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 1 نة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةأما

 هجلس هحافظً الوصارف الوزكشٌح 
 العزتٍح  ّهؤسساخ الٌمد

 
 أّالً: خلفٍح عي الوجلس

 
٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ػمذ اعزّبػبد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّؾبفظ١ٓ ثبؽشد اٌّقبسف اٌّشوض

، رالٖ االعزّبع 1973ّذ٠ٕخ اٌمب٘شح فٟ عجزّجش ث، ؽ١ش ػمذ االعزّبع األٚي 1973  ِٕز ػبَ 
بْ فٟ ١ٌٛ٠ٛ ث، صُ االعزّبع اٌضبٌش 1975ثغذاد فٟ فجشا٠ش ػبَ  ّذ٠ٕخ ثاٌضبٟٔ  ّّ . 1978ّذ٠ٕخ ػ

ؾبفظ١ٓ خالي االعزّبع اٌضبٌش ػٍٝ ػمذ اعزّبػبد ع٠ٕٛخ ٌُٙ فٟ اٌغبدح اٌّ رُ االرفبق ث١ٓ 
ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ، ٚرؾذ  إهبس ِغٍظ ٠غّٝ ِغٍظ 
  ِظٍخ عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ. 

 
اٌمٛاػذ  1981ألش اٌّغٍظ فٟ اعزّبػٗ اٌخبِظ اٌزٞ ػمذ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بك فٟ أوزٛثش ػبَ 

، اٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب إٔبهخ ِٙبَ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٗ إٌٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ػٍٝ اإلعشائ١خ ٌؼٍّٗ
مٛء األغشاك ٚاأل٘ذاف اٌزٟ ٠غؼٝ اٌقٕذٚق ٌزؾم١مٙب. وّب رنّٕذ اٌمٛاػذ اإلعشائ١خ 

مخ ٚاٌزؾن١ش إٔؾبء ِىزت دائُ العزّبػبد اٌّغٍظ ٌّزبثؼخ لشاساد االعزّبػبد اٌغبث
ت اٌذائُ ِٓ اٌشئ١ظ اٌذٚسٞ ٌٍّغٍظ ٚٔبئت اٌشئ١ظ ٠زىْٛ اٌّىز ٌالعزّبػبد اٌمبدِخ.

ِٚؾبفع اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌّقشٞ ثقفخ عّٙٛس٠خ ِقش اٌؼشث١خ دٌٚخ اٌّمش ٌغبِؼخ اٌذٚي 
اٌؼشث١خ ِٚؾبفع ِقشف اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح اٌّشوضٞ ثقفخ دٌٚخ اإلِبساد اٌؼشث١خ 

ت اٌذائُ وً ِٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ سئ١ظ اٌّزؾذح دٌٚخ اٌّمش ٌقٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ. وّب ٠نُ اٌّىز
ِغٍظ إداسح فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ٚاأل١ِٓ اٌؼبَ اٌّغبػذ ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌٍؾؤْٚ 

 االلزقبد٠خ.
 

رزّضً أغشاك اٌّغٍظ، فٟ دػُ اٌذٚس اٌٙبَ اٌزٞ رؤد٠ٗ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
ي اٌخجشاد فٟ ِغبي اٌؼًّ إٌمذ اٌؼشث١خ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك اٌّض٠ذ ِٓ اٌزؼبْٚ ٚرجبد

مبفخ إٌٝ اٌؼًّ ػٍٝ رٕغ١ك ِٛالف اٌذٚي اٌؼشث١خ إاٌّقشفٟ اٌّشوضٞ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 
إٌمذ٠خ اٌذ١ٌٚخ ثّب ٠ؾمك ِقبٌؾٙب اٌّؾزشوخ ٠ٚغُٙ فٟ اٌٛلذ رارٗ فٟ  زؾذ٠بدفٟ ِٛاعٙخ اٌ

 ؽً اٌّؾىالد إٌمذ٠خ اٌؼب١ٌّخ. 
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قبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ، ثئػذاد فٟ ٘زا اإلهبس، ٠مَٛ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّ
ٚاػزّبد ِغٛدح اٌخطبة اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ اٌزٞ ٠غشٞ رمذ٠ّٗ ع٠ٕٛبً ثبعُ اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ فٟ 
االعزّبػبد اٌغ٠ٕٛخ ٌقٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ. وّب ٠مَٛ اٌّغٍظ ثّٕبلؾخ ٚاػزّبد 

عغبد اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ؽٛي اٌزطٛساد اٌزمش٠ش االلزقبدٞ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ، اٌزٞ رؼذٖ اٌّؤ
 االلزقبد٠خ اٌغ٠ٕٛخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.

 
إدساوبً ِٕٗ أل١ّ٘خ رؼض٠ض اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ٚرجبدي اٌزغبسة ٚاٌخجشاد فٟ ِغبي اٌشلبثخ 

اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ، اٌزٟ رنُ ِذساء  1991اٌّقشف١خ أٔؾؤ اٌّغٍظ فٟ ػبَ 
١خ فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ، ثغشك رذاسط اٌزطٛساد فٟ إداساد اٌشلبثخ اٌّقشف

ِغبي اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚرطج١ك ِؼب١٠ش ثبصي. ٚٔظشاً أل١ّ٘خ اٌزؼبْٚ فٟ ِغبي ٔظُ اٌذفغ 
، ثئٔؾبء اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، اٌزٟ رنُ 3115ٚاٌزغ٠ٛخ لبَ اٌّغٍظ ػبَ 

 زغ٠ٛخ فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ. اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ ثزط٠ٛش ٔظُ اٌذفغ ٚاٌ
 

ِٓ عبٔت آخش، ٚػٍٝ مٛء رضا٠ذ اال٘زّبَ ثّٛمٛػبد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاٌٛفٛي ٌٍخذِبد 
إٔؾبء فش٠ك ػًّ إل١ٍّٟ ِزخقـ فٟ  3113اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ، ألش اٌّغٍظ فٟ ػبَ 

 خ. اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٕجضك ػٓ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١
 

، إٔؾبء فش٠ك ػًّ إل١ٍّٟ ِزخقـ فٟ لنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ 3115وّب رُ خالي ػبَ 
ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثئٔؾبء إِب ِغبٌظ ػٍٝ  ػذدٔظشا ٌأل١ّ٘خ اٌىج١شح ٌٙزا اٌّٛمٛع ٌٚم١بَ 

اٌّغزٜٛ اٌّؾٍٟ ٌزذاسط ٘زٖ اٌمنب٠ب، أٚ إٔؾبء إداساد فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ٌّزبثؼخ 
زا اٌؾؤْ. أخ١شاً، ٚفٟ اٌؼبَ ٔفغٗ، ٚثٕبًء ػٍٝ رٛف١خ ِٓ إداساد االعزؼالَ اٌزطٛساد فٟ ٘

ٕخ االئزّبٟٔ ٌذٜ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ، ألش اٌّغٍظ إٔؾبء ٌغٕخ رزجؼٗ رؾذ ِغّٝ اٌٍغ
 ، رنُ اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ ثٙزٖ إٌظُ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. اٌؼشث١خ ٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ

 
غ٠ٕٛخ ٌٍّغٍظ إٌٝ عبٔت ِٕبلؾخ ِغٛدح اٌزمش٠ش االلزقبدٞ اٌؼشثٟ رزنّٓ االعزّبػبد اٌ

اٌّٛؽذ، ِٚغٛدح اٌخطبة اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ، اعزؼشاك رمش٠ش ٚرٛف١بد اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ 
اٌؼًّ  مبفخ إٌٝ أٚساقإاٌّقشف١خ ٚرمش٠ش ٚرٛف١بد اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، 

. وزٌه ٕ٘بن ثٕذ دائُ ػٍٝ عذٚي األػّبي، ٠زّضً فٟ رجبدي اٌؼًّ فشقاٌزٟ رؼذ٘ب ٘زٖ اٌٍغبْ ٚ
اٌؼشث١خ، ؽ١ش ٠زُ اعزؼشاك ِٚؤعغبد إٌمذ اٌزغبسة ٚاٌخجشاد ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ 
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رغبسة ثؼل اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ فٟ ِٛمٛػبد ٚلنب٠ب راد ا٘زّبَ ِؾزشن. وّب 
ٚمبع االلزقبد٠خ ٚاٌّقشف١خ رّضً االعزّبػبد اٌغ٠ٕٛخ، فشفخ ٌزذاسط اٌزطٛساد ٚاأل

 اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ.
 

٠ؾنش االعزّبػبد اٌغ٠ٕٛخ ثقفخ ِشالت وً ِٓ اٌقٕذٚق اٌؼشثٟ ٌإلّٔبء االلزقبدٞ 
ٚاالعزّبػٟ ٚارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ ٚارؾبد ١٘ئبد األٚساق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ٚاٌّذساء 

 اٌزٕف١ز١٠ٓ اٌؼشة ٌذٜ فٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ. 
 

ً ثاً  : أتزس اُتواهاخ هجلس هحافظً الوصارف الوزكشٌح ّهؤسساخ الٌمد العزتٍحٍا
 

ً ٌزؼض٠ض اٌزٕغ١ك ث١ٓ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ  ِضً اٌّغٍظ ِٕز رؤع١غٗ ِٕجشاً ٘بِب
ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ عٛاًء ف١ّب ٠خـ اٌّٛام١غ اٌّشرجطخ ثبٌمطبع اٌّقشفٟ ٚاٌّبٌٟ 

اٌؼبٌّٟ ٚاٌّؾٍٟ، أٚ ف١ّب ٘ٛ ِشرجو ثبٌزؼشف ػٍٝ رغبسة  ٚاٌمطبع إٌمذٞ ػٍٝ اٌّغز١٠ٛٓ
 اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ ػذد ِٓ اٌمنب٠ب اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ.

 
سوض اٌّغٍظ اال٘زّبَ فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ػٍٝ رؼض٠ض اٌؼًّ اٌشلبثٟ خبفخ ػٍٝ مٛء 

 IIثبصي صُ  Iاٌّغزغذاد اٌزٟ ػشفٙب ِغبي اٌشلبثخ اٌّقشف١خ آٔزان خبفخ رجٕٟ ِؼب١٠ش ثبصي 
اٌّغٍظ أٚساق اٌؼًّ ٚاألثؾبس اٌزٟ رؼذ٘ب اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ،  ٠زبثغثؼذ رٌه. 

ؽ١ش أفذس لشاساد رُٙ رطج١ك اٌزٛف١بد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ األٚساق ِغ األخز ثبالػزجبس 
اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ وً دٌٚخ ػشث١خ. وّب أْ اٌّغٍظ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ 

غ١ٍو اٌنٛء ػٍٝ رؾذ٠بد ِؼ١ٕخ عٗ اٌٍغٕخ ٌٍؼًّ ػٍٝ ِٛام١غ ِؾذدح، أساد ِٓ خالٌٙب ر٠ٛ
 ىْٛ ٌزطج١مٙب آصبس ػٍٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ.٠لذ 

 
ِغ اٌزطٛس اٌزٞ ػشفزٗ أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ٚإفذاس ِجبدا خبفخ ثٙب راد أ١ّ٘خ ٔظب١ِخ، 

ً ِٕٗ ثئٔؾبء ٌغٕخ ػشث١خ ِخزقخ ثمنب٠ب ٔظ 3115ثبدس اٌّغٍظ ػبَ  ُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ إدساوب
ثبٌّخبهش اٌزٟ رشرجو ثٙزٖ األٔظّخ ٚثبأل١ّ٘خ اٌىج١شح ٌزط٠ٛش٘ب ٚإمفبء ِض٠ذاً ِٓ اٌفؼب١ٌخ 
ػ١ٍٙب، ِّب ٠ؼضص ِٓ صمخ اٌّزؼب١ٍِٓ فٟ ٚعبئً اٌذفغ خبفخ اٌؾذ٠ضخ ِٕٙب. رنُ ٘زٖ اٌٍغٕخ 

وض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ ثزط٠ٛش ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّقبسف اٌّش
 اٌؼشث١خ.
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ً ِب رىْٛ ِٛام١غ أٚساق اٌؼًّ اٌزٟ رؼذ٘ب اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ِؾً  غبٌجب
ٔمبػ ِغزف١ل ِٓ لجً أػنبء اٌّغٍظ ٌٍخشٚط ثبٌزٛف١بد إٌّبعجخ فٟ ٘زا اٌؾؤْ 

 ٚي اٌؼشث١خ.ٚاالعزفبدح ِٓ رغبسة اٌذٚي ف١ّب ث١ٕٙب ٚفٛالً ٌالسرمبء ثٕظُ اٌذفغ فٟ وً اٌذ
 

أٌٚٝ اٌّغٍظ أ١ّ٘خ خبفخ ٌّغؤٌخ رؼض٠ض اٌزٛػ١خ ثبٌّٛام١غ اٌزٟ رؼًّ اٌٍغبْ إٌّجضمخ ػٕٗ 
ػٍٝ رٕبٌٚٙب، ٚأٚفٝ فٟ ٘زا اٌقذد، ثٕؾش أٚساق اٌؼًّ اٌّؼزّذح ثؼذ ٔمبؽٙب. ٠زنّٓ ٘زا 

 ؽزٝ ا٢ْ. ٠ّىٓ رق١ٕف األٚساق اٌٝ صالصخ 1994بئّخ ثٙزٖ األٚساق ِٕز ػبَ اٌىز١ت، ل
رشعّخ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌجؼل اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ اٌٙبِخ، أٚ ٚأٔٛاع ٟ٘: أٚساق رؼش٠ف١خ، 

اعزؼشاك رغبسة اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ فٟ ِغبي رط٠ٛش اٌمطبع إٌمذٞ أٚ اٌمطبع 
 اٌّقشفٟ ٚاٌّبٌٟ ٌذ٠ٙب.

 
ً ٌألإ ١ّ٘خ اٌىج١شح مبفخ ٌٍغبْ اٌّىٍفخ ثبٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚثٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، ٚإدساوب

اٌّغٍظ ثئٔؾبء فشق ػًّ رٙزُ ثٙزٖ اٌمنب٠ب. ٚعٗ ٌمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ، 
ً ٌأل١ّ٘خ اٌّزضا٠ذح ٌٕظُ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ فٟ دػُ ٌٗ وزٌه ٚوّب عجمذ اإلؽبسح ، ٚإدساوب

 د االئزّب١ٔخ.وفبءح ٚعالِخ إٌظبَ اٌّبٌٟ، اػزّذ اٌّغٍظ إٔؾبء اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍّؼٍِٛب
 

ً فٟ رٕغ١ك اإلؽقبئ١بد اٌزٟ رقذس ػٓ ِؤعغبد ػشث١خ ِخزٍفخ  ٌؼت اٌّغٍظ دٚساً ٘بِب
ِٙزّخ ثبٌمطبع االلزقبدٞ ٚاٌّبٌٟ، رٌه ِٓ خالي ِٕبلؾخ اٌزمش٠ش االلزقبدٞ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ 
ٚإثذاء ِالؽظبرٗ ِٓ أعً رط٠ٛش اٌزمش٠ش ثؾىً ِغزّش ٚفٛالً ٌٍٕغخخ إٌٙبئ١خ اٌزٟ رقذس 
ً ثبعُ اٌّؤعغبد اٌؼشث١خ اٌّغؤٌٚخ ػٓ إػذادٖ. وّب أْ اٌّغٍظ، ٚفٟ إهبس رٕغ١ك  ع٠ٕٛب

 ػٓاٌّٛالف ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٠مَٛ ثئػذاد ٚاػزّبد اٌخطبة اٌؼشثٟ اٌزٞ ٠ؼجش ثؾىً ِٛؽذ 
ثخقٛؿ ػاللزٙب ِغ ِٓ إٌٛاؽٟ االلزقبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚعٙخ ٔظش إٌّطمخ اٌؼشث١خ 

 ١ٌٚخ.اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ
 

٠ؼزجش اٌّغٍظ ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد اٌؼًّ اٌؼشثٟ اٌّؾزشن، ١ٌظ فمو ػٍٝ ِغزٜٛ اٌزٕغ١ك ث١ٓ 
ً ف١ّب ٠خـ اٌّؾبس٠غ اٌزٟ رخذَ ِقبٌؼ االٔذِبط االلزقبدٞ  اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚإّٔب أ٠نب
ٚاٌّبٌٟ اٌؼشثٟ. ٌٚؼً ِؾشٚع إٔؾبء ٔظبَ ػشثٟ إل١ٍّٟ ٌزغ٠ٛخ اٌّذفٛػبد اٌؼشث١خ اٌج١ٕ١خ 

بثغ اٌّغٍظ رطٛسارٗ ثؾىً ِزٛافً، ٠ؼذ ِٓ أُ٘ اٌّؾبس٠غ اٌزٟ لذ رغبػذ ػٍٝ اٌزٞ ٠ز
 رؾم١ك ٘زا االٔذِبط.
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، ٌؼت اٌّىزت اٌذائُ دٚساً ٘بِبً فٟ إػذاد ٚاػزّبد ثشٔبِظ االعزّبػبد ِٓ ٔبؽ١خ أخشٜ
اٌغ٠ٕٛخ ٌٍّغٍظ ٚاالرفبق ػٍٝ أٚساق اٌؼًّ اٌزٟ ٠ٕجغٟ ػشمٙب ػ١ٍٗ ٚفٛالً ٌالعزفبدح 

رغٙش ػٍٝ رٕظ١ُ اعزّبػبد اٌّغٍظ ٚاٌؼًّ  ّغٍظِٓ اعزّبػبرٗ. وّب أْ أِبٔخ اٌ اٌفؼ١ٍخ
 ِٛام١غ راد أ١ّ٘خ ٌؼًّ اٌّغٍظ. ػٍٝ إػذاد اٌٛصبئك ٚاخز١بس

 
 ً  : تطْر عول هجلس هحافظً الوصارف الوزكشٌح ّهؤسساخ الٌمد العزتٍحثالثا

 
ِخ ِشرجطخ ثبٌمطبع ر١ّضد اٌغٕٛاد األخ١شح ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ ثظٙٛس رطٛساد ٘ب

ٌؼً األصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ األخ١شح رؼزجش ِٓ أُ٘ ٌٕمذٞ ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ. ا
اٌّؾطبد اٌزٟ وبْ ٌٙب رؤص١ش ٚامؼ ػٍٝ ِؼظُ دٚي اٌؼبٌُ. وّب أْ اٌزؾٛالد اٌغ١بع١خ 

ّشؽٍخ ع١ىْٛ ٌٙب أصش ثبسص فٟ اٌ صبً رّضً أؽذا خ اٌزٟ ػشفزٙب ثؼل اٌذٚي اٌؼشث١خٚااللزقبد٠
 اٌمبدِخ.

