �عف

حنل قفضادة افقرق  استخالص �عدضان  فصدةق  إ�� ااسبئفغ افراجعة  خئّنة م�وئاتحصيل اسضارد 

 . ق�لنهئز افداقئت اسمدضدة

 

  تحصيلألاسضارد -1

 

 مؤجر عمضمي حق خئّص  تتأ�  مضارد افصدةق  م  اسكئهمة افكدض�ة اسكتضجبة ع�� �ّل 

اسبفغ ا�جم�� ففمرتبئت  م  % 1انكبة  ا�خضاّص  مبئشر ائفبالد افتض�كية ائستثدئء اسكتغف�ن افاالدي�ن

00TPقا�جرايئت قاجضر قاسدح امئ �� ذف  امتيئزات افعينية

(1)
8FPT .  �اسكتخفصة م  اسبئفغ مضارد  كمئ تتأ

  �عدضان
ّ
اقرااة افقطئع ا�خئص يكئهم ق  .قة �وئ�كةية افقرق  اسمدضدة ع�� مضارد  قافاضادض استعف

 .افثفث�ن �� �عباة اسضارد ا�جبئدية ففصدةق  

 

  )انل قافاضادة(استخالص افقرق   مةاخيل ع�� مكتضى ق 
ّ
 اس�ّجفة قت افدقئدص�عف

�مةى تقية افبد  ائالف� امئت فةى مختف  استةخف�ن ق  ا�خصضصائختال  اسعطيئت استضفر  �وها 

                                                           
ق اقئنضن اسئفية فكدة  1988د�كم��  31اسؤرخ ��  1988فكدة  145م  افقئنضن عةد  35افاصل   (1)

ّ
 .1989استعف
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 اسحمضفة عفيه �� إطئر 
ّ
00TPقزار  اسئفيةمع ائقية اس��مة ات

(2)
9FPT . تب�ن م  خالل مقئر�ة اسعطيئت استضفر  فقة

ئت ستخالنا قجضد فضار  اخصضص حجم  دة احكئائت حم�ن اسئل افعئمّ بد  مع تف  اسمّم اففةى 

 .�وها افعدضان

 

 اتأخ��  �عدضان استخالص افقرق  مكتحقئت افصدةق   تحض�ل ش�ة ،قم  نئدية حخرى 

        قافبئفغ جةية م  اتائقية 10 ئفتئر�خ اق�ىى اسدصضص عفيه ائفاصلا قئرنةميضمئ  79قنل إ�� 

اتائقية اجل اق�ىى فتحض�ل مبطت قف�ن  .افثالهية اسعدية ائ�حكئب تئر�خ �وئيةيضمئ م   40

خئذهئ ن   اجراءات افي  يتع�ّ وئ فم تتمّم مكتحقئت افصدةق  فل�ّ 
ّ
�� نضر  عةم اد��ام اجئل ات

 .  ائفعمل ع�� تال�� هها افتأخ��بد  �� ردّ افة ق�ع�ّ . اسدصضص عف�وئ

 

ت ع�� مرقر  افصئدر  ع  افبد  افي  نصّ  2009فكدة  1ففمهكر  افةاخفية عةد  قخالفئ

اسه�ضر فتح ا�حكئب افبد   يتضّل فم ة اه، افعمفيئت ا�خئنّ  �ّل ائفصدةق  يتمم   فتح دكئب خئّص 

 
ّ
م   % 10 دضا�� أّن ا حفئد افبد ق  .�وها ا�حكئبففبد  افتكبقة اسكدة   إدرا يتّم  قفم 2014سدة  �� إال

متئ�عة افعمفيئت  يحضل دقن مئ قهض  ا�حكئبهها خئر   تتّم  مئزافت افعمفيئت ا�خئنة ائفصدةق  

 .تحض�ف�ئ فائدة  افةقفة   افي  تّم إيةاع�ئ قتف ا�جئر�ة عفيه قامضال افي  تّم 

 

  تبّ�ن كمئ
ّ
ق�تةقيق  ر مئ ياية قيئم افبد  اتضقي  ا�حكئب اسه�ضر �وئية �ل هالهيةعةم تضف

قاسهكرات م  اتائقية اس��مة �� افغر   9عفيه افاصل  قذف  خالفئ سئ نّص قمعيته اسئفية 

متئ�عة �ئفة افتةفقئت اسئفية إد�ئم   ع�� هها افدحض إ�� عةم افقةر  ع�� ي افتصرّ ق�ؤدّ . افةاخفية

  نر  ا�ّل  قحففصدةق  م  قبض 
ّ
  م  متئ�عة عمفيئت  ،ة قتحةية رنية  اصاة دينيةدق

ّ
كمئ ال يمن

 . إعئد  تمض�ل افصدةق  عدة اقتمئء

 

ائقيقتةعض افةادر  �� هها اطئر إ�� مرقر  مراجعة 
ّ
افضاجبئت  �� اتهئ  تضميح ةهه  ات

 كمئ . ّل ج�ةاسحمضفة ع�� �
ّ
ة ائفدصضص اسدظمة ففتصر  اسئ�� ففصدةق  قع�� ة ع�� مرقر  افتقيّ تؤك

قحفئد  .فصدةق  فافعمفيئت اسئفية ع��  افشمضفية قافشائفيةتاعيل مممضن اسهكرات افةاخفية إلمائء 

مراسفة قزار�ي اسئفية قافته��  قاس�ئن قاف�وياة  2015جضان  4افبد  مم  إجئاته اأنه تض�� اتئر�خ 

ائقية
ّ
 . اف��ااية قصة مراجعة ات

 

إرسئف�ئ م   دة ائفضهئدق افي  يتّم ��جيل تبئي  ا�ن اسعطيئت اسمّم  تّم  ،قع�� نعية آخر

�� ففبد   م  اسدظضمة اعالمية اسكتخرجةإ�� قزار  اسئفية قتف   قبل إدار  اسحئسبة قا�جبئية ائفبد 

                                                           
قة ائفتصر  1990جئناي  2اتائقية اس��مة ا�ن اد  اس�ئن ققزار  اسئفية اتئر�خ   (2)

ّ
 .  �� افصدةق  قاستعف
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ّ
عمفيئت الدرا  ر ذف  ق�اّك . دكئب اسكتخفصة �عدضان افتصاية ف�ّل  ئسبئفغاة خئنّ ق مئ يتعف

افرقئاة  افغ هها افائر  خالل افا��  محّل قة ق . اعالميةاستخالص ائ�حكئاية دقن تممي�وئ ائسدظضمة 

 . د.م 4,628مئ قيمته 
ّ

  قتحث
ّ
افنايفة خئذ افتةاا�� افةادر  اسصئ�ح اسعدية ائفتصر  �� افصدةق  ع�� ات

 .قاستعمئالتهافرقئاة ع�� مضارد افصدةق   د�ئمال
 

 إنجئزألافداقئت -2
 

 
ّ
ة ائس�والك اعتمئدات ق�تضظي  خئّن  افصدةق   ناقئتلنهئز ااسّتصفة قت اسالدظئت �عف

م  سدة إ�� حخرى افاضادض �� حجم  قارتائعن مع  اس�والك اعتمئدات اساتضدة تب�ّ فقة  . ضاردم

تّم نقف�ئ د .م 237د ق.م 357 د مقئال.م 481 جمفتهمئ  2013سدة  إ��اسدقضفة افاضادض ديث افغت 

هه  افضمعّية دراسة افكبل افنايفة ائفرفع معئ�جة قتقت�ى  . 2011سدة ق  2012 سدة إ��ع�� افتضا�� 

 .تحقيق اف�ة  اسنشضد م  إدةاههقصة  ففصدةق   اس�والك اعتمئدات اسرنضد م  
 

شمفت فائت اجتمئعية م  غ�� اجراء  افصدةق   قرق فضدظ حن  ،ع�� نعية آخرق 

فتمض�ل عمفيئت خصضنية ال تدةر  مم  اسهئالت  قرق إسدئد  اسك�وةف�ن اتةخالته ديث تّم 

امقت�ىى حقامر غ�� قئافة ففنشر تمض�ل  2003�� سدة ع�� سبيل اسثئل  فقة تّم  .صة ففصدةق  اسخصّ 

قتمض�ل اقتدئء مكئك  ج�ئت   �عّة اقتدئء مكئك  حنهزت م  قبل شركة اف�وض  ائسكئك  اجتمئعية 

0TP10Fارادسئف�� افر�ئ�ى  ا��  افضز�ر افزهراء ق�اجتمئعية �� نطئ  إعئد  إس�ئن شئغ�� محالت سندية 

(1)
P0T 

 . فاائت م  غ�� اجراء اسعدي�ن ائسدظضمةتخصيص�ئ  تّم 
 

كئت اسشرفة ع�� اسؤّس  تعتمتّ كمئ ، ميكر افقرق  �شرقط ع اسدتاعضن �وه  تمتّ ق 

اتمض�ل مكبق ق�ةقن فئدض ...) شركة اف�وض  ائسكئك  اجتمئعية، افض�ئفة افعقئر�ة ففكن�ى(اسشرقع 

 .صدةق  افم  
 

�شرقط م  تمض�الت م  غ�� اسك�وةف�ن اتةخالت افصدةق  قفمال ع  تمن�ن فائت حخرى 

  ،ميكر 
ّ
ال تمف  �� �عض ا�حئالت مضرد رز  مخئطر  ح�خئصل إسدئد قرق  م  افصدةق  إ�� �ش�

  .عةم �كةية مكتحقئته
ّ
ةخالت ا�خصضنية ففصدةق  مئ ةات �عدضان افتققة افغت جمفة استخف

                                                           
ق اتمض�ل اقتدئء مكئك  اجتمئعية �� نطئ  إعئد  إس�ئن شئغ�� اسحالت افكندية اف�ئددة ا�� نقفية  2003حفر�ل  21اسؤرخ ��  89امر عةد   (1)

ّ
استعف

 .افصغرى م  معتمةية دفق افضادي

ق اتمض�ل اقتدئء مكئك  شركة اف�وض   1994سبتم��  5امر اسؤرخ �� 
ّ
ائسكئك  اجتمئعية ا�� افكالمة ق�� قادي افطراافكية م  قالية ا  عرقس استعف

 .قحديئء مدئجم قاصة اسةيدة قاستفضي قافردي  قافكدة قاسظيفة قحم افعرا�س قزنضش م  قالية قاصة

ق اتمض�ل اقتدئء مكئك  مشية  م  قبل شركة اف�وض  ائسكئك  اجتمئعية ا��  افضز�ر افز 
ّ
هراء قذف  �� نطئ  إعئد  إس�ئن افشئغف�ن امر استعف

 .ففمحالت افكندية اف�ئددة ع�� ار  اسعة  إلنهئز اف�� افر�ئ�ى  ارادس

استعفق اتمض�ل اقتدئء مكئك  اجتمئعية �� نطئ  إعئد  إس�ئن شئغ�� اسحالت افكندية اف�ئددة احضز  مشرقع  1996حفر�ل  15اسؤرخ ��  19امر عةد 

 .ب سعةقن �وياة سئدة ائ
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ل  حي مئ 2013�� مض�� سدة د .م 5,616 قيمته
ّ
 قافبئفغةم  مهمضع افةيضن غ�� اسكتخفصة  % 7,57يمث

 .د.م 74,149

مبئفغ م  اقتطئع  قئنضن اسئفية حق قئنضن اسئفية افتنمي�� امضجب تّم  ،ق�ئإلمئفة إ�� ذف 

ل م  اس� انية حق فائدة  دكئائت حخرى ع�� فضادض دكئب افصدةق  قإدراج�ئ امضارد افعدضان اقّ 

اف��نئمج ا�خصض�ى   قح�� إطئر ارنئمج إزافة ا�ضاخ سضاء غرار افصدةق  افضط�  فتحك�ن افكن  قذف  

0TP11Fففكن  اجتمئ��

(1)
P0T. 