 
ِغ ٘زٖ اٌزطٛساد، ظٙشد اٌؾبعخ إٌٝ رجٕٟ ِؼب١٠ش عذ٠ذح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌشلبثخ اٌّقشف١خ، 
أعغذ ٌجٕبء إهبس فؼبي ٌالعزمشاس اٌّبٌٟ. وّب أْ ٔظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ أفجؾذ 

اٌج١ٕخ  ِؾو ا٘زّبَ اٌّؤعغبد ٚإٌّزذ٠بد اٌذ١ٌٚخ ١ٌظ فمو ٌىٛٔٙب رّضً عضءاً ال ٠زغضأ ِٓ
اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ اٌزٟ ِٓ اٌٛاعت اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش٘ب ٚاٌشفغ ِٓ فؼب١ٌزٙب ٚاٌؾفبظ ػٍٝ 
عالِزٙب ٚإِٔٙب، ٚإّٔب أ٠نبً ومٕبح ٘بِخ ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚرغ١ًٙ ٚفٛي اٌؼذ٠ذ ِٓ 
فئبد اٌّغزّغ إٌٝ اٌز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّقشف١خ خبفخ ِٕٙب اٌّؤعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ 

 ٚرٚٞ اٌذخً اٌّؾذٚد ٚاٌّشأح.
 

ال ؽه أْ إفذاس رؾش٠ؼبد ِٚجبدا سلبث١خ ػب١ٌّخ رخـ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ، ٠ؼضص 
ِٓ اٌؾبعخ ٌذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌال٘زّبَ أوضش ثٙزٖ اٌغٛأت، رٌه ثبٌشغُ ِٓ أْ ِؼظُ اٌذٚي 

رمبء ثمطبع اٌشلبثخ ػٍٝ اٌؼشث١خ لذ لطؼذ أؽٛاهبً ِّٙخ فٟ إسعبء اٌّمِٛبد اٌنشٚس٠خ ٌالس
أ١ّ٘خ اٌّقبسف ٚٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ٌذ٠ٙب. ٚخ١ش د١ًٌ ػٍٝ ٘زٖ اٌؾبعخ ٌٍزط٠ٛش، ٘ٛ 

ٌزشرمٟ إٌٝ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّقشف١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ  اعزّشاس رم٠ٛخ
اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ِٓ عٙخ، ٚمشٚسح رط٠ٛش ع١بعبد ٚأدٚاد إداسح ِخبهش  ِغزٜٛ

الئزّبْ ٚاٌغ١ٌٛخ ٚمّبْ اٌزغ٠ٛخ إٌٙبئ١خ ٚرم٠ٛخ فؼب١ٌخ أٔظّخ إ٠ذاع األٚساق اٌّب١ٌخ ٚرغ٠ٛخ ا
 اٌم١ُ إٌّمٌٛخ ِٓ عٙخ أخشٜ.
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غزذػٟ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚمغ ٚرجٕٟ ٠وّب أْ اال٘زّبَ اٌىج١ش ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، 
اٌّمذِخ ِٓ لجً رؾغ١ٓ اٌخذِبد اعزّشاس اعزشار١غ١بد ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛهٕٟ ِٓ أعً 

أٔظّخ اٌذفغ ٚاثزىبس أدٚاد عذ٠ذح ِٓ أعً رٛع١غ ؽش٠ؾخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ٘زٖ اٌخذِبد. 
ً ِٕٙب ثٙزٖ اٌّغؤ١ٌٚبد، ثبدسد  اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ إٌٝ إدساط  ػذد ِٓٚإدساوب

ِٛام١غ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚاٌؾّٛي اٌّبٌٟ مّٓ ِغؤ١ٌٚبرٙب إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لٛا١ٕٔٙب، 
 ٠ؤوذ ػٍٝ مشٚسح اال٘زّبَ ثٙزٖ اٌغٛأت. ِّب

 
فٟ خنُ ٘زٖ اٌزطٛساد، ٚػٍٝ مٛء رٛف١بد ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
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 .ث١خ فٟ رؾم١ك رٌهاٌؼش
 
رٛع١غ فشؿ ِؾبسوخ اٌّؤعغبد ٚا١ٌٙئبد اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ثقفخ ِشالت .ب
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 اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ، ِٓ خالي ٚسلخ رمذِٙب أِبٔخ اٌّغٍظ.
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 ّ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ؽٛي ِٛام١غ رُٙ إدساط ِذاخالد ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلل١ٍ
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 7 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

  ػمذ ٌمبء فؾفٟ فٛس االٔزٙبء ِٓ اعزّبع اٌّغٍظ ٌزض٠ٚذ ٚعبئً اإلػالَ ثّؼٍِٛبد
 مبفخ إٌٝ األِبٔخ.إِؾذدح ِزفك ػ١ٍٙب، ٠ؾبسن ف١ٗ سئ١ظ االعزّبع 

 
ػمذ ٚسػ ػًّ ٚؽٍمبد ٔمبؽ١خ ػٍٝ ٘بِؼ اعزّبػبد اٌّغٍظ ٚاٌٍغبْ ثّؾبسوخ .د

اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ، ٌزجبدي ٚعٙبد إٌظش ثخقٛؿ ِٛام١غ 
 ِؾذدح.

 
رؼض٠ض ٚرٛص١ك اٌؼاللخ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ خبفخ .ه

ِٚغٍظ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚثٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ٌغٕخ ثبصي 
اٌؼب١ٌّخ ِٚغٍظ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ٚفٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ ٚا

ٚاٌزؾبٌف اٌؼبٌّٟ      اإلعال١ِخ ٚاٌجٕه اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌجٕه األفش٠مٟ ٌٍز١ّٕخ
 ، ِٓ خالي:اٌمطش٠خ اٌّبٌٟ ِٚؤعغبد اٌز١ّٕخٌٍؾّٛي 

 
  إػذاد دساعبد ِؾزشوخ ٚػمذ اٌّض٠ذ ِٓ االعزّبػبد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ رزٕبٚي

 األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ. اٌّٛمٛػبد راد

  إ٠غبد لٕٛاد ٌٍزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٌؼشك ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ ؽٛي
اٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ ٚاٌمنب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع اٌّبٌٟ ٚثؤٔظّخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ، 

 ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٙٙب ػٍٝ فؼ١ذ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.
 

ط٠ٛش اٌٍغبْ ٚفشق اٌؼًّ إٌّجضمخ ػٕٙب ٌّغبػذح اٌّغٍظ ػٍٝ رؾم١ك األغشاك ر.و
إٌّؾٛدح ِٓ خالي إػذاد أٚساق ػًّ أٚ اٌجؾش فٟ لنب٠ب ِؾذدح، ثّب ٠غًٙ رجٕٟ 

 ِٛلف ِٛؽذ ػٍٝ ِغزٜٛ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ثخقٛفٙب.
         ف١بد ٚاألٚساق رط٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍّغٍظ، ثؾ١ش ٠ؾزًّ ػٍٝ أؽذس اٌزٛ.ز

ٚاٌمشاساد اٌقبدسح ػٕٗ فٟ اٌّغبالد راد اٌقٍخ، ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌخجشاد 
ٚرؼظ١ُ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌّغٍظ. وّب ٠زنّٓ اٌّٛلغ سٚاثو إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ 

 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ.
ٔظّخ اٌّشرجطخ ثبٌمطبع رفؼ١ً دٚس اٌّغٍظ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش األ.ي

عزؼبٔخ ثبٌخجشاد اٌؼشث١خ اإٌمذٞ ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 
 اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح فٟ اٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.ٚ
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ٚاٌمشاساد اٌقبدسح ػٕٗ فٟ اٌّغبالد راد اٌقٍخ، ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌخجشاد 
ٚرؼظ١ُ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌّغٍظ. وّب ٠زنّٓ اٌّٛلغ سٚاثو إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ 

 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ.
ٔظّخ اٌّشرجطخ ثبٌمطبع رفؼ١ً دٚس اٌّغٍظ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش األ.ي

عزؼبٔخ ثبٌخجشاد اٌؼشث١خ اإٌمذٞ ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 
 اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح فٟ اٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.ٚ
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  ػمذ ٌمبء فؾفٟ فٛس االٔزٙبء ِٓ اعزّبع اٌّغٍظ ٌزض٠ٚذ ٚعبئً اإلػالَ ثّؼٍِٛبد
 مبفخ إٌٝ األِبٔخ.إِؾذدح ِزفك ػ١ٍٙب، ٠ؾبسن ف١ٗ سئ١ظ االعزّبع 

 
ػمذ ٚسػ ػًّ ٚؽٍمبد ٔمبؽ١خ ػٍٝ ٘بِؼ اعزّبػبد اٌّغٍظ ٚاٌٍغبْ ثّؾبسوخ .د

اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ، ٌزجبدي ٚعٙبد إٌظش ثخقٛؿ ِٛام١غ 
 ِؾذدح.

 
رؼض٠ض ٚرٛص١ك اٌؼاللخ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ خبفخ .ه

ِٚغٍظ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚثٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ٌغٕخ ثبصي 
اٌؼب١ٌّخ ِٚغٍظ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ٚفٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓ ٚا

ٚاٌزؾبٌف اٌؼبٌّٟ      اإلعال١ِخ ٚاٌجٕه اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌجٕه األفش٠مٟ ٌٍز١ّٕخ
 ، ِٓ خالي:اٌمطش٠خ اٌّبٌٟ ِٚؤعغبد اٌز١ّٕخٌٍؾّٛي 

 
  إػذاد دساعبد ِؾزشوخ ٚػمذ اٌّض٠ذ ِٓ االعزّبػبد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ رزٕبٚي

 األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ. اٌّٛمٛػبد راد

  إ٠غبد لٕٛاد ٌٍزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٌؼشك ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ ؽٛي
اٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ ٚاٌمنب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبٌمطبع اٌّبٌٟ ٚثؤٔظّخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ، 

 ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٙٙب ػٍٝ فؼ١ذ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.
 

ط٠ٛش اٌٍغبْ ٚفشق اٌؼًّ إٌّجضمخ ػٕٙب ٌّغبػذح اٌّغٍظ ػٍٝ رؾم١ك األغشاك ر.و
إٌّؾٛدح ِٓ خالي إػذاد أٚساق ػًّ أٚ اٌجؾش فٟ لنب٠ب ِؾذدح، ثّب ٠غًٙ رجٕٟ 

 ِٛلف ِٛؽذ ػٍٝ ِغزٜٛ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ثخقٛفٙب.
         ف١بد ٚاألٚساق رط٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍّغٍظ، ثؾ١ش ٠ؾزًّ ػٍٝ أؽذس اٌزٛ.ز

ٚاٌمشاساد اٌقبدسح ػٕٗ فٟ اٌّغبالد راد اٌقٍخ، ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌخجشاد 
ٚرؼظ١ُ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌّغٍظ. وّب ٠زنّٓ اٌّٛلغ سٚاثو إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ 

 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ.
ٔظّخ اٌّشرجطخ ثبٌمطبع رفؼ١ً دٚس اٌّغٍظ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش األ.ي

عزؼبٔخ ثبٌخجشاد اٌؼشث١خ اإٌمذٞ ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 
 اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح فٟ اٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.ٚ
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 اللجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزفٍح                                     

 
 ٍحأّالً: خلفٍح عي اللجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزف

 
ثمشاس ِٓ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف  1991أٔؾئذ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ػبَ 

اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. أٔبه اٌمشاس دٚس األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍغٕخ ٌقٕذٚق إٌمذ 
 اٌؼشثٟ. 

 
رنطٍغ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ثذٚس ؽ١ٛٞ ٚفّؼبي فٟ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ 
ػٍٝ فؼ١ذ اٌمنب٠ب ٚاٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثبٌشلبثخ ػٍٝ اٌّقبسف. ٚرؾىً فٟ اٌٛلذ 
رارٗ آ١ٌخ ٔؾطخ ٌزجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌغٍطبد اٌشلبث١خ اٌؼشث١خ. وزٌه رزشوض أ١ّ٘خ 
اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ فٟ ل١بِٙب ثبٌزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ 

 دي اٌخجشاد ٚرؼض٠ض اٌمذساد ػجش ػذد ِٓ آ١ٌبد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ. ثٙذف رجب
 

رمَٛ اٌٍغٕخ ثزمذ٠ُ أٚساق ػًّ راد فٍخ ثمنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٠ؼذ٘ب فش٠ك اٌؼًّ إٌّجضك 
ػٕٙب، ٚرمذَ ٌّغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ إللشاس اٌزٛف١بد 

 د ٚأٔظّخ وً دٌٚخ ػشث١خ.إٌّبعجخ ثّب ٠زّبؽٝ ِغ رؾش٠ؼب
 

٠غبُ٘ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ثقفزٗ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍغٕخ، فٟ دػُ أٔؾطزٙب ِٚغبػ١ٙب ٌزؾم١ك 
مبفخ إٌٝ رٛف١ش إاٌزٕغ١ك فٟ لنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚرجبدي اٌزغبسة ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 

 راد األ٠ٌٛٚخ.فشؿ اٌزذس٠ت ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ إداساد اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّقبسف فٟ اٌّغبالد 
 

رزؼبْٚ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ، ثؾىً ٚص١ك ِغ ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ اٌزبثؼخ 
اٌذ١ٌٚخ األخشٜ اٌزٟ رٙزُ ثمنب٠ب اإلل١ّ١ٍخ ٌٚجٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ، ٚػذد ِٓ إٌّظّبد 

ي اعزّبػبد اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ، ؽ١ش ٠ؾنش ثبعزّشاس ِّضً ِٓ ٌغٕخ ثبص
 ٌٍغٕخ. وزٌه ٠ؾنش اعزّبػبد اٌٍغٕخ األ١ِٓ اٌؼبَ الرؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ ثقفخ ِشالت.ا
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 ً  : أتزس اُتواهاخ اللجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزفٍحثاًٍا

 
ثزٌذ اٌٍغٕخ ِٕز رؤع١غٙب عٙٛد ؽض١ضخ ٌزؼض٠ض اٌؼًّ اٌشلبثٟ رٌه ثّب ٠ؾًّ إػذاد اٌذساعبد 

مبفخ إٌٝ إاٌزٟ ٚاوجذ اٌّغزغذاد فٟ ِغبي اٌشلبثخ اٌّقشف١خ، اٌّزخققخ فٟ ٘زا اٌؾؤْ، 
ػمذ اٌٍمبءاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌّزخققخ سف١ؼخ اٌّغزٜٛ. وزٌه لبِذ اٌٍغٕخ 

 ثزؾى١ً ػذد ِٓ فشق اٌؼًّ اٌّزخققخ ٌذساعخ اٌمنب٠ب اٌشلبث١خ اٌّخزٍفخ. 
 

 1994ِٓ ػبَ  فٟ ٔٛفّجش ٟظجأثٛثبؽشد اٌٍغٕخ ِٕز االعزّبع اٌشاثغ ٌٙب اٌزٞ ػمذ فٟ 
ثذساعخ ِٛمٛػبد ِؾذدح وً ػبَ ٚٚمغ اٌزٛف١بد ثؾؤٔٙب إللشاس٘ب ِٓ لِجً اٌّغٍظ. فٟ 
٘زا اإلهبس، لبِذ اٌٍغٕخ ثئػذاد أٚساق ػًّ رٕبٌٚذ ػذداَ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌمنب٠ب ٚاٌّؼب١٠ش 

وً دٌٚخ. اٌشلبث١خ ٚاٌزٛف١خ ثبػزّبد٘ب، رٌه ؽغت اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ 
رغزٕذ اٌٍغٕخ فٟ ِٙبِٙب اٌخبفخ ثئػذاد ِضً ٘زٖ األٚساق ٚاٌزٛف١بد، ثبٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا 
اٌذ١ٌٚخ اٌّزجٕبح، ٚػٍٝ ٚعٗ اٌخقٛؿ رٍه اٌقبدسح ػٓ ٌغٕخ ثبصي. ٠زنّٓ اٌٍّؾك، لبئّخ 

 .1994ثبألٚساق اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ ِٕز ػبَ 
 

ػٓ اٌٍغٕخ، اٌزٞ ٠غزّغ ِشر١ٓ ػٍٝ األلً  ٠مَٛ ثئػذاد ٘زٖ األٚساق فش٠ك اٌؼًّ إٌّجضك
خالي اٌؼبَ، لجً ِٕبلؾخ ٘زٖ األٚساق ِٓ اٌٍغٕخ ثؾىٍٙب اٌّٛعغ ٚإدخبي اٌزؼذ٠الد ػ١ٍٙب. 
رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ ٘زٖ األٚساق رؼشك ػٍٝ اٌّىزت اٌذائُ ٌّغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف 

ٌالصِخ ػ١ٍٙب لجً ػشمٙب اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ٌزذاسعٙب ٚإدساط اٌزؼذ٠الد ا
ثقٛسح ٔٙبئ١خ ػٍٝ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ فٟ دٚسرٗ 
اٌغ٠ٕٛخ. رشوض ِٛمٛػبد اٌٍغٕخ، ثبألعبط ػٍٝ لنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ. إال أْ رضا٠ذ 

خ، دفغ اال٘زّبَ فٟ اٌغٕٛاد اٌّبم١خ ثمنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚاٌشلبثخ االؽزشاص٠خ اٌى١ٍ
 اٌٍغٕخ إٌٝ اٌؾشؿ ػٍٝ رٕبٚي ٘زٖ اٌّٛمٛػبد ٚاٌزمذَ ثزٛف١بد ثؾؤٔٙب.