 

قتض�ى  دادر  اسحئسبئت �� هها ا�خصضص امرقر  تضجيه مضارد افصدةق  نحض اجراء 

  .ائفشرقط اسدصضص عف�وئ ائفقئنضن اسحة  فهة اسعدي�ن اتةخالته قافتقيّ 
 

 II- افصدةق  طر�قأل فةألع إنتئجألاسكئك ألاسمضّ ط��ألقرقئاةألتأ 
 

 
ّ
ئفةقر افتأط��ي قافرقئعي قة اشمفت اعمئل افرقئاية اخصضص إنتئ  اسكئك  ا�جضانب استعف

 
ّ
 صدةق  اففة ع  طر�ق إنتئ  اسكئك  اسمضّ اة ائإلس�ئن ع�� مدظضمة ففضزار  اس�ف

ّ
�� �فاة  مق�ئفتحن

  .إنتئ  هه  اسكئك 

 

 انتئجألأل�كيجتأط��ألقمراقبةأل - أ

  

قت اسالدظئت �� هها 
ّ
ا�ن  ئقتضزيع�اسكئك  إنتئ   هي�فةةقر افضزار  �� إد�ئم ا اسهئل�عف

 . �ئفة ع  طر�ق افصدةق  ق�� مراقبة إنتئج�� مردفة �كض�ق اسكئك  اسمضّ كهف  ا�ج�ئت ق 

 

 اسدجز اسكئك أل -1

 

فة ع  طر�ق افصدةق  خالل افكدضات م  افبئعث�ن افعقئر��ن اسدهز�  سكئك  ممضّ  عةدافغ 

 ) ائعتبئر افبئعث�ن افعقئر��ن افعمضمي�ن(ائعثئ  34دضا��  2013إ��  2009
ّ
هه  افا��   ه تّم خاللعفمئ اأن

هها افصد   �كق نمّض م  خالل دراسة  فضدظق . ترخيصئ فتعئطي �شئط افبعث افعقئري  1033إسدئد 

ل افبئعثضن افهي  تّم  إنتئج�ئ ع  ح�حئب اس�دةعزق  اسكئك  م  
ّ
ت اسصئدقة ع�� ديث فم  يمث

  % 0,27سضى  2013حهمئن مكئك�وم �� سدة 
ّ
 قافبئفغص ف�م م  مهمضع افبئعث�ن افعقئر��ن اسرخ

 . 2009�� سدة  % 0,4مقئال ائعثئ عقئر�ئ  2597 عةدهم

                                                           
           2012د �عدضان سدة .م 60خصم مبف��  2013ق 2012د فائدة  مضارد افعدضان اّقل كمئ تّم �� سدي  .م 500خصم مبفغ  2013تم خالل سدة  (1) 

ققئنضن  2012م  مضارد افصدةق  فائدة  افصدةق  افضط�  فتحك�ن افكن  قذف  امضجب قئنضن اسئفية افتنمي�� فكدة  2013د �عدضان سدة .م 60ق

 .2013 اسئفية فكدة
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  نتئدج استبيئن افهي تّم قاستدئدا إ�� 
ّ
حسئسئ هها افعزق   ر ياّك �� افقطئع، تضزيعه ع�� ممث

0TP12F % 25 ف�ئ �كبةمعّة  ديث فم يتعّة امع  مردقدية اسكئك  اجتمئعية مقئرنة ائرندئ  اخرى 

(1)
P0T 

افضادة ع ل هم  ايع اس�� اسرعّ �فغ معّة ق . 1990تحر�ر قطئع افبعث افعقئري مده سدة  إهر ة قذف  خئنّ 

ت م  إجمئ�� اسشئريع افي  تّم  ئمشرقع 56نة م  دة مت�ضّ استدئدا إ�� عيّ  ف�ها افصد  م  اسكئك 

    1200مقئال  ديدئر 500مئ قيمته مشرقعئ  64قافبئفغ  2013-2009اسصئدقة عف�وئ خالل افا��  

0TP13Fديدئر 3000ق

(2)
P0T  ائفنكبة ففمكئك  اه�ة تض�س افن��ى. 

 

  قفرقع�ئ افضطدية افعقئر�ة ففبالد افتض�كية شركةافف�ن رسمت ق 
ّ
فت حسئسئ حهةافئ سدض�ة تمث

م  إنتئج�ئ  ة ففةقفة �� مهئل افكن  اجتمئ�� قذف  اتخصيص جزء هئمّ �ئت افعئّم �� تنريس افتضّج 

ة افبئعث�ن افعقئر��ن دصّ  فة إجمئال نتئدج إيهئاية �� هها اسهئل، فلّن ف�ها افصد  م  اسكئك  م�ّج 

اقيت افرقئاة  محّل خالل افا��   فة ع  طر�ق افصدةق  افعمضمي�ن م  جمفة اسكئك  اجتمئعية اسمضّ 

ة اسكئك  اجتمئعية �� اقيت دّص  ،قرغم ذف ). % 65( محةقد  مقئرنة امئ ينتهه افبئعثضن ا�خضاّص 

ة اسكئك  حصّ ا قذف  مقئرنة % 2�كبة  محةقد  ديث فم تتعّة ففمكئك   ا�خئّص  افقطئع إنتئ جمفة 

 . )% 33(م  افصد  اقتصئدي ق  )% 65(م  افصد  افرفيع 

 

�كبة اسكئك  اجتمئعية مقئرنة اهمفة اسكئك  اسدهز  �� افقطئع  قتهةر اشئر  إ�� حّن 

اعتمئد  فم يتّم  ،قإزاء هها افضمع .2013ق 2012خالل سدي   % 2,6 محةقد  ديث فم تتعّة  تبق اسدظم 

ل ع  طر�ق افصدةق  م  حد�  م  انتئ  اسمضّ  ادّة  تمم آفيئت م  قبل ا�ج�ئت اسعدية ائفقطئع 

ارامج ة افعمضمي�ن م�وم قذف  ع�� غرار مئ تّم افعمل اه �� إطئر قبل افبئعث�ن افعقئر��ن قخئنّ 

  ديث تّم اجتمئعية حخرى 
ّ
ع�� عةد ة خئنّ  دّص ائقيئت ا�ن افةقفة قافبئعث�ن افعمضمي�ن تإارام ات

 .تدايه قاف��كيبة اسئفية ففمشرقعاسكئك  اسزمع إنهئزهئ قآجئل اف

 

تعز�ز دقر اف�يئ�ل اسعدّية النتئ  اسكئك  ا ،دادر  اسحئسبئت �� هها ا�خصضص قتض�ى  

تضف�� افكن  ففاائت اسك�وةفة  قصة اهقآفيئت اف�وض   افصدةق  فة ع  طر�ق اسمضّ اجتمئعية 

 .هاتةخالت

 

ة قخئنّ  2فض�رقفضس  ائرتائع دّصةاسكئك  هها افصد  م    إنتئ  يتم�ّ  ،قع�� نعية آخر

م  جمفة إنتئج�م  % 77 افرقئاة محّل خالل افا��   تديث افغ م�وئ اسدهز  م  قبل افبئعث�ن ا�خضاّص 

ائرتائع مردقدية هها افصد   خئّنةر ذف  ق�اّك . 1افاض�رقفضس دّصة ائفنكبة إ�� فقط %  4مقئال 
                                                           

 .2013-2009دكب عيدة م  اسكئك  تّم إنهئزهئ خالل افا��    (1)
 .2014دفيل افبعث افعقئري   (2)
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افشركة افضطدية افعقئر�ة ففبالد  تقر�بئ ع�� إنتئج�ئ اقتصر افي  ئ مقئرنة ائسكئك  افاردية �كبيّ 

 %.  94قذف  انكبة  قفرقع�ئافتض�كية 

 

تضزيع إنتئ  اسكئك  اجتمئعية دكب ا�ج�ئت امةى حهمية افتهمعئت ن ارتبئط كمئ تب�ّ 

ضاليئت افشمئل قافشمئل ا%  1ق امدطقي  ا�جدضب قافضسط%  5فم تتهئقز هه  افنكبة ديث  افكندية

�عةم إقبئل  �وه  ا�ج�ئت تضامع انتئ  ة افعئمفة �� افقطئعافشر�ئت افعمضميّ رت قفّك . افغرعي

 .دةر  ارا�ى  افصئ�حة ففبدئء م  ج�ة حخرى �م  ج�ة ق  اسضاطد�ن عفيه

 

 اسكئك �كض�قأل -2
 

 
ّ
اسصئد  ع�� حهمئ�وئ م  قبل اف�جدة استشئر�ة ففبعث افعقئري  اسكئك  دت مقئر�ة عةدمن

�كبة افبيضعئت افي   مع إسدئدهئ ع�� مضارد افصدةق  م  افضقض  ع��  افقرق  افي  تّم عةد مع 

ق�ب�ن ا�جةقل افتئ�� �كق ايع اسكئك  ائفرجضع  .2011-2009ل ائفنكبة ففا��  كمعّة %  50 فم تتهئقز 

 : 2013-2009 افا�� إ�� سدة اسصئدقة ع�� اهمئن خالل 
 

سدةألاسصئدقةأل

 ع��ألاثمئن

افعةدألا�جم��ألفلمكئك أل

 �ألأثمئ�وئاسصئد ألع�

عةدألافقرق ألاسكدة أل

  2013إ��ألمض��أل

�كبةألايعألاسكئك ألع أل

 طر�قألافاض�رقفضس

2009 720 363 %50,41 

2010 1238 594 %47,98 

2011 963 506 %52,54 

2012 283 35 %12,37 

  2013 424 52 %12,26 

 محئضرألجلكئتأل�جدةألإسدئدألافقرق : اسصةر

 

�ئ افتأخ�� حهّم م   ،  عضاملر افبئعثضن افعقئر�ضن افعمضميضن مع  �كق افبيضعئت �عّة فّك ق 

ق�هكر �� هها افكيئ   .ابعض اسدئطق ائفبالد �� إسدئد افقرق  قعةم تالؤم اسكئك  مع نمط افعيش

 كئك �عض اس 2013مض�� سدة ��   يتمّم مخزقن افشركة افضطدية افعقئر�ة ففشمئل م  اسكئك   حّن 

 .2006ق 2003عضد إ�� سدي  �افي  

 

قتةعض افةادر  �� هها ا�خصضص إ�� افقيئم ائفةراسئت افمرقر�ة سالدمة افعر  مع 

دعم امتيئزات اسمدضدة ففبئعث�ن ع�� مرقر   كمئ تؤكة .اسكئك  اجتمئعيةمتطفبئت ا�ج�ئت م  

ائفدظر إ�� اسضارد ل ع  طر�ق افصدةق  قصة تحا� هم ع�� إنهئز مشئريع افكن  اجتمئ�� اسمضّ 

 
ّ
 .ة مهئل تةخفهقإ�� حهميّ  عدضانهر  �استضف
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ن تب�ّ  فقة ،فة ع  طر�ق افصدةق  افتعر�  امشئريع افكن  اجتمئ�� اسمضّ حّمئ ع�� مكتضى 

 
ّ
  م  صئلغيئب إس��اتيهية ات

ّ
فتعر�  ادضايئ استثمئر ق�ئسشئريع اسدهز  �� هها ا �� افغر  تمن

 قذف  ة فإلس�ئن اسهئل ع�� مكتضى ادار  افعئّم 
ّ
 ائفرغم م  تضف

ّ
صئل ع�� غرار مضقع ر قسئدل ات

ع�� اسكتضى ا�ج�ضي ع�� ادارات  �ئإ�� جئنب تمثيف افضاب ففضزار  قاسرنة افضط�  ففعقئر قافكن�ى

 .ا�ج�ض�ة ففته�� 

 

�كض�ق هها افصد  م  اسكئك  قممئن آفيئت ائفعمل ع�� تةعيم  قتض�ى  دادر  اسحئسبئت

ام�ئنيئت اسئدية قافبشر�ة افالزمة ففتعر�  ائسكئك  اسعرقمة ففبيع  �عباة ع��سكتحق�وئ  ايع�ئ

  .قافقئافة ففتمض�ل ع  طر�ق افصدةق  
 

  افرقئاةألع��ألإنتئجألاسكئك  -3

 

 
ّ
 تتةخ

ّ
  فة ع�� مضارد افصدةق  �� عّة اة ائإلس�ئن �� إنتئ  اسكئك  اسمضّ ل افضزار  اس�ف

��ئ اسصئدقة ع�� اهمئن حهّم افبئعث�ن افعقئر��ن ق م  اي�وئ تضزيع ا�حصص ا�ن مرادل 
ّ
اف�جدة  افي  تتض�

 .افقيئم �وئ استشئر�ة ففبعث افعقئري 

 

م م  �� مضء اسف  اسقّة  اهمئنقتقتصر رقئاة اف�جدة �� هه  اسردفة ع�� اسصئدقة ع�� 

 افعقئر��ن طر  افبئعث�ن 
ّ
عقة ايع حق ش�ئد  مفنية فألر  �ئ �� ل حهّم قاستمم  �جمفة م  افضهئدق يتمث

م�ئتب اسراقبة  �فا�وئ قحندئف�ئ قافعقضد اس��مة معرقع قعةد اسكئك  اسزمع ايع�ئ ق مضمضع اسش

افضزار  اسركز�ة م�وئ حق ا�ج�ض�ة اأية رقئاة ميةانية اخصضص  دقن حن تقضم مصئ�ح قافتأم�ن افعشري 

 مة قذف  رغم مئ يتيحه ا ة اسعطيئت اسقّة �ّح 
ّ
0TP14Fم فنشئط افبعث افعقئري طئر افقئنض�ي قاف��تي�  اسدظ

(1)
P0T 

0TP15Fقففرقئاة عفيه م  آفيئت

(2)
P0T مدئسبة ففرقئاة.  

 

ائفةقر  هئةتقيّ  عةمتضزيعه ع�� �ئفة ادارات ا�ج�ض�ة ففته��   م  خالل استبيئن تّم  نتب�ّ ق 

  إف�وئاسض�ضل 
ّ
 ع  طر�ق افاض�رقفضسمده ل اسمضّ ق ق ائفرقئاة ع�� مهئل افكن  عمضمئ �� مئ يتعف

 ديث خصضنئ 
ّ
فة ع  طر�ق إنهئز اسشئريع اسمضّ  ع��وئ ال تقضم اأية رقئاة ح�ّ  اداراتةت هه  حك

تبّ�ن حّن كمئ . ة اسعطيئت افضارد  ع�� �جدة اسصئدقة ع�� اهمئنافتثبت م  �ّح  �وة افاض�رقفضس 

  هه  ادارات
ّ
ففمضانائت افادية  �نافعقئر� �ناد��ام افبئعثة م  مةى ال تقضم از�ئرات ميةانية ففتأك

 .فعقضد اس��مة مع اسدتاع�نف اسبنية طبقئك  ئففمك

                                                           
 .قاستعفق ائسصئدقة ع�� كراس افشرقط افعئمة ففبعث افعقئري  1991حقت  26اسؤرخ ��  1330امر عةد   (1)
 512قاستعفق العئد  تدظيم ادار  ا�ج�ض�ة فضزار  افته��  قاس�ئن كمئ تم تدقيحه ائرمر عةد  1985مئرس  19اسؤرخ ��  1985فكدة  419امر عةد   (2)

 .2008فياري  25اسؤرخ ��  2008فكدة 



489 
 

 
 

ديث اصاة دقيقة نئت اسكن  م  نضع افاض�رقفضس تحةية م�ضّ  فم يتّم  ،قع�� نعية آخر

  اقتصرت
ّ
تّم كمئ . فقط افتدصيص ع�� اسكئدة اسغطئ  قسق  هم  افبيعع�� فه مة افدصضص اسدظ

اسضانائت افادية اصاة تقةير�ة دكب متطفبئت ند  اسكن  م  قبل  اقتصئر ع�� تحةية

ق�� إطئر افقضاعة اسدظمة ففصاقئت افعمضمية ائفنكبة ففبئعث افعقئري  افبئعث افعقئري ا�خئّص 

 . افعمضمي

 

نئت اسكن  اخصضص م�ضّ  اسدتاع�ن قبلم   ى افش�ئق عةية قجضد  �ّجل ،ق�� هها اطئر

 
ّ
قت خئنة �عةم اد��ام اهمئن اسصئد  عف�وئ قععةم إيائء افبئعث افعقئري ائف� امئته افتعئقةية �عف

ة فإلس�ئن تنتاي قات�ح �� هها ا�خصضص حّن ادار  افعئّم ...) مضانائت اسكن ، آجئل افتكفيم(

 . دقن إد�ئم متئ�ع�وئ قتحةية مآف�ئ �ج�ئت اسعديةا إ�� ى هه  افش�ئق اتضجيه 

 

 �نافبئعث إلتمئم متئ�عةقتةعض افةادر  �� هها ا�خصضص إ�� اتخئذ اجراءات افالزمة 

ة م  ديث هم  اسكن  قتاعيل افيئت افتعئقةية خئنّ  مة ائف� امئ�وافتقيّ  قصة ممئن �نافعقئر�

  عدة اقتمئء ماستئدة فردع�
ّ
�حب اف��خيص ��  ه يمن  �كفيط عقض�ئت تصل إ�� دّة عفمئ اأن

0TP16F�شئط افبعث افعقئري  �عئطي

(1)
P0T. 

 

  - ب
ّ
 اسمضفةألع ألطر�قألافصدةق  �لاةألإنتئجألاسكئك ألمأل��ألافتحن

 

ضز�ر اففة ع  طر�ق افصدةق  امقت�ىى قرار م  تحةية هم  اسكئك  اجتمئعية اسمضّ  يتّم 

 
ّ
20140TP17Fق 2013ق 2009سدضات ��  تّم  ،افنكق افتصئعةي ف�فاة إنتئ  اسكئك  قإزاء.   ائإلس�ئناس�ف

(2)
P0T 

 اتن افعقئر ئهمح عفمئ اأّن  ،2007إ�� سدة ق  1989سدة  مدهاقيت دقن �غي�� افي  مراجعة اسق  

% 8 مده اةاية افتكعيدئت ارتائعئ سدض�ئ انكبة تقةر احضا�� تف�ّج  0TP

 
18F

(3)
P0T.   غ�� حّن هه  اسراجعة فم تن

 . إنتئ  هها افصد  م  اسكئك  ففت�جيع ع���ئفية 

 

�فاة اسكئك  اجتمئعية قاقتصئدية �وة  دراسة افقيئم اةراسة  2005�� سدة  قف�ن تّم 

 ق  هئحسعئر 
ّ
 ات

ّ
اف��فيعئت �� اسق  فقة تبّ�ن حّن  ،اف�فاة عدئنر  م ��خئذ اجراءات اسالدمة ففتحن

 .اسدبثقة ع  هه  افةراسةسئفاة افهكر فم �كتدة إ�� افدتئدج قافتضنيئت 

 

                                                           
ق امبط مقئييس اف��خيص ففبئعث�ن افعقئر��ن 1991نضفم��  27م  قرار قز�ر افته��  قاس�ئن اسؤّرخ ��  6افاصل   (1)

ّ
 .قاستعف

                                      حف  ديدئر ائفنكبة 63ق 1 حف  ديدئر ائفنكبة ففاض�رقفضس 50افهي مبط اسق  �� دةقد  2014سبتم��  29قرار قز�ر افته��  قاس�ئن اسؤّرخ ��  (2)

 .3 حف  ديدئر ائفنكبة ففاض�رقفضس 85حف  ديدئر ق 68ا�ن �فغت ق  2ففاض�رقفضس 
 .دكب مئ حفئدت اه غرفة افبئعث�ن افعقئر��ن ا�خضاص  (3)
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 ق 
ّ
 �فاة اسكئك    افدظر �� هي�فة من

ّ
 م  افضقض  ع�� إخالالت �عف

ّ
ق ا�ج�ئت قت امةى تضف

 
ّ
م  خالل دراسة  قتّم  .افت�فاة عدئنرمختف   حسعئرر م �� تطضّ اسعدية اتةخالت افصدةق  �� افتحن

 .افعقئري  �فاة مضاد افبدئء قافعبء ي همية دّص دة م  اسكئك  سئفاة افهكر افضقض  ع�� حعيّ 

 

 افعئملة�لاةألافبدئءألقافيةأل -1

 

 �فاة افبدئء ت دراس�وئ حّن امفائت اسشئريع افي  تّم دة اسمّم ن م  خالل معئ�جة اسعطيئت تب�ّ 

             %  68ا�ن �وئ دصّ  تراقدت ديث مقئرنة ائف�فاة ا�جمفية إلنتئ  اسكئك  اجتمئعيةا ر تطضّ  ش�ةت

خالل افكدضات اخ��  افبدئء ق�فاة افية افعئمفة  رسعئر مضاد استضانلذف  إ�� ارتائع قيعزى  %. 76ق

ة اسضاد اقفية ق�هكر �� هها اطئر خئنّ . 2011ة �عة ادةا  افي  ش�ة�وئ افبالد �� اةاية سدة خئنّ 

                   2005ا�ن سدة  اسمتة  افا�� خالل  % 50ز�ئد  فئقت �كب�وئ فت حسعئرهئ �ّج �ئالسمدت افي  