 
وزٌه لبِذ اٌٍغٕخ ثزشعّخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٙذف رٛف١ش ِشعغ ِٛؽذ 
٠زنّٓ ٠ٚفغش اٌّزطٍجبد، ثّب ٠نّٓ ارغبق اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّّبسعبد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٌؼً 

خ فٟ ٘زا اٌقذد، "اٌزشعّخ اٌؼشث١خ ٌٍّجبدا األعبع١خ ٌٍشلبثخ ِٓ أثشص اٌغٙٛد اٌّجزٌٚ
اٌّقشف١خ اٌفؼبٌخ" اٌقبدسح ػٓ ٌغٕخ ثبصي ٚاػزّبد ٘زٖ إٌغخخ ِٓ لجً اٌٍغٕخ ػٍٝ ِٛلؼٙب 
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ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ. وّب أػذد لبِٛط ِقطٍؾبد اٌشلبثخ اٌّقشف١خ، ثغشك اٌّغبّ٘خ فٟ 
 ١خ ٚص٠بدح اٌٛػٟ ثؾؤٔٙب.رٛؽ١ذ اٌّقطٍؾبد اٌّغزخذِخ ثبٌٍغخ اٌؼشث

ِٓ عبٔت آخش، ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
إٌمذ اٌؼشث١خ ِٓ عٙخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ األخشٜ راد اٌؼاللخ ِٓ عٙخ أخشٜ، 

غجخ ِٓ خالي ػمذ ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌٍمبءاد سف١ؼخ اٌّغزٜٛ ٌزذاسط اٌمنب٠ب راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕ
ٌٍغٍطبد فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٠ؤرٟ فٟ ِمذِخ ٘زٖ اٌٍمبءاد ٚاٌّؤرّشاد، االعزّبع اٌغٕٛٞ 
ػبٌٟ اٌّغزٜٛ اٌزٞ رٕظّٗ أِبٔخ اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ِٚؼٙذ 

، ٌّٕبلؾخ اٌّغزغذاد ػٍٝ فؼ١ذ 3114ِٕز ػبَ  ِٚؼٙذ اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ االعزمشاس اٌّبٌٟ
 ّقشف١خ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ. اٌشلبثخ اٌ

 
 ً  : تطْر أعوال اللجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزفٍحثالثا

 
ؽٙذ اٌؼبٌُ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح رطٛساد ِّٙخ ػٍٝ فؼ١ذ لنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ. وّب رضا٠ذ 
اال٘زّبَ اٌؼبٌّٟ ثمنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ ثؾىً وج١ش، فٟ أػمبة األصِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ؽٙذ٘ب 

ٌُ ِؤخشاً ٚأصشد ثؾىً وج١ش ػٍٝ ِغز٠ٛبد األداء االلزقبدٞ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزقبداد اٌؼب
اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ ػٍٝ ؽذ عٛاء. ٚلذ اعزٍضَ اٌزغٍت ػٍٝ رذاػ١بد ٘زٖ األصِبد اٌّب١ٌخ عٙٛد 
ِزٛافٍخ ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌزؼض٠ض األهش اٌشلبث١خ ٚاٌؾذ ِٓ االٔىؾبف ػٍٝ 

ب١ٌخ اٌزٟ لذ رؼ١ك لذسح اٌمطبػبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ رٛع١ٗ اٌّٛاسد ألٔؾطخ اٌمطبع اٌّخبهش اٌّ
اٌؾم١مٟ. أعفشد رٍه اٌّغٙٛداد ػٓ إهالق ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌشلبث١خ 
اٌغذ٠ذح ٌٍؾذ ِٓ دسعخ اٌّخبهش اٌزٟ لذ رزؼشك ٌٙب اٌمطبػبد اٌّقشف١خ اٌؼب١ٌّخ. رجغ رٌه 

 بد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚرؼض٠ض ِغز٠ٛبد االعزمشاس اٌّبٌٟ. عٙٛد ِٛاص٠خ ٌض٠بدح ِغز٠ٛ
 

ً فٟ إسعبء ِمِٛبد سلبثخ فؼبٌخ  ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ِؼظُ اٌذٚي اٌؼشث١خ لذ لطؼذ ؽٛهب
ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّقشف١خ، إال أٔٗ ال ٠ضاي ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌغٛأت اٌزٟ رؾزبط ٌٍزم٠ٛخ. وّب 

. فٟ اٌّمبثً، رؾزبط ٌجزي ِض٠ذاً ِٓ اٌغٙٛدخ، أْ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّقشف١
اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبٌشغُ  ػذد ِٓفئْ اٌشلبثخ االؽزشاص٠خ اٌى١ٍخ ال رضاي فٟ ِشاؽٍٙب األٌٚٝ فٟ 

 ِٓ أْ ثؼنٙب لذ ثبؽش ثبٌفؼً رطج١ك أدٚاد ٘زٖ اٌشلبثخ.
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ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ. وّب أػذد لبِٛط ِقطٍؾبد اٌشلبثخ اٌّقشف١خ، ثغشك اٌّغبّ٘خ فٟ 
 ١خ ٚص٠بدح اٌٛػٟ ثؾؤٔٙب.رٛؽ١ذ اٌّقطٍؾبد اٌّغزخذِخ ثبٌٍغخ اٌؼشث

ِٓ عبٔت آخش، ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
إٌمذ اٌؼشث١خ ِٓ عٙخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ األخشٜ راد اٌؼاللخ ِٓ عٙخ أخشٜ، 

غجخ ِٓ خالي ػمذ ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌٍمبءاد سف١ؼخ اٌّغزٜٛ ٌزذاسط اٌمنب٠ب راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕ
ٌٍغٍطبد فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٠ؤرٟ فٟ ِمذِخ ٘زٖ اٌٍمبءاد ٚاٌّؤرّشاد، االعزّبع اٌغٕٛٞ 
ػبٌٟ اٌّغزٜٛ اٌزٞ رٕظّٗ أِبٔخ اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ِٚؼٙذ 

، ٌّٕبلؾخ اٌّغزغذاد ػٍٝ فؼ١ذ 3114ِٕز ػبَ  ِٚؼٙذ اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ االعزمشاس اٌّبٌٟ
 ّقشف١خ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ. اٌشلبثخ اٌ

 
 ً  : تطْر أعوال اللجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزفٍحثالثا

 
ؽٙذ اٌؼبٌُ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح رطٛساد ِّٙخ ػٍٝ فؼ١ذ لنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ. وّب رضا٠ذ 
اال٘زّبَ اٌؼبٌّٟ ثمنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ ثؾىً وج١ش، فٟ أػمبة األصِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ؽٙذ٘ب 

ٌُ ِؤخشاً ٚأصشد ثؾىً وج١ش ػٍٝ ِغز٠ٛبد األداء االلزقبدٞ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزقبداد اٌؼب
اٌّزمذِخ ٚإٌب١ِخ ػٍٝ ؽذ عٛاء. ٚلذ اعزٍضَ اٌزغٍت ػٍٝ رذاػ١بد ٘زٖ األصِبد اٌّب١ٌخ عٙٛد 
ِزٛافٍخ ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ ٌزؼض٠ض األهش اٌشلبث١خ ٚاٌؾذ ِٓ االٔىؾبف ػٍٝ 

ب١ٌخ اٌزٟ لذ رؼ١ك لذسح اٌمطبػبد اٌّب١ٌخ ػٍٝ رٛع١ٗ اٌّٛاسد ألٔؾطخ اٌمطبع اٌّخبهش اٌّ
اٌؾم١مٟ. أعفشد رٍه اٌّغٙٛداد ػٓ إهالق ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌشلبث١خ 
اٌغذ٠ذح ٌٍؾذ ِٓ دسعخ اٌّخبهش اٌزٟ لذ رزؼشك ٌٙب اٌمطبػبد اٌّقشف١خ اٌؼب١ٌّخ. رجغ رٌه 

 بد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚرؼض٠ض ِغز٠ٛبد االعزمشاس اٌّبٌٟ. عٙٛد ِٛاص٠خ ٌض٠بدح ِغز٠ٛ
 

ً فٟ إسعبء ِمِٛبد سلبثخ فؼبٌخ  ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ ِؼظُ اٌذٚي اٌؼشث١خ لذ لطؼذ ؽٛهب
ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّقشف١خ، إال أٔٗ ال ٠ضاي ٕ٘بن ػذد ِٓ اٌغٛأت اٌزٟ رؾزبط ٌٍزم٠ٛخ. وّب 

. فٟ اٌّمبثً، رؾزبط ٌجزي ِض٠ذاً ِٓ اٌغٙٛدخ، أْ اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ غ١ش اٌّقشف١
اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبٌشغُ  ػذد ِٓفئْ اٌشلبثخ االؽزشاص٠خ اٌى١ٍخ ال رضاي فٟ ِشاؽٍٙب األٌٚٝ فٟ 

 ِٓ أْ ثؼنٙب لذ ثبؽش ثبٌفؼً رطج١ك أدٚاد ٘زٖ اٌشلبثخ.
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إٌٝ رؾم١ك ؽه أْ اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ ٌٍزؾش٠ؼبد ٚاٌّجبدا اٌشلبث١خ اٌذ١ٌٚخ اٌشا١ِخ  ال
االعزمشاس اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبهش إٌظب١ِخ، عزؼضص ِٓ اٌؾبعخ ٌذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ 
ٌال٘زّبَ ثٙزٖ اٌغٛأت. ٌؼً ثؼل ٘زٖ اٌزؼذ٠الد ٠ىزغٟ أ١ّ٘خ خبفخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ 

ٚرم٠ٛخ  ٚرؾذ٠ذاً ف١ّب ٠زؼٍك ثزط٠ٛش ع١بعبد ٚأدٚاد اٌشلبثخ االؽزشاص٠خ اٌى١ٍخ ِٚزبثؼزٙب
اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ راد اٌّخبهش إٌظب١ِخ، إٌٝ عبٔت رط٠ٛش ِفب١ُ٘ 
ِّٚبسعبد اٌؾٛوّخ ٚإداسح اٌّخبهش ٚاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ. 
رؤرٟ ٘زٖ األ١ّ٘خ، إٌٝ ؽّذ ِب فٟ ظً االسرفبع فٟ اٌزشّوضاد االئزّب١ٔخ ٌذٜ اٌّؤعغبد 

 قشف١خ اٌؼشث١خ إٌٝ عبٔت اٌؾبعخ إٌٝ رم٠ٛخ ِّبسعبد اٌؾٛوّخ فٟ ثؼل ٘زٖ اٌّؤعغبد. اٌّ
 

ً ٌزم٠ٛخ  ال ٠خفٝ أْ اٌّؾبفظخ ػٍٝ االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٠ؾزبط أعبعب
اٌزؾش٠ؼبد ٚاٌّّبسعبد ٚاألدٚاد اٌشلبث١خ اٌّقشف١خ، ِٓ خالي رم٠ٛخ اٌشلبثخ اٌّشوضح ػٍٝ 

 ٓ اٌزشّوضاد االئزّب١ٔخ ِٚشالجزٙب. اٌّخبهش ٚاٌؾذ ِ
 

فٟ خنُ ٘زٖ اٌزطٛساد، رجذٚ اٌؾبعخ اٌٍّؾخ ٌزط٠ٛش أػّبي اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ 
ثّب ٠زٛاوت ِغ اٌّغزغذاد ٠ٚزّبؽٝ ِغ رطٛس ِزطٍجبد اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٠ٚذػُ لنب٠ب 

ِٗ رٌه ِٓ فزؼ لٕٛاد ثّب ٠غزٍض ،رؼض٠ض اٌؾّٛي ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ
ٌٍزٛافً ٚرجبي اٌخجشاد ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رؼض٠ض أٔؾطخ اٌذػُ اٌفٕٟ ِغ ػذد ِٓ اٌّؤعغبد 

راد اٌؼاللخ. وّب ٠زؼ١ٓ أْ ٠ؾًّ اٌزط٠ٛش، رؼض٠ض لذساد اٌٍغٕخ فٟ  ٚاٌذ١ٌٚخ اٌّب١ٌخ اإلل١ّ١ٍخ
ٚاٌّؼب١٠ش  اٌّغبّ٘خ فٟ إثذاء اٌشأٞ ٚٔمً ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ، فٟ فٕبػخ اٌّجبدا

 اٌذ١ٌٚخ.
 

ػٍٝ مٛء ِب عجك عبء لشاس ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ 
، 3114عجزّجش  14شاه١خ اٌؾؼج١خ فٟ مفٟ اعزّبػٗ األخ١ش فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌغضائش٠خ اٌذ٠ّ

ٙب ١ٌؤوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ل١بَ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ ثئػذاد ِمزشؽبد ٌزط٠ٛش أٔؾطز
ػ١ذ اٌٍغٕخ إٌٝ رمذ٠ُ ِشئ١برٙب ؽٛي و١ف١خ رط٠ٛش أعب١ٌت خالي اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ، ؽ١ش د  

ٚآ١ٌبد ػٍّٙب إمبفخ إٌٝ اٌزٛف١خ ثزٛع١غ ٔطبق ػٍّٙب ١ٌؾًّ إٌٝ عبٔت اٌشلبثخ اٌّقشف١خ 
 اٌّٛمٛػبد اٌّزؼٍمخ ثبالعزمشاس اٌّبٌٟ. 

 
 زط٠ٛش أػّبٌٙب، اؽزٍّذ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ: ثٕبًء ػٍٝ لشاس اٌّغٍظ، لبِذ اٌٍغٕخ ثجٍٛسح ِمزشؽبد ٌ
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 ،ِشاعؼخ أ٘ذاف اٌٍغٕخ ٌزؼىظ اٌزغ١شاد فٟ اٌج١ئخ اٌّقشف١خ ٚاالؽز١بعبد اٌّشرجطخ ثٙب 
خبفخ ِغ اٌزٛعٗ ثئمبفخ ِٙبَ االعزمشاس اٌّبٌٟ ثؾ١ش رىْٛ أ٘ذاف ٚامؾخ ِٚؾذدح، 

ٌٕمذ فٟ ػٍٝ أْ ٠زُ اٌزشو١ض فٟ ٘زا اٌقذد ػٍٝ دٚس اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد ا
 .رؾم١ك االعزمشاس اٌّبٌٟ

  مشٚسح ص٠بدح دٚس٠خ أؼمبد اعزّبػبد اٌٍغٕخ إٌٝ ِشر١ٓ ع٠ٕٛبً ػٍٝ األلً ِٚزٝ دػذ
اٌؾبعخ ثذالً ِٓ ِشح ٚاؽذح، ثّب ٠غبػذ ػٍٝ رؼض٠ض اٌزٛافً ِٚزبثؼخ اٌّغزغذاد. رغذس 

فٟ ؽٙش د٠غّجش دأثذ ػٍٝ ػمذ اعزّبػبً ع٠ٕٛبً ٚاؽذاً  فٟ اٌغبثك اإلؽبسح إٌٝ أْ اٌٍغٕخ
٠زُ ف١ٗ ِشاعؼخ ٚاػزّبد األٚساق اٌّؼذح ِٓ لجً فش٠ك اٌؼًّ، ٚاعزؼشاك رغبسة 

 ٚخجشاد اٌذٚي. 
 

 ثخ اٌّقشف١خ ٚاالعزمشاس رٛص١ك اٌؼاللخ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌشلب
 خبفخ ٌغٕخ ثبصي ِٚغٍظ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚفٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓاٌّبٌٟ 

 ٚاٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٌؼب١ٌّخ ِٚغٍظ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ ِٓ خالي:
 

إػذاد اٌذساعبد اٌّؾزشوخ ٚػمذ اٌّض٠ذ ِٓ االعزّبػبد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ رزٕبٚي  -
 اٌّٛمٛػبد راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ.

ف١ّب إ٠غبد لٕٛاد ٌٍزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٌؼشك ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ  -
٠زؼٍك ثبٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ ٚلنب٠ب اٌمطبع اٌّبٌٟ، ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٙٙب ػٍٝ 

 فؼ١ذ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.

ِٛافٍخ ؽنٛس ِّضً ػٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ العزّبػبد اٌٍغٕخ ثقفخ  -
 ِشالت.

 
 غؼٝ ٌزؾم١مٙب ٚآ١ٌبد رجٕٟ خطخ ػًّ دٚس٠خ ٌؼًّ اٌٍغٕخ رؾذد األ٘ذاف اٌّشؽ١ٍخ اٌزٟ ر

 مبفخ إٌٝ رمش٠ش دٚسٞ ٠زنّٓ إٔغبصاد اٌٍغٕخ.إخزٍفخ ٚثشٔبِظ صِٕٟ ٌٍزٕف١ز، اٌؼًّ اٌّ
 

  مشٚسح رط٠ٛش دٚس اٌٍغٕخ فٟ دساعخ ٚرم١١ُ اٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ اٌقبدسح ػٓ اٌّؤعغبد
ٜ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ اٌزضاَ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثٙب، ثؾ١ش ٠زُ رجٕٟ ِٛلف ِٛؽذ ػٍٝ ِغزٛ

 ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزطج١مٙب فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.
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 ،ِشاعؼخ أ٘ذاف اٌٍغٕخ ٌزؼىظ اٌزغ١شاد فٟ اٌج١ئخ اٌّقشف١خ ٚاالؽز١بعبد اٌّشرجطخ ثٙب 
خبفخ ِغ اٌزٛعٗ ثئمبفخ ِٙبَ االعزمشاس اٌّبٌٟ ثؾ١ش رىْٛ أ٘ذاف ٚامؾخ ِٚؾذدح، 

ٌٕمذ فٟ ػٍٝ أْ ٠زُ اٌزشو١ض فٟ ٘زا اٌقذد ػٍٝ دٚس اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد ا
 .رؾم١ك االعزمشاس اٌّبٌٟ

  مشٚسح ص٠بدح دٚس٠خ أؼمبد اعزّبػبد اٌٍغٕخ إٌٝ ِشر١ٓ ع٠ٕٛبً ػٍٝ األلً ِٚزٝ دػذ
اٌؾبعخ ثذالً ِٓ ِشح ٚاؽذح، ثّب ٠غبػذ ػٍٝ رؼض٠ض اٌزٛافً ِٚزبثؼخ اٌّغزغذاد. رغذس 

فٟ ؽٙش د٠غّجش دأثذ ػٍٝ ػمذ اعزّبػبً ع٠ٕٛبً ٚاؽذاً  فٟ اٌغبثك اإلؽبسح إٌٝ أْ اٌٍغٕخ
٠زُ ف١ٗ ِشاعؼخ ٚاػزّبد األٚساق اٌّؼذح ِٓ لجً فش٠ك اٌؼًّ، ٚاعزؼشاك رغبسة 

 ٚخجشاد اٌذٚي. 
 

 ثخ اٌّقشف١خ ٚاالعزمشاس رٛص١ك اٌؼاللخ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثبٌشلب
 خبفخ ٌغٕخ ثبصي ِٚغٍظ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚفٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه اٌذ١١ٌٚٓاٌّبٌٟ 

 ٚاٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٌؼب١ٌّخ ِٚغٍظ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ ِٓ خالي:
 

إػذاد اٌذساعبد اٌّؾزشوخ ٚػمذ اٌّض٠ذ ِٓ االعزّبػبد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ رزٕبٚي  -
 اٌّٛمٛػبد راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ.

ف١ّب إ٠غبد لٕٛاد ٌٍزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٌؼشك ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ  -
٠زؼٍك ثبٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ ٚلنب٠ب اٌمطبع اٌّبٌٟ، ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٙٙب ػٍٝ 

 فؼ١ذ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.

ِٛافٍخ ؽنٛس ِّضً ػٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ العزّبػبد اٌٍغٕخ ثقفخ  -
 ِشالت.

 
 غؼٝ ٌزؾم١مٙب ٚآ١ٌبد رجٕٟ خطخ ػًّ دٚس٠خ ٌؼًّ اٌٍغٕخ رؾذد األ٘ذاف اٌّشؽ١ٍخ اٌزٟ ر

 مبفخ إٌٝ رمش٠ش دٚسٞ ٠زنّٓ إٔغبصاد اٌٍغٕخ.إخزٍفخ ٚثشٔبِظ صِٕٟ ٌٍزٕف١ز، اٌؼًّ اٌّ
 

  مشٚسح رط٠ٛش دٚس اٌٍغٕخ فٟ دساعخ ٚرم١١ُ اٌّزطٍجبد اٌشلبث١خ اٌقبدسح ػٓ اٌّؤعغبد
ٜ اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ اٌزضاَ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثٙب، ثؾ١ش ٠زُ رجٕٟ ِٛلف ِٛؽذ ػٍٝ ِغزٛ

 ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزطج١مٙب فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.
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  اٌؼًّ ػٍٝ دساعخ اٌٛمغ اٌشا٘ٓ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزطج١ك اإلفالؽبد اٌشلبث١خ
ٚلنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ، ثٙذف ِغبػذح اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ ِٛاعٙخ 

 ّقشف١خ، رٌه ِٓ خالي:اٌزؾذ٠بد اٌّزؼٍمخ ثبٌشلبثخ اٌ
إعشاء اعزج١بْ ٌٍذٚي األػنبء ٌم١بط رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزؼشف ػٍٝ  -

 األعبع١خ ٌزطج١ك رٍه اٌّؼب١٠ش ٚرمذ٠ُ االلزشاؽبد ٌؾٍٙب. زؾذ٠بداٌ

ص٠بدح ِغز٠ٛبد اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ  -
 ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذساعبد اٌّزخققخ.  خالي رٕظ١ُ ػذد ِٓ اٌٍمبءاد

رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ ٘زٖ اٌّغبالد ِٓ خالي ػمذ ٚسػ ػًّ  -
، ثؾ١ش ٠ّىٓ االهالع ػٍٝ اٌخجشاد اٌّز١ّضح اٌّٛام١غِزخققخ رٕبلؼ ٘زٖ 

ٌجؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ ٠ٚغّؼ ثبٌٛلٛف ػٍٝ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ دٚي ػشث١خ أخشٜ 
 فٟ ٘زا اٌقذد.