 .% 86ائفنكبة إ�� مئد  ا�حةية إ�� حك�� م   قارتاعت 2013قمض�� ش�ر حفر�ل 

 

  حظ�رت نتئدج استبيئن افهي تّم ق 
ّ
ر ياّك  ارتائع �فاة افبدئء �� افقطئع حّن تضزيعه ع�� ممث

مة ا�ن افعر  ءد  ققطع غيئرهئ قعةم اسالحسعئر افطئقة قافدقل قحهمئن االت اسضّر  حسئسئ ائرتائع

 كمئ  .قافطفب
ّ
نةر  افية افعئمفة تزاية افطفب عف�وئ ق  إ���فاة افية افعئمفة ارتائع  فض افقطئعحرجع ممث

 .سضاء �� مكتضى افبدئء افها�ي اسدظم حق �� إطئر افبدئءات افاضمض�ة ئدر افبدئءقانتشئر دم اسختصة

 

0TP19F�� عةية اسدئسبئتقرغم افتأكية  ،قحمئم هها افضمع

(1)
P0T   استعمئل افتقديئت ع�� مرقر

افبدئء اعتمئد تقديئت فف�فاة قإنةار دفيل دضل اسخامة قافتندضفضجيئت ا�حةيثة اسختصر  ففضقت ق 

 
ّ
 اسقتصة يمن

ّ
ر ق�رّ . نمط إنتئ  اسكئك  اقي تقفيةيئ كن  فلّن م �� �فاة مختف  عدئنر اس  م  افتحن

 
ّ
هها افدضع م  نيغ انتئ  م  ج�ة ق�ئفمغضطئت افي   ع ذف  �عزق  ا�حرفئء  فض افقطئع افعئمّ ممث

 .عف�وم اطئر اسدظم ففصاقئت افعمضمية م  ج�ة حخرى  يارم�ئ

 

 �لاةألار  -2

 

اسرتبة افثئنية مم  عدئنر اف�فاة  تحتّل  �فاة ار دّصة  نت اعمئل افرقئاية حّن ايّ 

  ةهه  ا�حصّ  غ�� حّن  .ا�جمفية ففمكن 
ّ
  هة عّة استقرار خالل افكدضات اخ��  نتيكمت �عةم ا�

ق��ن  قافقطئع ا�خئّص  قتضزيع�ئ ا�ن افقطئع افعئمّ ) مكئك  فردية حق جمئعية( عضامل م�وئ هي�فة انتئ 

 .% 11,83ق % 8,56ا�ن  2013-2010ة خالل افا��  حّص ا� هه  قتراقدت. ا�ج�ئت

                                                           
 .2010حقت  5م  اي�وئ اسهفس افضزاري  اسدعقة اتئر�خ   (1)
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ّ
اعمئل  استدةت ،افصئ�حة ففبدئءار  حسعئر ر معطيئت دضل ق�ئفدظر إ�� نعض�ة تضف

استةخف�ن �� قطئع  م  حهّم  افرقئاية إ�� اسعئر اسعتمة  م  قبل افض�ئفة افعقئر�ة ففكن�ى افي  �عت�� 

ة افبئعث�ن افعقئر��ن افعمضمي�ن م  جمفة اسقئسم ا�جمئعية قشبه ا�جمئعية دصّ  عفمئ اأّن  ،افكن 

 .افبئعث�ن ا�خضاّص  �حصةدضا�� هالهة حر�ئع  مقئال % 21 افي  تبيع�ئ افض�ئفة فم تتعّة 

  

ن م  خالل دراسة محئمر �جئن اسعئر فةى افض�ئفة افعقئر�ة ففكن�ى خالل افا��  قتب�ّ 

ال  ديث بيضعئت �ئنت ع  طر�ق اسزاد افعف�  ائفنكبة ف�ها افدضع م  افتقكيمئتاف جّل  حّن  2009-2013

  م  عر تائم�� ائفنكبة ففمقئسم اس�يأاقفض�ة �� افشراء حق �كن ائمتيئز ض ن افعمضميض افبئعث يتمّتع

  رغم تمني�وئ قذف  افض�ئفة قبل
ّ
ة اف�وياة اف��ااية م  عةد م  امتيئزات ع�� غرار آفيئت �� إطئر مهف

دقادر افتةخل افعقئري قاسةخرات افعقئر�ة قافي  نةرت �� شأ�وئ عةية اقامر خالل افكدضات م  

 .2010إ��  2007

 

. فةى افبئعث�ن افعمضمي�ن �� تهةية مخزق�وم افعقئري  نعض�ئتسئهم هها افضمع �� قجضد ق 

  ،فع�� سبيل اسثــئل
ّ
 م  تهكيم 2012ق 2011ئل �� سدي  ركة افضطدية افعقئر�ة ففشم  افشفم تتمن

  ةخئنّ  ر  ذف م�ّ�  اتاس��مهة ففعقئر  قتدئءاتم  ا % 20 سضى 
ّ
 قحفبيع م  قبل افةقفة اة عرق  اقف

 ى ذف قحدّ  .افض�ئفة افعقئر�ة ففكن�ى قغالء اسعئر ائفنكبة فألرا�ى  اسعرقمة م  قبل ا�خضاّص 

 ائفشركة إ�� اسطئفبة 
ّ
ل قزار  افته��  ققزار  حمالك افةقفة قافشؤقن افعقئر�ة ف�حصضل ع�� حرا  اتةخ

ة ائسدئطق ذات خئنّ افشركة جتمئعية ففمكئك  افي  تدهزهئ صبغة ا تتدئسب مع افنئ�حة ففبدئء 

 .اسرتاع ع�� اسكئك  افطفب

 

 
ّ
 وئوئ تضاجه نعض�ئت �� تهةية مخزق�ح�ّ  م  ج��وئافشركة افضطدية افعقئر�ة ف�جدضب ةت قحك

 
ّ
صة إلنهئز مكئك  ة ارا�ى  اسخصّ افعقئري افهي �عضد حغفبه إ�� سدضات عةية  قذف  �كبب قف

افطفب ة ائسدئطق ذات ارتائع حسعئر ارا�ى  خئنّ �كبب اجتمئعية داخل حمثفة اف�وياة افعمرانية 

  اسرتاع 
ّ
 .م  إنتئ  افشركة % 80ل حك�� م  امئ ال يتالءم مع هم  اسكئك  اجتمئعية افي  تمث

 

  ،فمال ع  ذف ق 
ّ
ر �ح م  خالل اسعطيئت ات

ّ
فةى افبئعث�ن افعمضمي�ن قافض�ئفة  استضف

م  نهئعة تةخالت  افعقئر�ة ففكن�ى حن اطء إجراءات إعةاد قمراجعة حمثفة اف�وياة افعمرانية يحّة 

 .افةقفة سكئنة  اسنشآت افعمضمية افعئمفة ائسهئل

  

ن ض ن افعمضميض افبئعث ديث حنبحتحر�ر قطئع افبعث افعقئري  1990مده سدة  قف�ن تّم 

 اف� امئت اسحمضفة عف�وم  تهكيم �� محيط تدئف�ى  فلّن �عمفضن 
ّ
تضف�� اسكئك  ا ق�� مئ يتعف

بتةخل افةقفة فائدة  افاائت محةقد  افةخل  �تاعيلق اجتمئعية 
ّ
إيهئد افيئت اسالدمة  يتطف
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 قصة  سعئمة  مه�ضدا�وم �� تهةية اسخزقن افعقئري 
ّ
ق تأم�ن افةقر افتعةي�� ففةقفة �� مئ يتعف

0TP20Fامكتضى حسعئر ارا�ى  اسعّة  ففبدئء

(1)
P0T  م  قبل  ها افصد  م  اسكئك ه قممئن ديمضمة إنتئ

 .افبئعث�ن افعمضمي�ن

 

جفكة افعمل افضزار�ة فف�وياة اف��ااية اخصضص  اتضنيئتافعمل  فم يتّم  ،ق�ئإلمئفة إ�� ذف 

 
ّ
ات مده كمئ  .سدضات 5ة  م  اسةخرات افعقئر�ة ع�� مةى إعةاد دراسة فمبط ا�حئجيئت استأك

ّ
تضق

افةقفية امختف  افضاليئت قصة تخصيص�ئ إلنهئز مشئريع عمفية ��خيص ارا�ى   2009سدة 

ةادر  افّكئاق فتقر�ر افافضزار  ع�� ارّد  جئءمئ  مثفمئ 2007انطال  ف�وئ مده سدة  افي  تّم افاض�رقفضس ق 

 .صدةق  فة ع  طر�ق افاسحئسبئت دضل اسكئك  اجتمئعية اسمضّ 

 

استغالفه فائدة  اف��نئمج  ��خيصه تّم  افهي تّم افعقئري افرنية  قتهةر اشئر  إ�� حّن 

 .2012إقرار  �� سدة  ا�خصض�ى  ففكن  اجتمئ�� افهي تّم 

 

 اخرى اعبئءأل -3

 

 
ّ
 افر�ط ت�ئفي ة �� اعبئء اسئفية ق�� ل عدئنر اف�فاة اخرى ففمكئك  اجتمئعية خئنّ تتمث

 
ّ
 ق . صئل�شب�ئت افن�ر�ئء قاسيئ  قافتط��� قات

ّ
إنتئ   ��ف�ئ افبئعث اعبئء اسئفية افي  يتحّم  ةل دصّ تمث

 امتيئز افهي تمدحهرغم  قذف  م  اف�فاة ا�جمفية ففمكن  % 5دضا�� هها افصد  م  اسكئك  

لافبدضك ففبئعث افعقئري 
ّ
  قاستمث

ّ
 . ع�� افقرق اة �� إرجئع جئنب م  افاضادة اسضظ

 

ف�ئ افبئعث �وها اسبئفغ افي  يتحّم  ارتائعإ�� يؤدي افتأخ�� �� ايع اسكئك  قتهةر اشئر  إ�� حّن 

يضاجه افبئعث حديئنئ نعض�ئت ��  ،سنت�نتتهئقز   إنتئ  اسكئك  افي  فبئإلمئفة إ�� مّة . افعدضان

�� �كق افبيضعئت �كبب  حق ع  اطء افتكض�ق نئجمة حسئسئ ع  افتأخ�� �� نر  افقر  ففمش��ي 

�� سدة  ئإعةاده تّم افي  افةراسة  رتققّة  .عةم تالؤم اسكن  مع دئجيئت افااة اسك�وةفة ائ�ج�ة

     ارتائع �� اف�فاة �عدضان اعبئء اسئفية ادحض عده تأخ�� �ش�ر �� انهئز حق افبيع يدهرّ  حّن �ّل  2005

0,8 %. 

 

ع�� افمغط ع��  ةاسئفية خئنّ اعبئء  ارتائعم   ا�حّة  افعمل ع�� قتقت�ى  هه  افضمعّية

 .افبيضعئت افبطء �� �كقآجئل إسدئد افقرق  قإد�ئم دراسة افكض  م  قبل افبئعث قصة تال�� 

 

                                                           
  .دكب افض�ئفة افعقئر�ة ففكن�ى % 12,2اسرعع ففعقئر �كبة افغ معةل افتطضر افكدضي ففم��   (1)
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�� إ 2010�� سدة  % 9,05م   ئ�و�� دصّ  ئتراجع امختف  افشب�ئت حعبئء افر�طش�ةت  قف�ن

  فم يتّم فلنه  ،ففمكن جمفية ئف�فاة ا�مقئرنة ا 2013�� سدة  % 4,81
ّ
ل �� �عة تهكيم اسق��ح استمث

 
ّ
ه م  افتع�ة ا قفق مئ تّم  قة ائفصدةق  اعتمئد حسعئر تائمفية �� �فاة اف�وياة فائدة  اسشئريع استعف

 .افةادر  تقر�ر  ��قبل افضزار  مم  إجئا�وئ ع

  

 
ّ
اعتمئد تقديئت افبدئء اسقتصة  ة افةادر  �� هها ا�خصضص ع�� ا�حئجة إ�� تنريسقتؤك

 
ّ
حسعئر مضاد افبدئء قذف  ائفتنكيق مع اف�يئ�ل اسعدية ائفقطئع  م �� �كق نمضّ قع�� افعمل ع�� افتحن

ال سيمئ ع�� افتصةي فظئهر  ادت�ئر امئ يمم  ...) قزار  افتهئر ، قزار  افةاخفية، مصئ�ح افةيضانة(

 . فظرق تزق�ة اسدته�ن امضاد افبدئء �� حفمل ا

 

ة مثئل هدة�ى  مضّد  قاعتمئداسكتفزم�ن افعمضمي�ن  فائدة اعتمئد حسعئر تائمفية  كمئ حّن 

�خصضنيئت اسعمئر�ة فففمكئك  يدهز الشرا  م  ادارات ا�ج�ض�ة ففته��  مع اخه �ع�ن اعتبئر 

حن  ئج�ة قتدايل افقرق  اس��مة فتمض�ل اسشئريع اسدهز  م  قبل افبئعث�ن افعقئر��ن م  شأ�و ف�ّل 

  م 
ّ
قحفئدت  .رفع م  إنتئجية عدئنر انتئ قحن تقتصئد �� �فاة هها افصد  م  اسكئك  ا تمن

م �� �كق نمضّ 
ّ
 .�فاة اسكئك  افضزار  �� هها ا�خصضص اأ�وئ ستعمل ع�� إيهئد ا�حفضل افنايفة ائفتحن

 

III-  ّفأل��ألافقرق ألافتصر 

 

  تّم 
ّ
  �� ائقية اس��مة ا�ن اد  اس�ئن ققزار  اسئفية ت�في  افبد  ائفتصرّ امضجب ات

 . فة ع  طر�ق افصدةق  افقرق  اسمضّ 
ّ
 قمن

ّ
قت دت اعمئل افرقئاية م  افضقض  ع�� إخالالت �عف

 . ئستخالن�ئ�ة السدئد افقرق  ق خئنّ 

 

 افقرق إسدئدأل - أ

 

 
ّ
  �� مضارد  قذف  �� إطئر فة ع  طر�ق افصدةق  قافتصرّ بد  إسدئد افقرق  اسمضّ اف� يتض�

 
ّ
 �جدة ي��حس�ئ اسةير افعئم ففبد  قت��ك

ّ
  �� ارات اسعدية ائفتصرّ ف�ن ع  عةد م  افضز ب م  ممث

فائدة   قذف  د.م 85,657 افرقئاة مئ قيمته افقرق  اسكدة  خالل افا��  محّل ق�فغت  .افصدةق  

0TP21Fقرمئ �� افكدة 510حي امعةل  ئمدتاع 2552

(1)
P0T.  ��افتةقيق �� إسدئد افقرق  م  افضقض  ع  

ّ
قمن

 
ّ
 .هئإسدئدة �شرقط ق�مةى افتقيّ  �ئنرفقت اأندئ  افقرق  اسكدة  ق�آجئل مالدظئت �عف

 

                                                           
 .محئمر جفكئت اف�جدة افضطدية إلسدئد افقرق  ابد  اس�ئن  (1)
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 أندئفألافقرق  -1

 

جةية  ا�كئك  اسإسدئد افقرق  فشراء  يتّم  ،فدصضص اسدظمة فتةخالت افصدةق  عمال ائ

  �نعقئر�اف �نبئعثاف قبلدهز  م  اس
ّ
اة ائإلس�ئن حق �عة اسصئدقة ع�� حهمئ�وئ م  قبل افضزار  اس�ف

قرق  شراء اسكئك  �كتأهر  ن حّن قتب�ّ . فتمض�ل افبدئء افها�ي حق ففتمض�ل اسكبق ففمشئريع اسدهز 

قرق   4قرمئ مقئال  2552امهمضع  2013 -2009خالل افا��  ائ�جزء اقفر م  مضارد افصدةق  

 .افها�ي افبدئء�عدضان فقط 

 

 ق 
ّ
ديث  2011سدة  ��صئ م�حضظئ ش�ة عةد افقرق  اسكدة  ع�� دكئب افصدةق  تقف

هها اف��اجع قيعزى . 2010 سدة�� قرمئ  725ق 2009قرمئ �� سدة  585قرمئ مقئال  486 تراجع إ��

  .2011 سدة افي  ش�ة�وئ افبالد مده إ�� افظرق  استثدئدية دكب مئ حفئد اه افبد 

 

 ا�كئك  اسسق  اسعتمة  فشراء ا  قف�ن تّم مبط
ّ
  ائإلس�ئن جةية  اقرار م  افضز�ر اس�ف

             محمر اجتمئع اف�جدة افضطدية إلسدئد افقرق  اتئر�خاتحةية سق  افقر  ففبدئء افها�ي  فقة تّم 

19990TP22F جضان 7

(1)
P0T . قذف   د.ح 12,5افهي اقي �� دةقد  يتّم مده ذف  افتئر�خ مراجعة هها افكق كمئ فم

ق�� هها . مدئسبئت  عّة صة فشراء اسكئك  ا�جةية  �� ائفرغم م  مراجعة حسق  افقرق  اسخصّ 

 .  ر �فاة ادئء اسكئك مع تطضّ امئ يتالءم  افقر  ففبدئء افها�ي اطئر تةعض افةادر  إ�� مراجعة سق 

 

افتمض�ل اسكبق آفية  فضدظ افعةقل ع  تمن�ن افبئعث�ن افعقئر��ن م  ،قع�� نعية آخر

  1994ففمشئريع اسدهز  مده سدة 
ّ
ق ائفصدةق  ع�� هه  قذف  ائفرغم م  تدصيص افقئنضن استعف

إعئد  افدظر ��  يتعّ�ن ،صدةق  ق�ئفدظر إ�� محةقدية إنتئ  اسكئك  افقئافة ففتمض�ل ع  طر�ق اف . افية

دصرا �� إطئر مدظضمة مع تضف�� افممئنئت افالزمة فبيع اسكئك  ا افصد  م  افتةخالت هه تاعيل

 ديث تّم  ��امج حخرى فف�وض  ائفكن  اجتمئ��ااستئدئس  ا�خصضصق�من  �� هها  .افاض�رقفضس

 .اطرا  اسعديةدقض  ققاجبئت  تحّةدإارام عقضد إنهئز مع افبئعث�ن افعقئر��ن 

 

 إسدئدألافقرق آجئلأل -2

 

ائقية سئفاة افهكر، 5طبقئ ففاصل 
ّ
م  قبل  بد افإسدئد افقرق  �� مكتضى  يتّم  م  ات

مة سختف  فرقع �� مطئفب افقرق  اسقّة  افبّت اف�جدة هه  تتض�� ق . اف�جدة افضطدية إلسدئد افقرق 

                                                           
م�� مرعع قتطبق ع�� هه   50 د تخصص فبدئء مكن  ال تاض  مكئدته اسغطئ .ح 12,5مبط سق  افقرق  اسكدة  �عدضان افبدئء افها�ي �� دةقد   (1)

 .ناس افشرقط اسعتمة  القتدئء مكن  ائفنكبة ففشر�حة اق��افقرق  
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  .ادار  اسركز�ةتّم إدئف�وئ إ�� تبد  قافي  اف
ّ
 دةعيّ اف�جدة ق�� هه    افدظر �� محئمر جفكئت قمن

             عضا اقرق  فض�رقفضس خالل افا�� تمتّ  ئمدتاع 2552م  جمفة (مدتاعئ  1462تت�ّضن م  

 .سدتاع�نافقرق  إ�� ام  مالدظة تأخ�� �� تحض�ل مبئفغ ) 2010-2013

 

ق�كر�ح  م  قبل اسدتاع فبد إ�� ااسف   ا�ن تقةيمل افا��  افائنفة معّة  ّن ن حفقة تب�ّ 

افدصضص اسدظمة ففصدةق  افا��  افقصضى فةراسة اسف  م  د فم تحّة  قف�ن. يضمئ 263افقر  افغ 

 حجال حق�ىى سدئد افقرق  افعئدية ففبد  مبطتاجراءات اسعتمة  �� خصضص إ فلّن قبل اف�جدة 

سفبئ ع��  قإ�� افتأه�� إسدئد اسكئك  �� تأخ�� افإ��  ى ذف قحدّ . يضمئ 15يبفغ  مطئفب افقر  فإلجئاة ع 

فت حعبئء قع�� شر�ئت افبعث افعقئري افي  تحّم ) تحمل حعبئء افنراء رش�ر إمئفية(مصئ�ح اسضاطد�ن 

 .نتيهة هها افتأخ��مئفية 

 

صدةق  اف ف�ئطضل آجئل نر  اسبئفغ افي  يتحّم  إ��اس�ّجل �� إسدئد اسكئك  قيعضد افتأخ�� 

0TP23Fفتمئم افضط�  ف

(1)
P0T  �� فشر�حة  ففمكن  فائدة  اجراء اسدتم�نافتمض�ل افها�ي  �عدضان اسكئهمة

خالل افا��   ئيضم 95ل آجئل تحض�ل مدحة افصدةق  افضط�  ففتمئم  ققة افغ معّة  .1افاض�رقفضس 

رت .2009-2013
ّ
سفبئ ع�� �كق إنهئز اسكئك  ، 2011 سدةادةا  افي  ش�ة�وئ افبالد مده  ققة حه

ى هها افضمع إ�� تهئقز �فاة قحدّ . ديث تّم استيالء ع�� عةد م  هه  اسكئك ق�كفيم�ئ ر�حئ�وئ 

 .اسكن  فكق  افاض�رقفضس قهض مئ سئهم �� تراجع عر  اسكئك  خالل افكدضات اخ�� 

 

حعبئء مئفية إمئفية  تفتحّم  وئأ�ّ ا افشركة افضطدية افعقئر�ة ف�جدضب تحفئد ،ق�� هها اطئر

ديدئر ففمكن  افضادة ��  1000احضا��  تقةر  �عدضان افقرق  اس��مة فتمض�ل إنهئز اسشئريع افكندية

نتيهة  2011ف�وئ �� سدة افشركة افضطدية افعقئر�ة ففشمئل ا�خكئدر افبدنية افي  تحّم  ققّةرت .افكدة