 
 زؾذاس فشق ػًّ عذ٠ذح، ٚفمبً ٌٍّغزغذاد فٟ اٌّٛام١غ اٌّطشٚؽخ.اع 

 
  اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغٕخ، ثؾ١ش ٠ؾزًّ ػٍٝ أؽذس اٌزٛف١بد

اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ ٚاألٚساق اٌزٟ اػزّذد ٚأخجبس ٚٔؾبهبد اٌٍغٕخ، ٚوزٌه سٚاثو 
١خ ٚاٌمشاساد اٌشلبث١خ اٌقبدسح إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث

 ػٕٙب ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌخجشاد ٚرؼ١ُّ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌٍغٕخ.
 

  إفذاس ٔؾشح دٚس٠خ رج١ٓ رطٛس اٌّّبسعبد اٌشلبث١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚرٍمٟ اٌنٛء
ٚأؽذس  3ٚثبصي  3.5ػٍٝ اٌزمذَ اٌؾبفً فٟ رطج١ك اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌّمشساد ثبصي 

 زؼٍك ثمنب٠ب اٌؾّٛي ٚاالعزمشاس اٌّب١١ٌٓ.اٌّغزغذاد ف١ّب ٠
 
  رفؼ١ً دٚس اٌٍغٕخ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش األٔظّخ اٌشلبث١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ

 اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح فٟ اٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.ٚ اٌؼشث١خثبالعزؼبٔخ ثبٌخجشاد 
 

 ٌّقشف١خ.رؾذ٠ش األٚساق اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ عبثمبً، ثّب ٠ٛاوت اٌزطٛساد ا 
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 14 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 راتعاً: الٌظام الداخلً للجٌح العزتٍح للزلاتح الوصزفٍح
 

رزىْٛ اٌٍغٕخ ِٓ ِذساء إداساد اٌشلبثخ اٌّقشف١خ فٟ اٌّقبسف  :عضٌْح اللجٌح-أ
اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػُٕٙ. وّب رنُ اٌّغؤ١ٌٚٓ اٌشئ١غ١١ٓ ػٓ 

 وض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ.إداساد االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌّقبسف اٌّش
 
 رزّضً ِٙبَ اٌٍغٕخ أعبعبً فٟ: :الوِام الوٌْطح تاللجٌح-ب

 
  ِٞزبثؼخ رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ٚاٌزٛف١بد اٌّؼزّذح، ٚرذاسط أ

 ِغزغذاد فٟ ٘زا اٌؾؤْ.
  ،ثّب اٌزٕغ١ك فٟ لنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚرجبدي اٌخجشاد ف١ّب ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ

 .بػذ ػٍٝ ارغبق اٌزؾش٠ؼبد اٌشلبث١خ٠غ
  اٌى١ٍخ، ثّب ٠ؼضص ِٓ االعزمشاس ٚ اٌغضئ١خاٌزٕغ١ك ػٍٝ فؼ١ذ اٌغ١بعبد االؽزشاص٠خ

 اٌّبٌٟ.
  اٌغؼٟ إٌٝ رؾذ٠ش اٌزؾش٠ؼبد اٌشلبث١خ، ثّب ٠زّبؽٝ ِغ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ

 اٌّؼزّذح.
  اٌّغبّ٘خ فٟ اٌّؾٛسح اٌؼًّ ػٍٝ رم٠ٛخ دٚس اٌشلبثخ ػٍٝ اٌّقبسف، ثّب فٟ رٌه

 اٌف١ٕخ ٚاٌزذس٠ت اٌفٕٟ ألعٙضح اٌشلبثخ فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ.
  اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌزؾش٠ؼبد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ رؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي

 اٌؼشث١خ.
 .ِزبثؼخ اٌزطٛساد ػٍٝ فؼ١ذ االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ 
 ٌّقشف١خ ف١ّب ٠خـ اٌّغبئً اٌّزؼٍمخ اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ ا

 ثبٌشلبثخ اٌّقشف١خ.
 اٌؼًّ اٌّبٌٟ ٌّٕطمخ اٌؾشق األٚعو ٚؽّبي أفش٠م١ب  اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ ِغّٛػخ

ٚاٌّغّٛػبد (، MENAFATFِٓ أعً ِىبفؾخ غغً األِٛاي ٚر٠ًّٛ اإلس٘بة )
 .ض٠خ اٌؼب١ٌّخٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌجٕٛن اٌّشو اإلل١ّ١ٍخ األخشٜ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ

 .ٌٟاٌزٛافً ِغ اٌّؤعغبد ٚاٌغٙبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب االعزمشاس اٌّب 
  اٌؼًّ ػٍٝ ٔمً ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ إٌٝ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب اٌشلبثخ

 اٌّقشف١خ ٚاٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ، ٚاٌغؼٟ ٌزجٕٟ ِٛلف ِٛؽذ.
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 ٘ذافٙب، رؼزّذ اٌٍغٕخ اٌٛعبئً اٌّزبؽخ اٌزب١ٌخ:ٌجٍٛؽ أ :آلٍاخ عول اللجٌح-ج

 
  ٌٟإػذاد دساعبد ٚأٚساق ػًّ راد فٍخ ثمنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚاٌؾّٛي اٌّب

 ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ، ٚرشفغ رٛف١برٙب إٌٝ اٌّغٍظ.
  رٕظ١ُ ٚسػ اٌؼًّ ِٚؤرّشاد ٌىجبس اٌّغؤ١ٌٚٓ ِٓ اعً رؼض٠ض رجبدي اٌخجشاد ِب

ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ػٍٝ فؼ١ذ ِٛام١غ اٌشلبثخ ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ 
 اٌّقشف١خ ٚاٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ.

  اٌّغبّ٘خ فٟ رٛف١ش اٌّؾٛسح اٌف١ٕخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ فؼ١ذ ِٛمٛػبد اٌشلبثخ
 اٌّقشف١خ ٚاٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ.

 خ ٚاٌؾّٛي اٌّبٌٟ إػذاد رمبس٠ش ؽٛي اٌمنب٠ب ٚاٌّغزغذاد ٚاٌشلبثخ اٌّقشف١
ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ ٌٍّغبػذح ػٍٝ ِزبثؼخ اٌّغزغذاد ٚاٌزؼشف ػٍٝ أؼىبعبرٙب ػٍٝ 

 اٌذٚي اٌؼشث١خ.

 .إػذاد ٔؾشاد دٚس٠خ ؽٛي رطٛس اٌّّبسعبد اٌشلبث١خ 

  رىض١ف اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب اٌشلبثخ اٌّقشف١خ ٚاٌؾّٛي
 اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ.

 ٠ٛٓ فشق ػًّ ِزخققخ ٌذساعخ لنب٠ب راد ػاللخ ثبٌّغبي اٌّقشفٟ.رى 
 

رؼمذ اٌٍغٕخ اعزّبػ١ٓ اص١ٕٓ ػٍٝ األلً فٟ اٌغٕخ، األٚي خالي إٌقف  :اجتواعاخ اللجٌح-د
األٚي ٚاٌضبٟٔ فٟ إٌقف اٌضبٟٔ ِٓ وً ػبَ، ِغ إِىب١ٔخ ػمذ اعزّبػبد أخشٜ فٟ ؽبٌخ 

فٟ ِمش األِبٔخ فٟ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ. اٌنشٚسح. ٠ىْٛ ِىبْ أؼمبد االعزّبػبد 
٠ٚغٛص فٟ ؽبي رُ رمذ٠ُ هٍت االعزنبفخ ٚثّٛافمخ األػنبء ػمذٖ فٟ أٞ دٌٚخ ػشث١خ 

 أخشٜ.
 

رمَٛ األِبٔخ ثؼذ اٌزؾبٚس ِغ سئ١ظ اٌٍغٕخ، ثزٛع١ٗ اٌذػٛح العزّبػبد اٌٍغٕخ ٌٍذٚي 
غ اٌغٙبد اٌزٟ ٌٙب األػنبء، ٚاٌّؤعغبد األخشٜ اٌزٟ رزّزغ ثقفخ ِشالت، ٚرؾًّ ع١ّ

 ٔفظ اٌقفخ فٟ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. 
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٠غشٞ دػٛح ػذد ِٓ اٌّؤعغبد ٚاألهش اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌٍّؾبسوخ فٟ  :الوزالثٍي -ٖ
 اعزّبع اٌٍغٕخ ثقفخ ِشالت. ٠ؾًّ رٌه:

 .ٌغٕخ ثبصي ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ 
 .ٌٟٚفٕذٚق إٌمذ اٌذ 
 اٌجٕه اٌذ.ٌٟٚ 
 .ٌِٟغٍظ االعزمشاس اٌّب 
 .ِغٍظ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اإلعال١ِخ 
  فٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ. –اٌّشوض اإلل١ٍّٟ ٌٍّغبػذح اٌف١ٕخ ثبٌؾشق األٚعو 
  ٌغٕخ اإلؽشاف ٚاٌشلبثخ ػٍٝ اٌغٙبص اٌّقشفٟ ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍظ

 اٌؼشث١خ.
 ارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ. 
 ِٕٕبعجخ خأ٠خ عٙبد أخشٜ رشا٘ب اٌٍغ. 

 
رؤٚي سئبعخ اٌٍغٕخ ألؽذ أػنبئٙب رجذأ فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ ا١ٌّالد٠خ، ٠ٚزُ  :رئاسح اللجٌح-و

ً ٌٍزشر١ت األثغذٞ. رغزّش فزشح اٌشئبعخ ٌغٕخ  أزخبثٗ ثبٌزٕبٚة ث١ٓ اٌذٚي األػنبء ٚفمب
 ١ِالد٠خ وبٍِخ، ٠مَٛ خالٌٙب سئ١ظ اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ األِبٔخ ثئداسح اٌغٍغبد.

 
 ٠زٌٛٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ أِبٔخ اٌٍغٕخ، ٚرزنّٓ ِٙبَ األِبٔخ ِب ٠ٍٟ: :اللجٌحأهاًح -ز

 
 .إػذاد اٌذػٛاد ٚعذٚي أػّبي اعزّبػبد اٌٍغٕخ 
 .إػذاد ِؾبمش اعزّبػبد اٌٍغٕخ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األػنبء ٚاالؽزفبظ ثٛصبئمٙب 
 .اٌّغبّ٘خ فٟ إػذاد اٌذساعبد اٌالصِخ ألػّبي اٌٍغٕخ 
  فٟ ؽذٚد األغشاك إٌّبهخ ثبٌٍغٕخ. ثٙب إ١ٌٗأٞ ِٙبَ أخشٜ ٠ؼٙذ 

 
٠غٛص ٌٍغٕخ رؾى١ً فشق ػًّ، ِىٛٔخ ِٓ أػنبئٙب ِّٚض١ٍٓ ػٓ اٌّقبسف  :فزق العول-ح

اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ثّؾبسوخ األِبٔخ ٌّزبثؼخ لنب٠ب ِؾذدح. ٌٚٙب اػزّبد 
ٌفش٠ك أػنبء ِٓ األٔظّخ اٌذاخ١ٍخ ٌٙزٖ اٌفشق ٚسفؼٙب ٌٍّؾبفظ١ٓ. ٠ّٚىٓ أْ ٠نُ ا

 خبسط اٌٍغٕخ.
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 اللجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح                                     

 
 أّالً: خلفٍح عي اللجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح

 
ثمشاس ِٓ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف  3114أٔؾئذ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ػبَ 

اٌؼشث١خ. ٚلذ أٔبه اٌمشاس دٚس األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍغٕخ ٌقٕذٚق إٌمذ اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ 
اٌؼشثٟ. رزىْٛ اٌٍغٕخ ِٓ ِذساء إداساد ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ 

 .3115ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. ٚلذ ثبؽشد اٌٍغٕخ اعزّبػبرٙب ِٕز ػبَ 
 

ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي  رزّضً أ٘ذاف اٌٍغٕخ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ
اٌؼشث١خ ِٓ خالي ِغبػذح اٌغٍطبد اٌٛه١ٕخ ػٍٝ رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش أٔظّزٙب، ٚرؼض٠ش اٌزؼبْٚ 
ث١ٓ ِخزٍف اٌّؤعغبد ٚاٌغٙبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثؤٔظّخ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، 

غٕخ أ٠نب رجبدي اٌخجشاد ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ. وّب رؾًّ أ٘ذاف اٌٍ
مبفخ إٌٝ إٚاٌزغبسة ثّب ٠غبُ٘ فٟ اٌّض٠ذ ِٓ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ، 

رؼض٠ض اٌٛػٟ ثمنب٠ب أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ِٓ خالي ػمذ إٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚإفذاس 
 إٌؾشاد اٌذٚس٠خ.

 
فٟ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ  رنطٍغ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ثذٚس ؽ١ٛٞ ٚفّؼبي

ػٍٝ فؼ١ذ اٌمنب٠ب ٚاٌّغزغذاد راد اٌؼاللخ ثٕظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ. رؾىً فٟ 
اٌٛلذ رارٗ آ١ٌخ ٔؾطخ ٌزجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌغٍطبد اإلؽشاف١خ اٌؼشث١خ. وزٌه 

د اٌؼاللخ ثٙذف رجبدي رزشوض أ١ّ٘خ اٌٍغٕخ فٟ ل١بِٙب ثبٌزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ را
اٌخجشاد ٚرؼض٠ض اٌمذساد ػجش ػذد ِٓ آ١ٌبد اٌؼًّ اٌّخزٍفخ. رمَٛ اٌٍغٕخ إٌّجضمخ ػٓ ِغٍظ 
ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ، ثزمذ٠ُ أٚساق ػًّ راد فٍخ ثمنب٠ب 

ّغٍظ ِؾبفظٟ ٔظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ ٠ؼذ٘ب فش٠ك اٌؼًّ إٌّجضك ػٕٙب، ٚرمذَ ٌ
اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ إللشاس اٌزٛف١بد إٌّبعجخ ثّب ٠زّبؽٝ ِغ 

 رؾش٠ؼبد ٚأٔظّخ وً دٌٚخ ػشث١خ.
 

٠غبُ٘ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ثقفزٗ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍغٕخ، فٟ دػُ أٔؾطزٙب ِٚغبػ١ٙب ٌزؾم١ك 
مبفخ إٌٝ رٛف١ش إث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌزٕغ١ك فٟ لنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ٚرجبدي اٌزغبسة 
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فشؿ اٌزذس٠ت ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اإلداساد اٌّؼ١ٕخ ثٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّغبالد راد 
 األ٠ٌٛٚخ.

رزؼبْٚ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، ثؾىً ٚص١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ 
اٌذ١ٌٚخ األخشٜ، اإلل١ّ١ٍخ ٚخ، ٚػذد ِٓ إٌّظّبد اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ اٌزبثؼخ ٌجٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚ

ؽ١ش ٠ؾنش ثبعزّشاس ِّضً ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ االعزّبػبد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕخ. وزٌه ٠ؾنش 
اعزّبػبد اٌٍغٕخ ثقفخ ِشالت وً ِٓ ارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ ٚارؾبد ١٘ئبد األٚساق 

 اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ.
 

 ٌظن الدفع ّالتسٌْحثاًٍاً: أتزس اُتواهاخ اللجٌح العزتٍح ل
 

ػٍّذ اٌٍغٕخ ِٕز رؤع١غٙب ػٍٝ االسرمبء ثبٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ خبفخ ف١ّب ٠زؼٍك ثٕظُ 
ِمبفخ ٚرغ٠ٛخ اٌّذفٛػبد ٚاألٚساق اٌّب١ٌخ، ؽ١ش لبِذ ثئػذاد دساعبد ٚأٚساق ػًّ 

 . مبفخ إٌٝ ػمذ اٌٍمبءاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌّزخققخإِزخققخ فٟ ٘زا اٌّغبي، 
 

فٟ ٘زا اإلهبس، لبِذ اٌٍغٕخ ثئػذاد أٚساق ػًّ رٕبٌٚذ ػذداَ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌمنب٠ب 
ٚاٌّؼب١٠ش اٌّزؼٍمخ ثٕظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ ٌٍزٛف١خ ثبألخز ثٙب، رٌه ؽغت 
اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ وً دٌٚخ ػشث١خ. رغزٕذ اٌٍغٕخ فٟ ِٙبِٙب اٌخبفخ 

ٖ األٚساق ٚاٌزٛف١بد، إٌٝ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ اٌّزجٕبح، ػٍٝ ٚعٗ ثئػذاد ِضً ٘ز
اٌخقٛؿ رٍه اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ اٌزٟ أفجؼ اعّٙب ؽب١ٌبً 

 اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ. 
 

٠غزّغ ِشح ٚاؽذح ػٍٝ األلً  ٠مَٛ ثئػذاد األٚساق فش٠ك اٌؼًّ إٌّجضك ػٓ اٌٍغٕخ، اٌزٞ
خالي اٌؼبَ، لجً اعزّبع اٌٍغٕخ ثؾىٍٙب اٌّٛعغ ٌّٕبلؾخ األٚساق ٚإدخبي اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ 
ػ١ٍٙب. وّب رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ األٚساق رؼشك ػٍٝ اٌّىزت اٌذائُ ٌّغٍظ ِؾبفظٟ 

خ ػٍٝ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ٌذساعزٙب لجً ػشمٙب ثقٛسح ٔٙبئ١
 ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ فٟ دٚسرٗ اٌغ٠ٕٛخ.
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فشؿ اٌزذس٠ت ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اإلداساد اٌّؼ١ٕخ ثٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ اٌّغبالد راد 
 األ٠ٌٛٚخ.

رزؼبْٚ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، ثؾىً ٚص١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ 
اٌذ١ٌٚخ األخشٜ، اإلل١ّ١ٍخ ٚخ، ٚػذد ِٓ إٌّظّبد اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ اٌزبثؼخ ٌجٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚ

ؽ١ش ٠ؾنش ثبعزّشاس ِّضً ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ االعزّبػبد اٌغ٠ٕٛخ ٌٍغٕخ. وزٌه ٠ؾنش 
اعزّبػبد اٌٍغٕخ ثقفخ ِشالت وً ِٓ ارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ ٚارؾبد ١٘ئبد األٚساق 

 اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ.
 

 ٌظن الدفع ّالتسٌْحثاًٍاً: أتزس اُتواهاخ اللجٌح العزتٍح ل
 

ػٍّذ اٌٍغٕخ ِٕز رؤع١غٙب ػٍٝ االسرمبء ثبٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ خبفخ ف١ّب ٠زؼٍك ثٕظُ 
ِمبفخ ٚرغ٠ٛخ اٌّذفٛػبد ٚاألٚساق اٌّب١ٌخ، ؽ١ش لبِذ ثئػذاد دساعبد ٚأٚساق ػًّ 

 . مبفخ إٌٝ ػمذ اٌٍمبءاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚإٌذٚاد اٌّزخققخإِزخققخ فٟ ٘زا اٌّغبي، 
 

فٟ ٘زا اإلهبس، لبِذ اٌٍغٕخ ثئػذاد أٚساق ػًّ رٕبٌٚذ ػذداَ ِٓ اٌّزطٍجبد ٚاٌمنب٠ب 
ٚاٌّؼب١٠ش اٌّزؼٍمخ ثٕظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ ٌٍزٛف١خ ثبألخز ثٙب، رٌه ؽغت 
اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ وً دٌٚخ ػشث١خ. رغزٕذ اٌٍغٕخ فٟ ِٙبِٙب اٌخبفخ 

ٖ األٚساق ٚاٌزٛف١بد، إٌٝ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ اٌّزجٕبح، ػٍٝ ٚعٗ ثئػذاد ِضً ٘ز
اٌخقٛؿ رٍه اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ اٌزٟ أفجؼ اعّٙب ؽب١ٌبً 

 اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ. 
 

٠غزّغ ِشح ٚاؽذح ػٍٝ األلً  ٠مَٛ ثئػذاد األٚساق فش٠ك اٌؼًّ إٌّجضك ػٓ اٌٍغٕخ، اٌزٞ
خالي اٌؼبَ، لجً اعزّبع اٌٍغٕخ ثؾىٍٙب اٌّٛعغ ٌّٕبلؾخ األٚساق ٚإدخبي اٌزؼذ٠الد اٌالصِخ 
ػ١ٍٙب. وّب رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ األٚساق رؼشك ػٍٝ اٌّىزت اٌذائُ ٌّغٍظ ِؾبفظٟ 

خ ػٍٝ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ٌذساعزٙب لجً ػشمٙب ثقٛسح ٔٙبئ١
 ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ فٟ دٚسرٗ اٌغ٠ٕٛخ.
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سوضد ِٛمٛػبد اٌٍغٕخ ثؾىً وج١ش ػٍٝ لنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ، إال أٔٗ 
ِٚغ رضا٠ذ اال٘زّبَ فٟ اٌغٕٛاد اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ ثمنب٠ب رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ 

 اعغ، فمذ ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رٕبٚي ٘زٖ اٌّٛمٛػبد ٚاٌزمذَ ثزٛف١بد ثؾؤٔٙب.ثؾىٍٙب اٌٛ
وّب لبِذ اٌٍغٕخ ثزشعّخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٙذف رٛف١ش ِشعغ ِٛؽذ ٠زنّٓ 
٠ٚفغش ٘زٖ اٌّؼب١٠ش، ثّب ٠نّٓ ارغبق اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّّبسعبد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ. فٟ ٘زا 
اٌقذد، لبِذ اٌٍغٕخ ثبٌزشعّخ اٌؼشث١خ "ٌّجبدا اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ألعٛاق اٌّبي ٚإهبس اإلفقبػ 

ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ  3113غ١خ اٌزم١١ُ ٌٙزٖ اٌّجبدا" اٌقبدسح فٟ أثش٠ً ِٕٚٙ
مبفخ إٌٝ اٌزشعّخ اٌؼشث١خ "ٌمبِٛط إاٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚإٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ١ٌٙئبد أٚساق اٌّبي، 

 .3116اٌّقطٍؾبد اٌّغزخذِخ فٟ أٔظّخ ٚػ١ٍّبد ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ" اٌزٞ فذس ػبَ 
 

آخش، ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد  ِٓ عبٔت
إٌمذ اٌؼشث١خ ِٓ عٙخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ األخشٜ راد اٌؼاللخ ِٓ عٙخ أخشٜ ِٓ 
خالي ػمذ ٚسػ ػًّ ٌٚمبءاد رُ ِٓ خالٌٙب ِٕبلؾخ اٌمنب٠ب راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍغٍطبد 

ِمذِخ اٌٍمبءاد ٚاٌّؤرّشاد، "أعجٛع اٌّذفٛػبد اٌؼشثٟ" اٌزٞ  فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٠ؤرٟ فٟ
رٕظّٗ أِبٔخ اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ 
ٚاٌجٕه اٌّشوضٞ األٚسٚثٟ، ٌّٕبلؾخ اٌّغزغذاد ػٍٝ فؼ١ذ ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، عشٜ 

. وّب أْ اٌٍمبء اٌذٚسٞ اٌزٞ رٕظّٗ األِبٔخ ٌٍّغّٛػخ 3116رٕظ١ّٗ ألٚي ِشح فٟ ػبَ 
اٌجٕه اٌذٌٟٚ ثبٌزؼبْٚ ِغ  ٠ٕظّٗاٌؼشث١خ مّٓ فؼب١ٌبد "أعجٛع اٌّذفٛػبد اٌؼبٌّٟ" اٌزٞ 

ِؤعغبد د١ٌٚخ أخشٜ وً عٕز١ٓ، ٠ّضً فشفخ أخشٜ ٌٍزذاٚي ثخقٛؿ اٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ 
 ؽٛي ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ.

 
 تطْر أعوال اللجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح ثالثاً:

 
ؽٙذ اٌؼبٌُ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ػذداً ِٓ اٌزطٛساد اٌّّٙخ ػٍٝ فؼ١ذ لنب٠ب اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 
ٌٍمطبع اٌّبٌٟ رٌه فٟ أػمبة األصِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ؽٙذ٘ب اٌؼبٌُ ِؤخشاً ٚأصشد ثؾىً وج١ش 

١خ ػٍٝ ؽذ عٛاء. وّب أْ رضا٠ذ اال٘زّبَ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزقبداد اٌّزمذِخ ٚإٌبِ
ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، ػضص ِٓ اٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٍؼجٗ رط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ 

 رؾغ١ٓ فشؿ اٌٛفٛي ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ.
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سوضد ِٛمٛػبد اٌٍغٕخ ثؾىً وج١ش ػٍٝ لنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚرغ٠ٛخ األٚساق اٌّب١ٌخ، إال أٔٗ 
ِٚغ رضا٠ذ اال٘زّبَ فٟ اٌغٕٛاد اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ ثمنب٠ب رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ 

 اعغ، فمذ ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رٕبٚي ٘زٖ اٌّٛمٛػبد ٚاٌزمذَ ثزٛف١بد ثؾؤٔٙب.ثؾىٍٙب اٌٛ
وّب لبِذ اٌٍغٕخ ثزشعّخ اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ إٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثٙذف رٛف١ش ِشعغ ِٛؽذ ٠زنّٓ 
٠ٚفغش ٘زٖ اٌّؼب١٠ش، ثّب ٠نّٓ ارغبق اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّّبسعبد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ. فٟ ٘زا 
اٌقذد، لبِذ اٌٍغٕخ ثبٌزشعّخ اٌؼشث١خ "ٌّجبدا اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ألعٛاق اٌّبي ٚإهبس اإلفقبػ 

ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ  3113غ١خ اٌزم١١ُ ٌٙزٖ اٌّجبدا" اٌقبدسح فٟ أثش٠ً ِٕٚٙ
مبفخ إٌٝ اٌزشعّخ اٌؼشث١خ "ٌمبِٛط إاٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚإٌّظّخ اٌذ١ٌٚخ ١ٌٙئبد أٚساق اٌّبي، 

 .3116اٌّقطٍؾبد اٌّغزخذِخ فٟ أٔظّخ ٚػ١ٍّبد ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ" اٌزٞ فذس ػبَ 
 

آخش، ؽشفذ اٌٍغٕخ ػٍٝ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد  ِٓ عبٔت
إٌمذ اٌؼشث١خ ِٓ عٙخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ األخشٜ راد اٌؼاللخ ِٓ عٙخ أخشٜ ِٓ 
خالي ػمذ ٚسػ ػًّ ٌٚمبءاد رُ ِٓ خالٌٙب ِٕبلؾخ اٌمنب٠ب راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍغٍطبد 

ِمذِخ اٌٍمبءاد ٚاٌّؤرّشاد، "أعجٛع اٌّذفٛػبد اٌؼشثٟ" اٌزٞ  فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٠ؤرٟ فٟ
رٕظّٗ أِبٔخ اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚاٌجٕه اٌذٌٟٚ 
ٚاٌجٕه اٌّشوضٞ األٚسٚثٟ، ٌّٕبلؾخ اٌّغزغذاد ػٍٝ فؼ١ذ ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ، عشٜ 

. وّب أْ اٌٍمبء اٌذٚسٞ اٌزٞ رٕظّٗ األِبٔخ ٌٍّغّٛػخ 3116رٕظ١ّٗ ألٚي ِشح فٟ ػبَ 
اٌجٕه اٌذٌٟٚ ثبٌزؼبْٚ ِغ  ٠ٕظّٗاٌؼشث١خ مّٓ فؼب١ٌبد "أعجٛع اٌّذفٛػبد اٌؼبٌّٟ" اٌزٞ 

ِؤعغبد د١ٌٚخ أخشٜ وً عٕز١ٓ، ٠ّضً فشفخ أخشٜ ٌٍزذاٚي ثخقٛؿ اٌّغزغذاد اٌؼب١ٌّخ 
 ؽٛي ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ.

 
 تطْر أعوال اللجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح ثالثاً:

 
ؽٙذ اٌؼبٌُ فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح ػذداً ِٓ اٌزطٛساد اٌّّٙخ ػٍٝ فؼ١ذ لنب٠ب اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 
ٌٍمطبع اٌّبٌٟ رٌه فٟ أػمبة األصِبد اٌّب١ٌخ اٌزٟ ؽٙذ٘ب اٌؼبٌُ ِؤخشاً ٚأصشد ثؾىً وج١ش 

١خ ػٍٝ ؽذ عٛاء. وّب أْ رضا٠ذ اال٘زّبَ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ االلزقبداد اٌّزمذِخ ٚإٌبِ
ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، ػضص ِٓ اٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٍؼجٗ رط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ 

 رؾغ١ٓ فشؿ اٌٛفٛي ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ.
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اعزٍضَ اٌزغٍت ػٍٝ رذاػ١بد األصِخ اٌّب١ٌخ عٙٛد ِزٛافٍخ ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ 
ّب ٌزٌه ِٓ أصش ػٍٝ ٌاٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ، ٌزؼض٠ض فؼب١ٌخ ٚوفبءح ٚعالِخ أٔظّخ 

االلزقبد ٚفؼب١ٌخ أداء اٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ ثقٛسح خبفخ. أعفشد رٍه اٌّغٙٛداد ػٓ 
إهالق ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدا ٚاٌّؼب١٠ش اٌغذ٠ذح ٌٍؾذ ِٓ اٌّخبهش اٌزٟ لذ ٠زؼشك ٌٙب اٌمطبع 

 ٌؼبٌّٟ، ٚرؼض٠ض ِغز٠ٛبد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ. اٌّبٌٟ ا
 

ؽه أْ اٌّجبدا اٌغذ٠ذح اٌشا١ِخ إٌٝ رؾم١ك االعزمشاس اٌّبٌٟ اٌؼبٌّٟ ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبهش  ال
ثٙزٖ اٌغٛأت. ٌؼً ثؼل  ٘زّبَاال ٌض٠بدح إٌظب١ِخ، عزؼضص ِٓ اٌؾبعخ ٌذٜ اٌذٚي اٌؼشث١خ

بٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ، ٚرؾذ٠ذاً ف١ّب ٠زؼٍك ثزط٠ٛش ع١بعبد ٘زٖ اٌّجبدا رىزغٟ أ١ّ٘خ ثبٌغخ ث
ٚأدٚاد إداسح ِخبهش االئزّبْ ٚاٌغ١ٌٛخ ٚمّبْ اٌزغ٠ٛخ إٌٙبئ١خ، ٚرم٠ٛخ فؼب١ٌخ أٔظّخ 
ِشاوض إ٠ذاع األٚساق اٌّب١ٌخ ٚرغ٠ٛخ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ، ٚٚمغ اٌنٛاثو اٌّزؼٍمخ ثئداسح ِخبهش 

، ٚرم٠ٛخ ِجذأ اٌؾفبف١خ ثخقٛؿ اإلفقبػ ػٓ اٌمٛاػذ األػّبي اٌؼبِخ ٚاٌّخبهش اٌزؾغ١ٍ١خ
 ٚاإلعشاءاد األعبع١خ ٚث١بٔبد اٌغٛق.

 
وّب أْ ص٠بدح اال٘زّبَ ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاٌٛفٛي إٌٝ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٠زطٍت األخز 
ثبالػزجبس اٌجؼذ االعزّبػٟ فٟ ػ١ٍّخ رط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ لجً أٔظّخ اٌذفغ 

خ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚاثزىبس أدٚاد عذ٠ذح ِٓ أعً رٛع١غ ؽش٠ؾخ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ ٘زٖ ٚاٌج١ٕ
 اٌخذِبد. 

 
فٟ خنُ ٘زٖ اٌزطٛساد، رجذٚ اٌؾبعخ اٌٍّؾخ ٌزط٠ٛش أػّبي اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ 
ٚاٌزغ٠ٛخ ثّب ٠زٕبعت ِغ ٘زٖ اٌّغزغذاد ٠ٚزّبؽٝ ِغ رطٛس ِزطٍجبد ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ 

ِٚب  ،١ٌخ ٠ٚذػُ لنب٠ب رؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاالعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خاٌزؾز١خ اٌّب
٠غزٍضِٗ رٌه ِٓ فزؼ لٕٛاد ٌٍزٛافً ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رؼض٠ض أٔؾطخ اٌذػُ 
اٌفٕٟ ِغ ػذد ِٓ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ ٚاإلل١ّ١ٍخ راد اٌؼاللخ. وّب ٠زؼ١ٓ أْ ٠ؾًّ اٌزط٠ٛش، 

خ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ إثذاء اٌشأٞ ٚٔمً ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ خالي رؼض٠ض لذساد اٌٍغٕ
 ف١بغخ اٌّجبدا ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.

 
ػٍٝ مٛء ِب عجك، عبء لشاس ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ 

شاه١خ اٌؾؼج١خ خالي ؽٙش عجزّجش مفٟ اعزّبػٗ األخ١ش فٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌغضائش٠خ اٌذ٠ّ
١ؤوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ ل١بَ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ ثئػذاد ِمزشؽبد ٌزط٠ٛش ، 3114ٌ
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أٔؾطزٙب خالي اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ، ؽ١ش دػب اٌغبدح أػنبء اٌٍغٕخ إٌٝ رمذ٠ُ ِشئ١برُٙ ؽٛي و١ف١خ 
 رؾغ١ٓ أعب١ٌت ٚآ١ٌبد ػًّ اٌٍغٕخ فٟ عج١ً رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ. 

ٍٝ اٌزٛف١خ اٌّؾبس إ١ٌٙب، ٚمؼذ اٌٍغٕخ ِغّٛػخ ِٓ اٌّمزشؽبد ٌزط٠ٛش أػّبٌٙب، ثٕبًء ػ
 ؽًّ رٌه:

 
رٛع١غ ٔطبق ا٘زّبِبد اٌٍغٕخ، ٌزؾًّ إٌٝ عبٔت ٔظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ وً عٛأت ٚأٔظّخ .أ

ٚاٌٛع١و اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ، ثّب فٟ رٌه ِشاوض إ٠ذاع األٚساق اٌّب١ٌخ 
 ؼبِالد اٌّب١ٌخ ٚأ٠نبً ِشاوض ؽفع ث١بٔبد اٌزذاٚي.ٌزغ٠ٛخ اٌّ اٌّشوضٞ

 
رط٠ٛش أ٘ذاف اٌٍغٕخ ٌزؼىظ اٌزغ١شاد فٟ أٔظّخ اٌمطبع اٌّبٌٟ ٚاالؽز١بعبد اٌّشرجطخ .ب

ثٙب، ثؾ١ش رىْٛ أ٘ذاف ٚامؾخ ِٚؾذدح، خبفخ ِغ اٌزٛعٗ ثبال٘زّبَ ثبٌؾّٛي اٌّبٌٟ 
٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ فٟ ػٍٝ أْ ٠زُ اٌزشو١ض فٟ ٘زا اٌقذد ػٍٝ دٚس اٌّقبسف اٌّشوض

 رؾم١ك رٌه.
 
ً ػٍٝ األلً ِٚزٝ دػذ اٌؾبعخ ثذالً ِٓ .ج ص٠بدح ػذد اعزّبػبد اٌٍغٕخ إٌٝ ِشر١ٓ ع٠ٕٛب

رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ ض٠ض اٌزٛافً ِٚزبثؼخ اٌّغزغذاد. ِشح ٚاؽذح، ثّب ٠غبػذ ػٍٝ رؼ
ً فٟ ؽٙش ِب٠ٛ ٠زُ ف١ٗ ِشاعؼخ ٚاػزّ ً ع٠ٕٛب بد األٚساق اٌٍغٕخ دأثذ ػٍٝ ػمذ اعزّبػب

 اٌّؼذح ِٓ لجً فش٠ك اٌؼًّ، ٚاعزؼشاك رغبسة ٚخجشاد اٌذٚي.
 
رٛص١ك اٌؼاللخ ِغ إٌّظّبد ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .د

اٌّب١ٌخ خبفخ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚفٕذٚق إٌمذ ٚاٌجٕه 
 ٌؼب١ٌّخ ِٓ خالي:اٌذ١١ٌٚٓ ٚاٌجٕٛن اٌّشوض٠خ ا

 
  إػذاد اٌذساعبد اٌّؾزشوخ ٚػمذ اٌّض٠ذ ِٓ االعزّبػبد ٚٚسػ اٌؼًّ اٌزٟ رزٕبٚي

 اٌّٛمٛػبد راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ.

  ٟإ٠غبد لٕٛاد ٌٍزٛافً ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٌؼشك ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ ف
ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٙٙب ػٍٝ اٌمنب٠ب اٌّزؼٍمخ ثؤٔظّخ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ، 

 فؼ١ذ االٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.
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  ِٛافٍخ ؽنٛس ِّض١ٍٓ ػٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ العزّبػبد اٌٍغٕخ
 ثقفخ ِشالت.

 
رجٕٟ خطخ ػًّ دٚس٠خ ٌؼًّ اٌٍغٕخ رؾذد األ٘ذاف اٌّشؽ١ٍخ اٌزٟ رغؼٝ ٌزؾم١مٙب ٚآ١ٌبد  ٘ـ.