 .د.ح 36,339    امبفغافتأخ�� �� نر  افقرق  

 

ق اتدقيح امر  2015فكدة  881قتهةر اشئر  إ�� حنه تّم امقت�ىى امر ا�ح�ضمي عةد 
ّ
استعف

افتدصيص ع�� حن يتنال ندةق  اف�وض  ائسكن  فائدة  اجراء اتحّمل مبفغ  1977فكدة  965عةد 

ص �� آجئل إسدئد افقرق  اسمدضدة �� إطئر 
ّ
 .افتمض�ل افها�ي فألج�� امئ م  شأنه حن يقف

  

 

                                                           
ق الدةا  ندةق  اف�وض  ائسكن  فائدة  اجراء كمئ تّم تدقيحه ائرمر عةد  1977 نضفم�� 24 اسؤرخ �� 1977 فكدة 965 امر عةد  (1)

ّ
 3586استعف

 .2009نضفم��  18اسؤرخ ��  2009فكدة 
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 ةأل�شرقطألإسدئدألافقرق افتقيّ  -3

 

  مبطت
ّ
 2010جض�فية  21اتئر�خ اس�ئن افصئدر  ع  اد   123261ر  افعمل عةد مهك

ل هه  افشرقط. فدصضص اسدظمة فهف طبقئافاض�رقفضس  قرق  شرقط إسدئد
ّ
انتمئء  ة ��خئنّ  قتتمث

ق�� تضف�� افتمض�ل  فقطئع ا�خئّص ائ قّل اكنت�ن ع�� �حقةمية مدتاع إ�� افشر�حة اسعدية اه ق��  �ّل 

 ق�ئإلمئفة إ�� هه  افشرقط يتّم اخه ��. ته دكب ند  افاض�رقفضسافها�ي افهي تختف  دصّ 

         دة شمفتفضدظ م  خالل افدظر �� عيّ ق   .قةرته ع�� ا�خالصفق ) ققر�ده(ةخل اسدتاع فاعتبئر 

رهئ عةم تقّية افبد  �� �عض ا�حئالت  2013-2009مفائ خالل افا��   115
ّ
ائفشرقط اسطفضب تضف

  .إلسدئد هه  افقرق 

 

 ففبد  اسركز�ة اسصئ�ح  حّن قتهةر اشئر  إ�� 
ّ
ال  قرق  افاض�رقفضس   ��ائفتصرّ اة اس�ف

  مفائتتتض�� داظ 
ّ
تقييم م  حسبئب افرفض ق  مضمضعية  م  مراقبة افقرق  اسرفضمة امئ ال يمن

 حفئدق  .فة ع  طر�ق افصدةق  ا�جم�� فطفبئت افقرق  افضارد  ع�� افبد  فشراء مكئك  ممضّ  افعةد

 اإجئاته  مم افبد  
ّ
 .اسفائت مكتقبال �وه ادتائظ  ه سيتّم أن

 

 حديئنئ اف�جدة ة عةم تقيّ نت اعمئل افرقئاية �يّ ق 
ّ
 قة ائرجر اد�  اسممضن ائفدصضص استعف

 
ّ
اد��ام اسق  اسدصضص عف�وئ قهض مئ يؤدي إ�� انتائع حجراء اقرق  قرق  دقن  ت إسدئد ديث تضف

قحجئب افبد  �� هها ا�خصضص اأنه يمن  حن ينتاع اج�� . افي  ينتمضن إف�وئفااة ال تتمئ�ىى مع ا

ر عئملتص ففشر�حة ارفع إذا مئ امكن  مخصّ 
ّ
 .قافتمض�ل افها�ي افكّ   ضف

 

طر�قة �� �عض ا�حئالت اف�جدة فم �عتمة  مفائت افقرق  حّن  فحصفضدظ م  خالل كمئ 

نّصت افدصضص اسدظمة ففصدةق   حق عةم ادتكئ�وئ رغم حّن  انتئ ادتكئب مدحة م  ديث  مضدة 

قحفئد افبد  مم  إجئاته اخصضص  .ائعتبئر �ئفة اسدح ع�� مرقر  ادتكئب اجضر افش�ر�ة ا�خئمّ 

 يس ذف  إذا �ئن انتئ مدحة  عةم ادتكئباف�جدة ارتأت  أّن ا"هه  ا�حئالت 
ّ

ح م  افتمتع حرم اس���

 ".اقرمه

 

 اسكئقا قإ�� عةم افااة اسك�وةفة   ع�� هها افدحض إ�� إسدئد قرق  فغ�� ق�ؤدي افتصرّ 

 . ا�ن اسكتحق�ن
ّ
 افةخل افش�ري فألج��ة افةادر  ع�� مرقر  اعتمئد طر�قة مضدة  الدتكئب فها تؤك

 .اسكئقا  إسبةاد��امئ  ا�ئفة عدئنر 
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إ�� قهئدق ال �كتهيب حديئنئ �كتدة �� مفائت افقرق   افبّت  حّن  تبّ�ن ،قع�� نعية آخر

  ،فع�� سبيل اسثئل. متطفبئت افش�فية ا�جضهر�ةفف
ّ
قهيقة انخراط ائفصدئديق اجتمئعية  �ح حّن ات

ئ م  شأنه حن يؤدي إ�� مخئطر إسدئد اسعدية مّم ختم قإممئء ادار   إ�� �� �عض ا�حئالت تاتقر 

 . قرق  فغ�� مكتحق�وئ
ّ
ائفصدةق  افتاط  إ�� عمفية تزق�ر فضهئدق انخراط  ه تّم قتهةر اشئر  إ�� حن

0TP24Fافضط�  ففممئن اجتمئ��

(1)
P0T.   د.ح 425,6 ادئء ع�� قهئدق انخراط مةفكة اسكدة ق�فغت قيمة افقرق.  

 

  
ّ
تضف�� افممئنئت افقئنضنية افالزمة ففتثبت م   ع�� مرقر  ،افصةدة افةادر  �� هها قتؤك

�� هها  ئد افبد قحف .فتائدي دصضل مثل هه  افتهئقزاتفائت اسمة مم  مصةاقية افضهئدق اسقّة 

  ا�خصضص
ّ
دقن تفقي ردقد ��  ه تمت مراسفة اسصئ�ح اسعدية ففصدةق  افضط�  ففممئن اجتمئ��اأن

 .افغر 

 

 سخالفئ ق  ،م  ج�ة حخرى ق 
ّ
 2010�� سدة ع  افبد  افصئدر   123261ر  افعمل عةد هك

اخصضص عقة افتأم�ن، قافقت اف�جدة ع�� إسدئد �عض افقرق  ائفرغم م  رفض شركة افتأم�ن 

�كةية �� مخئطر عةم  يز�ةع�� هها افدحض حن  افتصّر قم  شأن . ف�ه  افقرق افتغطية اف�فية 

 �� حجم قافقرق  اسعدية 
ّ
 .افصدةق  افقرق  اسكدة  ع�� مضارد ةات �عدضان استخف

 

  قحفئد افبد  �� هها اطئر اأنه يتقّية ا�ئفة شرقط إسدئد افقرق 
ّ
ه قحمئم قمعيئت  إال

ّ
حن

 .اتخهت اف�جدة افضطدية �عض استثدئءات قم�ّ�ر خئّنة ق�� دئالت محةقد  

 

 استخالصألمكتحقئتألافصدةق   - ب

 

قة ائالستخالصشمفت اعمئل افرقئاية 
ّ
  استعف

ّ
 م  ادار  اسركز�ة قفرقع افبد  كال

غ��  قرق  ئ�ئفة فرقع افبد  مم  ف�قادارات ا�ج�ض�ة قذف  حسئسئ م  خالل تضزيع استبيئن شمل 

�� هها اطئر  قتّم . ائفبد  ئفرع 96م  جمفة ) فرع 79(مكتخفصة تم إسدئدهئ ع�� مضارد افصدةق  

 
ّ
 . استخالص لجراءاتقت احجم افبقئيئ فالستخالص ق�افضقض  ع�� إخالالت �عف

 

 

 

                                                           
ع�� إهر تاط  مصئ�ح افتاقةية افعئمة افتئ�عة ففبد  إ��  2010مئرس  23ق اد  اس�ئن إ�� ق�ئفة ا�جم�ضر�ة اصائقس اتئر�خ تم تقةيم ش�ئية �� د  (1)

قتتمّم  هه  اسفائت ش�ئدة حجضر قش�ئدة انخراط فةى افصدةق  افضط�  . مفائت مةفكة قةم�ئ ح�حئ�وئ ف�حصضل ع�� قرق  فض�رقفضس دقن قجه دّق 

 .�� مةفكةففممئن اجتمئ
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 افقرق ألغ��ألاسكتخلصة -1

 

قتتضّزع . د.م 74,149 مئ قيمته 2013افغت جمفة افقرق  غ�� اسكتخفصة �� مض�� سدة 

  .د.م 158,30 امبفغافتعئقةية قافاضادة  د.م 991,43 امبفغي  هه  اسكتحقئت ا�ن حنل افّة 

 

قحظ�ر . % 94 انكبة ئفرع 42بد  �كتأهر م�وئ فف ئفرع 79 إ��جمفة هه  اسكتحقئت  ضدعق�

  وئا�جزء اقفر م� دكب ا�ج�ئت حّن  تضزيع مكتحقئت افصدةق  
ّ
ق اه�ة تض�س افن��ى امبفغ قةر  �عف

 . د.م 17,698تف�وئ ج�ة نائقس امبفغ نئهز د .م 18,380

 

شر�حة اجراء م   ة ائفقرق  غ�� اسكتخفصة حّن معئ�جة اسعطيئت ا�خئنّ  ن م  خاللقتب�ّ 

 " 1فض�رقفضس"فاة 
ّ
���  د.م 848,58اقيمة  ةات�كتأهر ائفقكط اك�� م  هه  استخف

ّ
 2013سدة  مض�

قش�ةت اسبئفغ غ�� اسكتخفصة �عدضان افقرق  اسكدة  ف�ه  افااة م  اجراء  .% 70حي انكبة 

 .2013ق 2009ا�ن سدي   % 65رت انكبة م�حضظئ خالل افكدضات اخ��  ديث تطضّ ارتائعئ 

 

قعضد إ�� سدضات قةيمة �اسكتحقئت  �عض ن حّن قتب�ّ 
ّ
إسدئدهئ امقت�ىى  قرق  تّم ا قتتعف

ائفدصضص اسدظمة  د اسحّة افتةخالت  مم خصضنية ال تدةر   عمفيئتحقامر غ�� قئافة ففنشر فتمض�ل 

ة  افبد  مم  إجئاته ففصدةق  
ّ
 .قذف  كمئ حك

 

 % 85ق % 75حجف�ئ انكب تراقدت ا�ن  تّم استخالص مكتحقئت افقرق  افي  دّل  إجمئالق 

 ق . 2013-2009افا��   خالل
ّ
 ه�عدضان افقرق  اسكدة  مده إدةاهةات افصدةق  �ئعتبئر جمفة متخف