مبفخ إٌٝ رمش٠ش دٚسٞ ٠زنّٓ إٔغبصاد إصِٕٟ ٌٍزٕف١ز، اٌؼًّ اٌّخزٍفخ ٚٚمغ ثشٔبِظ 
 اٌٍغٕخ.

 
دساعخ ٚرم١١ُ اٌّجبدا راد اٌؼاللخ اٌقبدسح ػٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ اٌزضاَ .و

اٌذٚي اٌؼشث١خ ثٙب، ثؾ١ش ٠زُ رجٕٟ ِٛلف ِٛؽذ ػٍٝ ِغزٜٛ ِغٍظ ِؾبفظٟ 
 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزطج١مٙب فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.

 
ٌؼًّ ػٍٝ دساعخ اٌٛمغ اٌشا٘ٓ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثزطج١ك اٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ راد ا.ز

اٌزٟ رٛاعٗ اٌجؼل ِٕٙب ثٙذف ِغبػذرٙب ػٍٝ  اٌزؾذ٠بداٌؼاللخ، الع١ّب ػٍٝ مٛء 
 اٌزؾذ٠بد، ِٓ خالي:٘زٖ ِٛاعٙخ 

 
  ٍٝإعشاء اعزج١بْ ٌٍذٚي األػنبء ٌم١بط رطج١ك اٌّجبدا اٌؼب١ٌّخ ٚاٌزؼشف ػ

 اٌّقبػت األعبع١خ ٌزطج١ك رٍه اٌّجبدا ٚرمذ٠ُ االلزشاؽبد ٌؾٍٙب.
  رؼض٠ض اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ خالي

 رٕظ١ُ ػذد ِٓ اٌٍمبءاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذساعبد اٌّزخققخ. 
 ٌذ١ٌٚخ، رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ فؼ١ذ رغبسثٙب فٟ رطج١ك اٌّجبدا ا

ِٓ خالي ػمذ ٚسػ ػًّ ِزخققخ رٕبلؼ ٘زٖ اٌزغبسة، ثؾ١ش ٠ّىٓ االهالع 
ػٍٝ اٌخجشاد اٌّز١ّضح ٌجؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ ٠ٚغّؼ ثبٌٛلٛف ػٍٝ اٌزؾذ٠بد اٌزٟ 

 رٛاعٗ دٚي ػشث١خ أخشٜ فٟ ٘زا اٌقذد.
 

اٌزٕغ١ك اٌّزٛافً ِغ فش٠ك اٌؼًّ اٌّؼٕٟ ثبٌؾّٛي اٌّبٌٟ ِٓ أعً اٌّغبّ٘خ فٟ ٚمغ .ح
إلعشاءاد اٌنشٚس٠خ ثخقٛؿ األٔؾطخ ٚاٌخذِبد اٌّزفك ػ١ٍٙب ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي ا

 اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.
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اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغٕخ، ثؾ١ش ٠ؾزًّ ػٍٝ أؽذس اٌزٛف١بد .ط
اٌقبدسح ػٕٙب ٚاألٚساق اٌزٟ اػزّذد. وّب ٠زنّٓ سٚاثو إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ اٌّقبسف 

إٌمذ اٌؼشث١خ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌشلبث١خ اٌقبدسح ػٕٙب ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
 اٌخجشاد ٚرؼ١ُّ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌٍغٕخ.

رفؼ١ً دٚس اٌٍغٕخ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ .ي
ٌٙب ػاللخ  اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح اٌزٟٚ اٌؼشث١خفٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبالعزؼبٔخ ثبٌخجشاد 

 ثبٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.
 

 رؾذ٠ش األٚساق اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ عبثمبً، ثّب ٠ٛاوت اٌزطٛساد فٟ ٘زا اٌؾؤْ..ك
 

 للجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح راتعاً: الٌظام الداخلً
 

رزىْٛ اٌٍغٕخ ِٓ اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ ثؤٔظّخ اٌّذفٛػبد ٚرغ٠ٛخ األٚساق : عضٌْح اللجٌح.أ
 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. اٌّب١ٌخ ٌذٜ

 
 رؾم١ك ِب ٠ٍٟ: اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ أغشاك اٌٍغٕخ فٟ: الوِام الوٌْطح تاللجٌح.ب

 
  ِٞزبثؼخ رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ٚاٌزٛف١بد اٌّؼزّذح، ٚرذاسط أ

 ِغزغذاد فٟ ٘زا اٌخقٛؿ.
 خ ٚرجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌذٚي اٌزٕغ١ك فٟ لنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌ

 اٌؼشث١خ.
  اٌغؼٟ إٌٝ رؾذ٠ش اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ، ثّب ٠ٛاوت اٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ

 اٌّؼزّذح.
  اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ثّب فٟ رٌه

 خ. اٌّغبّ٘خ فٟ اٌّؼٛٔخ اٌف١ٕخ اٌّمذِخ ٌٍغٍطبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕ
  اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚاٌّغّٛػبد

 اإلل١ّ١ٍخ األخشٜ اٌّؼ١ٕخ ثٙزا اٌؾؤْ ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٌؼب١ٌّخ.
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اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغٕخ، ثؾ١ش ٠ؾزًّ ػٍٝ أؽذس اٌزٛف١بد .ط
اٌقبدسح ػٕٙب ٚاألٚساق اٌزٟ اػزّذد. وّب ٠زنّٓ سٚاثو إٌىزش١ٔٚخ ٌىبفخ اٌّقبسف 

إٌمذ اٌؼشث١خ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌشلبث١خ اٌقبدسح ػٕٙب ثّب ٠غّؼ ثزجبدي اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد 
 اٌخجشاد ٚرؼ١ُّ اٌفبئذح ِٓ أػّبي اٌٍغٕخ.

رفؼ١ً دٚس اٌٍغٕخ فٟ ِغبي رمذ٠ُ اٌذػُ اٌفٕٟ ٌزط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ .ي
ٌٙب ػاللخ  اٌذ١ٌٚخ اٌّز١ّضح اٌزٟٚ اٌؼشث١خفٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثبالعزؼبٔخ ثبٌخجشاد 

 ثبٌّٛمٛػبد راد اٌقٍخ.
 

 رؾذ٠ش األٚساق اٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ عبثمبً، ثّب ٠ٛاوت اٌزطٛساد فٟ ٘زا اٌؾؤْ..ك
 

 للجٌح العزتٍح لٌظن الدفع ّالتسٌْح راتعاً: الٌظام الداخلً
 

رزىْٛ اٌٍغٕخ ِٓ اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ ثؤٔظّخ اٌّذفٛػبد ٚرغ٠ٛخ األٚساق : عضٌْح اللجٌح.أ
 اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. اٌّب١ٌخ ٌذٜ

 
 رؾم١ك ِب ٠ٍٟ: اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ أغشاك اٌٍغٕخ فٟ: الوِام الوٌْطح تاللجٌح.ب

 
  ِٞزبثؼخ رطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ٚاٌزٛف١بد اٌّؼزّذح، ٚرذاسط أ

 ِغزغذاد فٟ ٘زا اٌخقٛؿ.
 خ ٚرجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌذٚي اٌزٕغ١ك فٟ لنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌ

 اٌؼشث١خ.
  اٌغؼٟ إٌٝ رؾذ٠ش اٌزؾش٠ؼبد ٚاألٔظّخ، ثّب ٠ٛاوت اٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ

 اٌّؼزّذح.
  اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ثّب فٟ رٌه

 خ. اٌّغبّ٘خ فٟ اٌّؼٛٔخ اٌف١ٕخ اٌّمذِخ ٌٍغٍطبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕ
  اٌزٛافً ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ٚاٌّغّٛػبد

 اإلل١ّ١ٍخ األخشٜ اٌّؼ١ٕخ ثٙزا اٌؾؤْ ٚاٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ ٚاٌجٕٛن اٌّشوض٠خ اٌؼب١ٌّخ.
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  ٍٝاٌزٕغ١ك ِغ فش٠ك اٌؼًّ اإلل١ٍّٟ اٌّؼٕٟ ثبٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػ
 ّقشف١خ ٚاٌّب١ٌخ ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.رط٠ٛش األٔظّخ اٌ

 .ِزبثؼخ رطٛساد أٔظّخ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ 
  ُاٌؼًّ ػٍٝ ٔمً ٚعٙخ ٔظش اٌذٚي اٌؼشث١خ إٌٝ اٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب ٔظ

 اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ، ٚاٌغؼٟ ٌزجٕٟ ِٛلف ِٛؽذ.
 اعخ عجً سثو ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ثّب ٠خذَ دس

 األغشاك ٚاٌّقبٌؼ اٌّؾزشوخ.
 

 ٌجٍٛؽ أ٘ذافٙب، رؼزّذ اٌٍغٕخ اٌٛعبئً اٌزب١ٌخ:آلٍاخ عول اللجٌح: -ج
 
  ،إػذاد دساعبد ٚأٚساق ػًّ راد فٍخ ثمنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ

إٌّجضمخ ػٓ اٌٍغٕخ، ٚرمذَ إٌٝ اٌّغٍظ إللشاس اٌزٛف١بد رؼذ٘ب فشق اٌؼًّ 
 اٌّزنّٕخ ثٙب.

  رٕظ١ُ ٚسػ اٌؼًّ ِٚؤرّشاد ٌىجبس اٌّغؤ١ٌٚٓ ِٓ اعً رؼض٠ض رجبدي اٌخجشاد ِب
ث١ٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ػٍٝ فؼ١ذ ِٛام١غ ٔظُ اٌذفغ 

 ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ.
 ح اٌف١ٕخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ فؼ١ذ ِٛمٛػبد ٔظُ اٌذفغ اٌّغبّ٘خ فٟ رٛف١ش اٌّؾٛس

 ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ.
  إػذاد رمبس٠ش ؽٛي اٌمنب٠ب ٚاٌّغزغذاد اٌّزؼٍمخ ثٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ

 ٌٍّغبػذح ػٍٝ ِزبثؼخ اٌّغزغذاد ٚاٌزؼشف ػٍٝ أؼىبعبرٙب ػٍٝ اٌذٚي اٌؼشث١خ.
 ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب ٔظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ.رىض١ف اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؾبفً اٌذ 
 .رى٠ٛٓ فشق ػًّ ِزخققخ ٌذساعخ ِغبالد راد ا٘زّبَ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ 
 .رٛص١ك اٌزؼبْٚ ِغ ا١ٌٙئبد ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ اٌّؼ١ٕخ 

 
إٌقف رؼمذ اٌٍغٕخ اعزّبػ١ٓ اص١ٕٓ ػٍٝ األلً فٟ اٌغٕخ: األٚي خالي : اجتواعاخ اللجٌح -د 

االٚي ٚاٌضبٟٔ فٟ إٌقف اٌضبٟٔ ِٓ وً ػبَ، ِغ إِىب١ٔخ ػمذ اعزّبػبد أخشٜ فٟ ؽبٌخ 
رؼمذ االعزّبػبد ثّمش األِبٔخ فٟ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ. ٠ٚغٛص فٟ ؽبي رُ  اٌنشٚسح.

 رمذ٠ُ هٍت االعزنبفخ ٚثّٛافمخ األػنبء ػمذٖ فٟ أٞ دٌٚخ ػشث١خ.
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ٌٍغٕخ، ثزٛع١ٗ اٌذػٛح العزّبػبد اٌٍغٕخ ٌٍذٚي رمَٛ األِبٔخ ثؼذ اٌزؾبٚس ِغ سئ١ظ ا

األػنبء، ٚاٌّؤعغبد األخشٜ اٌزٟ رزّزغ ثقفخ ِشالت، ٚرؾًّ ع١ّغ اٌغٙبد اٌزٟ ٌٙب 
 ٔفظ اٌقفخ فٟ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ.

 
خ فٟ ٠غشٞ دػٛح ػذد ِٓ اٌّؤعغبد ٚاألهش اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌٍّؾبسو :الوزالثٍي-ه

 اعزّبع اٌٍغٕخ ثقفخ ِشالت. ٠ؾًّ رٌه:
 
 ثٕه اٌزغ٠ٛبد اٌذ١ٌٚخ. –ٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّب١ٌخ اٌ  -
 فٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ.  -
 اٌجٕه اٌذٌٟٚ.  -
 ٌغٕخ ٔظُ اٌذفغ ثذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ ٌذٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشث١خ. -
 ارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ. -
 ٚساق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ.ارؾبد ١٘ئبد األ -
 .ِٕبعجخ أ٠خ عٙبد أخشٜ رشا٘ب اٌٍغٕخ  -

 
رؤٚي سئبعخ اٌٍغٕخ ألؽذ أػنبئٙب ِغ ثذا٠خ اٌغٕخ ا١ٌّالد٠خ، ٠ٚزُ أزخبثٗ  :رئاسح اللجٌح-و

ً ٌٍزشر١ت األثغذٞ. رغزّش فزشح اٌشئبعخ ٌغٕخ ١ِالد٠خ  ثبٌزٕبٚة ث١ٓ اٌذٚي األػنبء ٚفمب
 ٕخ ثبٌزؼبْٚ ِغ األِبٔخ ثئداسح اٌغٍغبد.وبٍِخ، ٠مَٛ خالٌٙب سئ١ظ اٌٍغ

 
 ٠زٌٛٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ أِبٔخ اٌٍغٕخ، ٚرزنّٓ ِٙبَ األِبٔخ ِب ٠ٍٟ:: أهاًح اللجٌح-ز

 .إػذاد اٌذػٛاد ٚعذٚي أػّبي اعزّبػبد اٌٍغٕخ 
 .إػذاد ِؾبمش اعزّبػبد اٌٍغٕخ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األػنبء ٚاالؽزفبظ ثٛصبئمٙب 
 عبد اٌالصِخ ألػّبي اٌٍغٕخ.اٌّغبّ٘خ فٟ إػذاد اٌذسا 
  فٟ ؽذٚد األغشاك إٌّبهخ ثبٌٍغٕخ.ٌٗ أٞ ِٙبَ أخشٜ ٠ؼٙذ ثٙب 

 
٠ٕجضك ػٓ اٌٍغٕخ فشق ػًّ ِىٛٔخ ِٓ أػنبئٙب أٚ ِّض١ٍٓ ػٓ اٌّقبسف  :فزق العول-ح

اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ثّؾبسوخ األِبٔخ. وّب ٠غٛص ٌٍغٕخ إٔؾبء فشق ػًّ 
 نب٠ب ِؾذدح، ٚرٌه ٌفزشح ِؼ١ٕخ.أخشٜ ِىٍفخ ثّزبثؼخ ل
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 26 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 اللجٌح العزتٍح للوعلْهاخ االئتواًٍح                                     
 

 أّالً: خلفٍح عي اللجٌح العزتٍح للوعلْهاخ االئتواًٍح
 

رُ ػٍٝ ٘بِؼ اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ اٌزبعغ ٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ اٌزٞ ٔظُ فٟ دثٟ ثذٌٚخ اإلِبساد 
، ِٕبلؾخ أ١ّ٘خ رؼض٠ض 3114أوزٛثش )رؾش٠ٓ أٚي(  31 – 19ؾذح خالي اٌفزشح اٌؼشث١خ اٌّز

اٌزٕغ١ك ٚفشؿ رجبدي اٌزغبسة ٚاٌخجشاد ث١ٓ اٌّغؤ١ٌٚٓ ػٓ ٔظُ ِشوض٠بد اٌّخبهش 
ٚاٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. رُ خالٌٗ الزشاػ ػمذ اعزّبع رٕغ١مٟ أٌٟٚ فٟ ِمش 

١ٌٓ فٟ ِىبرت االعزؼالَ االئزّبٟٔ ِٚشوض٠بد اٌّخبهش فٟ اٌقٕذٚق، ٌٍّذساء ٚوجبس اٌّغؤٚ
 اٌذٚي اٌؼشث١خ.

 
ً رٕغ١م١بً ٌٍّغؤ١ٌٚٓ ػٓ  3115ِبسط )آراس(  9ثٕبًء ػ١ٍٗ، ٔظُ اٌقٕذٚق ٠َٛ  اعزّبػب

ٌّٕبلؾخ إهبس اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك  سئ١ظاالعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، خقـ ثؾىً 
بٟٔ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. وّب ِضً االعزّبع فشفخ ٌٍزذاٚي ث١ٓ ِؤعغبد االعزؼالَ االئزّ

مبفخ إٌٝ ِٕبلؾخ اٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ إثخقٛؿ أٚمبع ٔظُ االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ إٌّطمخ، 
 اٌغذ٠ذح.

 
خٍـ االعزّبع إٌٝ الزشاػ إٔؾبء ٌغٕخ ػشث١خ رٙزُ ثبٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ رؾذ ِظٍخ ِغٍظ 

إٌمذ اٌؼشث١خ، رىْٛ ػن٠ٛزٙب ِٓ وً ِٓ ِذساء  ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد
ِشاوض اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٌذٜ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ، ِٚذساء ؽشوبد اٌّؼٍِٛبد 
االئزّب١ٔخ اٌٛه١ٕخ اٌّشخـ ٌٙب فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚرغٕذ أِبٔزٙب ٌقٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ، 

ُ ػٍٝ ِغٛدح ٌٍؾشٚه ٠ٚشأعٙب ػنٛ ِٕزخت ِٓ ث١ٓ أػنبئٙب. وزٌه عشٜ اٌزفب٘
اٌّشعؼ١خ، اٌزٟ ؽذدد األغشاك اٌشئ١غ١خ ٌٍغٕخ، فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد 
االئزّب١ٔخ ٚٔظُ رغغ١ً اٌنّبٔبد ٚاٌش٘ٛٔبد فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚدساعخ عجً رجبدي 
اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٚوزٌه إٌظش فٟ إِىب١ٔخ سثو أٔظّخ االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ إهبس 
إل١ٍّٟ ثّب ٠خذَ األغشاك ٚاٌّقبٌؼ اٌّؾزشوخ ٚفك األٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب ٌذٜ وً دٌٚخ. وّب 
رٛفش اٌٍغٕخ اٌّغبي ٌزؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِخزٍف اٌّؤعغبد ٚاٌغٙبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثؤٔظّخ 
االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ دٚي إٌّطمخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ٚاٌٍغبْ 

 ؼ١بد اٌّّبصٍخ.ٚاٌغّ
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 27 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 ثاًٍاً: الٌظام الداخلً للجٌح العزتٍح للوعلْهاخ االئتواًٍح
 
رزىْٛ اٌٍغٕخ ِٓ ِذساء ِشاوض اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ثبٌّقبسف : عضٌْح اللجٌح-أ

اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. وّب رنُ ِذساء ؽشوبد اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ 
 شوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. اٌٛه١ٕخ اٌّشخـ ٌٙب ِٓ هشف اٌّقبسف اٌّ

 
 :اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك ِب ٠ٍٟ رزّضً ِٙبَ اٌٍغٕخ فٟ :الوِام الوٌْطح تاللجٌح ب
 

  اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٚٔظُ رغغ١ً اٌنّبٔبد ٚاٌش٘ٛٔبد
 فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ خالي رمذ٠ُ إٌقؼ ٌٍغٍطبد اٌٛه١ٕخ ٌزط٠ٛش ٚرؾذ٠ش أٔظّزٙب. 