 . % 45�� دةقد  خالل ناس افا�� ستخالص �كبة ا ت�ضن 

 

  ق�وة 
ّ
قت اا��ات قةيمة، تض�ى  افّةادر  افّرفع م  �كبة استخالص افةيضن افي  �عف

 تهكيم اسق��دئت ا
ّ
0TP25F�� إعئد  جةقفة افقرق  غ�� اسكتخفصة فةاستمث

(1)
P0T  مز�ة افتنكيق ا�ن افبد  �ق

 .افصدةق   مكتحقئتئستخالص ا افنايفةفيئت اقصة إيهئد ققزار  اسئفية 
 

 إجراءاتألاستخالصأل -2
 

 م   7افاصل  يدّص 
ّ
بد  امتئ�عة اف ت�في بد  ققزار  اسئفية ع�� افائقية اس��مة ا�ن ات

 3اسهكر  افتدظيمية عةد  قتدّص  .)انل قافاضادة افتعئقةية( حجف�ئ استخالص افقرق  افي  دّل 

                                                           
 .2010سبتم��  29اتئر�خ  546605اسنتضب افصئدر ع  افبد  عةد   (1)
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 افدةا  �جدة نفب ع�� إ 2008فكدة 
ّ
اة امتئ�عة قمعية استخالص قرسم سيئسة افبد  بد  م�ف

اسعدية تاعيف�ئ م  طر  ادارات ا افنايفة�� مهئل متئ�عة قاستخالص مكتحقئته قإيهئد افصيغ 

 . قصة افتقفيص م  حجم افةيضن غ�� اسكتخفصة ائفبد 
ّ
ن قجضد نقص �� افتنكيق ا�ن ه تب�ّ غ�� حن

  قادار إدار  متئ�عة استخالص 
ّ
بد  سعئ�جة اسفائت �� طضر انتظئر ئفاة ائفشؤقن افقئنضنية ااس�ف

 .قافتكريع �� معئ�جة اش�ئفيئت افعئفقة �وئ

 

 
ّ
نظئر اف�جدة ق اةيضن غ�� مكتخفصة ع�� حكمئ فم يتضفر ففةادر  مئ ياية عر  مفائت تتعف

افصةد إ�� افتنكيق ا�ن مصئ�ح قتةعض افةادر  �� هها . امحئمر جفكئ�وئ افةادر  مّة  فم يتّم اسه�ضر  ق 

  .افبد  إلد�ئم متئ�عة استخالص مكتحقئت افصدةق  
ّ
ه سيقع افعمل ع�� تال�� هها قحفئد افبد  اأن

 �
ّ
 .افدقص سز�ة افدهئعة �� استخالص افقرق  استع�

 

 دضل  2014فكدة  3اسهكر  افةاخفية ففبد  عةد  عفيه خالفئ سئ تدّص ق  ،�ئإلمئفة إ�� ذف ق 

ة ائ�حرفئء قإدرا  �ل افتغ��ات افي  د  اتحي�ن اسعطيئت ا�خئنّ قيئم نقئط افبيع افتئ�عة ففبمرقر  

اسدتاع�ن اقرق  ع�� مضارد  تطرح ع�� عدئق��وم فقة تب�ن غيئب معطيئت محيدة قدقيقة تخّص 

 افصدةق  خئنّ 
ّ
 .غ�� مكتخفصة قةيمة قت �وم ديضن ة مم  �عف

 

افي  حجئات  افبد  فرقعفةى  2013إ�� مض�� سدة ق�فغت جمفة افقرق  غ�� اسكتخفصة 

م  مهمضع افقرق  غ��  % 35حي مئ �كبته  د.م 25,749 مئ قيمته) فرعئ 19(استبيئن  ع 

  ).د.م 74,149(اسكتخفصة 
ّ
قمردفة ) % 65(ا�ن مردفة مئ قبل افن اعئت  ةاتقتضزعت هه  استخف

 .)% 27(قمردفة افن اعئت ) % 8(انتظئر 

  

 قخالفئ 
ّ
  �� معئ�جةنقئدص  تّم ��جيل ،سئفاة افهكرر  سقتميئت اسهك

ّ
قة اسفائت استعف

تضجيه رسئدل  تّم �كبة اسفائت افي   تتعّة افن اعئت ديث فم امكتحقئت افصدةق  �� مردفة مئ قبل 

اسارق  م  جمفة اسفائت  % 26سطئفبة ح�حئ�وئ اتكض�ة قمعيئ�وم تهئ  افبد   استةعئء �� شأ�وئ

 .ف�ها اجراء إخمئع�ئ

 

إ�� اسعدي�ن بد  امتئ�عة مكتحقئت افصدةق  ع�� تضجيه رسئدل إنهار اففرقع  قيئم تبّ�نقف�ن 

فلّن م  جمفة اسفائت  % 70اسفائت افي  شمف�ئ هها اجراء  ت �كبةع  طر�ق عةل مداه ديث نئهز 

 اسطفضبرسئدل إنهار �عقل مممضنة افضنضل مع اعالم ائفبفضغ يبق  دقن عةد اسفائت افي  شمف�وئ 

ع��  إجراء افعقلعدة يضاج��ئ افبد   قيعزى ذف  إ�� افصعض�ئت افي  .% 31 �كب�وئ ديث فم تتعّة 

عةم ��جيل افعقئرات الدار  اسفنية  ق�يع�ئ قاستخالص مكتحقئت افصدةق  �كبب افعقئرات
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افعقئر�ة قعةم قيئم افبئعث افعقئري اتقكيم افرسم افعقئري ان�� قعةم استخرا  رسضم مدارد  

 .إجراؤ  الذن قمئئي غيئب تقر�ر اختبئر افهي يتّم  �كببقكهف  

 

 م  طر اسفائت �� مردفة افن اعئت  ا�حرص ع�� متئ�عةفضدظ عةم  ،ق�ئإلمئفة إ�� ذف 

 .يهئاية �� افقمئيئ اسنشضر إعةم ممئن تحقيق نتئدج عذف  اطضل اجراءات ق  ق�تّم ت��ير فرقع افبد  

 قتض�ى  افةادر  �� هها اطئر امرقر  افتقيّ 
ّ
ة اسرافعئت ة ائإلجراءات افقئنضنية اسدصضص عف�وئ امهف

 .جراءات استخالصإق�ئستيائء جميع اسةنية قافتهئر�ة 

 

ق ا
ّ
 قفيمئ يتعف

ّ
 اة فتغطية افقرق  اسمدضدة ئفممئنئت اسضظ

ّ
ره  م  افةرجة فة �� قاستمث

 اق�� ع�� افعقئر قت
ّ
 نتئدج استبيئن  فقة حظ�رتب قافتأم�ن ع�� ا�حيئ  ضط�ن اسرت

ّ
حديئنئ  ه ال يتّم حن

 تكمئ حفئد. م  افارقع فعةد��جيل ره  افعقئر فائدة  افبد  فةى إدار  اسفنية افعقئر�ة ائفنكبة 

ه فم يتّم ادارات ا�ج�ض�ة  �عض
ّ
ع�� افعقئر فةى إدار  اسفنية افعقئر�ة ائفنكبة  ترسيم افره  ففبد  اأن

قم  شأن هها  .عةم إارام عقة تنمي�� ا�ن اسدتاع ائفقر  قافبئعث افعقئري  �كببرغفب اسدتاع�ن 

 . خالص افقر إتمئم اسدتاع قبل  قبلافضمع حن يؤدي إ�� ادتمئل ايع افعقئر م  

 

فها تةعض افةادر  إ�� ا�حرص ع�� افقيئم اره  افعقئر قذف  فتائدي إم�ئنية ايع اسدتاع  

ة افبد  ع�� حنه تّم �عث مص�حة �ع�ى ا��سيم افرهضن  .ففمكن  قبل إتمئم خالص افقر 
ّ
ققة حك

  .قمتئ�ع�وئ

 

* 

 

      *             * 

 

فائدة  اجراء قمع إس��اتيهية   �� ندةق  اف�وض  ائسكن  �كتة�� إد�ئم افتصرّ 

قاححة �كتدة إ�� ارامج عمل سدض�ة قإ�� حهةا  كمية ممبضطة قتدص�ر مم  اس��اتيهيئت 

ئعتمئد مقئر�ة تمم  اذف  �تم ق  .افضطدية ففكن  قمم  مخططئت افتدمية اقتصئدية قاجتمئعية

 إف�وماستةخف�ن ائس�ئم اسض�ضفة  ّل ة �ق�تطفب ذف  خئنة تقيّ . �شر�  جميع اطرا  اسعدية ائسهئل

 .قاد��ام �ع�ةا�وم �� هها اطئر ققمع افيئت اسالدمة ففتنكيق فيمئ اي�وم

 

ط استضّس اسحةقد ق ققصة ممئن تضجيه تةخالت افصدةق  دصرا فألجراء م  ذقي افةخل 

 افهي سئعة حديئنئ ع��تائديئ ف��اكم�ئ  فهاعتمئدات استضفر  ن افعمل ع�� تةعيم �كق اس�والك يتع�ّ 
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فتغطية جئنب م   استعمئفه �� عةية اسدئسبئت كحكئب مةخرات يتّم دكئب افصدةق   اف�جضء إ��

 . ال �شمل افااة اسك�وةفة م  إدةاهه اسصئر�  افعمضمية

 

ع��  فة ع  طر�ق افصدةق  افعملق�تطفب افّرفع م  �كق إنتئ  اسكئك  اجتمئعية اسمضّ 

�عز�ز افةقر افتأط��ي قافتعةي�� فف�يئ�ل افعمضمية اسعدية اتةخالته قتضف�� اسكئنة  افالزمة ففبئعث�ن 

�� هها اسهئل قإقرار  إف�ومافعقئر��ن افعمضمي�ن قصة ممئن مضانفة تأم�ن افةقر اجتمئ�� اسض�ضل 

 .  هها افصد  م  اسكئك ع�� إنتئ ا�خضاّص افبئعث�ن ا�حضافز افي  م  شأ�وئ حن تةعم إقبئل 

 

ة ائفدصضص اسكئقا  قت�ئفؤ افارص فالنتائع اتةخالت افصدةق  افتقيّ  إق�قت�ى  اد��ام مبة

هه افعمل ع�� نر  افقرق  �� كمئ يتّ . قرق افف��تيبية افي  تمبط شرقط إسدئد افقئنضنية قا

 .افعقئر��ناجئل ممئنئ سصئ�ح افاائت اسك�وةفة قففتضازنئت اسئفية ففبئعث�ن 

 

 إد�ئم   إ�� افعمل ع��اسصئ�ح اسعدية ائستخالص مكتحقئت افصدةق  مةعضّ  كمئ حّن 

. متئ�عة استخالص �� مكتضى مختف  فرقع اد  اس�ئن قتاعيل افدصضص اف��تيبية �� هها افغر 

 
ّ
افنايفة عمفية افتنكيق ا�ن مختف  استةخف�ن إليهئد ا�حفضل اف ة ا�حئجة �� هها اطئر إ�� دعمقتتأك