 عخ عجً رجبدي اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ، ٚإِىب١ٔخ سثو أٔظّخ االعزؼالَ االئزّبٟٔ فٟ دسا
إهبس إل١ٍّٟ ثّب ٠خذَ األغشاك ٚاٌّقبٌؼ اٌّؾزشوخ ِغ ِشاػبح اٌزؾش٠ؼبد 

 ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؾ١ٍخ ٌىً دٌٚخ.
  َرؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِخزٍف اٌّؤعغبد ٚاٌغٙبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثؤٔظّخ االعزؼال

فٟ دٚي إٌّطمخ ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ ٚاٌٍغبْ االئزّبٟٔ 
 ٚاٌغّؼ١بد اٌّّبصٍخ. 

  َرؼض٠ض اٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ٚرجبدي اٌخجشاد ٚاٌزغبسة فٟ ِغبي ٔظُ االعزؼال
االئزّبٟٔ ثّب ٠غبُ٘ فٟ ِٛاوجخ رٕبِٟ األٔؾطخ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٚإٌّزغبد راد 

 ؼشث١خ. اٌم١ّخ اٌّنبفخ ث١ٓ اٌذٚي اٌ
  ٚٚسػرؼض٠ض اٌٛػٟ ثمنب٠ب أٔظّخ االعزؼالَ االئزّبٟٔ ِٓ خالي ػمذ إٌذٚاد 

 . اٌؼًّ
 
رؼمذ اٌٍغٕخ اعزّبػ١ٓ فٟ اٌغٕخ، ٚفٟ وً ِشح ٠شٜ اٌشئ١ظ األِش : اجتواعاخ اللجٌح-ج

ً ثطٍت ِٓ األػنبء.  ؼمذ اعزّبػبد اٌٍغٕخ لجً فزشح ِٕبعجخ ِٓ ِٛػذ أؼمبد ٚرمشٚس٠ب
رؼمذ االعزّبػبد ثّمش ٚقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ. ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّ

األِبٔخ، ػٍٝ أٔٗ ٠غٛص فٟ ؽبي رُ رمذ٠ُ هٍت االعزنبفخ ٚثّٛافمخ األػنبء ػمذٖ فٟ 
أٞ دٌٚخ ػشث١خ أخشٜ. رمَٛ األِبٔخ ٚثؼذ اٌزؾبٚس ِغ سئ١ظ اٌٍغٕخ ثزٛع١ٗ اٌذػٛح 

 العزّبػبد اٌٍغٕخ. 
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 28 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

خ اٌٍغٕخ ألؽذ أػنبئٙب، اٌزٞ ٠زُ أزخبثٗ ثبٌزٕبٚة ث١ٓ اٌذٚي رؤٚي سئبع :رئاسح اللجٌح د
األػنبء ٚفمبً ٌٍزشر١ت األثغذٞ. رغزّش فزشح اٌشئبعخ ٌغٕخ ٚاؽذح، ٠مَٛ خالٌٙب سئ١ظ 

 اٌٍغٕخ ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزؾبٚس ِغ أِبٔخ اٌٍغٕخ ثئداسح عٍغبد االعزّبػبد. 
 

 خ، ٚرزنّٓ ِٙبَ األِبٔخ ِب ٠ٍٟ:٠زٌٛٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ أِبٔخ اٌٍغٕأهاًح اللجٌح: -س
 
  .إػذاد اٌذػٛاد ٚعذٚي أػّبي اعزّبػبد اٌٍغٕخ 
  .إػذاد ِؾبمش اعزّبػبد اٌٍغٕخ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األػنبء ٚاالؽزفبظ ثٛصبئمٙب 
  .إداسح ففؾخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ خبفخ ثبٌٍغٕخ 
  ٞفٟ ؽذٚد األغشاك إٌّبهخ ثبٌٍغٕخ.  ِٙبَ أخشٜ ٠ ؼٙذ ثٙب إ١ٌٗأ 

 
 رمَٛ اٌٍغٕخ ثّب ٠ٍٟ: ال اللجٌح:أعو-ي

 
  سفغ رمش٠ش عٕٛٞ ػٓ ٔؾبهٙب ٌّغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد

 إٌمذ اٌؼشث١خ. 
  رٕف١ز اٌزٛعٙبد أٚ اٌمشاساد اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌّغٍظ فٟ ِغبي اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ

 ٚعغً اٌش٘ٛٔبد ٚاٌنّبٔبد.
 الئزّب١ٔخ. إػذاد دساعبد ٚأٚساق ػًّ رُٙ لطبع اٌّؼٍِٛبد ا 

 
ٙب، ئ٠غٛص ٌٍغٕخ إٔؾبء فش٠ك ػًّ رٕف١زٞ ٚاؽذ أٚ أوضش ِٓ أػنب :فزٌك العول التٌفٍذي-ز

 دساعخ ِٛمٛػبد ِؼ١ٕخ ٚرمذ٠ُ ِمزشؽبد ثؾؤٔٙب ٌٍغٕخ.  ثغشك
 
  ِٓ:٠ؾنش اعزّبػبد اٌٍغٕخ ثقفخ ِشالت وً  :الوزالثٍي-ح

 
 اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ  
 ١خارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث 
  أ٠خ عٙخ أٚ ِؤعغخ إل١ّ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ راد ػاللخ ثمنب٠ب اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ

 ٚاٌّخبهش، رذػٝ ِٓ هشف اٌشئ١ظ أٚ األِبٔخ ٌٍجؾش فٟ لنب٠ب ِؼ١ٕخ رُٙ اٌٍغٕخ. 
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 29 أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

 ثالثاً: اُتواهاخ اللجٌح العزتٍح للوعلْهاخ االئتواًٍح
 

ٌغٛأت، أّ٘ٙب رط٠ٛش خذِبد رجٕذ اٌٍغٕخ ثشٔبِظ ػًّ، ٠زٕبٚي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛام١غ ٚا
، ػٍٝ مٛء اٌزغبسة إٌبعؾخ ٌجؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ (Credit Scoring)دسعبد اٌزم١١ُ 

ؽٛي اٌّٛمٛع. وزٌه ا٘زّذ اٌٍغٕخ  اعزشؽبد٠ٗٚغ١ش اٌؼشث١خ، ؽ١ش رُ ِٕبلؾخ ٚسلخ 
ثغٛأت رط٠ٛش خذِبد اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ٌٍّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ؽ١ش فذس 

 اٌذ١ٌٚخاٌقبدسح ػٓ اٌٍغٕخ اٌذ١ٌٚخ اٌّجبدا  إٌٝ ، اعزٕذد ف١ٙباعزشؽبد٠ٗ ٚسلخ ػٕٙب
ِٛبد إل١ّ١ٍخ ٌم١بط وفبءح اٌّؼٍِؤؽشاد  إفذاسٌٍّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ. وّب رٕبلؼ اٌٍغٕخ 

اٌّؼٍِٛبد  ٚدٚساٌىج١شح ألغشاك اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ،  االئزّب١ٔخ، ٚعجً اعزخذاَ اٌج١بٔبد
  ِؼبٌغخ اإلفشاه فٟ االعزذأخ. االئزّب١ٔخ فٟ

 
ث١ٓ اٌذٚي  ٌزجبدي اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ آ١ٌبدِٓ عبٔت آخش، رؼًّ اٌٍغٕخ ػٍٝ رط٠ٛش 

٠ٚخذَ فشؿ  ،ٚاٌّبٌٟ اٌؼشثٟ ثّب ٠غبُ٘ فٟ دػُ فشؿ رؼض٠ض اٌزؼبْٚ االلزقبدٞ اٌؼشث١خ،
 االهالع ػٍٝػٍٝ  ؾشؿ اٌٍغٕخ فٟ وً اعزّبع،روزٌه  .غ١غ االعزضّبساد اٌؼشث١خ اٌج١ٕ١خرؾ

رجبدي اٌزغبسة غشك رؼض٠ض فشؿ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ اٌؼشث١خ، ث رغشثخ ِٓ رغبسة ِشاوض
وزٌه رؼًّ اٌٍغٕخ ػٍٝ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش عغالد مّبْ  ٚاٌخجشاد ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ.

الد اٌش٘ٛٔبد، ِٓ خالي ِٕبلؾخ االؽز١بعبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّؤعغ١خ ٚاٌزم١ٕخ اٌخبفخ ثٙزٖ اٌغغ
 لشاك اٌّنّْٛ ٚاٌؾذ ِٓ اٌّخبهش االئزّب١ٔخ.ِب ٠ّىٓ اْ رغبُ٘ ثٗ ِٓ رؾغ١غ اإلٚ
 

اٌذٚي اٌؼشث١خ،  فٟاٌمبٟٔٛٔ اٌّٛؽذ ٌٍؾشوبد  اٌشلُأخ١شاً، ا٘زّذ اٌٍغٕخ ثّٛمٛع رطج١ك 
 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ ِٓ دٚس فٟ ٘زا اٌؾؤْ.٠ّىٓ أْ رٍؼجٗ ػٍٝ مٛء ِب 
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 زٌك العول اإلللٍوً لتعشٌش الشوْل الوالً فً الدّل العزتٍحف                    

 
 فزٌك العول اإلللٍوً لتعشٌش الشوْل الوالًأّالً: خلفٍح عي 

 
ؽظٟ ِٛمٛع رٛع١غ فشؿ اٌٛفٛي ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ أٚ ِب ٠ؼشف ثّقطٍؼ 

ٝ ِغزٜٛ ثب٘زّبَ ٚاعغ فٟ اٌغٕٛاد اٌّبم١خ ػٍ (Financial Inclusion)اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 
فبٔؼٟ اٌغ١بعبد االلزقبد٠خ ٚاٌّب١ٌخ فٟ ِخزٍف دٚي اٌؼبٌُ. ٠ؤرٟ رٌه وّب ث١ٕزٗ اٌذساعبد 
ٚاٌزغبسة، ٌٍّغبّ٘خ اٌفؼبٌخ ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ خٍك فشؿ اٌؼًّ ٚرؼض٠ض إٌّٛ ٚرؾغ١ٓ 
ِغز٠ٛبد اٌّؼ١ؾخ. ٚلذ رؼضص ٘زا اال٘زّبَ، ِغ إلذاَ األهش ٚاٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ اٌذ١ٌٚخ 

ػٍٝ رجٕٟ ِٛمٛع رؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ،  (G-20)١خ ٚفٟ ِمذِزٙب ِغّٛػخ اٌؼؾش٠ٓ اٌّؼٕ
اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ اٌؼب١ٌّخ. ٚلذ رغغذ رٌه فٟ  ثشٔبِظوٛاؽذ ِٓ اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ فٟ 

ثّزبثؼخ  ٝؼٕإفذاس ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدا ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٚإٔؾبء ثشاِظ ١٘ٚئبد ػب١ٌّخ، ر  
 ٘زٖ اٌمنب٠ب.

 
ثبٌؾّٛي اٌّبٌٟ، إربؽخ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ اٌشع١ّخ ٌّخزٍف فئبد اٌّغزّغ ثّب فٟ رٌه  ٠مقذ

خذِبد اٌزؤ١ِٓ، ٚخذِبد اٌز٠ًّٛ ٚخذِبد اٌذفغ ٚاٌزؾ٠ًٛ، ٚاٌؾغبثبد اٌّقشف١خ ٚاٌزٛف١ش، 
ٚاالئزّبْ. فٟ ظً غ١بة ٘زٖ اٌخذِبد، لذ ٠ٍغؤ اٌجؼل إٌٝ لٕٛاد غ١ش سع١ّخ ٚغ١ش 

ثخ ٚاإلؽشاف، ِٚشرفؼخ األعؼبس ٚلذ ال رىْٛ ِٕبعجخ الؽز١بعبرُٙ ِٛصٛلخ، ٚال رخنغ ٌٍشلب
 ِٓ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ.

 
لنب٠ب رٛع١غ فشؿ اٌٛفٛي ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ أ١ّ٘خ  ترىزغ

وجشٜ، ؽ١ش رؾزً إٌّطمخ اٌؼشث١خ اٌّشرجخ األدٔٝ ث١ٓ إٌّبهك ٚاٌزغّؼبد اإلل١ّ١ٍخ ػٍٝ 
ؤؽشاد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ. إمبفخ إٌٝ أْ ٚاٌزطٛساد اٌزٟ ؽٙذرٙب إٌّطمخ اٌؼشث١خ لذ فؼ١ذ ِ

أثشصد اٌؾبعخ اٌىج١شح ٌزط٠ٛش االعزشار١غ١بد ٚاٌغ١بعبد االلزقبد٠خ اٌٙبدفخ ٌزؾم١ك ّٔٛ 
أوضش ؽ١ٌّٛخ ٌّخزٍف فئبد اٌّغزّغ ٚلطبػبد األػّبي، ٠غبػذ ػٍٝ ِٛاعٙخ ِؾبوً اٌجطبٌخ 

 عزّبػ١خ. ٠ٚؼضص ِٓ اٌؼذاٌخ اال
 

ً ِزضا٠ذاً  رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ، ثؼل اٌذٚي اٌؼشث١خ أظٙشد فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ا٘زّبِب
دْٚ ٚمغ اعزشار١غ١بد ٚثشاِظ ثؼنٙب ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚاٌٛفٛي إٌٝ اٌز٠ًّٛ، 
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ٚامؾخ ٚؽبٍِخ ٌٙزا اٌغشك فٟ أغٍت اٌؾبالد، ؽ١ش ال رضاي لنب٠ب رؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 
ثبٌّمبسٔخ ِغ لنب٠ب أخشٜ ِضً االعزمشاس اٌّبٌٟ، ٚغبٌجبً ِب وبْ اٌزؼبًِ  دسعخ ألً فٟرؼزجش 

 ِغ ٘زٖ اٌمنب٠ب ػٍٝ أٔٙب عٛأت اعزّبػ١خ ثؾزخ.
 

فٟ اٌّبئخ  81، أْ أوضش ِٓ (Global Index)رظٙش اإلؽقبءاد اٌذ١ٌٚخ ؽٛي اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 
٠زٛفش ٌُٙ فشؿ اٌٛفٛي ٌٍخذِبد  عٕخ( ِٓ عىبْ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ال 15ِٓ اٌجبٌغ١ٓ )فٛق 

ً ٌٙزٖ اإلؽقبءاد، فئْ إٌّطمخ اٌؼشث١خ  اٌّب١ٌخ ٚاٌز١ٍ٠ّٛخ اٌشع١ّخ أٚ ؽجٗ اٌشع١ّخ. ٚٚفمب
 رؾزً اٌّشرجخ األخ١شح ث١ٓ عذ ِٕبهك أٚ ِغّٛػبد إل١ّ١ٍخ ػٍٝ فؼ١ذ اٌؾّٛي اٌّبٌٟ.

 
ذ اٌؼشث١خ فٟ أطاللب ِٓ رٌه، ٔبلؼ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌم

، ٘زٖ اٌّغبئً ٚو١ف١خ رؼض٠ض 3113اعزّبػٗ اٌزٞ ػمذ فٟ اٌى٠ٛذ فٟ األٚي ِٓ أوزٛثش 
فشؿ اٌٛفٛي ٌٍز٠ًّٛ ٚاٌخذِبد اٌّب١ٌخ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚاٌذٚس اٌزٞ ٠ّىٓ أْ رمَٛ ثٗ 
اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ فٟ ٘زا اٌؾؤْ. أٚفٝ اٌّغٍظ فٟ ٘زا اإلهبس، ثئٔؾبء فش٠ك 

١ٍّٟ فٟ إهبس اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ، ٌزذاسط عجً رؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ػًّ إل
فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. وّب دػب اٌّغٍظ فٟ رٛف١زٗ، إٌٝ ٚمغ ؽشٚه ِشعؼ١خ رغبػذ فش٠ك 

 اٌؼًّ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ اٌّؤٌِٛخ ِٕٗ.
 

ذ فٟ أثٛظجٟ ٠ِٟٛ ٔبلؾذ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ اٌّقشف١خ فٟ اعزّبػٙب اٌغٕٛٞ اٌزٞ ػم
، رٛف١خ اٌّغٍظ ِٚزطٍجبد إٔؾبء ٘زا اٌفش٠ك ٚرُ اٌزفبُ٘ ػٍٝ 3113ٔٛفّجش  36- 35

اٌؾشٚه اٌّشعؼ١خ ٌؼًّ اٌفش٠ك اإلل١ٍّٟ ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ. وّب سأد اٌٍغٕخ، أ١ّ٘خ 
ِؾبسوخ ثؼل أػنبء اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ ٚاٌزغ٠ٛخ فٟ ٘زا اٌفش٠ك، ثبٌٕظش ٌّب 

ٗ ِٛمٛع اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، ِٓ لنب٠ب رزٕبٚي اٌزؾش٠ؼبد ٚاٌشلبثخ ِٓ عٙخ ٚرط٠ٛش ٠زنّٕ
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌٍمطبع اٌّبٌٟ ٚاٌّقشفٟ ِٓ عٙخ أخشٜ. 

 
 لفزٌك العول اإلللٍوً لتعشٌش الشوْل الوالً ثاًٍاً: الٌظام الداخلً

 
ٌٟ ٌذٜ اٌّؼ١١ٕٓ ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّب ٠زىْٛ اٌفش٠ك ِٓ اٌّذساء: عضٌْح الفزٌك-أ

األػنبء فٟ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ  اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ أٚ
اٌّقشف١خ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػُٕٙ، ٚاٌّذساء األػنبء فٟ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٕظُ اٌذفغ 
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ٚ ِٓ ٠ٕٛة ػُٕٙ ِٓ أٚ ِٓ ٠ٕٛة ػُٕٙ، ِٚذساء ٔظُ اٌّؼٍِٛبد االئزّب١ٔخ أٚاٌزغ٠ٛخ 
إٌمذ اٌؼشث١خ اٌزٟ رشغت فٟ اٌّؾبسوخ فٟ ٘زا  اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد

 اٌفش٠ك.
 

اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٚ اٌزؾبٌف اٌؼبٌّٟ ٌٍؾّٛي  ٠ؾنش اعزّبػبد اٌفش٠ك، ِغؤٌْٚٛ ٠ّضٍْٛ
ارؾبد اٌّقبسف اٌؼشث١خ ٚارؾبد ١٘ئبد األٚساق اٌّب١ٌخ اٌّبٌٟ ٚاٌجٕه اإلعالِٟ ٌٍز١ّٕخ ٚ

٠غٛص ٌألِبٔخ أٚ ٌشئ١ظ وّب  ّغٍظ.اٌؼشث١خ، ثؾىُ وّٛٔٙب ٠زّزؼبْ ثقفخ ِشالت فٟ اٌ
اٌفش٠ك دػٛح عٙبد ١٘ٚئبد أخشٜ أٚ خجشاء ٌٍؾنٛس، ثقفخ ِشالت، ٌجؾش لنب٠ب 

٠غٛص ٌألِبٔخ أٚ ٌشئ١ظ اٌفش٠ك دػٛح ِغزؾبس٠ٓ أٚ خجشاء وزٌه  رزؼٍك ثؤػّبي اٌفش٠ك.
ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚاالعزؼبٔخ ثُٙ إلػذاد أٚساق ػًّ ِزخققخ، ٚفمبً 

 اٌذ١ٌٚخ. ٌٍّؼب١٠ش
 

 ِب ٠ٍٟ: فٟ اٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك رؾًّ ِٙبَ اٌفش٠ك: الوحاّر الزئٍسٍح لعول الفزٌك-ب
 
  ٟاٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ف

 اٌذٚي اٌؼشث١خ.
  ُدساعخ عجً االسرمبء ثّؤؽشاد اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚرمذ٠

خ ٌٍّغٍظ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِغبػذح اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ اإل٠فبء االلزشاؽبد إٌّبعج
 ثبٌّؼب١٠ش ٚاٌّجبدا اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ. 

  رؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِخزٍف اٌّؤعغبد ٚاٌغٙبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب اٌؾّٛي
اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ، ثّب فٟ رٌه 

 بدسح اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٌٍؼبٌُ اٌؼشثٟ.ػٍٝ فؼ١ذ ِج
  رجبدي اٌخجشاد ٚاٌزغبسة ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، فٟ ِغبي اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد

 اٌّزؼٍمخ ثزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ.
  ٟإػذاد أٚساق ٚدساعبد ؽٛي أٚمبع اٌؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚإٌٛاؽ

 اٌّزؼٍمخ ثٙب.
 ّب٠خ اٌّغزٍٙى١ٓ فٟ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ رؼض٠ض اٌٛػٟ ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ ٚؽ

 ٚاٌّقشف١خ، ِٓ خالي ػمذ إٌذٚاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚإفذاس اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ.
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االعزّبع ثّمش  ؼمذ٠ ٠ؼمذ اٌفش٠ك اعزّبػ١ٓ فٟ اٌغٕخ ػٍٝ األلً.: اجتواعاخ الفزٌك-ج
األِبٔخ فٟ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ، ػٍٝ أٔٗ ٠غٛص ثّٛافمخ األػنبء ػمذٖ فٟ أٞ دٌٚخ 

رمَٛ األِبٔخ ٚثؼذ اٌزؾبٚس ِغ سئ١ظ اٌفش٠ك، ثزٛع١ٗ ٚ شث١خ رزمذَ ثطٍت اعزنبفزٗ.ػ
 اٌذػٛح العزّبع اٌفش٠ك.

 
، ثبٌزٕبٚة ث١ُٕٙ ػٍٝ أعبط اٌزشر١ت ئٗرىْٛ سئبعخ اٌفش٠ك ألؽذ أػنب: رئاسح الفزٌك -د 

٠مَٛ ٌٟٚ. رغزّش فزشح اٌشئبعخ ٌؾ١ٓ أؼمبد االعزّبع اٌزبٚ األثغذٞ ألعّبء اٌذٚي اٌؼشث١خ.
 سئ١ظ اٌفش٠ك ثبٌزؼبْٚ ِغ األِبٔخ ثئداسح عٍغبد اعزّبػبد ٌٍفش٠ك.

 
٠زٌٛٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍفش٠ك، ٚرزنّٓ ِٙبَ األِبٔخ ِب : أهاًح الفزٌك -ٍ

:ٍٟ٠ 
 إػذاد اٌذػٛاد ٚعذٚي أػّبي اعزّبػبد اٌفش٠ك. -
 ء ٚاالؽزفبظ ثٛصبئمٙب.إػذاد ِؾبمش اعزّبػبد اٌفش٠ك ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األػنب -
 اٌّغبّ٘خ فٟ إػذاد اٌذساعبد اٌالصِخ ألػّبي اٌفش٠ك. -
 إداسح ففؾخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ خبفخ ثبٌفش٠ك. -
 أٞ ِٙبَ أخشٜ ٠ؼٙذ ثٙب إ١ٌٗ فٟ ؽذٚد األغشاك إٌّبهخ ثٗ. -

 
٠نغ اٌفش٠ك ثشٔبِظ ػًّ عٕٛٞ، ٠ؾذد ف١ٗ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌزٟ : تزًاهج العول -ّ 

٠شفغ اٌفش٠ك رمش٠شاً ع٠ٕٛبً ٌّغٍظ ِؾبفظٟ ٚ ؾم١مٙب فٟ إهبس اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ إ١ٌٗ.٠غؼٝ ٌز
٠غٛص رؾى١ً ِغّٛػبد ػًّ ِٕجضمخ وّب  .اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ اٌّقبسف

 ػٓ اٌفش٠ك، إلٔغبص أ٘ذاف ِؾذدح ٌٚفزشاد ِؤلزخ.
 

 ً الدّل العزتٍحثالثاً: اُتواهاخ فزٌك العول اإلللٍوً لتعشٌش الشوْل الوالً ف
 

رزّضً أّ٘ٙب فٟ ِغبػذح  اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمنب٠ب، رٕبٚي٠ؼًّ اٌفش٠ك فٟ إهبس ثشٔبِظ ػًّ ٚاعغ 
اٌذٚي اٌؼشث١خ ػٍٝ رط٠ٛش اعزشار١غ١بد ٚه١ٕخ ٌزؼض٠ض اٌؾّٛي اٌّبٌٟ، ؽ١ش فذس ػٓ 

ٚسػ رٕظ١ُ ػذح ؽٛي اٌّٛمٛع. وّب عبُ٘ اٌفش٠ك فٟ  اعزشؽبد٠ٗاٌفش٠ك ٚسلخ ِشعؼ١خ 
رط٠ٛش  ي ٔفظ اٌّٛمٛع. ِٚٓ اٌّٛمٛػبد األخشٜ اٌزٟ ٠ؼًّ ػ١ٍٙب اٌفش٠ك،ػًّ ؽٛ

ِؤؽشاد ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ؽ١ش ٠ؼًّ اٌفش٠ك ػٍٝ إػذاد إهالق ِغٛؽبد 
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رط٠ٛش اٌج١ئخ اٌفش٠ك،  ٌغبٔت اٌطٍت ػٍٝ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ. وزٌه ٠زٕبٚي ثشٔبِظ ػًّ
ؽ١ش ػًّ اٌفش٠ك ػٍٝ إػذاد ِغزٍٙىٟ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ، اٌّؤعغ١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌالصِخ ٌؾّب٠خ 

 ٌٍمنب٠ب اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾّب٠خ ِغزٍٙىٟ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ. اعزج١بْ
 

ٚاٌزٛػ١خ اٌزضم١ف رؼض٠ض ، ٚلنب٠ب اٌؼشث١خ ّشأحٌٍوزٌه ا٘زُ اٌفش٠ك ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّبٌٟ 
فؼب١ٌبد، رٕبلؼ اٌّشاد ّٚؤرػذد ِٓ اٌفٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ؽ١ش عبُ٘ اٌفش٠ك فٟ رٕظ١ُ  ١خاٌّبٌ

ع جً االسرمبء ثبٌزضم١ف اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚاؽز١بعبد دػُ فشؿ ٚفٛي اٌّشأح 
 اٌؼشث١خ ٌٍخذِبد اٌّب١ٌخ.

 
ِٓ  أثش٠ً ١ٌٍ37َٛ اٌؼشثٟ ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ اٌّٛافك ٠َٛ  اهاللٌٗؼً ِٓ أُ٘ إٔغبصاد اٌفش٠ك، 

بٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ. ٠زّضً اٌٙذف ِٓ ، ثٙذف رؼض٠ض اٌزٛػ١خ ثمنب٠ب اٌؾّٛي اٌّوً ػبَ
ا١ٌَٛ اٌؼشثٟ ٌٍؾّٛي اٌّبٌٟ اٌّغبّ٘خ فٟ ص٠بدح اٌٛػٟ ٚاٌزؼش٠ف ثبٌؾّٛي اٌّبٌٟ ِٚزطٍجبرٗ 

ٌؾشؿ اٌزٞ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚب ٠شرجو ثزٌه ِٓ لنب٠ب ٚع١بعبد ٚثشاِظ، إٌٝ عبٔت ا
، ٚاٌٛفٛي 3131ذاِخ ف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغز١ٌٛٗ اٌّقبسر

 ٌؾ١ٌّٛخ اٌخذِبد اٌّب١ٌخ ٌغ١ّغ فئبد اٌّغزّغ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ.
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 فزٌك عول االستمزار الوالً فً الدّل العزتٍح                               
 

 خلفٍح عي فزٌك عول االستمزار الوالً فً الدّل العزتٍحأّالً: 
  

 فِٟٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ، فٟ اعزّبػٗ اٌغٕٛٞ ٔبلؼ ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ 
ٙزٖ ث األ١ّ٘خ رضا٠ذ، لنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ػٍٝ مٛء 3114ػبَ 

اٌغٍطبد اإلؽشاف١خ ثؾؤٔٙب. ٚثٕبًء ػٍٝ اٌزٛعٗ ٌذٜ  ِخزٍفاٌمنب٠ب ٚاؽز١بعبد اٌزٕغ١ك ث١ٓ 
 ِغزمٍخ رؼٕٝ ثبالعزمشاس اٌّبٌٟإلٔؾبء إداساد  ،اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ اٌؼشث١خ

ٚاٌغؼبدح فمذ سأٜ أفؾبة اٌّؼبٌٟ  خ ٌالعزمشاس اٌّبٌٟ،١ْٕ اٚ ِغبٌظ ٚهٚأؾبء ٌغب
أ١ّ٘خ إٔؾبء فش٠ك ػًّ ٌالعزمشاس  ،ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ

 غشكث ،اٌّبٌٟ ٠نُ اٌّذساء اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ
رؼض٠ض فشؿ رجبدي اٌزغبسة ٚاٌخجشاد ؽٛي ِخزٍف ِٛام١غ االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚرط٠ٛش 

 ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذٚي اٌؼشث١خ. اٌغ١بعبد ٚاألدٚاد االؽزشاص٠خ اٌى١ٍخ
 

 ثاًٍاً: الٌظام الداخلً لفزٌك عول االستمزار الوالً فً الدّل العزتٍح
 
ؼ١ٕخ ثبالعزمشاس اٌّبٌٟ، أٚ ِٓ ٠زىْٛ اٌفش٠ك ِٓ ِذساء اإلداساد اٌّ: عضٌْح الفزٌك-أ

٠ٕٛة ػُٕٙ ِٓ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ اٌزٟ رشغت اٌّؾبسوخ فٟ 
 رؾنش االعزّبػبد، اٌغٙبد ٚاٌّؤعغبد اٌزٟ رزّزغ ثقفخ ِشالت فٟ اٌفش٠ك.ٚ اٌفش٠ك.

  
ٌألِبٔخ أٚ ٌشئ١ظ اٌفش٠ك دػٛح عٙبد ١٘ٚئبد أخشٜ أٚ خجشاء ٌٍؾنٛس، ثقفخ  ٠غٛص 

٠غٛص ٌألِبٔخ أٚ ٌشئ١ظ اٌفش٠ك دػٛح ٚ ِشالت، ٌجؾش لنب٠ب رزؼٍك ثؤػّبي اٌفش٠ك.
ِغزؾبس٠ٓ أٚ خجشاء ِزخقق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي، ٚاالعزؼبٔخ ثُٙ إلػذاد أٚساق ػًّ 

 ِزخققخ، ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ.
  

 رؾًّ أُ٘ ِٙبَ اٌفش٠ك ِب ٠ٍٟ:: الوحاّر الزئٍسٍح لعول الفزٌك-ب
  
 ٠ٛش اٌغ١بعبد ٚاألدٚاد اٌّزؼٍمخ ثزؼض٠ض االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ رط

 اٌذٚي اٌؼشث١خ.
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  رجبدي اٌخجشاد ٚاٌزغبسة ث١ٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ، فٟ ِغبي اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد
 اٌّزؼٍمخ ثزؼض٠ض االعزمشاس اٌّبٌٟ.

  رؼض٠ض اٌزؼبْٚ ث١ٓ ِخزٍف اإلداساد ٚاٌغٙبد اٌٛه١ٕخ اٌّؼ١ٕخ ثمنب٠ب االعزمشاس
 ٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ٚث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌّؤعغبد اٌذ١ٌٚخ راد اٌؼاللخ.اٌّبٌ

 .إػذاد ٚٔؾش أٚساق ٚدساعبد ؽٛي أٚمبع االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ 
  اٌّغبّ٘خ فٟ رؼض٠ض اٌٛػٟ ثمنب٠ب االعزمشاس اٌّبٌٟ، ِٓ خالي ػمذ إٌذٚاد

 ٚٚسػ اٌؼًّ.
 زٜٛ اٌذٚي اٌؼشث١خ.إفذاس رمش٠ش عٕٛٞ ػٓ االعزمشاس اٌّبٌٟ ػٍٝ ِغ 

 
٠ؼمذ اٌفش٠ك اعزّبػ١ٓ ػٍٝ األلً فٟ اٌغٕخ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اعزّبع : اجتواعاخ الفزٌك-ج

اٌفش٠ك لجً اعزّبع ِغٍظ ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ ثفزشح 
ِٕبعجخ، رّىٓ اٌفش٠ك ِٓ إٔغبص اٌّٙبَ إٌّبهخ ثٗ ٚإػذاد اٌزٛف١بد فٟ اٌخقٛؿ 

٠غزّغ اٌفش٠ك ثّمش األِبٔخ فٟ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ، ػٍٝ أٔٗ ٠غٛص ٚ ٍظ.ٌشفؼٙب ٌٍّغ
رٌه ِشح وً ٌٚخ ػشث١خ رزمذَ ثطٍت اعزنبفزٗ، ثّٛافمخ األػنبء ػمذ االعزّبع فٟ أٞ د

 رمَٛ األِبٔخ ٚثؼذ اٌزؾبٚس ِغ سئ١ظ اٌفش٠ك، ثزٛع١ٗ اٌذػٛح العزّبع اٌفش٠ك.ٚ عٕز١ٓ.
 

ثبٌزٕبٚة ث١ُٕٙ ػٍٝ أعبط اٌزشر١ت  ،ئٗك ألؽذ أػنبرؤٚي سئبعخ اٌفش٠: رئاسح الفزٌك-د
٠مَٛ سئ١ظ ٚرغزّش فزشح اٌشئبعخ ٌّذح عٕخ وبٍِخ. ٚ األثغذٞ ألعّبء اٌذٚي اٌؼشث١خ.

 اٌفش٠ك ثبٌزؼبْٚ ِغ األِبٔخ ثئداسح عٍغبد اعزّبػبد اٌفش٠ك.
 

األِبٔخ ٠زٌٛٝ فٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍفش٠ك، ٚرزنّٓ ِٙبَ : أهاًح الفزٌك-ه
 ِب ٠ٍٟ:

 
 إػذاد اٌذػٛاد ٚعذٚي أػّبي اعزّبػبد اٌفش٠ك. -
 إػذاد ِؾبمش اعزّبػبد اٌفش٠ك ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ األػنبء ٚاالؽزفبظ ثٛصبئمٙب. -
 اٌّغبّ٘خ فٟ إػذاد اٌذساعبد اٌالصِخ ألػّبي اٌفش٠ك. -
 إداسح ففؾخ ػٍٝ ؽجىخ اإلٔزشٔذ خبفخ ثبٌفش٠ك. -
 هخ ثبٌفش٠ك.أٞ ِٙبَ أخشٜ فٟ ؽذٚد األغشاك إٌّب -
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٠نغ اٌفش٠ك ثشٔبِظ ػًّ عٕٛٞ، ٠ؾذد ف١ٗ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌزٟ : تزًاهج العول-و
ً ٌّغٍظ وّب  ٠غؼٝ ٌزؾم١مٙب فٟ إهبس اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ إ١ٌٗ. ٠شفغ اٌفش٠ك رمش٠شاً ع٠ٕٛب

ِؾبفظٟ اٌّقبسف اٌّشوض٠خ ِٚؤعغبد إٌمذ اٌؼشث١خ، ِغ إؽبهخ اٌٍغٕخ اٌؼشث١خ ٌٍشلبثخ 
٠غٛص رؾى١ً ِغّٛػبد ػًّ وزٌه  ػّبي ٚإٔغبصاد ٚرٛف١بد اٌفش٠ك.اٌّقشف١خ ثؤ

 ِٕجضمخ ػٓ اٌفش٠ك، إلٔغبص أ٘ذاف ِؾذدح ٌٚفزشاد ِؤلزخ.
 

 ثالثاً: اُتواهاخ فزٌك عول االستمزار الوالً فً الدّل العزتٍح
 

ثبالعزمشاس اٌّبٌٟ، ِٕٙب  االسرجبهرؾزًّ ِؾبٚس ا٘زّبَ اٌفش٠ك، اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمنب٠ب راد 
لنب٠ب رذاػ١بد ٚ، ىشِؤؽشاد اإلٔزاس اٌّجرط٠ٛش ٚإداسح األصِبد،  ٚع١بعبدأت عٛ

اٌؼاللخ ث١ٓ االعزمشاس ٚاٌجٕٛن اٌّشاعٍخ ػٍٝ اٌمطبع اٌّقشفٟ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، اعشاءاد 
  اٌّبٌٟ ٚاٌغ١بعبد االلزقبد٠خ اٌى١ٍخ.

 
اٌّشرجطخ  ٌّّبسعبداوزٌه ٠غزؾٛر ِٛمٛع رط٠ٛش اٌغ١بعبد االؽزشاص٠خ اٌى١ٍخ ٚاالدٚاد ٚ

 ، ػٍٝ ا٘زّبَ اٌفش٠ك، ؽ١ش ٠زُ رٕبٚي ٘زا اٌّٛمٛع ثبعزّشاس فٟ اعزّبػبد اٌفش٠ك.ثٙب
 

اٌفش٠ك، إػذاد رمش٠ش عٕٛٞ ؽٛي االعزمشاس اٌّبٌٟ اٌزٟ ٠ؼًّ ػ١ٍٙب  االٔؾطخِٓ أُ٘  ٌٚؼً
، ٠شفذ أٚمبع االعزمشاس اٌّبٌٟ ٚاٌزطٛساد فٟ االهش اٌزؾش٠ؼ١خ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ

اٌّؤعغ١خ راد اٌؼاللخ، إٌٝ عبٔت سفذ ِؤؽشاد االعزمشاس اٌّبٌٟ فٟ اٌمطبع اٌّقشفٟ، ٚ
ٚاٌمطبع اٌّبٌٟ غ١ش اٌّقشفٟ، ٚلطبع أعٛاق اٌّبي. وّب ٠زٕبٚي اٌزمش٠ش فقٛي امبف١خ 

 اٌؼشث١خ.  ي٠ٌٛٚخ ٌقبٔؼٟ اٌغ١بعبد فٟ اٌذٚأرٕبلؼ لنب٠ب راد 
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