 ا
ّ
 . ةات افي  �عضد إ�� ف��ات قةيمةتط��� قمعية ا�حكئائت قتصاية استخف

  



502 
 

 
 

 رّد وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
  

إستراتيجية تخّص تدخالت الصندوق ضمن اإلستراتيجية في خصوص وضع 

تّم الشروع في الدراسة اإلستراتيجية حول آفاق تطور قطاع السكن بداية سنة  العاّمة للسكن،

وتأتي هذه اإلستراتيجية في ظّل أوضاع حرجة تمّر بها البالد في ميدان السكن تتمثل  2014

خاصة في عدم تلبية اآلليات المتوّخاة والبرامج السكنية المعتمدة لطموحات المجتمع 

لمحدود وغير األجراء الذين ال تغطيهم أي منظومة تمويل، وخاصة الفئات ذات الدخل ا

إضافة إلى عدم قدرة المنظومة السكنية على توفير منتوج سكني اجتماعي يضمن توزيع 

متوازن لتدخالتها في كافة أنحاء البالد وعجزها على الضغط على كلفة المساكن التي 

 .ارتفعت بنسق سريع في السنوات األخيرة

 
اإلستراتيجية إلى تقييم أداء قطاع السكن خالل العقود الماضية وترمي وتهدف هذه 

إلى إصالح السياسة السكنية المتبعة وذلك بالضغط على الكلفة وتحسين ظروف الحصول 

إضافة إلى وضع  على مسكن الئق خاصة بالنسبة للفئات االجتماعية ذات الدخل المحدود،

السكن المالئم في وسط مستدام يستطاب فيه  خطة عمل وإجراءات جديدة تمّكن من توفير

 .العيش

 
وإلنجاز اإلستراتيجية الجديدة، تّم تكليف ثلة من الخبراء التونسيين والدوليين 

 :بإعداد دراسات محورية متعلقة بالقطاع تتمثل أساسا في

 
دراسة حول اإلطار االقتصادي الشامل لقطاع السكن وتقييم المنح العمومية  -

 ل ومدى قدرة المالية لألسر للحصول على مساكن،في هذا المجا
 دراسة حول توفير العقار في قطاع السكن، -
 دراسة حول القطاع المنظم للبناء الذاتي للمساكن، -
 دراسة حول إنتاج المساكن عن طريق الباعثين العقاريين الخواص، -
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دراسة حول اإلطار الترتيبي والجبائي لالستثمار العقاري لمجالي المساكن  -

 المعدة للكراء والبعث العقاري الخاص،
 دراسة حول تقييم وتحليل دور وفاعلية المؤسسات المعنية بقطاع السكن، -
 دراسة حول تقييم اإلطار القانوني وأدوات التخطيط العمراني، -
 دراسة حول السكن القديم، -
 دراسة حول تقييم وتحليل آليات تمويل السكن، -
 دراسة حول السكن العشوائي، -

 
القيام باستشارة جهوية واستشارة وطنية تحت إشراف الوزارة، تهدف إلى وتّم 

 .إثراء الدراسة من خالل تشريك مختلف المتدخلين في قطاع السكن

 
وفي إطار خطة العمل المقترحة لتنفيذ الدراسة اإلستراتيجية، تّم تكليف ثلة من 

إضافة إلى عدة محاور الخبراء التونسيين والدوليين بإعداد دراسات محورية متعلقة، 

 .أخرى، بتمويل السكن ومن ضمنها منظومة الفوبرولوس

 
وفي إطار هذه المقاربات سيقع العمل كذلك على تطوير آليات التصرف في موارد 

صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بما يمّكن من ضمان التنسيق المطلوب لتدخالت 

نسيق بين المتدخلين، ولهذا الغرض نرى من الصندوق ال سيما على مستوى البرمجة والت

، تعنى )وهي المؤهلة موضعيا لذلك(األجدى إحداث وحدة تصرف باإلدارة العامة لإلسكان، 

ببرمجة وتنسيق ومتابعة برامج الصندوق وتقييم تدخالته بصفة موضوعية وتقديم 

ق الهدف المتمثل في المقترحات المستقبلية في ما يتعلق ببرنامج تدخالته مما يمّكن من تحقي

 .تطوير الّتصرف في موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

 
إحكام ضبط التقديرات بعنوان تدخالت الصندوق وحسن استغالل وفي ما يتعلّق ب

يّتجه الرأي حاليا على مستوى الوزارة وخاصة بعد النتائج األولية الموارد المتوفرة بعنوانه، 

للدراسة التي هي بصدد اإلعداد بالتنسيق مع البنك العالمي إلى تنويع مجاالت تدخل 
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الصندوق، لتفادي ضعف استهالك موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء ومن 

 :ذلك 

 
كن لفائدة األجراء القتناء المساكن اإلبقاء على تمويل صندوق النهوض بالمس -

الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، وخاصة داخل البالد، مع مراجعة سقف ثمن 

هذه المساكن المحدد من قبل الوزير المكلف باإلسكان بما يتناسب مع األثمان المتداولة في 

 .تحديد تحيين األثمان السوق ويمكن اعتماد نسبة التضخم المسجلة ألهم مواد البناء في
 
أن يقوم الصندوق بتقديم قروض لألجراء الستعمالها كتمويل ذاتي القتناء  -

 .مسكن جديد في حدود قيمة القرض المحددة بالنسبة لكل فئة من فئات الفوبرولوس
 
تفعيل آلية البناء الذاتي المنصوص عليها باألمر المنظم لصندوق النهوض  -

وذلك لتمويل بناء مسكن فردي على قطعة أرض على ملك األجير بالمسكن لفائدة األجراء 

 .أو فوق مسكن عائلي أو لتوسيع مسكن قائم على ملك األجير
تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء لتوفير العقار المناسب سواء  -

ائدة لفائدة األجير وذلك بتوفير مقاسم مطهرة بثمن يراعي الطاقة الشرائية لألجراء، أو لف

 .الباعثين العقاريين إلنجاز مشاريع سكنية إجتماعية
 
تفعيل آلية التمويل المسبق لفائدة الباعثين العقاريين في إطار مشاريع يتم  -

 .تخصيصها للمساكن اإلجتماعية الموجهة لفائدة األجراء
 
إيجاد آليات حقيقية من شأنها تحفيز الباعثين العقاريين العموميين والخواص  -

بصفة أكبر على إنتاج المساكن اإلجتماعية، وفي هذا المجال ال بد من إيجاد شراكة  لإلقبال

حقيقية بين الباعث العقاري المهتم بالسكن االجتماعي والوزارة المكلفة باإلسكان وذلك 

بواسطة عقد برنامج يبرم بين هذه األطراف يمكن الباعث من جملة من الحوافز 

 .روع للسكن اإلجتماعيواإلمتيازات مقابل تخصيص المش
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وبهدف توجيه تدخالت الصندوق حصرا لألجراء من ذوي الدخل المحدود 

المنظم للصندوق بتنويع  1977نوفمبر  24بتاريخ  965والمتوّسط نقترح مراجعة األمر عدد 

 .تدخالته حسب ما تم بيانه أعاله وذلك إلستهالك جميع موارده

 

نقترح أن يقع توفير العقارات المخصصة وللتحكم في نسق نمّو كلفة المساكن 

 :للسكن اإلجتماعي الموجه لألجراء وذلك عبر

 

 توفير مخزون كافي من األراضي الدولية إلستهالكها للغرض، -
وإن لزم األمر إستعمال موارد الصندوق لشراء ما يلزم من العقارات إلنجاز  -

 .الطلبهذه المشاريع السكنية في المواقع التي تشهد تطورا في 
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 بنك اإلسكان ردّ 
 

 بخصوص احترام آجال صرف القروض -
 

جويلية  23بتاريخ  2015لسنة  881نأمل أن يمكننا صدور األمر الحكومي عدد 

من اختصار اآلجال وذلك بعد تكفل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء بالمنحة  2015

 .عوضا عن الصندوق الوطني للتضامن

 

 الحساببخصوص تدقيق  -
 

وزارتي المالية والتجهيز واإلسكان والتهيئة  2015جوان  4لقد راسل البنك بتاريخ 

 .الترابية قصد مراجعة االتفاقية

 

 بخصوص مصداقية بعض الوثائق -
 

تمت مراسلة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في هذا الشأن ولم نتلق أية 

 .إجابة

 

 بخصوص حفظ الملفات المرفوضة -
 

 .االحتفاظ مستقبال بنسخ من المطالب المرفوضةسيقع 

 

 بخصوص ترسيم الرهون -
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لقد قام البنك ببعث مصلحة تعنى بترسيم الرهون ومتابعتها ولكن يبقى البعض منها 

غير مرسم ألسباب خارجة عن نطاقه خاصة منها تأخير الباعثين العقاريين في تسوية 

 .الوضعيات العقارية لمشاريعهم

 

 

 التأمينبخصوص عقد  -
 

تنص القوانين المنظمة لقروض صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء على 

 .ضرورة إمضاء المنتفع على عقد تأمين الحياة

 

بخصوص النقص المسجل في التنسيق بين إدارة  -
 االستخالص ونظيرتها المكلفة بالشؤون القانونية

 

خالص القروض سيقع العمل على تالفي هذا النقص لمزيد النجاعة في است

 .المتعثرة

 

 بخصوص نسبة استخالص القروض -
 

وذلك دون اعتبار القروض  % 80نعلمكم أن نسبة استخالص القروض تجاوزت 

المسندة منذ إحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة االجراء وتلك التي وقع إسنادها 

 .بمقتضى أوامر غير قابلة للنشر والتي ال تستجيب للشروط المعمول بها

 

 بخصوص التقيد بشروط إسناد القروض -
 

يتقيد البنك بكافة شروط إسناد القروض إال أنه وأمام وضعيات خاصة وفي حاالت 

 .محدودة ومدعمة اتخذت اللجنة الوطنية بعض االستثناءات
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كما ارتأت اللجنة الوطنية تمشيا بخصوص عدم احتساب منحة اإلنتاج في األجر 

 .وديمومتهاالخام وذلك لعدم انتظامها 
 


	- استهلاك الاعتمادات المخصصة للصندوق
	- التخطيط االاستراتيجي والتنسيق بين المتدخلين في المنظومة 
	I- برمجة تدخلات الصندوق وتنفيذها
	أ- برمجة تدخلات الصندوق
	ب- ضبط تقديرات موارد ونفقات الصندوق
	ت- تنفيذ تدخلات الصندوق
	2- إنجاز النفقات

	II- تأطير ورقابة إنتاج المساكن المموّلة عن طريق الصندوق
	أ- تأطير ومراقبة نسيج الإنتاج
	1- المساكن المنجزة
	2- تسويق المساكن
	3- الرقابة على إنتاج المساكن

	ب- التحكّم في كلفة إنتاج المساكن الممولة عن طريق الصندوق

	III- التصرّف في القروض
	أ- إسناد القروض
	1- أصناف القروض
	2- آجال إسناد القروض
	3- التقيّد بشروط إسناد القروض

	ب- استخلاص مستحقات الصندوق
	1- القروض غير المستخلصة
	2- إجراءات الاستخلاص



